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 هذا ثالث كتّيب ثقايف ي�سدره بنك اأبوظبي التجاري لعمالئه الكرام من �سل�سلة برنامج التوعية العامة، 

�سالمية. وياأتي هذا الكتّيب،  خالقّية والتطبيقية ملفهوم ال�سريفة الإ بعاد الأ الذي يرمي اىل اإبراز الأ

–1، ملعاجلة  �سالمية  الإ لل�سريفة  املر�سد  )اأ(  �سابقني هما  بعد �سدور كتيبني  الرتتيب،  من حيث 

�سالمية؟ وكيف تختلف عن و�سيفها التقليدي؟ )ب(  – ملاذا ال�سريفة الإ ولية  بع�س الت�ساوؤلت الأ

�سالمية البديلة. وعلى ذلك، يتلّخ�س مفهوم  �سالمية –2، لعر�س �سيغ التمويل الإ املر�سد لل�سريفة الإ

حكام  �سالمية يف بذل اجلهد امل�ستمر  لتح�سيل منافع احلركة امل�سرفية احلديثة وفقًا لأ ال�سريفة الإ

�سالمية خ�سو�سًا من حيث احلر�س على حترمي الربا �سمن اأ�سياء اأخرى.  ال�سريعة الإ

معامالت  دليل   -  3 �سالمية  الإ لل�سريفة  املر�سد  الكتّيب  هذا  ي�سعى  املذكور،  الربنامج  وملوا�سلة 

بالن�سبة  عملي  اإطار  اإىل  ال�سابقان  الكتّيبان  عليه  ا�ستمل  الذي  النظري  طار  الإ لرتجمة  فراد،  الأ

كرث  فراد هي اخلدمة امل�سرفية الأ فراد. ومن املعروف بداهًة اأن معامالت الأ ل�سريفة معامالت الأ

فراد  الأ ومتويل  ال�سيكات،  واإ�سدار  الودائع،  بقبول  ارتباطها  حيث  من  النا�س  عامة  لدى  �سيوعًا 

�سافة اىل نطاق وا�سع من اخلدمات امل�سرفية امل�ساعدة مثل حتويالت النقد، فتح  وال�سركات، بالإ

عتماد، فتح خطابات ال�سمان وكثري غريها.  خطابات الإ

�سالمية 3 - دليل  وكما هو �ساأننا يف الكتّيبني ال�سابقني، �سنبداأ يف هذا الكتّيب املر�سد لل�سريفة الإ

يتبعه  اأن  على  فراد،  الأ ملعامالت  �سالمية  الإ لل�سريفة  وىل  الأ اللبنات  بو�سع  فراد،  الأ معامالت 

فراد باملزيد من التفا�سيل.  وعلى  �سالمية 4 - دليل معامالت الأ الكتّيب التايل: املر�سد لل�سريفة الإ

�سالمي يف  وجه اخل�سو�س، ينطلق هذا الكتّيب من خلفية تاريخية حول جتربة العمل امل�سريف الإ

ماألوف  غري  اأمرًا  يكن  مل  امل�سريف  العمل  اأن  حقيقة  لتاأكيد  �سالمية،  الإ للح�سارة  وىل  الأ العهود 

�سالمي. ومن ثم، ينتقل الكتّيب لو�سف وظائف امليزانية العمومية مل�سرف اإ�سالمي  يف الرتاث الإ

�سول.  فراد، وذلك من حيث مكّوناتها املحورية يف جانبي اخل�سوم والأ متخ�س�س يف معامالت الأ

ال�صريفة والتمويل 

�صالمي  يف التاريخ الإ

بها من  يلحق  وما  عمال،  والأ فراد  الأ لتلبية حاجيات  امل�سارف  تقدمها  التي  التمويل  اأما عمليات 

 -  3 �سالمية  الإ لل�سريفة  املر�سد  التايل:  الكتّيب  يف  مو�سوعنا  فهي  م�ساعدة،  م�سرفية  خدمات 

كتّيبني:  اآخر  باإ�سدار  ال�سّتة  الكتّيبات  �سل�سلة  تكتمل  �سوف  ذلك،  وعلى  فراد.  الأ معامالت  دليل 

�سالمية 6 - دليل  �سالمية 5 - دليل معامالت ال�سركات، واملر�سد  لل�سريفة الإ املر�سد لل�سريفة الإ

معامالت ال�ستثمار.

وجدير بالذكر اأّن برنامج التوعية العامة يهدف اإىل تعميم النفع لكل من يريد التعّرف على مدى 

نفعه  ميتد  اأن  فناأمل  احلديث.  العامل  يف  املتنامية  التحديات  وجه  يف  �سالمي  الإ التمويل  مالءمة 

واخلرباء  املوؤ�س�سي  �ستثمار  الإ ودور  التنفيذيني،  واملدراء  امل�سرفيني،  العمالء  لي�سمل  اهلل  باإذن 

امل�سرفيني، وموظفي الدولة، والطالب اجلامعيني. وجدير بالذكر اأن بنك اأبوظبي التجاري يظل 

كيد يف طرح منتجات اإ�سالمية موثوقة، علمًا اأننا نوؤمن باأهمية الوعي  متم�ّسكًا بنهجه املتدرج والأ

اآفاق  فتح  اإىل  يوؤدي  ما  بالعمالء،  اأف�سل  توثيق عالقة  ودوره يف  �سالمي  الإ التمويل  العام مببادئ 

�سالمي. اأرحب لنمو العمل امل�سريف الإ

التاريخية  بالكثري يف جذوره  املعا�سر مدين  امل�سريف  النظام  اأن  يدركون حقيقة  النا�س  قليل من 

كان  فقد  عديدة.  قرون  قبل  والتمويل  ال�سريفة  جمالت  يف  وىل  الأ �سالمية  الإ احل�سارة  لتجربة 

يجاد  جهزة احلاكمة والّتجار هو الدافع لإ الطلب املتنامي على ال�سيولة النقدية والئتمان من قبل الأ

جال ق�سرية، كجزء من   بقبول الودائع وتقدمي التمويل لآ
»
ال�سيارفة

«
نظام م�سريف ل ربوي، وكان 

�سالمية. تعامالتهم، ميّثلون اأب�سط �سور اخلدمات امل�سرفية يف ظل الدولة الإ
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بي�س املتو�سط )مدن البندقية، وجنوا، واأمالفي وغريها(  يطالية عرب البحر الأ التجارة مع املدن الإ

ومن ثم، امل�ساهمة يف اإخراج اأوروبا الغربية من ع�سورها املظلمة وامل�ساهمة يف اإحداث اأول ع�سر 

وروبية يف القرن الثاين ع�سر امليالدي.    قت�سادية الأ للنه�سة الإ

كانت  ال�سرعية،  لل�سوابط  وفقًا  الربح  حافز  واأّيد  التجارة  �سالم  الإ فيه  �سّجع  الذي  الوقت  ففي 

اأوروبا ت�سعى لتجميل ثقافة حب الفقر على ما �سّببته من اإ�سعاف دافع  تعاليم الكني�سة يف غرب 

جتماعية.  وقد اأبان موؤرخو  قت�سادية والإ العمل التجاري وتكري�س واقع الع�سور املظلمة يف احلياة الإ

املحوري  الدور  الو�سطى  الع�سور  يف  اأوروبا  مع  امل�سلمني  لتجارة  حتليالتـهم  خالل  من  قت�ساد  الإ

ل�سيغة »امل�ساربة« ال�سرعية يف تعريف اأوروبا باأداة نافذة يف متويل ال�سركات، ومن ثم فتح اآفاق 

بي�س املتو�سط. عرفت اأوروبا الغربية �سيغة امل�ساربة  هائلة لفر�س التجارة املربحة عرب البحر الأ

، معلنة بها عن بدء مرحلة تاريخية ذات اأهمّية بالغة يف منو قطاع ال�سركات، حتى 
»
كوّمندو

«
بكلمة 

تبلور عنها اأخريًا مفهوم ال�سركة ب�سكلها املعا�سر. 

ولكن مّما يوؤ�َسف له اأن الربا �سار مقبوًل لدى الكني�سة منذ اأوا�سط القرن اخلام�س ع�سر امليالدي، 

املعا�سرة  للحركة  النظر  ينبغي  لذا،  املعا�سرة.  ال�سركات  عمليات  كل  على  اأثره  طغى  اأن  فكان 

�سالمية على اأنها جزء من عملية اإحياء ملفهوم املعامالت امل�سرفية اخلالية من الربا  لل�سريفة الإ

�سالمية. وىل املزدهرة للح�سارة الإ كما كانت �سائدة يف العهود الأ

ول:  �سالمية يف الكتّيب الأ �سا�س التي تقوم عليها ال�سريفة الإ ليات الأ �سبق لنا تو�سيح املبادئ والآ

بطريقة  ال�سغرية،  للمّدخرات  وح�سد  اجتذاب  عملية  باعتبارها  �سالمية–1  الإ لل�سريفة  املر�سد 

نتاجية.  عمال يف �سعيهم لتمويل اأعمالهم الإ جتعلها متاحة لطالبي التمويل وخ�سو�سًا اأ�سحاب الأ

 الذين مار�سوا معظم اأعمال 
»
اجلهابذة

«
كرث تطّورًا، فكان ميثله جمتمع  اأما النظام امل�سريف الأ

�سالمية، اإذ تفّرعت م�سارف اجلهابذة وانت�سرت يف  ال�سريفة املعا�سرة حتت اإ�سراف الدولة الإ

كافة اأرجاء الدولة العبا�سية ملا متّيزت به من اقت�ساد حر قوي،  هذا مع العلم اأن اجلهابذة كانوا 

بالعديد من ال�سيارفة واجلهابذة  الرئي�سة  الب�سرة  الكتاب. وقد اكتّظت �سوارع  اأهل  غالبًا من 

مب�سّمى  امل�سرفية  الب�سرة  �سبكة  ي�سف  ن  اأ الغربيني  رخني  املوؤ حد  اأ دعا  الذي  احلد  اإىل 

.
»
وول �سرتيت الع�سور الو�سطى

«

 ومن حيث العدد، فقد قّدر املوؤرخ الفار�سي ال�سهري نا�سري خور�سو م�سارف اجلهابذة يف دويلة 

مر  اأ�سفهان وحدها مبائتي م�سرف. وهكذا بلغت �سبكة امل�سارف مبلغًا من التعقيد جعل ولة الأ

وعلى  �سراف عليه.  والإ القطاع  تنظيم هذا  اإىل  اأهمية احلاجة  يدركون  �سالمية  الإ الدولة  يف ظل 

 
»
ديوان اجلهابذة

«
ذلك، اأن�ساأت الدولة العّبا�سية م�سرفًا مركزيًا يف �سنة 316 هـ )929 م( مب�سّمى 

اإىل حدوث  �سارة  الإ الدولة. وجتدر  امتداد  امل�سارف على  النوع من  اأداء ومنو هذا  لي�سرف على 

جتربة مماثلة يف م�سر الفاطمّية حيث دعت احلاجة اإىل تاأ�سي�س م�سرف مركزي لي�سرف على 

 يف مدينة الف�سطاط باعتبارها العا�سمة التجارية.
»
دار املال

«
اأعمال اجلهابذة مب�سّمى 

�سل العربي لكلمة �سيك( وال�سفتجة )وهي جتمع بني خ�سائ�س ال�سيكات   )الأ
»
ال�سك

«
وكان كل من 

�ستخدام  دوات امل�سرفية الرائجة وقتئٍذ. وبالن�سبة لإ اأ�سهر الأ ال�سياحية وخطابات العتماد( من 

ال�سيك، فقد كان معروفًا منذ عهد اخللفاء الرا�سدين. فقد ذكر املوؤرخ العربي املعروف ابن عبد 

احلكم اأّن اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه( دفع قيمة بع�س الغالل املجلوبة لبيت 

املال �سّكًا، واأنه درج كذلك على دفع اأجور العمال ب�سكوك حتمل توقيع اأمني خزانته زيد بن ثابت. 

�سالمية  لعّل اخللفية التاريخية اأعاله قد األقت �سوءًا على الدور الريادي الذي لعبته احل�سارة الإ

�سا�سية لل�سريفة منذ عدة قرون خلت وقبل خروج اأوروبا من ع�سورها املظلمة.  يف و�سع املعايري الأ

قت�ساد الغربيون عن الإعرتاف باأثر الدور القيادي للم�سلمني يف اإنعا�س حركة  ول يتوانى موؤرخو الإ

�صا�س منظور امليزانية الأ



فراد اإىل: )1( ودائع حتت  �سالمية ملعامالت الأ ب�سفة عامة، تنق�سم ح�سابات ودائع ال�سريفة الإ

ال�ستثمار  ح�سابات  اأو  ال�ستثمار  ودائع  ح�سابات  و)2(  جارية،  ح�سابات  اأي�سًا  وت�سمى  الطلب 

رباح واخل�سائر. امل�ساركة يف الأ

 

اأ- احل�سابات اجلارية

هذه احل�سابات تفي ب�سرطني اأ�سا�سيني: )1( اأنها ل تعد �ساحبها بعائد على ر�سيده املودع، )2( 

من حق �ساحب احل�ساب اأن ي�سحب كل ر�سيده متى �ساء دون اإخطار، اأي »عند الطلب«. من املنظور 

ال�سرعي، يعترب قبول امل�سرف للح�ساب اجلاري اقرتا�سًا من �ساحب احل�ساب، بينما يعترب ال�سحب 

�سالمي طاملا  قرتا�س جائز يف ال�سرع الإ من احل�ساب اجلاري �سدادًا للمال املقرت�س، علمًا باأن الإ

اأنه خاٍل من الفائدة الربوية، مبعنى عدم ح�سول املُقر�س )�ساحب احل�ساب( على اأي مقابل اأو 

مكافاأة.

جل توليد الربح يرتّتب عليه �سمان �سداد امل�سرف لذلك القر�س.  ولكن احلق يف توظيف القر�س لأ

»يد  عليه  ترتتب  فالقر�س  مانة.  الأ ومفهوم  القر�س  مفهوم  بني  للتفرقة  مهم  فقهي  معيار  فهذا 

يظل  اأخرى،  بعبارة  حلاملها.  بالن�سبة  مانة«  الأ »يد  بخالف  وذلك  املقرت�س،  املال  على  �سمان« 

املقرت�س ملزمًا حتت كل الظروف ب�سداد القر�س اإىل اأن يعفو عنه �ساحب القر�س، بينما ل ينطبق 

مانة مطلوب بح�سب اجلهد ول يرتتب عليه �سمان اإل يف  مانة. اأداء الأ لزام على حامل الأ هذا الإ

همال.  حالة التعّدي والإ

توؤدي  الربوية،  للفائدة  املدّرة  القرو�س  خالل  من  العملية  هذه  التقليدية  امل�سارف  توؤدي  فبينما 

�سالمية نف�س العملية من خالل �سيغ التمويل التي مت ا�ستعرا�سها يف الكتّيب الثاين:  امل�سارف الإ

�سالمية–2. وبالنظر اإىل هذه العملية من خالل ميزانية امل�سرف، جند اأنها  املر�سد لل�سريفة الإ

خرى   امل�ستمل على ح�سابات الودائع من جهة، وتتمثل من اجلهة الأ
»
اخل�سوم

«
تتمثل يف توليد جانب 

فراد.  �سول« امل�ستمل على متويالت امل�سرف التي يقدمها لعمالئه من الأ يف توليد جانب »الأ

ميزانيات  من  غريها  �ساأن  �ساأنها  فراد  الأ مبعامالت  اخلا�سة  امل�سرف  ميزانية  اأن  املعلوم  ومن 

ولكن  ال�سيولة.  من  متفاوتة  وبدرجات  واخل�سوم  �سول  الأ من  وا�سع  نطاق  على  ت�ستمل  ال�سركات 

التي  الودائع  هي  تكون   
»
خ�سوم

«
اجتذاب  يف  تتمّثل  فراد  الأ معامالت  مليزانية  �سا�س  الأ العملية 

 يقدمها البنك لعمالئه يف �سكل متويالت. وطاملا كان امل�سرف 
»
اأ�سول

«
يجاد  ي�ستخدمها امل�سرف لإ

�ستقرار دون اأن يتّم  مطمئنًا باأن هذه الودائع �سوف تظل يف حوزته لبع�س الوقت ويف حالة من الإ

لتلبية  الودائع  هذه  توظيف  على  الثقة،  من  عالية  وبدرجة  قادرًا،  نف�سه  امل�سرف  يجد  �سحبها، 

حاجات عمالئه التمويلية. وبذلك يّت�سح مدى ح�سا�سية الدور الذي تلعبه اإدارة امليزانية العمومية، 

اإذ اأن القدرة على تقدمي التمويل تعتمد عل طبيعة الودائع ومدى ا�ستقرارها لدى امل�سرف. 

التعّر�س  جّراء  من  املودعني  اأموال  حلماية  خا�سة  اأهمية  والتنظيمية  �سرافية  الإ ال�سلطات  تويل 

كاٍف  قدر  تخ�سي�س   )1( اأ�سا�سيني:  باإجرائني  خذ  الأ خالل  من  وذلك  من�سبطة،  غري  ملخاطر 

موال املودعة، و)2( جتّنب املخاطر غري الالزمة يف الن�ساط  حتياطي النقدي يف مقابل الأ من الإ

اأنها  على  العالية  املخاطر  ذات  عمال  الأ جتّنب  يف  �سالمية  الإ امل�سارف  حكمة  وتتبنّي  التمويلي. 

ذات  التمويل  �سيغ  تبّني  يف  وا�سحة  ب�سورة  ينعك�س  ما  املودعني،  اأموال  على  احلر�س  باب  من 

جارة كما �سبق تقدميهما يف الكتّيب الثاين: املر�سد لل�سريفة  املخاطر املنخف�سة مثل املرابحة والإ

�سالمية–2. وعلى ذلك، نخ�س�س هذا الكتّيب لتو�سيف جانبي الودائع )اخل�سوم( والتمويالت  الإ

�سول( كما تعك�سهما امليزانية العمومية للم�سرف.  )الأ

�صالمية  ودائع ال�صريفة الإ

فراد ملعامالت الأ



�سالمية،              الإ ال�ستثمار  ودائع  حل�سابات  بالن�سبة  اأ�سا�سيان  اأمران  ذكره  �سبق  ما  على  ويرتّتب 

هما: اأوًل، يتم تعوي�س اأ�سحاب ح�سابات ودائع ال�ستثمار من الربح املحقق فعليًا بوا�سطة امل�سرف 

�سحاب هذه احل�سابات باأي عائد حمدد اأو متغري. ثانيًا،  �سالمي، ما يعني امتناع الوعد امل�سبق لأ الإ

�سالمي كما �سبق عر�سها يف  موال املتّجمعة من هذه الودائع وفقًا ل�سيغ التمويل الإ يتم توظيف الأ

�سالمية-2. الكتّيب الثاين: املر�سد لل�سريفة الإ

�ستثمار، فهذا يعتمد على كيفية  اأما بالن�سبة للطريقة ال�سرعية املنا�سبة لتعوي�س اأ�سحاب ودائع الإ

قبول هذه الودائع، باإحدى طريقتني:

�ستثمار )باإعتبارهم  اأّواًل: اأن يكون ذلك من خالل عقد امل�ساربة غري املقّيدة مع اأ�سحاب ح�سابات الإ

موال  �ستثمار الأ اأرباب املال(، وهو العقد الذي يعطي البنك تفوي�سًا كاماًل )باعتباره امل�سارب(  لإ

ونف�س  املودعني.  باأموال  البنك  اأموال  خلط  يف  احلق  ويعطيه  يختاره،   اإقت�سادي  ن�ساط  اأي  يف 

الطريقة ممكنة من خالل عقد امل�ساركة، بحيث يجمع امل�سرف بني �سفتي ال�سريك واملدير للن�ساط 

دارة �سمن �سروط العقد.   خرين عن حقهم يف الإ �ستثماري، باعتبار تنازل ال�سركاء الآ الإ

اأو اأن يكون ذلك من خالل عقد امل�ساربة املقّيدة، وهو العقد الذي يجعل اختيار الن�ساط  ثانيًا: 

موال واإمكانية خلطها باأموال الغري رهنًا مبوافقة �ساحب احل�ساب  �ستثمار الأ قت�سادي املنا�سب لإ الإ

�ستثمار هو عقد الوكالة الذي يجعل من امل�سرف  �ستثماري. والبديل لهذا النوع من ح�سابات الإ الإ

�ستثمار مقابل ر�سم حمّدد.  مديرًا لعمليات الإ

�ستثمارات غري املقّيدة )ح�سابات داخل امليزانية العمومية(  ج- االإ

ول اأعاله يوؤدي اإىل �سيغة امل�ساركة يف الربح واخل�سارة كما �سبق تو�سيحها يف  يالحظ اأن البديل الأ

�سالمية–2. ويتلخ�س مفهوم امل�ساركة يف الربح واخل�سارة يف  الكتّيب الثاين: املر�سد لل�سريفة الإ

القر�س يف  حكام  لأ تخ�سع  �سالمية  الإ امل�سارف  اجلارية يف  احل�سابات  اأن  اإىل  ذلك  من  نخل�س 

وتلزم  اأي عائد ل�ساحب احل�ساب،   بدفع  الوعد  التي حتول دون  حكام  الأ �سالمي، وهي  الإ الفقه 

امل�سرف ب�سداد القر�س يف اأي وقت. اأما ت�سهيالت خدمات الدفع وال�سحب بال�سيكات، فهي ل توؤثر 

�سيكات  املودعني بدفاتر  على �سرعية احل�سابات اجلارية طاملا جرت عادة امل�سارف على تزويد 

ت�ساعد على �سبط التدفقات الداخلة يف هذه احل�سابات واخلارجة منها. 

اأما امل�سارف التقليدية، فمن املعلوم اأنها تقّدم نف�س هذه اخلدمة ولكنها ل متانع يف خمالفة ما 

�سالمي. فمن املعتاد اأن تقطع امل�سارف التقليدية وعودًا بتقدمي  �سبق ذكره من اأحكام القر�س الإ

هدايا وحوافز متنوعة لعمالئها بح�سبما تقت�سيه ظروف املناف�سة بني امل�سارف لجتذاب اأ�سحاب 

الودائع اجلارية. كما اأنه من املعتاد منح العمالء ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف – اأي �سحب مبالغ 

اأكرب من تلك املتوافرة يف الر�سيد الدائن،  وبذلك تن�ساأ م�سكلة تبادل اأو�ساع املقر�س واملقرت�س 

فيما بني امل�سرف والعميل، اإذ ي�سبح امل�سرف مقر�سًا والعميل مقرت�سًا. واملخالفة ال�سرعية هنا 

تتمّثل يف فر�س معدل الفائدة على الر�سيد املك�سوف، وهو عني الربا املحّرم كما �سبق تو�سيحه. 

ب- ح�سابات ودائع اال�ستثمار 

فكما  التقليدية.  امل�سارف  لدى  جل  لأ للودائع  �سالمي  الإ البديل  هي  ال�ستثمار  ودائع  ح�سابات 

�سالمية  جل لفرتات معلومة، يكون فتح ح�سابات ودائع ال�ستثمار الإ يكون فتح ح�سابات الودائع لأ

اأما نقطة  لفرتات معلومة كذلك، ويف احلالتني يكون ال�سحب باإخطار م�سبق ولي�س حتت الطلب. 

الفائدة  التعامل مبعدل  بنف�سها عن  تناأى  �سالمية  الإ اأن ح�سابات ودائع ال�ستثمار  فرتاق، فهي  الإ

موال، بخالف ما هو معلوم عن الودائع  اأو عند ا�ستخدام الأ �سواء عند تعوي�س �ساحب احل�ساب 

جل التقليدية.  لأ



�ستثمار تقوم على عقد امل�ساربة غري املقّيدة بني امل�سرف واملودعني، مع ال�سماح  اأن ح�سابات الإ

للم�سرف با�ستثمار اأمواله مع اأموال املودعني اأو من خالل عقد امل�ساركة الذي يكون فيه امل�سرف 

دارة �سمن �سروط العقد.  �سريكًا مباله ومديرًا للم�ساركة باعتبار تنازل املودعني عن حقهم يف الإ

ويف احلالتني، يتم اقت�سام الربح اأو اخل�سارة بناًء على ن�سبة مّتفق عليها. 

اأ�سول مالية يف ميزانية  اإيجاد  فتعتمد على  املقّيدة،  �ستثمارات غري  الإ الربح يف  توليد  اأما عملية 

امل�سرف، مبعنى اأن يلبي امل�سرف الطلبات التي يتقّدم بها العمالء لتمويل اأعمالهم. وقد �سبقت 

�سول  الأ هذه  يجاد  لإ اجلارية  احل�سابات  ودائع  توظيف  يف  �سالمي  الإ البنك  اأحقّية  اإىل  �سارة  الإ

�سحاب  لأ يحق  لذا،  وقت.  اأي  اجلارية يف  الودائع  �سداد  ي�سمن  امل�سرف  اأن  طاملا  الربح  بغر�س 

فيه  �ساركت  الذي  بالقدر  �سول  الأ املتوّلدة عن هذه  امل�سرف  اأرباح  امل�ساركة يف  �ستثمار  الإ ودائع 

ح�ساباتهم. 

�ستثمار غري املقّيدة متاحة للمودعني الذين يرغبون يف امل�ساركة يف  وبذلك تكون ح�سابات ودائع الإ

ربحية امل�سرف العاّمة وفقًا لل�سروط واحلدود التي تعفي امل�سرف من اأي قيود م�سبقة يف توظيف 

اأموال امل�ستثمرين.

 

�ستثمارات املقّيدة )ح�سابات خارج امليزانية العمومية( د- االإ

بالن�سبة خليار امل�ساربة املقّيدة كما مت تو�سيحه اأعاله، اأو خيار اإدارة اأموال امل�ستثمرين بح�سب عقد 

�ستثمار مبوافقة العمالء اأ�سحاب ح�سابات  الوكالة، فاإن كاًل منهما يقت�سي حتديد جمالت معينة لالإ

امليزانية  خارج  ح�سابات  فهي  لذا،  للبنك.  العامة  رباح  الأ يف  امل�ساركة  عن  عو�سًا  �ستثمار  الإ ودائع 

موال  موال فقط ول ميلك حق خلطها مع »الأ ن دور امل�سرف يقت�سر على اإدارة هذه الأ العمومية لأ

�ستثمار غري املقّيدة، واأموال امل�ساهمني(.   امل�ستثمرة دون قيود« )مثل احل�سابات اجلارية، وح�سابات الإ

ربحًا  ت�سمن  ل  املقّيدة،  غري  �ستثمارات  الإ �ساأن  �ساأنها  املقّيدة،  �ستثمارات  الإ اأن  العلم  مع  هذا 

�ستثمارات قائمة على عقد امل�ساربة، يكون »رب املال« �ساحب احل�ساب  �سحابها. فاإذا كانت الإ لأ

�ستثماري و»امل�سارب« هو امل�سرف. وعندئٍذ، ي�ستحق امل�سرف ح�سة من الربح املتحقق بح�سب  الإ

ن�سبة اقت�سام الربح املّتفق عليها. اأما اخل�سارة يف حالة حدوثها، فيتحملها �ساحب احل�ساب وحده 

داري. ول يخ�سر امل�سرف �سوى جهده الإ

 

�ستثمارات املقّيدة، وذلك يف مقابل  اإدارة الإ اأن يقوم امل�سرف بدور الوكيل يف  خر هو  والبديل الآ

�سول املدارة، �سريطة  ر�سم وكالة ميكن اأن يكون مبلغًا مقطوعًا اأو ن�سبة مئوية من �سايف قيمة الأ

اأن يكون املبلغ معروفًا يف بداية العقد. ومبا اأن الوكالة عقد اأمانة، فاإّن الوكيل )البنك( ملزم ببذل 

اجلهد ولي�س ب�سمان العائد. ويف هذا اختالف جوهري عن عقد الوكالة التقليدية الذي ُيلِزم الوكيل 

بتحّمل كافة املخاطر و�سمان النتيجة ملوكله.

خالل  من  �سول  الأ اإيجاد  هي  �سالمي  الإ للم�سرف  بالن�سبة  الربح  لتوليد  الوحيدة  الو�سيلة  اإن 

عمال. وقد مت عر�س اأهم �سيغ التمويل التي  فراد واأ�سحاب الأ التمويالت التي يقدمها امل�سرف لالأ

�سالمية–2. وب�سفة  الإ لل�سريفة  املر�سد  الثاين:  الكتّيب  لعمالئه يف  �سالمي  الإ امل�سرف  يقدمها 

مت�سابهة  اإجرائية  خ�سائ�س  تت�سمن  �سالمية  الإ املالية  �سول  الأ اإيجاد  عملية  اأن  يالحظ  عامة، 

اأو  اأو مرابحة  ا�ستثمارية  اأو وكالة  اأو م�ساركة  التمويل )م�ساربة  النظر عن طبيعة �سيغة  ب�سرف 

اإجارة اأو ا�ست�سناع اأو �سلم( ولكن من املهم التنّبه اإىل اختالف اخل�سائ�س التعاقدية يف ال�سيغ 

�سالمي  الإ التمويل  �سيغ  لت�سنيف  بالن�سبة  يلي  فيما  تو�سيحه  �سيتم  ما  وهذا  املختلفة.  التمويلية 

عمومًا اإىل جمموعتني: ال�سيغ ذات العائد املتّغري وال�سيغ ذات العائد الثابت.

�صالمية  اأ�صول ال�صريفة الإ

فراد ملعامالت الأ



�سول املتوّلدة عن ال�سيغ ذات العائد الثابت ت�سرتك يف خا�سّية تركيبها املن�سبط واإمكانية التنّبوؤ  اإن الأ

بالتدفق النقدي ال�سادر عنها بدرجة معقولة. فهذه اخلا�سّية تن�ساأ عن ثبات الثمن يف عقود البيع التي 

تكتنف �سيغ التمويل ذات العائد الثابت. 

وبخالف ما ذكر اأعاله يف متويالت امل�ساربة وامل�ساركة، فاإن العميل يكون ملتزمًا بدفع اأق�ساط حمددة 

ق�ساط  �سالمي احلق يف املطالبة برهونات اأو �سمانات مالية ل�سداد الأ وجمدولة، مما يعطي امل�سرف الإ

يف مواعيدها.

اأثر  زًا من  العائمة، حترُّ الفائدة  التعاقد مبعدلت  التقليدية يف  امل�سارف  وبخالف ما درجت عليه 

امل�سرف  ي�ستطيع  ل  الت�سخم(،  معدلت  ارتفاع  )مثل  الفائدة  مدفوعات  على  اخلارجية  العوامل 

�سالمي تعومي معدلته. فهذا ناجت كذلك عن خا�سّية ثبات الثمن املوؤجل اأو املق�ّسط يف عقود بيع  الإ

ال�سلع واخلدمات وعدم جواز تغيريه. 

�سالمي بدًل  يالحظ اأن هذا املبداأ يعك�س ما ي�سمى مبعيار »التكلفة التاريخية« يف تقييم اأ�سول البنك الإ

�سالمية  من �سعر ال�سوق اجلاري، وهو املعيار الذي اأو�ست به منظمة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات الإ

�سالمية. على وجه اخل�سو�س، فاإن التدفقات النقدية  )AAOIFI(، وتعمل به معظم البنوك الإ

من عقود املرابحة تعترب �سورًا خا�سة للديون النا�سئة عن عمليات بيع �سلع حقيقية مقابل مدفوعات 

تعديل  عليه يف  يعتمد  للم�سرف مرجع  يعد  باملرابحة، مل  بيعها  �سبق  قد  ال�سلع  اأن  وحيث  موؤجلة. 

املدفوعات املوؤجلة. كما اأنه ل ميلك اأن يتبع خطى امل�سرف التقليدي يف فر�س مدفوعات جزائية على 

ق�ساط يف موعدها. العمالء الذين ل يقومون ب�سداد الأ

اإن اخلا�سية املذكورة اأعاله هي اأ�سا�س القول باأن تطبيقات املرابحة اأكرث جدوى بالن�سبة للم�سرف 

�سالمي يف التمويالت ق�سرية املدى، خ�سو�سًا يف اأ�سواق ال�سلع العاملية، اأو التمويالت متو�سطة املدى  الإ

�ستهالكية املعّمرة.  يف متويالت �سراء ال�سيارات اأو ال�سلع الإ

اأ- اأ�سول متوّلدة عن ال�سيغ ذات العائد املتغرّي

حيان:  �سول املتوّلدة عن �سيغ امل�ساربة وامل�ساركة تعك�س اخل�سائ�س التالية يف اأغلب الأ  يالحظ اأن الأ

اأّواًل: اإن عائد امل�سرف من التمويل ل يتحقق اإل من العمليات التي يتم متويلها. فهذا يقت�سي بناء 

جل تقييم ربحيتها.  قرارات التمويل على درا�سة جدوى تلك امل�سروعات بطريقة متاأنية، لأ

�سالمي  الإ امل�سرف  يغري  وامل�ساركة  بامل�ساربة  التمويل  يكتنف عمليات  الذي  املخاطرة  اإن عن�سر 

بالدخول يف هذه العقود من خالل عقود م�سممة جيدًا مبا ي�ساعد على احلد من عدم التيّقن بالعائد 

مكان. املتوّقع بقدر الإ

ثانيًا: اإن العميل الذي يتلقى التمويل بهذه ال�سيغ التمويلية مطالب ببذل اجلهد املمكن، غري اأنه لي�س 

�سل املال. �سامنًا للعائد ول لأ

ثالثًا: يقوم ا�ستعداد البنك لتقدمي هذا النوع من التمويل على اأ�سا�س توّقع معدل للربح من امل�سروع 

الذي يتم متويله. وقد اأثبتت التجارب اأن معدل الربح املتوّقع ي�ساعد كثريًا على تقييم اأداء امل�سروع حتى 

واإن مل ميكن حتقيقه. 

خذ رهونات اأو �سمانات من العمالء املتمولني بهذه ال�سيغ  �سالمية اأحيانا لأ رابعًا: تلجاأ امل�سارف الإ

وذلك بهدف التحوط من اإمكانية ح�سول اخل�سارة ب�سبب التعدي والتق�سري، وذلك جائز �سرعًا. ومن 

املعلوم اأن �سمان راأ�س املال ل يلزم على العميل اإل يف حالة التعدي والتق�سري. 

ب- اأ�سول متوّلدة عن ال�سيغ ذات العائد الثابت

مت تقدمي عر�س موجز ل�سيغ التمويل ذات العائد الثابت )املرابحة، والإجارة، وال�ست�سناع وال�سلم( 

�سالمية–2. وعلى هذه اخللفية، ميكن التعّرف على اخل�سائ�س  يف الكتّيب الثاين: املر�سد لل�سريفة الإ

�سول املتوّلدة عن �سيغ التمويل ذات العائد الثابت.  التالية يف الأ



• However, Ijara provides a particular flexibility since the bank’s continued 

ownership of the physical Asset (real property or equipment) gives it a 

special recourse to revise the terms of the Ijara contract in response to 

any external economic shocks. 

• The above property makes Ijara particularly suitable not only for long 

term financing, but also for the structuring of open-ended mutual funds 

where investment fund units can be bought and sold among potential 

investors.  

• Istisnaa and Salam Assets are the Islamic counterparts of Conventional 

Futures. But unlike Conventional Futures, which are extensively used in 

pure speculative trade, the Islamic counterparts are addressed to the 

financing needs of clients at particular periods of time and therefore may 

be mistakenly perceived as subject matter of speculative trade. 

It has been shown that modern banking owes much of its roots to the early 

Islamic civilization. This booklet moved forward from the background of Islamic 

Financing Modes given in the second booklet ADCB Master Key of Islamic 

Banking & Finance – 2, to describe the basic Retail banking operation of deposit-

taking and assets-creation through the Balance Sheet perspective of a Retail 

Islamic bank. The booklet provides a snap shot at Asset/Liability structure of 

an Islamic Retail bank. The next booklet ADCB Key to Retail Islamic Banking 

– 2, will focus mainly on Retail financing and ancillary banking services. 

Conclusion

�سل املوؤّجر تعطي البنك  غري اأن �سيغة الإجارة توّفر مرونًة متمّيزة، نظرًا اإىل اأن ملكية امل�سرف لالأ

ًا لإدخال ما يريده من تعديل ل�سروط الإجارة ح�سب ما تعك�سه املوؤ�سرات اأو الظروف  مرجعًا خا�سّ

اخلارجية.  

واإمنا كذلك يف  للتمويالت طويلة املدى،  لي�س فقط  جارة جتعله منا�سبًا،  الإ فهذه اخلا�سية لعقد 

ال�سندوق  وحدات  و�سراء  بيع  املفتوحة حيث ميكن  النهايات  ذات  �ستثمارية  الإ ال�سناديق  هيكلة 

�ستثماري بني كل امل�ستثمرين املحتملني. الإ

لعقود  �سالميان  الإ البديالن  هما  وال�سلم  ال�ست�سناع  عقدي  اأن  اإىل  �سارة  الإ جتدر  واأخريًا، 

امل�ستقبليات التقليدية. ولكن بخالف امل�ستقبليات التقليدية والتي يغلب توظيفها يف عمليات املغامرة 

اإقت�سادية  غرا�س  لأ التمويل  طلبات  تلبية  نحو  تتوجه  �سالمية  الإ امل�ستقبلية  ال�سيغ  فاإن  املالية،  

نافعة.

وىل.  �سالمية الأ لقد تبنّي اأن النظام امل�سريف املعا�سر مدين من حيث جذوره التاريخية للح�سارة الإ

�سالمية–2 ليقّدم تو�سيفًا اأ�سا�سيًا لعمليات  وقد انطلق هذا الكتّيب من خلفية املر�سد لل�سريفة الإ

�سول من منظور امليزانية العمومية  فراد من قبول الودائع واإيجاد الأ �سالمية ملعامالت الأ ال�سريفة الإ

يف  واخل�سوم  �سول  الأ هيكلية  عن  موجزة  نبذة   الكتّيب  قّدم  ذلك،  وعلى  �سالمي.  الإ للم�سرف 

فراد، �سالمية 4 - دليل معامالت الأ �سالمية. اأما الكتّيب القادم املر�سد لل�سريفة الإ  امل�سارف الإ

فراد وطبيعة اخلدمات امل�سرفية امل�ساعدة.  ف�سوف يتناول ب�سيء من التف�سيل عمليات متويل الأ

الــخــال�صــة


