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فراد  خدمات متويل الأ

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

�صالمي يف وجه التحديات املتنامية لل�صركات يف العامل احلديث. فناأمل اأن ميتد نفعه  مالءمة التمويل الإ

�صتثمار املوؤ�ص�صي واخلرباء امل�صرفيني  فراد واملدراء التنفيذيني لل�صركات ودور الإ باإذن اهلل لي�صمل الأ

وموظفي الدولة والطاّلب اجلامعيني. وجدير بالذكر اأن بنك اأبوظبي التجاري يظل متم�ّصكًا بنهجه 

كيد يف تقدمي منتجات اإ�صالمية موثوقة، علمًا اأننا نوؤمن باأهمية الوعي العام مببادئ التمويل  املتدرج والأ

�صالمي ودوره يف خلق عالقة اأف�صل بالعمالء، ما يوؤدي اإىل فتح اآفاق اأرحب لنمو العمل يف قطاع  الإ

�صالمية.  ال�صريفة الإ

فراد تخ�صع للمبادئ التي �صبق تو�صيحها يف  �صالمية ملعامالت الأ اآلية التمويل يف ال�صريفة الإ اإن 

�صالمي  الإ امل�صرف  ت�صوير  مت  حيث   ،1  – �صالمية  الإ لل�صريفة  الرئي�س  املر�صد  ول:  الأ الكتّيب 

الوفاء  جل  لأ ن�صبيًا  ال�صغرية  املّدخرات  من  كم  اأكرب  جلمع  ي�صعى  اأنه  على  فراد  الأ ملعامالت 

�صالمي  عمال. ورغم اأن جتربة التمويل الإ �صر واأ�صحاب الأ فراد والأ باحتياجات التمويل من قبل الأ

املر�صد  كتّيب  من  تبنّي  فقد  احلديث،  امل�صريف  للنظام  كبديل  كبري  حد  اإىل  برزت  قد  املعا�صرة 

�صاأنًا  بلغ  قد  �صالمي  الإ امل�صريف  الن�صاط  اأن  فراد«،  الأ »دليل معامالت   3 – �صالمية  الإ لل�صريفة 

�صالمية.  عظيمًا من الزدهار يف التاريخ القدمي للح�صارة الإ

ن�صطة التمويلية  �صالمية يف كل ما يتعلق بالأ لتزام باأحكام ال�صريعة الإ �صالمية تعني الإ فال�صريفة الإ

�صتثمارية، وعلى وجه اخل�صو�س حترمي الربا املتمّثل يف اإلغاء الفائدة امل�صرفية وحترمي الَغَرْر  والإ

تفاقات مع العمالء. فالَغَرْر يف عقود البيع  املتمّثل يف جتّنب ال�صروط والعبارات املبهمة يف العقود والإ

على �صبيل املثال ينعك�س يف الثمن غري املحدد اأو الكمية غري املوؤكدة. 
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هذا رابع كتّيب ثقايف ي�صدره بنك اأبوظبي التجاري لعمالئه الكرام من �صل�صلة برنامج التوعية العامة، 

�صالمية. وياأتي هذا الكتّيب،   خالقية والتطبيقية ملفهوم ال�صريفة الإ بعاد الأ والذي يرمي اإىل اإبراز الأ

 ،1 – �صالمية  من حيث الرتتيب، بعد �صدور كتّيـبات ثالثة وهي: )اأ( املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ

�صالمية؟ وكيف تختلف عن و�صيفها التقـليدي؟  ولية – ملاذا ال�صريفة الإ ملعاجلة بع�س الت�صاوؤلت الأ

�صالمية البديلة، ثم )ج(   – 2، لعر�س �صيغ التمويل الإ �صالمية  )ب( املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ

والودائع  �صول  الأ اأو�صح طبيعة  والذي  فراد«،  الأ معامالت  »دليل   3 – �صالمية  الإ لل�صريفة  املر�صد 

�صالمية الذي �صاد يف  فراد، م�صتهالًّ باإعطاء خلفية تاريخية لنظام ال�صريفة الإ ل�صريفة معامالت الأ

وىل بدولَتي اخلالفة العبا�صية والفاطمية.        �صالمية الأ قرون احل�صارة الإ

فراد«، من حيث  �صالمية – 3 »دليل معامالت الأ والكتّيب احلايل امتداد ل�صابقه: املر�صد لل�صريفة الإ

�صافة اإىل  �صالمية بالإ فراد الإ ن�صطة التمويلية ل�صريفة معامالت الأ اإلقاء مزيد من ال�صوء على الأ

اخلدمات امل�صرفية امل�صاعدة، والتي يتوّلد دخلها من الر�صوم امل�صرفية بدًل من الفائدة الربوية. 

فراد بالرجوع اإىل �صيغ التمويل  ن�صطة التمويلية ملعامالت الأ وعلى ذلك، �صيتناول هذا الكتّيب عر�س الأ

�صالمية – 2.  كما �صيتم ا�صتعرا�س  �صا�س والتي �صبق تقدميها يف  كتّيب املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ الأ

التمويل ال�صكني والعقاري باعتبارهما من اخلدمات النموذجية ذات الطلب العايل يف �صريفة معامالت 

فراد. الأ

التايل  الكتّيب  ملادة  متهيدية  خطوة  ميّثل  اأنه  كما  ال�صابق،  للكتّيب  تكميلية  مادة  الكتّيب  يت�صمن   

�صالمية ملعامالت ال�صركات. ومع العلم اأن �صريفة التجزئة ميكن اأن ت�صتمل على  حول ال�صريفة الإ

عتماد وخطابات ال�صمان، اإل اأّن التف�صيل حول  منتجات م�صرفية خارج امليزانية، مثل خطابات الإ

هذه اخلدمات �صيكون اأكرث مالءمة يف اإطار دليل معامالت ال�صركات. وعلى ذلك، �صوف يتبّقى من 

– 5 »دليل معامالت ال�صركات«  �صالمية  برنامج التوعية كتابان اأخريان هما املر�صد لل�صريفة الإ

�صالمية – 6 »دليل معامالت ال�صتثمار«. واملر�صد لل�صريفة الإ



�صرية  والأ ال�صخ�صية  الحتياجات  من  وا�صع  نطاق  لتلبية  يتوجه  فراد  الأ معامالت  متويل  اإن 

اإىل املتو�صط. فالطابع ال�صتهالكي ينطبق على التمويل  واملوؤ�ص�صات املهنية ذات احلجم ال�صغري 

�صارة اإىل اأن هذا  نتاجي على التمويل املهني. وجتدر الإ �صري، بينما ينطبق الطابع الإ ال�صخ�صي والأ

اأن  التقليدية، علمًا  بال�صريفة  �صالمية مقارنة  الإ لل�صريفة  بالن�صبة  اأثرًا  اأقوى  املبدئي  الت�صنيف 

�صالمية ت�صعى لتلبية احتياجات العمالء من ال�صلع واخلدمات من خالل تقدمي �صيغ  امل�صارف الإ

وحد الذي يقدمه امل�صرف التقليدي لتلبية احتياجات العمالء  التمويل البديلة. فخالفًا للبديل الأ

تتمّيز  �صالمية  الإ التمويل  فاإن �صيغ  النقد،  اإقرا�س  اأغرا�صها، من خالل  تنوعت  التمويلية، مهما 

حتياجات العمالء احلقيقية. بخا�صّية ال�صتجابة لإ

   

نتاجي، فهذا جنده يف �صيغَتي امل�صاربة وامل�صاركة حيث ل ميكن توظيفهما  اأما بالن�صبة للطابع الإ

اأن عقَدي امل�صاربة وامل�صاركة ي�صتلزمان وجود عمل  �صتهالكية، علمًا  لتلبية احتياجات العمالء الإ

اإنتاجي ميكن اقت�صام ربحه بني املتعاقدين وفقًا لن�صبة مّتفق عليها. ومبا  اأو ن�صاط  جتاري مربح 

�صالمية ُتقّدم هذه ال�صيغ من التمويل من  �صتهالكي ل يدّر ربحًا، فاإن امل�صارف الإ اأن التمويل الإ

جارة وال�صت�صناع كما �صبق تو�صيحها يف كتّيب  خالل ال�صيغ ذات العائد الثابت مثل املرابحة والإ

�صالمية – 2. ويبنّي من ذلك، اأن �صيغ التمويل ذات العائد املتغرّي مثل  املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ

�صتهالكي.  امل�صاربة وامل�صاركة ل ميكن تقدميها لتلبية التمويل الإ

�صالمية ال�صاحلة للتمويل املهني، �صواء  اأخرى، لي�س هنالك قيد على نوعية ال�صيغ الإ ومن جهة 

كانت من �صيغ العائد الثابت اأو املتغرّي، هذا مع تعّر�س امل�صرف ال�صالمي للمخاطر. فهذه قد مت 

�صالمية متنح القر�س احل�صن. بالرجوع  غري اأن ال�صريفة اخلالية من الفائدة ل تعني اأن امل�صارف الإ

�صالمية – 2، يتبنّي  �صالمية – 1، واملر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ اإىل كتّيَبي: املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ

�صالمي على اأنها �صيغ مدّرة للربح،  اأن البديل للربا هو الربح امل�صروع. لذا، مت عر�س �صيغ التمويل الإ

�صالمي  بعمليات جلب الب�صائع واخلدمات.  رتباط املبا�صر للم�صرف الإ مبعنى الإ

النقدي  التمويل  تقدمي  على  القدرة  هي  �صالمية  الإ امل�صارف  تواجه  التي  التحِديات  اأكرب  ولعّل 

بحاث  خ�صو�صًا عندما ل يحتاج العمالء اإىل ب�صائع اأو خدمات. وملواجهة هذا التحدي، كثري من الأ

للوفاء  م�صروعة  و�صائل  عن  البحث  حتاول  وامل�صرفّيون  ال�صريعة  علماء  بها  يقوم  التي  املعا�صرة 

بحاجة العمالء للتمويل النقدي. ومع اأن البع�س يقرتحون اأ�صلوب »التوّرق«  كبديل اإ�صالمي للتمويل 

�صلوب اإىل اعرتا�صات �صرعية مهمة من قبل العديد من العلماء.  النقدي فقد تعّر�س هذا الأ

ين�صاأ التوّرق عندما يدخل العميل يف عملية مرابحة ل�صراء �صيارة اأو اأي اأ�صل اآخر، ل بغر�س اقتناء 

عملّيَتني  وجود  من  وبالرغم  النقد.  على  ذلك  من  احل�صول  بغر�س  ولكن  �صل،  الأ اأو  ال�صيارة 

باملرابحة  �صراء  عملية  وىل  – الأ البع�س  بع�صهما  عن  وم�صتقّلَتني  ال�صريعة  اأحكام  مع  متوافقَتني 

اأ�صا�صيان من وجهة نظر  – فهنالك اعرتا�صان  من البنك، والثانية عملية بيع حال لطرف ثالث 

�صلوب. اأوًل، من حيث نّية العميل يف التحايل على عملية املرابحة  �صرعية على حت�صيل النقد بهذا الأ

بغر�س احل�صول على نقد حال  بينما يتعهد بت�صديد مبلغ اأكرب للم�صرف موؤجاًل. وثانيًا، العرتا�س 

عملية  اأطراف  ترتيب  يتم  عندما  وذلك  العلماء،  من  العديد  لدى  املوؤ�ص�صي  التوّرق  على  ال�صرعي 

عندئٍذ  العملية  تتلخ�س  حيث  النقدي،  للتمويل  ت�صهياًل  البنك  بوا�صطة  واحدة  �صفقة  يف  التوّرق 

الفقه  اأبداه جممع  الذي  خري هو  للغد«. فهذا الإعرتا�س الأ اأكرث  لليوم مقابل نقد  يف عبارة »نقد 

�صارة  �صالمية. وجتدر الإ �صالمي يف جدة وتبّنته هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية الإ الإ

ماَمني اإبن تيمية واإبن القيم، يعتربون التوّرق املوؤ�ص�صي  اإىل اأن بع�س فقهاء املذهب احلنبلي، مثل الإ

حمّرمًا يف حكم العينة.

فراد  متويل معامالت الأ

للخدمات ال�صخ�صية واملهنية



ف�صل فيما اإذا كانت الب�صائع متوفرة يف ال�صوق، وفرتة التمويل  وتظل �صيغة املرابحة غالبًا هي الأ

جل الق�صري اإىل املتو�صط. ورغم اأن ا�صتخدام املرابحة لي�س م�صتبعدًا عن التمويل  ل تزيد عن الأ

مر الغالب هو ا�صتخدامها يف التمويل ال�صخ�صي اأو املهني الق�صري اإىل متو�صط  جل، فاإن الأ طويل الأ

جل، مما يعني �صرورة ثبات الثمن طوال فرتة  ن املرابحة عقد بيع يغلب عليه الأ جل، وذلك لأ الأ

مر يقت�صي هذا ال�صرط ال�صرعي تعّر�س متويل املرابحة اإىل تقلبات الأ �صعار  ال�صداد. ويف واقع الأ

جل البعيد، مما يجعل �صيغة املرابحة اأكرث مالءمة للتمويل الق�صري اإىل متو�صط  امل�صتقبلية يف الأ

�صعار تقلبًا ي�صريًا.   املدى حيث تتقلب الأ

املوؤجلة يف  املدفوعات  امل�صرف من  اأخذ �صمان حلماية م�صتحقات  ال�صرعية، يجوز  الناحية  ومن 

عقود البيع املوؤجلة، مثل املرابحة، يف حال تخّلف العميل عن الوفاء بها بح�َصب العقد. وجدير بالذكر 

اأن الِرهان الذي يعطيه املدين للدائن وارد ذكره يف القراآن الكرمي كو�صيلة ل�صمان م�صتحق الدائن 

على املدين: »واإن كنتم على �صفر ومل جتدوا كاتبًا فرهان مقبو�صة...« )�صورة البقرة، اآية: 283(. 

م�صروعية  عدم  يعني  مما  اأمانة،  يد  تكون  اأن  تعدو  ل  الِرهان  على  امل�صرف  يد  فاإن  ذلك،  ومع 

ال�صتفادة من هذا الِرهان طاملا ظّل العميل موفيًا بدفع م�صتحّقات امل�صرف ح�صبما هو متفق عليه. 

واحلالة الوحيدة التي ينتفع فيها امل�صرف من الِرهان هي عندما يتخّلف العميل عن �صداد ما عليه، 

بالقيمة  يعود  اأن  على  العميل  على  امل�صتحق  َدينه  ل�صرتداد  الِرهان  بيع  عندئٍذ  للم�صرف  فيجوز 

املتبقية من الِرهان ل�صالح العميل.  

ب- متويل املركبات

كرث  تت�صح اإجراءات املرابحة ب�صورة اأف�صل من خالل التمثيل لها بنموذج متويل املركبات اإذ اإنه الأ

�صالمي. فالعملية تبداأ عادًة بتقدمي ا�صتمارة طلب بوا�صطة العميل تطلب  رواجًا يف العامل العربي والإ

�صالمية – 2، مع التاأكيد على اأهمية اإدارة املخاطر  تو�صيحها يف كتّيب املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ

املودعني  اأموال  �صيانة  عن  م�صوؤولة  �صالمية  الإ امل�صارف  ن  لأ خالقية  والأ الدينية  اجلهَتني  من 

رة.  والت�صرف فيها بحكمة ُمتب�صِّ

هي  وال�صت�صناع(  وال�صلم  جارة  والإ )املرابحة  الثابت  العائد  ذات  التمويل  �صيغ  اأن  جند  وعليه، 

�صالمية، على الرغم من جدوى امل�صاربة وامل�صاركة بالن�صبة  الغالبة لتمويالت التجزئة الإ ال�صمة 

هذا  اأن  يبدو  ذلك،  ومع  املتو�صط.  اإىل  ال�صغري  احلجم  ذات  وامل�صاريع  املهنية  عمال  الأ لتمويل 

رباح واخل�صائر طبقًا  الجتاه يف طريقه اإىل الرتاجع نحو مزيد من التاأكيد على دور امل�صاركة يف الأ

يجاد حلول عملية  لإ ت�صعى  التي  الدرا�صات  يدّل عليه منو  وامل�صاركة، ح�صبما  امل�صاربة  لربناجَمي 

رباح واخل�صائر.    وم�صروعة للم�صكلة العالقة حول كيفّية التحكم يف خماطر امل�صاركة يف الأ

اأ- التمويل ب�سيغة املرابحة - ق�سري  اإىل متو�سط املدى

املعّمرة  �صتهالكية  الإ ال�صلع  متناهية من  قائمة غري  تت�صمن  �صرية  والأ ال�صخ�صية  الحتياجات  اإن 

دوات الكهربائية( واملركبات مثل )ال�صيارات والدراجات النارية(  ثاث املنزيل والأ غالبًا، مثل )الأ

على  الطلب  من  وا�صعًا  نطاقًا  املهنية  الحتياجات  تت�صمن  وباملقابل،  �صتهالك.  الإ بغر�س  وذلك 

دوات املهنية(  نتاجية املعّمرة )اأثاث مكتبي واآليات اإنتاجية واحلوا�صيب وغري ذلك من الأ ال�صلع الإ

غرا�س ا�صتثمارية.  �صافة اإىل الطلب على املركبات لأ بالإ

�صالمية على تلبية الحتياجات املذكورة اأعاله من خالل التمويل الق�صري  وقد درجت امل�صارف الإ

جل ب�صيغة املرابحة – وهو التمويل املمتد لفرتات ترتاوح بني اأقل من �صنة واحدة  اإىل متو�صط الأ

�صالمية – 2، فاإن �صيغة  اإىل خم�س �صنوات. وكما مّت تو�صيحه يف كتّيب املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ

مر العميل، فيتمّلكها البنك ثم  املرابحة تتمثل يف �صراء امل�صرف �صلعة اإ�صتهالكية اأو اأ�صل اإنتاجي لأ

يبيعها للعميل بثمن موؤجل مت�صمنًا التكلفة زائدًا هام�س ربح.  



لل�صيارة واملالك )�صاحب املعر�س( كبائٍع لها. ثم يلي ذلك، توقيع عقد البيع بني امل�صرف كبائٍع 

�صالمي تعيني موظفني ل�صتالم ال�صيارات  لل�صيارة والعميل كم�صرٍت لها. وي�صتوجب على امل�صرف الإ

باإ�صم امل�صرف ونيابًة عنه، توطئة لبيعها اإىل العميل.  

ي  �صالمية ل ميكن اأن تدخل يف اإلتزام مايل باملرابحة اإل بعد تق�صّ ومن املعروف اأن امل�صارف الإ

اأق�صاط املرابحة. فالتحليل  ئتمان للعميل واحل�صول منه على �صمانات منا�صبة ل�صداد  مالءمة الإ

ن اأخذ احلذر واحليطة  ئتماين لي�س متوافقًا فقط مع اأحكام ال�صريعة بل هو اأمر مرغوب فيه، لأ الإ

من تبديد املوارد املالية مق�صد �صرعي معترب، ومن ثم، يكون احلر�س على احلد من حالت اإخالل 

�صالمي.    العمالء بالوفاء باإلتزاماتهم مطلبًا �صرعيًا يف عمليات التمويل الإ

كما ينبغي الكثري من التنّبه عند مقارنة هام�س ربحية املرابحة مع �صعر الفائدة ال�صائد يف ال�صوق، 

عمليات  يف  الفائدة  �صعر  من  اأعلى  املرابحة  ربحية  هام�س  يكون  اأن  اأحيانًا  امل�صتبعد  من  لي�س  اإذ 

متويل مماثلة لدى اأي  م�صرف تقليدي اآخر. ومع ذلك، ل ميكن اأن يوؤخذ هذا دلياًل على اأن التمويل 

ن هام�س املرابحة ل يجوز تعديله بعد التعاقد عليه  �صالمي اأعلى تكلفًة من التمويل التقليدي، لأ الإ

حتى يف حالت التخّلف عن ال�صداد بينما ي�صهل تعديل �صعر الفائدة  ملعاقبة التخّلف عن ال�صداد اأو 

تاأّخره.  

جارة – متو�سط اإىل طويل املدى ج- التمويل ب�سيغة الإ

فراد من خالل �صيغة  �صالمية تلبية احتياجات عمالئها من الأ كبديل للمرابحة، ميكن للم�صارف الإ

التقليدية  امل�صارف  التاأجريي يف  التمويل  البديلة خلدمة  �صالمية  الإ ال�صيغة  جارة )باعتبارها  الإ

 .2 – �صالمية  الإ الرئي�س لل�صريفة  ولكن �صمن �صوابط �صرعية �صبق تو�صيحها يف كتّيب املر�صد 

�صل امل�صتاأجر، مما  واأهم ميزة متتاز بها الإجارة بالن�صبة للم�صرف هي اإمكانية احلفاظ على ملكية الأ

مر العميل، موجودة  يف معر�س معنّي لل�صيارات اأو  من امل�صرف �صراء �صيارة جديدة )اأو م�صتعملة( لأ

لدى �صركة معّينة، على اأن يقوم البنك بعد ذلك ببيعها للعميل بثمن، ليتم �صداده خالل فرتة متفق عليها، 

مت�صمنًا التكلفة زائدًا هام�س ربح مّتفق عليه. وكما هو معتاد، يتقدم العميل بفاتورة مبدئية تو�صح ثمن 

ال�صيارة وبلد �صناعتها ونوعيتها وما ي�صتتبع ذلك من خ�صائ�س فنّية ح�صبما تقت�صيه ا�صتمارة الطلب. 

�صالمية لها اجتاهات خمتلفة  ورغم اأن ا�صتمارات طلب املرابحة تبدو متماثلة تقريبًا، فامل�صارف الإ

من حيث نوعية املعلومات ودقة التفا�صيل املطلوبة يف ا�صتمارة الطلب. وعليه، فاإن اأ�صا�س املعلومات 

التمويل  وحجم  املبدئية  الفاتورة  تو�صحها  كما  ال�صيارة،  �صراء  تكلفة  يف:  غالبًا  يتّلخ�س  املطلوبة 

املطلوب وفرتة التمويل وطريقة ال�صداد.  

حل�صاب  ال�صيارة  �صراء  حيث  من  ال�صرعية  بال�صوابط  متم�صكًا  فيظل  ال�صالمي،  امل�صرف  اأما 

على  م�صتماًل  عليه  املتفق  بالثمن  للعميل  بيعها  ثم  ملكيتها،  واكت�صاب  �صمه  لإ وحتويلها  امل�صرف 

لل�صريفة  الرئي�س  املر�صد  كتّيب  يف  تو�صيحه  مت  ما  )بح�صب  عليه  املتفق  الربح  زائدًا  التكلفة 

�صالمية – 2(.      الإ

غري اأن املرابحة ل ميكن تقدميها بطريقة م�صروعة فيما اإذا تبنّي تطابق ال�صخ�صية القانونية لكل 

خرى.  من العميل ومالك ال�صيارة املقرتح، اأو تبنّي اأن اإحدى ال�صخ�صيَتني تتبع قانونيًا لل�صخ�صية الأ

مر تتلّخ�س يف عملية ت�صليف  نها يف نهاية الأ فمثل هذه العملية تتحقق فيها العينة املحّرمة �صرعًا،  لأ

بفائدة ربوية دون اأثر على الب�صاعة املطلوبة باملرابحة. 

ول بني امل�صرف كم�صرٍت  لذا، ينبغي التوقيع على عقَدي بيع م�صتقَلني عند تنفيذ عملية املرابحة. الأ



جارة قابلية التعديل ب�صبب املوؤثرات اخلارجية )مثل ارتفاع معدل الت�صخم املايل(،  يوّفر عقد الإ

�صالمي القائمة على عقود البيع. خالفًا لعقد املرابحة وغريه من �صيغ التمويل الإ

 

جارة ل ميكن تعديلها خالل فرتة التاأجري اجلارية، واإن اأمكن تعديلها قبل  وعليه، فاإن مدفوعات الإ

�صل( التفاو�س مع امل�صتاأجر حول معدل  بداية فرتة التاأجري. لذا، فمن املمكن للموؤجر )مالك الأ

جارة، قبل يوَمني مثاًل، كلما تقرر الدخول يف فرتة تاأجري جديدة مع امل�صتاأجر.  فهذه هي  جديد لالإ

جارة قاباًل للتعديل اإزاء تغرّيات الثمن امل�صتقبلية  ومن ثم يكون مالئمًا  املرونة التي جتعل معدل الإ

للتمويل متو�صط وطويل املدى.

ميكن  جارة  الإ عقد  يف  اأعاله  املذكورة  املرونة  اأن  يالحظ  واملرابحة،  جارة  الإ عقَدي  ومبقارنة 

مقابلتها مبخاطر امللكية التي ل وجود لها يف عقد املرابحة. لذا، فاإن املفا�صلة بني هذين العقَدين 

�صالمية  جارة من قبل بع�س امل�صارف الإ لي�صت دائمًا �صهلًة، وهذا قد يف�ّصر تف�صيل املرابحة على الإ

بالن�صبة لتقدمي التمويل متو�صط املدى. 

جارة  فرتاق بني التمويل التاأجريي التقليدي ومتويل الإ مر هي نقطة الإ وخماطر امللكية يف واقع الأ

�صالمية – 2، يظل املوؤجر م�صوؤوًل  �صالمية. وكما مت تو�صيحه يف كتّيب املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ الإ

�صل لكامل فرتة التاأجري، وهذا هو الذي يعرّب عنه مب�صوؤوليات  عن �صمان ا�صتمرارية املنفعة من الأ

جارة.        ال�صيانة والتاأمني من جانب املوؤجر، وبدون ذلك ل يتحقق التوافق ال�صرعي لعقد الإ

د- التمويل ال�سكني والعقاري

فراد جنده يف التمويل ال�صكني حيث  �صالمية لتمويل الأ جارة يف ال�صريفة الإ خري مثال لتطبيق الإ

جارة بدياًل عن �صيغة الت�صليف العقاري التقليدية. ويف الوقت الراهن هنالك العديد من  ت�صتخدم الإ

�صيغ الإجارة التمويلية املختلفة التي ت�صتخدمها امل�صارف الإ�صالمية، اأ�صهرها �صيغة »الإجارة والإقتناء«.

العميل،  اإىل  واحد  طرف  من  بالبيع«  »تعهد  مبنح  املوؤجر،  بو�صفه  البنك،  يقوم  ال�صيغة  هذه  يف 

جارة، فيعطي هذا التعهد خيارًا للم�صتاأجر ب�صراء  بو�صفه امل�صتاأجر، وذلك بعد التوقيع على عقد الإ

وفاء  �صريطة  جارة،  الإ عقد  انتهاء  بعد  الغالب(  يف  رمزي  )ثمن  معنّي  بثمن  املوؤجر  من  �صل  الأ

جارة.  امل�صتاأجر بكافة اإلتزاماته املرتبطة بعقد الإ

قتناء،  كما هو معّرف اأعاله،  فيما بني امل�صرف بو�صفه املوؤجر  جارة والإ وميكن الدخول يف عقد الإ

للم�صكن )اأو  امل�صتاأجر وامل�صرتي املحتمل  والعميل بو�صفه  العقاري(،  �صل  الأ للم�صكن )اأو  واملالك 

�صل العقاري(. واملفهوم هنا هو الدخول يف اإتفاقية تاأجري قابلة للتجديد حيث يقوم امل�صرف  الأ

بتاأجري م�صكن ميتلكه )اأو اأ�صل عقاري( اإىل العميل لعدد حمدد من ال�صنني )مثاًل ع�صرين �صنة(، 

مع املنفعة امل�صافة للعميل حيث ميكنه �صراء املنزل بثمن رمزي بعد نهاية عقد التاأجري. 

بديل  �صرعي  متويل  ل�صياغة  املتناق�صة  وامل�صاركة  جارة  الإ بني  اجلمع  ميكن  اأخرى،  ناحية  ومن 

لنظام التمويل العقاري التقليدي. يف هذه ال�صيغة البديلة، تبداأ املعاملة بوجود ملكية م�صرتكة بني 

امل�صرف والعميل مبا ُيعَرف با�صم »امللكية امل�صرتكة« )مثاًل: للم�صرف 90% وللعميل 10% من ملكية 

جارة يف امل�صكن بح�صة الـ 90% ال�صائعة. وخالل  امل�صكن املعنّي(. وعلى ذلك، �صوف يتعّلق عقد الإ

يجعل  امل�صرف، مما  العميل جزءًا �صغريًا من ح�صة  ي�صرتي  العقد،  وكلما جتدد  جارة،  الإ فرتة 

ميتلكها  التي  ال�صائعة  احل�صة  على  اأجرة  اأ�صا�صَيني:  عن�صَرين  على  م�صتملًة  الدورية  املدفوعات 

بذلك.  تفاقية خا�صة  لإ وفقًا  امل�صرف  ملكية  و�صراء جزئي حال من حقوق  امل�صكن،  امل�صرف يف 

العميل وهو م�صمون فكرة  اإىل  امل�صرف  بالتدريج من  امل�صكن  انتقال ملكية  يتم  الطريقة،  وبهذه 

امل�صاركة املتناق�صة.

  

  



امل�صتقبلي واختيار م�صار معنّي لتحقيق الربح من هذه العملية. ومن هنا، تربز احلاجة للدخول يف 

�صلي. ويف ال�صلم  عقد �صلم موازي كم�صار منا�صب حل�صول امل�صرف على الربح من عقد ال�صلم الأ

�صلي، واإمنا يتحّمل امل�صرف امل�صوؤولية  املوازي ل يجوز للم�صرف الرجوع اإىل �صلعة ال�صلم يف العقد الأ

�صلي.   الكاملة يف ت�صليم �صلعة ال�صلم املوازي حتى واإن تخّلف العميل عن ت�صليم �صلعة ال�صلم الأ

من جهة اأخرى، فاإن خدمة املعامالت يف �صيغة ال�صت�صناع، تتمّثل غالبًا يف كونها و�صيلة لت�صليم 

منتج �صناعي للعميل )عقار اأو معدات(. وعلى ذلك، تبداأ العملية عادًة من العميل باإعطاء بيان 

ع  �صل ال�صناعي مو�صوع العقد املقرتح واملُ�صنِّ تف�صيلي م�صتماًل على املوا�صفات الفنّية املطلوبة يف الأ

املقرتح، والفرتة الالزمة حتى وقت الت�صّلم النهائي للمنتج واملبلغ الكّلي لراأ�س املال  املطلوب وجدول 

التمويل املقرتح.

ال�صت�صناع  متويل  حول  للجدوى  درا�صة  امل�صرف  ُيجري  �صوف  ال�صلم،  عقد  يف  احلال  هو  وكما 

املقرتح. ولكن، مبا اأن عقد ال�صت�صناع ينتهي بت�صليم منتج �صناعي  للعميل، فاإن عقد ال�صت�صناع 

املوازي �صيكون هو الو�صيلة للح�صول على املنتج املطلوب بغر�س ت�صليمه للعميل. لذا، يتمّثل عقد 

ويجب  له.  كبائع  ع  واملُ�صنِّ للمنتج  كم�صرٍت  امل�صرف  بني  تعاقدية  عالقة  يف  املوازي  ال�صت�صناع 

مالحظة اأن العميل لي�س طرفًا يف عقد ال�صت�صناع املوازي، وعلى ذلك، ل يتحّمل اأي م�صوؤولية جتاه 

ع، كما يجب اأن ل تكون هناك اأي مرجعية  متبادلة بني عقَدي ال�صت�صناع.  املُ�صنِّ

حتّمل   اإىل  اإ�صافة  للمنتج،  التقنّية  اجلودة  وجتاه  العميل،  اإزاء  امل�صرف  م�صوؤولية  اأن  ويالحظ 

النزاعات عالية احل�صا�صية حول املنتجات ال�صناعية، ت�صع عبئًا كبريًا على امل�صرف ملتابعة العملية 

داء  مثل لأ نتاجية و�صمان جودة املنتج وفقًا للموا�صفات الفنّية التي مت التعاقد عليها. فالنهج الأ الإ

نتاج مع تعيني موؤ�ص�صة ا�صت�صارية فنّية ملتابعة  هذه امل�صوؤولية يقوم على و�صع خطة مرحلية لعملية الإ

نتاجي واإ�صدار �صهادة جودة تكون مقبولة للعميل. العمل الإ

�صالمية – 2.  لقد مّت عر�س �صيغَتي ال�صلم وال�صت�صناع �صابقًا يف كتّيب املر�صد الرئي�س لل�صريفة الإ

اأو غريها من املوارد الطبيعية،  عمال الزراعية  ي�صًا بتمويل م�صاريع الأ ف�صيغة ال�صلم تتعّلق خ�صّ

عمال ال�صناعية. وت�صرتك ال�صيغتان يف خا�صّية تاأجيل  بينما عقد ال�صت�صناع اأكرث تعّلقًا بتمويل الأ

�صول لفرتة حمددة يف امل�صتقبل وتعجيل الثمن، اإما بالكامل )كما يف ال�صلم( اأو  ت�صليم ال�صلع/ الأ

جزئيًا )كما يف ال�صت�صناع(.

 

�صول، فاحلاجة  �صتهالكية اأو اإنتاج الأ وبخالف عقَدي املرابحة والإجارة اللذان ُي�صّهالن اقتناء ال�صلع الإ

اإىل عقَدي ال�صلم وال�صت�صناع تتمثل يف احلاجة اإىل راأ�س مال نقدي لتمويل عمل اإنتاجي معنّي. غري اأنها 

لي�صت عملية تبادل »نقد حال باأكرث منه اآجاًل«، كما هو معروف يف عمليات الت�صليف بالفائدة الربوية، 

�صالمي للدخول  اآجاًل«. لذا، فاإن الدافع بالن�صبة للم�صرف الإ واإمنا تبادل »نقد حال ب�صلع مربحة 

يف عقد ال�صلم اأو عقد ال�صت�صناع هو توقع الت�صّرف بطريقة مربحة يف  �صلع م�صتقبلية. وبالفعل، 

�صالمية خربة وا�صعة يف تكوين عقود ال�صلم/ وال�صلم املوازي وال�صت�صناع/  لقد حققت امل�صارف الإ

ن�صطة القت�صادية للم�صاريع  فراد على نطاق وا�صع من الأ وال�صت�صناع املوازي لتمويل معامالت الأ

ال�صغرية ومتو�صطة احلجم.    

يف حالة عقد ال�صلم، تبداأ العملية غالبًا بتقدمي العميل طلبًا يحدد فيه كمية ونوعية املورد الزراعي 

اأو الطبيعي املقرتح اإنتاجه، والفرتة الالزمة اإىل وقت ت�صليم املنتج، وثمن بيع املنتج احلال م�صتقباًل 

الذي يقرتح العميل ت�صليمه. ويتحدد مبلغ راأ�س املال الكلي املطلوب من قبل العميل بعملية �صرب 

نتاج املتوقعة.  الثمن املقرتح يف كمية الإ

ومن ثم، ُيجري امل�صرف درا�صة اجلدوى حول التمويل املطلوب، وهي ت�صتمل على حتليل اإئتماين 

لقدرات العميل املهنية ول�صجّله ال�صابق ومدى م�صداقيته، للو�صول من ذلك اإىل توقع معقول للثمن 

ال�صت�صناع وال�صلم: التمويل 

ال�صناعي والزراعي



فراد،  اإن العمل التقليدي يف ت�صليف النقد مل يعد هو املحدد التناف�صي يف جمال �صريفة معامالت الأ

اإعطائه  – مبعنى  املايل  القطاع  الرقابي عن  الرتاجع  وظاهرة  الفائدة  �صعر  ب�صبب حترّر  وذلك 

تقدمي  حول  التناف�س  زيادة  اإىل  مر  الأ اآل  وقد  املركزية.  الرقابة  من  وقلياًل  احلرية  من  مزيدًا 

اآلية �صريفة  اأن  �صك  ل  الفائدة.  التقليدي حول  التناف�س  من  بدًل  املايل  للر�صم  املدّرة  اخلدمات 

فراد �صتظل كما هي، باعتبارها قبول الودائع وتقدمي التمويل، ولكن الن�صاط البتكاري  معامالت الأ

فراد هو الذي ي�صود حاليًا يف جمال  �صافية امل�صاعدة يف �صريفة معامالت الأ يف جمال اخلدمات الإ

فراد.  �صريفة معامالت الأ

�صافية  وكما هو وا�صح من امل�صّمى، فاإن اخلدمات امل�صاعدة ت�صتمل على نطاق وا�صع من اخلدمات الإ

اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية وتبادل النقد  اأو قبول ودائع، مثل  التي ل تتعّلق مبا�صرة بعملية متويل 

وغريها...  املبا�صر  ال�صحب  بطاقات  واإ�صدار  مانات  الأ و�صناديق  امل�صرفية  واحلوالت  جنبي  الأ

اأنها  ورغم التنوع الوا�صع لهذا النوع من اخلدمات، فهي جميعها ت�صرتك يف خا�صية واحدة وهي 

مدّرة للر�صم املايل بدًل من الفائدة الربوية. واملعيار القاطع للتفرقة بني هذين النوَعني من خدمات 

فراد هو اأن الر�صم املايل يقّدم يف مقابل خدمة م�صرفية معّينة بينما الفائدة  �صريفة معامالت الأ

الربوية ثمن للوقت املرتبط بت�صليف النقد.  

اإىل الر�صم املايل بلغت مرحلة متقّدمة يف ال�صريفة  اإن ظاهرة حتّول نقطة الرتكيز من الفائدة 

وبالن�صبة  �صالمية.  الإ ال�صريفة  مبادئ  اأهم  من  يعّد  الفائدة  حترمي  اأن  اإىل  نظرًا  �صالمية،  الإ

�صالمية، يكفي التاأكد من طبيعة اخلدمة  مل�صروعية الر�صم املايل من وجهة نظر اأحكام ال�صريعة الإ

�صالمية تقدمي معظم  امل�صرفية التي يتم تقدميها اإىل العميل. وكقاعدة عامة، ميكن للم�صارف الإ

ال�صريعة  اأحكام  مع  تتنافى  اأو  تتعار�س  التي  منها  القليل  با�صتثناء  التقليدية  امل�صرفية  اخلدمات 

�صالمية وحتتاج اإىل الكثري من ال�صوابط ال�صرعية حتى ميكن قبولها.  الإ

حكام الفقهية اخلا�صة مب�صروعية اخلدمات امل�صرفية تقع خارج نطاق هذا الكتّيب التنويري،  اإن الأ

اإذ يتم مناق�صتها بتو�صع يف املجامع الفقهية املعا�صرة. كما اأننا ل نهدف اإىل ا�صتعرا�س كل اخلدمات 

فراد، واإمنا نهدف اإىل ت�صليط ال�صوء على  امل�صرفية امل�صاعدة التي تقدمها �صريفة معامالت الأ

�صالمية.  اأهم املبادئ التي حتكم م�صروعية الر�صم املايل يف ال�صريفة الإ

�صالمي  �صا�صي هو اأن الر�صم املايل جائز �صرعًا اإذا كانت اخلدمة التي يقدمها امل�صرف الإ واملبداأ الأ

حالًل، وكان اإنتاجها يت�صمن بذل جهد ب�صري )بدين اأو ذهني( مع اإمكانية ا�صتخدام مواد م�صاعدة 

وراق والطاقة الكهربائية واملباين امل�صتاأجرة... اإلخ(. ومن ثم، ميكن فر�س ر�صوم مالية  )مثل الأ

لتغطية كلفة العمل الب�صري واملواد امل�صتخدمة يف عملية اإنتاج اخلدمة املعّينة. ومن املعتاد التعبري 

التعبري عن  املمكن كذلك  لذا، من  اإىل وقت،  نتاج يحتاج  الإ ن  لأ العمل مبعدلت زمنية  اأجور  عن 

اخلدمة  وت�صليم  اإنتاج  لإمتام  املطلوبة  للمدة  بالن�صبة  زمنية  مبعدلت  امل�صرفية  املالية  الر�صوم 

املعّينة )مثاًل، اأ�صبوعيًا اأو �صهريًا(.

 

اأ- ر�سوم الوكالة 

هلية التامة للت�صّرف  �صيل مع الأ �صالمي هو املفّو�س بالعمل نيابة عن العميل الأ  الوكيل يف الفقه الإ

باإ�صمه يف العديد من املجالت. وعلى ذلك، فاإن ر�صوم الوكالة م�صروعة طاملا اأن اخلدمة املطلوبة 

م�صروعة. وخري مثال على اخلدمات امل�صرفية امل�صروعة هو خدمة الوكالة، حيث يعر�س امل�صرف 

اإمكانية قيامه باأن�صطة معّينة نيابة عن عمالئه )مثاًل، اإدارة �صندوق ا�صتثماري(.  

اخلدمات امل�صاعدة يف �صريفة 

فراد معامالت الأ

م�صروعية ر�صوم معامالت 

�صالمية  ال�صريفة الإ



ولكن ينبغي التنّبه اإىل اأن عمل الوكيل منوٌط فقط ببذل »اأف�صل جهد ممكن« مبعنى اأن الوكيل لي�س 

همال اإن كان  �صيل، فيما عدا حالت �صوء الت�صّرف اأو الإ �صامنًا للنتيجة املرجّوة من قبل العميل الأ

مثبتًا. ويف ذلك اختالف جوهري عن مفهوم الوكالة املتّبع يف كثري من حالت ال�صريفة التقليدية 

�صيل اأي خماطر، مع �صمان النتيجة املرجّوة له.  حيث يتعّهد الوكيل بعدم حتميل العميل الأ

ب- ر�سوم التمويل

خلدمات  جيدة  مناذج  وتوثيقها  �صالمية  الإ املالية  املعامالت  معاجلة  مقابل  املالية  الر�صوم  اإن 

�صالمية املدّرة للدخل حتى ولو كانت اخلدمة تقدمي قر�س ح�صن. هذا ما اأجازه العديد  ال�صريفة الإ

�صالمي بجدة )1986/10/16، دورة عّمان( قد اأفتى بجواز  من الفقهاء، فمثاًل، جممع الفقه الإ

اأي  اأن  اإىل  التنّبه  دارية خلدمة القر�س احل�صن مع �صرورة  فر�س ر�صوم مالية مقابل املعاجلة الإ

دارية تكون ربا حمّرمًا. وعلى ذلك، اإذا تراكمت لدى امل�صرف زيادات من  زيادة على التكلفة الإ

هذا القبيل عند نهاية فرتة مالية معّينة )�صنويًا اأو ربع �صنويًا( فينبغي �صرفها يف اأوجه اخلري. 

اإن مثال القر�س احل�صن ي�صاعد كثريًا على تو�صيح الفرق بني الر�صم املايل )كما هو معّرف اأعاله( 

ة �صرعًا، بينما الر�صوم املالية  والفائدة الربوية، نظرًا اإىل اأن الفائدة الربوية ثمن للوقت، وهي ُمبغ�صَ

تقابل عماًل ب�صريًا اأو كلفًة مادية. هذا مع العلم باأن القر�س احل�صن لي�س جائزًا فقط من الناحية 

ال�صرعية، واإمنا هو من اأعمال اخلري املرغوبة. ولكن تقدمي القر�س احل�صن يت�صمن  تكاليف مادية 

اخلدمة  هذه  تاأ�صي�س  املمكن  من  يكون  حتى  تغطيتها  وح�صن  بها  العرتاف  ينبغي  مهمة  وب�صرية 

وموا�صلة تقدميها اإىل م�صتحقيها. 

ج- ر�سوم خطابات ال�سمان

مر العميل وملنفعة طرف ثالث )حكومة وموّرد  خطاب ال�صمان امل�صريف وثيقة ي�صدرها امل�صرف لأ

برتول... اإلخ(. ويف اأ�صا�صه التاأمني لطرف ثالث اأنه يف حالة عجز العميل عن الوفاء مبا هو متفق 

عليه مع ذلك الطرف )مثل اإمتام العمل مل�صروع بنية حتتية، اأو �صداد ثمن موؤجل اإىل مورد( فاإن 

امل�صرف �صيتوىل تعوي�س الطرف الثالث مبا ل يتجاوز مبلغًا حمددًا من املال.

 

 فهذه اخلدمة جائزة �صرعًا كعمل خريي، اإذ ي�صار اإليها فقهًا مبفهوم الكفالة، مع العلم اأن املوقف 

جر عليها.  ورغم ذلك، كما  رفاق مما يعني عدم جواز الأ الفقهي ال�صائد للكفالة هي اأنها من عقود الإ

يف القر�س احل�صن، هناك كلفة ب�صرية ومادية ترتبط بتقدمي هذه اخلدمة. لذا، يجوز للم�صارف 

�صالمية تغطية الكلفة املرتبطة بتقدمي خطابات ال�صمان مع جتّنب اأي زيادة فوق ذلك، علمًا اأن  الإ

تقدير هذه الكلفة وما تت�صمنه من تكاليف مبا�صرة وغري مبا�صرة حتتاج اإىل دقة خا�صة.      

د- ر�سوم البطاقات ال�سادرة من امل�سرف

ئتمان وبطاقات اخل�صم املبا�صر وبطاقات  �صواق الغربية من منو مت�صارع يف بطاقات الإ اإن ما ت�صهده الأ

�صالمية العمل على تقدمي خدمات مماثلة للم�صتهلك امل�صلم. وقد اأثار  الر�صوم يفر�س على امل�صارف الإ

مر وجهات نظر متباينة بني العلماء لي�س فقط من حيث التوافق ال�صرعي واإمنا كذلك من حيث  هذا الأ

�صتهالكي املعا�صر. فمن وجهة نظر الكثري من املراقبني، فاإن النمو  خالقي اإزاء البذخ الإ املوقف الأ

ئتمان/اخل�صم املبا�صر ي�صهم يف تر�صيخ ثقافة البذخ والتي  تنطلق باأفراد املجتمع  املت�صارع لبطاقات الإ

نحو اآفاق ل متناهية من املديونية.

ئتمان/ اخل�صم املبا�صر، اإذ اإنها تريح النا�س من  ومع ذلك، هناك العديد من املزايا لبطاقات الإ

عناء حمل النقود وتي�ّصر لهم و�صائل الدفع للمتاجر ووكالت ال�صفر والفنادق واملطاعم وغريها...  



�صارة هنا اإىل وظيفة كل من ال�صك  هذا يف حد ذاته تطّور كبري يف ال�صريفة احلديثة. وجتدر الإ

ي�صًا  خ�صّ ت�صتخدم  كانت  حيث  وىل  الأ �صالمية  الإ الع�صور  يف  احلوالة(   - )الكمبيالة  وال�صفتجة 

اأن مبداأ حمل البطاقات بدًل من النقود لي�س غريبًا  لتجّنب خماطر ال�صفر بالنقود. فذلك يعني 

�صالمية، وكل ما يجب �صمانه هو التقّيد مببادئ ال�صريعة. ل منلك يف هذا الكتّيب  على الع�صور الإ

ئتمان وال�صحب والر�صوم كما مت  التعريفي اأكرث من اإعطاء نبذة تو�صيحية موجزة عن بطاقات الإ

قرا�س التقليدية  ئتمان، فهي مبنية على فكرة الإ تطويرها يف العامل احلديث. بالن�صبة لبطاقة الإ

مبعنى اأن حامل البطاقة يكون مقرت�صًا مبلغًا من املال ب�صعر الفائدة الربوية كلما ا�صتخدم هذه 

ئتمان  يل اأو ل�صراء ال�صلع واخلدمات. من الوا�صح اأن بطاقة الإ البطاقة لل�صحب من مواقع ال�صحب الآ

�صالمية اإ�صدارها.        كما مت تعريفها غري جائزة �صرعًا ول ميكن للم�صارف الإ

من ناحية اأخرى، تتمّيز بطاقة اخل�صم باأنها و�صيلة مبا�صرة لل�صحب من احل�صاب اجلاري اخلا�س 

يل اأو ل�صراء ال�صلع واخلدمات. فهذا جائز طاملا اأنه ل  بالعميل، كلما ا�صتخدمت يف مواقع ال�صحب الآ

�صالمية اإ�صدار بطاقات ال�صحب  يقت�صي عمليات اإقرا�س اأو اقرتا�س، ومن ثم، يجوز للم�صارف الإ

مقابل ر�صوم مالية.  ومن املالحظ اأن بطاقات اخل�صم تتحول اإىل بطاقات اإئتمان اإذا كان احل�صاب 

اجلاري حلاملها يت�صمن خدمة ك�صف احل�صاب )ال�صحب على املك�صوف( ب�صعر الفائدة وهي خدمة 

معتادة يف امل�صارف التقليدية. 

وب�صفة عامة، ت�صبح اأي بطاقة م�صرفية )اإئتمان اأو خ�صم اأو ر�صوم( غري مقبولة �صرعًا فيما اإذا 

اقت�صت فر�س فائدة ربوية ب�صبب تاأخر الدفع اأو ك�صف احل�صاب، وهذا ينطبق على جميع املراحل 

من  ُيعذر  ل  لذلك،  �صالحيتها.  فرتة  انتهاء  وحتى  وا�صتخدامها  البطاقة  بطلب  التقدم  من  بدءًا 

يتقّدم بالطلب ملثل هذه البطاقة بدعوى اأنها حالل، ملجّرد ح�صن النّية، مع اإلتزام ال�صخ�س وحر�صه 

ئتمان، اإن كان ذلك بالفائدة الربوية، واإمنا فقط لت�صهيل الدفع  على عدم ك�صف احل�صاب اأو اأخذ الإ

حمليًا اأو خارجيًا. وجانب العرتا�س ال�صرعي هنا يتعلق بوجود �صرط غري مقبول �صرعًا يف اتفاقية 

البطاقة. 

اأن  علمًا  خا�صة،  �صروط  حتت  الر�صوم  بطاقات  اإ�صدار  من  �صالمية  الإ امل�صارف  لدى  مانع  ول 

ئتمان ق�صرية من الزمن، عادة يف حدود �صهر واحد ميكن خاللها  بطاقات الر�صوم متنح لفرتة الإ

هذه  ملثل  امل�صدر  �صالمي  الإ وامل�صرف  �صلعًا.  ي�صرتي  اأو  نقدية  مبالغ  ي�صحب  اأن  البطاقة  حلامل 

البطاقة يفر�س ر�صومًا ولي�س فائدة ربوية. 

ئتمان، فمن حق  اأما يف حالة التاأّخر عن دفع اللتزام املايل املرتبط ببطاقة اخل�صم اأو بطاقة الإ

�صالمي حت�صيل مبلغ مقابل تاأّخر ال�صداد من العميل، ليتم اإنفاقه يف بند خريي. وهذا  امل�صرف الإ

خرى ما عدا القر�س احل�صن  �صالمية الأ ينطبق على تاأّخر ال�صداد بالن�صبة ل�صائر �صيغ التمويل الإ

�صالمية و�صيلة ناجعة  حيث يتعّهد العميل بدفع ترّبع مقابل تاأخري ال�صداد. وقد وجدتها امل�صارف الإ

للحد من ظاهرة املماطلة يف دفع امل�صتحّقات. اإن الترّبع يف مقابل التاأّخر له مربر اآخر وهو وقوع 

على  �صالمي  الإ امل�صرف  قدرة  عدم  ا�صتغالل  يحاولون  ممن  للكثري  فري�صًة  �صالمي  الإ امل�صرف 

لكن  التاأخري  فائدة  ي�صبه  اأعاله  املذكور  جراء  الإ يف  املفرو�س  املبلغ  اأن  ومع  تاأخري.  فوائد  فر�س 

�صالمي ل يحقق منه ربحًا، واإمنا  ل�صد ذريعة تاأخري الدفع، واإنه  ينبغي التنّبه اإىل اأن امل�صرف الإ

�صالمية على فر�س فائدة تاأخريية، ما  لول املحاولت امل�صتمّرة ل�صتغالل عدم مقدرة امل�صارف الإ

ول.      كان لهذا الترّبع اأن يب�صر النور اأو ُيفر�س  يف املقام الأ



This booklet is an extension on the background material given by ADCB 

Key to Islamic Retail Banking – 1. It focused mainly on Retail banking 

financing services for personal, household, professional enterprises needs 

and ancillary banking products. The classification of Retail banking clients 

into personal/professional is shown to be more consequential for Islamic 

banks than it is for Conventional banks. Islamic modes of financing are 

more attuned towards clients’ needs than banks that take a conventional 

interest rate approach. 

The role of ancillary services in Islamic banking is explained by reference 

to fee income in Islamic jurisprudence. In the first place, the service must 

be permissible (halal), and the production of the service should involve 

exertion of human effort (mental or physical), as well as the possible 

use of supportive material (paper, electric power, rented building etc). 

Banking fees may then be set to recover both labour cost and the material 

cost used up in the productive process of the service. 

Agency fees, financing fees, LG fees have been reviewed by reference to 

the above criterion. The question of fees on financial cards (credit cards, 

debit cards, and charge cards) has also been addressed, shedding light on 

the basic considerations, which govern the Shari’ah compliance of banking 

cards.  

Conclusion
املر�سد  لكتّيب  ا�ستكماًل  وكذلك  التنويرية،  الثقافية  املر�سد  ل�سل�سلة  امتدادًا  الكتّيب  هذا  ُيعتبرَ 

�سالمية  الإ ال�سريفة  خدمات  على  يرتّكز  اإذ  فراد«،  الأ معامالت  »دليل   3  - �سالمية  الإ لل�سريفة 

جانب  اإىل  املهنية  عمال  الأ وموؤ�س�سات  �سر  والأ �سخا�ص  الأ احتياجات  لتلبية  فراد  الأ ملعامالت 

فراد  الأ معامالت  تق�سيم خدمات �سريفة  اأن  تبّي  وقد  امل�ساعدة.  �سافية  الإ امل�سرفية  اخلدمات 

التقليدية،  امل�سارف  اإىل  منها  �سالمية  الإ للم�سارف  بالن�سبة  اأكب  اأثر  له  مهنية  �سخ�سية/  اإىل 

فراد مقارنة  كرث ا�ستعدادًا لتلبية الحتياجات احلقيقية لالأ �سالمي هي الأ ن �سيغ التمويل الإ هذا لأ

بامل�سارف التي تقّدم قرو�سًا ربوية. 

�سالمية بالرجوع اإىل فقه الر�سوم املالية. ويف  وقد مت تو�سيح دور اخلدمات امل�ساعدة يف امل�سارف الإ

ول، ينبغي اأن تكون اخلدمة م�سروعة ويتطّلب اإنتاجها بذل جهد ب�سري )بدين اأو ذهني(  املقام الأ

املباين(. وعلى  تاأجري  اأو  الكهربائية  الطاقة  اأو  وراق  الأ ا�ستخدام مواد م�ساعدة )مثل  اإىل جانب 

مة يف عملية اإنتاج هذه اخلدمة.  ذلك، ميكن فر�ص ر�سم يغّطي تكلفة العمل الب�سري واملواد امل�ستخدرَ

وقد مت ا�ستعرا�ص ر�سوم الوكالة ور�سوم التمويل ور�سوم ال�سمان بناًء على القاعدة املذكورة اأعاله. 

لقاء ال�سوء على  ئتمان وبطاقات ال�سحب وبطاقات الر�سوم لإ وباملثل، مت النظر يف ر�سوم بطاقات الإ

اأهم العتبارات ال�سرعية التي حتكم اإ�سدار هذه البطاقات.    

الـــخـــال�صـــة


