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وقد برز الجتاه احلايل »ملعامالت ال�سركات« بهذا ال�سكل القوي نظرًا لوجود عن�سريني اأ�سا�سيني، 

هما: ظاهرة العوملة القت�سادية، والجتاه اإىل اإلغاء اأو تقلي�ص دور التنظيم الرقابي على القت�ساد 

العاملي، ما اأّدى اإىل فتح اآفاق تناف�سية عاملية يف ال�سناعة امل�سرفية. واأخرياً، ظهور �سوق دويل لالأوراق 

املالية الإ�سالمية يف كل من البحرين والإمارات وماليزيا. ومع ذلك، ُتعترب ال�سريفة الإ�سالمية لقطاع 

ال�سركات يف مراحل منوها الأوىل يف ظل وجود الكثري من امل�سائل الهامة التي حتتاج اإىل معاجلة من 

وجهة نظر ال�سريعة الإ�سالمية. وبحق، لقد توافقت اآراء امل�سرفيني الإ�سالميني والقت�ساديني وعلماء 

ال�سريعة على الدعوة لبتكار وتطوير �سيغ اإ�سالمية متكاملة وبديلة عن اخلدمات امل�سرفية التقليدية 

لل�سركات. 

وكجزء من برنامج التوعية العامة الذي يقوده بنك اأبوظبي التجاري، يتوّجه هذا الكتّيب لتقدمي حلول 

م�سرفية ومتويلية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية لقطاع ال�سركات.  وجدير بالذكر اأّن برنامج 

التوعية العامة يهدف اإىل تعميم النفع لكل من يريد التعّرف على مدى مالئمة التمويل الإ�سالمي يف 

وجه التحديات املتنامية يف العامل احلديث. فناأمل اأن ميتّد نفعه باإذن اهلل لي�سمل العمالء من ال�سركات 

واملدراء التنفيذيني لل�سركات ودور ال�ستثمار املوؤ�س�سي واخلرباء امل�سرفيني وموظفي الدولة والّطالب 

اجلامعيني. وجدير بالذكر اأن بنك اأبوظبي التجاري يظل متم�ّسكًا بنهجه املتدرج والأكيد يف تقدمي 

منتجات اإ�سالمية موثوقة، علمًا باأن البنك يوؤمن باأهمية الوعي العام مببادئ التمويل الإ�سالمي  ودوره 

يف اإيجاد عالقة اأف�سل بالعمالء، ما يوؤدي اإىل فتح اآفاق اأرحب لنمو قطاع ال�سريفة الإ�سالمية.
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اأبوظبي التجاري لعمالئه الكرام من �سل�سلة  التثقيفي اخلام�ص الذي ي�سدره بنك  هذا هو الكتّيب 

ال�سريفة  ملفهوم  والتطبيقية  الأخالقّية  الأبعاد  اإبراز  اإىل  يهدف  والذي  العامة،  التوعية  برنامج 

الإ�سالمية. وياأتي هذا الكتّيب، من حيث الرتتيب،  بعد �سدور كتّيـبات اأربعة وهي: )اأ( املر�سد الرئي�ص 

لل�سريفة الإ�سالمية–١ الذي يتناول بع�ص الت�ساوؤلت الأولية حول جدوى ال�سريفة الإ�سالمية  – ملاذا؟ 

وكيف تختلف عن و�سيفها التقليدي ؟ و)ب( املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية –٢ لعر�ص ل�سيغ 

التمويل الإ�سالمية البديلة، و)ج( املر�سد لل�سريفة  الإ�سالمية-٣ »دليل معامالت الأفراد« لتو�سيح 

طبيعة الأ�سول والودائع ل�سريفة معامالت الأفراد، ُم�ستهالًّ باإعطاء خلفية تاريخية لنظام ال�سريفة 

الإ�سالمية الذي �ساد يف قرون احل�سارة الإ�سالمية الأوىل بدولتي اخلالفة العبا�سية والفاطمية و)د( 

املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية – ٤ »دليل معامالت الأفراد«، لتو�سيح كيفية الوفاء بالحتياجات التمويلية 

لالأفراد والأ�َسر واملهنّيني واأ�سحاب الأعمال، كما اأو�سح طبيعة املبادئ احلاكمة للر�سوم املالية مقابل 

تقدمي اخلدمات الإ�سافية امل�ساعدة يف �سريفة معامالت الأفراد.  

ولأجل امل�سي قدمًا يف حتقيق اأهداف برنامج بنك اأبوظبي التجاري للتوعية العامة، يرمي هذا الكتّيب 

املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية ٥ »دليل معامالت ال�سركات« لإلقاء ال�سوء على اخلدمات التي تقّدمها 

امل�سارف الإ�سالمية لل�سركات. لقد ن�ساأت امل�سارف الإ�سالمية منذ �سبعينيات القرن املا�سي، وبداأت 

بتقدمي خدماتها ب�سفة رئي�سية ملعامالت الأفراد وبنطاق حمدود من معامالت ال�سركات. ولكن يف 

اأواخر الت�سعينيات، بداأ هذا الن�ساط يلحظ منوًا بارزًا مع ازدياد تقدمي خدمات م�سرفية متطورة 

لقطاع ال�سركات مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ويعود هذا التطور اإىل �سببني: اأولهما ات�ساع 

ب�سكٍل كبري  الغربية  وامل�سارف  الإ�سالمية  امل�سارف  امل�سرتك بني  وال�ستثماري  املايل  العمل  نطاق 

الذي اأثمرت عن اإيجاد �سيغ مبتكرة وحلول متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية للتعقيد الذي طال 

معامالت وخدمات ال�سركات. اأما ال�سبب الثاين، فيعود للنمو غري امل�سبوق الذي �سهده قطاع ال�سركات 

يف الدول الإ�سالمية خالل العقدين الأخريين، الأمر الذي اأّدى اإىل مزيٍد من الرتكيز على اخلدمات 

واملعامالت التي تقّدمها امل�سارف الإ�سالمية لقطاع ال�سركات.   



وبالن�سبة لعن�سر امل�ساربة، فهو يتمّثل يف العالقة التعاقدية بني امل�ساهمني من جهة باعتبارهم اأرباب 

املال، والإدارة من جهة اأخرى، باعتبارها امل�ساِرب، طاملا اأن الإدارة ُت�سارك يف اأرباح ال�سركة. اأما اإذا 

كانت الإدارة تتقا�سى مرتبات ثابتة، فالعالقة �سوف تظل مقبولة كنوٍع من اأنواع الإجارة حتى واإن مل 

تكن عالقة م�ساربة. 

تختلف ال�سركة الإ�سالمية عن التقليدية يف عاملني اأ�سا�سني هما: )١( متويل راأ�ص املال اأو العمليات 

التجارية لل�سركة، )٢( ومدى م�سروعية الن�ساط القت�سادي. لذا، يتّلخ�ص مفهوم ال�سركة الإ�سالمية 

يف �سرطني اأ�سا�سيني: اأوًل: اأن يتجّمع راأ�ص مال ال�سركة بناًء على مبداأ اقت�سام الربح واخل�سارة كما 

مّت تو�سيحه يف كتّيب املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية–٢، ثانيًا: اأن يكون الن�ساط القت�سادي 

حالًل. 

 بعبارة اأخرى، فاإن اأ�سا�ص ال�سركة ومفهومها �سوف يختلف متامًا عن التعريف الإ�سالمي اأعاله فيما 

اإذا كان متويل راأ�ص املال اأو متويل العمليات التجارية يعتمد جزئيًا على الإقرا�ص بالفائدة الربوية، اأو 

اأّن الأن�سطة القت�سادية ت�ستمل على اإنتاج اأو توظيف �سلع اأو خدمات غري م�سروعة )مثل اخلمر اأو حلم 

اخلنزير اأو مواد اإباحية... الخ(. علمًا اأن هذا الكتّيب يتطرق اإىل البعد املايل – اأي كيف ميكن متويل 

ال�سركة الإ�سالمية اأو خدماتها من اأجل اأداء عملها امل�سروع وحتقيق النمو الذي ت�سبو اإليه. ول تزال 

هناك جوانب اأخرى لل�سركة الإ�سالمية �سنتطّرق لها يف الكتّيب التايل: املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية–٦ 

»دليل خدمات ال�ستثمار«.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن »�سريفة ال�سركات« تتعّلق بال�سريفة »الإجمالية« يف مقابل �سريفة »الأفراد«. 

فبح�سب املمار�سة العملية، تغّطي هذه اخلدمة كاّفة اأ�سكال ال�سركات �سواء كانت موؤ�س�سات فردية اأو 

�سركات خا�سة ذات م�سوؤولّية حمدودة، اأو �سركات ت�سامن ذات م�سوؤولّية غري حمدودة، اأو اأي �سيغة 

اأخرى عدا �سركة امل�ساهمة العاّمة. وعبارة ال�سريفة الإجمالّية لها دللة خا�سة يف التجربة الربيطانية 

»ال�سركة« هي الكلمة العربية لكلمة »company«، كما اأنها الأ�سل الفقهي ملفهوم ال�سركة الإ�سالمية 

احلديثة. فمن وجهة النظر الفقهية، ُيعترب عقدا امل�ساربة وامل�ساركة، اللذين مّت عر�سهما يف كتّيب 

املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية–٢، من اأف�سل ال�سيغ النموذجية لل�سركة العاملة من اأجل الربح. 

اأكرث، وفق نطاق وا�سع من الأهداف املمكنة وال�سيغ  اأو  وال�سركة فقهًا، هي كل تعاقد بني �سريكنينْ 

التعاقدية املتعددة.

لعبت امل�ساربة بوجه خا�ص دورًا بارزًا يف متويل حركة التجارة وباأحجام �سخمة بني ال�سرق امل�سلم 

واأوروبا امل�سيحية خالل الع�سور الو�سطى. وكما �سبقت الإ�سارة يف املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية–٣ 

»دليل معامالت الأفراد«، فقد حظيت امل�ساربة بقبول كبري يف الع�سور الو�سطى الأوروبية وذلك ب�سبب 

مرونتها املالية. وقد مت العرتاف بها كاأداة �ساعدت يف اإنـها�ص اأوروبا من ع�سرها املظلم، اإذ ُي�سار 

اإليها يف اأوروبا الغربية بكلمة »كوماندو« ، وهو ذات املفهوم الذي تّطور فيما بعد  اإىل �سيغة ال�سركة 

احلديثة. 

وعلى ذلك، يتمّيز كيان ال�سركة احلديثة بخا�سيّتني اأ�سا�سيتني: اأولهما، كونها �سخ�سية م�ستقلة عن 

�سركائها )اأي امل�ساهمني(، وثانيهما حمدودية م�سوؤولية امل�ساهمني اإزاء مديونية ال�سركة.  اإّن امل�ساربة 

التقليدية يف الفقه املوروث ل تت�سمن خا�سّية امل�سوؤولّية املحدودة، ولكن غالبية علماء الفقه وال�سريعة 

يوؤّيدون حمدودية امل�سوؤولية يف هيكلية ال�سركة الإ�سالمية احلديثة. 

وبهذا املعنى، جند اأّن ال�سركة الإ�سالمية احلديثة جتمع عنا�سر هامة من �سيغ امل�ساربة وامل�ساركة 

م�ساهمني  بوجود  يتعّلق  جنده  امل�ساركة،  لعن�سر  بالن�سبة  اأما  املحدودة.  امل�سوؤولية  خا�سّية  �سمن 

ي�ساركون جميعًا يف راأ�سمال ال�سركة ويقت�سمون الربح اأو اخل�سارة بح�سب م�ساهمتهم يف راأ�ص املال. 

مفهوم ال�سركة: اإ�سالمياً وتقليدياً



�سًا مّما ُيخرجها من  َكل« ُيعترب من املجالت املالية الأكرث تخ�سّ ُي�ساف اإىل ذلك اأّن »التمويل الـُمَهينْ

نطاق هذا الكتّيب. لكن متويل راأ�ص املال واملعامالت امل�سرفية هو املطلب الرئي�ص لل�سركات �سواء كانت 

�سركات فردية اأو �سركات خا�سة ذات م�سوؤولّية حمدودة، اأو �سركات ت�سامن، اأو �سركات م�ساهمة عامة 

اأو باأي �سكل قانوين اآخر مهما كان. فال�سركات حتتاج اإىل التمويل، اإّما لأجل زيادة راأ�ص املال اأو لإجناز 

بع�ص املعامالت امل�سرفية. وتكون احلاجة اإىل راأ�ص املال اإّما يف مراحل التاأ�سي�ص الأوىل لل�سركة واإّما 

لحقًا للتو�ّسع يف ن�ساط ال�سركة اأثناء منّوها الطبيعي.  

وتت�سّمن عملية تكوين راأ�ص املال التزامًا ماليًا طويل الأجل ولذلك فاإّنها تتّم تقليديًا، اإّما عن طريق 

قبول م�ساهمني جدد يف ال�سركة – واإّما عن طريق القرتا�ص طويل الأجل. ومن جهة اأخرى، ل يت�سّمن 

متويل املعامالت امل�سرفية اأكرث من التزام مايل للتمويل ق�سري اإىل متو�سط الأجل، وهو لذلك يعتمد 

تقليديًا على القرتا�ص اأو ت�سهيالت ال�سحب على املك�سوف. و�سنبداأ فيما يلي بتمويل راأ�ص املال مقارنة 

بالبدائل التقليدية املقابلة له، ويلي ذلك متويل املعامالت امل�سرفية. 

بالن�سبة ل�ساحب امل�سروع اأو امل�ستثمر الذي يرغب يف تكوين راأ�سماله، فهو يحتاج اإىل اأموال لتمويل 

م�سروعه باأكرث مما هو متوّفر لديه اأو من م�سادره اخلا�سة. وتقليديًا، يتّم ذلك اإّما من خالل اإتاحة 

املجال اأمام الآخرين لتقدمي التمويل املطلوب مقابل ح�س�ص ميتلكونها بال�سركة، اأو بوا�سطة القرتا�ص 

بالفائدة من امل�سارف وغريها من امل�سادر اخلارجية. الطريقة الأوىل هي املعروفة براأ�سمال امل�ساهم، 

اأما الطريقة الثانية فهي نوع من الدين طويل الأجل بهدف »رفع« راأ�سمال ال�سركة.  

فقد تتحّقق ملالكي ال�سركة ميزة اإ�سافية من خالل اقرتا�ص املال، مقارنًة بعملية بيع حقوق امللكية. 

وذلك لأّن جناح ال�سركة يجعل مالكها قادرًا على �سداد الأق�ساط املُ�ستحّقة، ومن ثم، قادرًا على ح�سد 

للتمييز بني املفهوم ال�سائع ل�سريفة الأفراد املرتبط بقبول الودائع من خالل القنوات الرئي�سة املعتادة، 

ومفهوم ال�سريفة ال�ستثمارية غري القائم على قبول الودائع واإمنا على تقدمي اخلدمات امل�سرفية 

لقطاع ال�سركات .

م لل�سركات. ي�ستعر�ص  اإن متويل راأ�سمال ال�سركات ومعامالتها التجارية هو اخلدمة املبدئية التي ُتَقدَّ

الكتّيب احلايل املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية ٥ »دليل معامالت ال�سركات« بتاأنٍّ �سديد قدرة امل�سارف 

من  غريها  اأو  متويلية  كانت  �سواء  ال�سركات  قطاع  من  العمالء  باحتياجات  الوفاء  على  الإ�سالمية 

املعامالت. اإن البيئة امل�سرفية املعا�سرة تت�سّمن نطاقًا وا�سعًا من اخلدمات امل�سرفّية التي ميكن 

تقدميها لقطاع ال�سركات مبعزٍل عن خدمة متويل راأ�ص املال واملعامالت امل�سرفية. ويف هذا املبحث، 

�سنبداأ اأوًل بخدمة التمويل، وبرتكيز خا�ص على متويل راأ�ص املال واملعامالت امل�سرفية، على اأن نتناول 

اخلدمات الأخرى لل�سركات يف املبحث الأخري من هذا الكتّيب. 

غري اأن الأمر يف متويل ال�سركات ل يتعّلق فقط بطبيعة �سيغة التمويل )كونها اإ�سالمية اأو تقليدية(، 

واإمنا يتعّلق كذلك باحلر�ص على هيكلة التمويل بطريقة خا�سة لتحقيق العديد من الأهداف مثل 

تن�سيق خدمات الندماج واحليازة، اأو تكوين جمموعات ا�ستثمارية عاملية، اأو تطوير �سناديق التحّوط، 

اأو هيكلية متويل امل�سروعات، والكثري غري ذلك.

َكل« ذو ح�سا�سية خا�سة من منظور اإ�سالمي �سرعي لأنه يربط بني جمموعة مت�سابكة  »التمويل الـُمَهينْ

من العقود والتفاقات ويجمع نطاًقا وا�سعًا من التعاقد املوؤ�س�سي، �سواًء كانت م�سارف اإ�سالمية اأو غري 

اإ�سالمية. وعليه، ينبغي العرتاف باأّن �سيغ التمويل الإ�سالمي لقطاع ال�سركات ل يزال يف بداياته رغم 

حتّقق الكثري من املنجزات الرائدة يف جمال »التمويل املُهيكل« كما يتبنّي من الن�ساط الإبداعي �سمن 

نطاق �سناعة التمويل الإ�سالمي. 

التمويل امل�سريف لل�سركات

متويل هيكل راأ�سمال ال�سركات



غري املحدودة. وعليه، يتبنّي اأن راأ�سمال حقوق امللكية، وهو ما ُيعرف  بـاإ�سم »راأ�ص املال امل�ساهم«،  ميكن 

اأن يتوّلد من خالل عّدة اأ�سكال قانونية لل�سركات، علمًا اأن تداول الأ�سهم يف الأ�سواق املالية لي�ص ُمتاحًا 

اإل ل�سركات امل�ساهمة العاّمة.

 

وال�سفة العامة لـما ُيعرف باإ�سم »حق امللكية« عرب كافة الأ�سكال القانونية املمكنة لل�سركات اأنه ميّثل 

�سهمًا يف ملكية ال�سركة. لذا، ل يوجد اعرتا�ص على املتاجرة يف اأ�سهم ال�سركات طاملا كانت ال�سركة 

متتلك اأ�سوًل حقيقية، وطاملا كان نظامها الأ�سا�سي ي�سمح بدخول وخروج امل�ساهمني. وعندئٍذ، تتمّثل 

عملية املتاجرة بحقوق امللكية يف عملية بيع ح�س�ص م�ساعة يف اأ�سول ال�سركة مل�ساهم جديد. 

ومع ذلك، جتدر الإ�سارة اإىل اأّن املتاجرة يف اأ�سهم ال�سركات مل تكن عرفًا مقبوًل يف الفقه املوروث، 

اأو دخول �سريك جديد كفياًل بالت�سفية التلقائية لل�سركة  اأحد ال�سركاء ال�سابقني  حيث كان خروج 

املوجودة، مع اأنه ل مانع لل�سركاء القدامى من التفاق على عقد جديد ملوا�سلة العمل. وقد راأى الفقهاء 

املعا�سرين التفاق على العرتاف بحق امل�ساهمني يف التفاق على ما يرونه من �سروط وحدود جتيز اأو 

تقّيد املتاجرة يف اأ�سهم ال�سركة. 

وُي�ساف اإىل ذلك اأّن خماطر الربح اأو اخل�سارة يتحّملها ال�سركاء امل�ساهمني بالكامل لكونهم مالكي 

ال�سركة واملتحّملني لتكاليف الإنتاج وكافة اللتزامات الثابتة. وهذا يتما�سى مع فقه امل�ساركة الذي مّت 

تو�سيحه يف كتّيب املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية–٢. ومن هذا املنطلق، يحّق حلاملي الأ�سهم 

و�سع �سيا�سة ال�سركة وتعيني اإدارة لتنفيذ تلك ال�سيا�سة بالإنابة عنهم وحما�سبتها يف �ساأن تنفيذ اأهداف 

ال�سركة. 

تقليديًا، ميتلك حاملو الأ�سهم �سلطة حق »رفع« راأ�سمال ال�سركة من خالل ال�ستدانة ب�سعر الفائدة 

َمن اأ�سل املبلغ والفائدة املُ�ستحّقة. كما يحّق  للمدى الطويل اأو من خالل اإ�سدار �سندات طويلة الأجل َت�سنْ

الأرباح امل�ستقبلية دون اأن ي�ساركه فيها اأحد. وباخت�سار، اإذا كان �ساحب ال�سروع اأو امل�ستثمر واثقًا من 

توقعات اأعماله واأتيحت له فر�سة القرتا�ص، فاإّن القر�ص كم�سدر للمال قد يكون اأكرث جاذبّية من 

اإ�سراك م�ساهمني جدد ي�ساركون يف ملكية امل�سروع وينالون ح�سة من اأرباحه.  

لذا، كان العتقاد التقليدي باأن الّدين هو مبثابة »رافع« لهيكل راأ�سمال ال�سركة، مبعنى اأّنه يرفع قيمة 

حقوق ملكيتها يف ال�سوق الثانوي، وهو اعتقاد كثريًا ما يتعّر�ص للنقد. ومهما كان احلال، فمن غري 

بالفائدة.  التمويل  على  املبنية  ال�سندات  اإ�سدار  اأو  الفائدة  مبعّدل  الأموال  اقرتا�ص  �سرعًا  اجلائز 

وبالطبع، هنالك بدائل اإ�سالمية ل�سندات الدين التقليدية، هي »ال�سكوك«، ولكن هذه ُت�ستخدم غالبًا 

و�سيلة  اأكرث من كونها  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  املتوافقة مع  ال�ستثمار  الأموال ل�سناديق  جلذب 

لل�سريفة  املر�سد  التايل،  الكتّيب  ال�سكوك يف  تناول  و�سيتّم  امللكية. هذا،  »رفع« حقوق  و�سائل  من 

الإ�سالمية–٦ »دليل معامالت ال�ستثمار«، ولكن ميكن التاأكيد هنا على اأن حقوق امللكية اخلال�سة هي 

ال�سفة الغالبة لل�سركات الإ�سالمية.  

بالن�سبة ل�سركات امل�ساهمة العاّمة، يتّم اجتذاب راأ�ص املال امل�ساهم من خالل اإ�سدار »الأ�سهم«، بينما 

يتم اقرتا�ص التمويل بوا�سطة اإ�سدار »ال�سندات«، الأمر الذي يجعل الهيكل الراأ�سمايل لل�سركة ُم�ستماًل 

على كلٍّ من حقوق ملكية ودين. ويف املقابل، ل ُي�سمح من وجهة نظٍر �سرعية بالقرتا�ص الربوي مع 

وجود بدائل اإ�سالمية. 

اأّن  هنالك طرق متعّددة جلذب راأ�ص املال امل�ساهم وفقًا لختالف ال�سكل القانوين لل�سركات. ومبا 

اإعطاء عر�ص �سامل لهذا لأمر يقع خارج نطاق هذا الكتّيب،  فتكفي الإ�سارة هنا اإىل »الإ�سدار العام 

تو�سعة  اأجل  الثانوي من  العام  الإ�سدار  اأو  العامة،  امل�ساهمة  �سركات  تاأ�سي�ص  IPO عند  املبدئي« 

�سركات امل�ساهمة العامة الراهنة، اأو اإر�ساء حقوق امللكية اخلا�سة عند تاأ�سي�ص اأو تو�سعة ال�سركات 

اخلا�سة ذات امل�سوؤولّية املحدودة، وقل مثل ذلك بالن�سبة لتاأ�سي�ص اأو تو�سعة ال�سركات ذات امل�سوؤولّية 



لالإدارة اإجراء معامالت ال�سحب على املك�سوف من البنوك لتمويل العمليات ق�سرية الأجل اأو ا�ستدانة 

قرو�ص ق�سرية اإىل متو�سطة الأجل، اأو اإ�سدار �سندات ق�سرية اإىل متو�سطة الأجل لتمويل عمليات 

ال�سركة. وبطبيعة احلال، هذا الأمر غري جائز يف ال�سركة الإ�سالمية من وجهة نظر �سرعية لكونه قائمًا 

على �سعر الفائدة. كما ل يجوز �سمان الربح لأي جمموعة من حاملي الأ�سهم على اأ�سا�ص تف�سيلي بحت 

كما هو احلال بالن�سبة حلملة »الأ�سهم التف�سيلية« يف التقليد ال�سائد. 

ل ت�سنيفها وفقًا لفرتات ق�سرية  هذه النقاط تقودنا الآن للنظر يف البدائل الإ�سالمية، ومن املف�سّ

ومتو�سطة وطويلة الأجل، وفقًا ملا مّت تعريفه يف الكتّيب ال�سابق: املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية–٤ »دليل 

معامالت الأفراد«. 

 اإّن الحتياج للتمويل ق�سري الأجل يكون غالبًا لالأ�سول �سريعة الدوران مثل الذمم املدينة واملخزونات 

التجارية. كما اأّن احلاجة للتمويل ق�سري الأجل تكون لتدوير راأ�ص املال العامل، والالزم لتمويل عمليات 

املوؤ�س�سة اجلارية يوميًا. ولأّن ورود الأموال من مبيعات ال�سلع قد ل يكون متوافقًا دائمًا مع املدفوعات 

امل�ستحّقة للعّمال والدائنني، تتبنّي احلاجة اإىل متويل ق�سري الأجل لأقل من �سهر اأو اأقل من �سنة.  

وبو�سع العمالء من ال�سركات احل�سول على متويل اإ�سالمي ق�سري الأجل بطريقة مبا�سرة من خالل 

�سيغة املرابحة، اأو بطريقة غري مبا�سرة من خالل ال�سحب على املك�سوف ولكن بطريقة م�سروعة.  ولعّل 

اأو�سح احلالت هي عندما حتتاج ال�سركة ل�سراء بع�ص املدخالت اأو املواد اخلام لتحريك العمليات 

الإنتاجية. فهنا، تكون املرابحة هي ال�سيغة املنا�سبة مبعنى اأن ي�سرتي البنك املواد املطلوبة ثم يبيعها 

على اأ�سا�ص �سيغة املرابحة. 

 

والبديل الآخر، عندما حتتاج ال�سركة اإىل فتح ح�ساب �سحب على املك�سوف مع اأحد البنوك، وذلك 

لأجل متويل جمموعة معّقدة من تكلفة عمليات لي�ص من ال�سهل حتديدها يف �سكل م�ستلزمات املواد. 

وتقليديًا، تعرف خدمة ال�سحب على املك�سوف باأنها مبلغ ُمتَّفق عليه مع البنك ُيتيح لل�سركة اأن تقرت�ص 

يف حدوده دون احلاجة اإىل اإخطار البنك، مقابل ت�سديد ال�سركة للمبلغ زائدًا �سعر الفائدة. فهو طريقة 

تّت�سم باملرونة وال�سهولة لأّن املبلغ املطلوب ميكن اأن يتّم تدويره خالل �سهر اأو ربع ال�سنة.

ويف هذا الإطار، طّورت امل�سارف الإ�سالمية بدائل جّيدة خلدمة ال�سحب على املك�سوف، وذلك من 

خالل الرتباط باتفاقّيات متويل تقوم على اقت�سام الربح واخل�سارة مع عمالئهم من ال�سركات يف 

عمليات معّينة اأو م�سروعات حمّددة تتطّلب التمويل. ولأجل تقدمي هذه اخلدمة التمويلية، ينبغي �سمان 

قدرة ال�سركة على حتديد اأو توّقع فرتة تدوير مبلغ التمويل يف عمليات املدى الق�سري، اأو م�سروعات 

معّينة للمدى الق�سري، مّما ُيتيح تقدير الربحّية من هذه احل�سابات خالل املدى الق�سري.      

حتتاج ال�سركات اإىل التمويل متو�سط الأجل لتمويل الحتياجات وال�ستثمارات متو�سطة الأجل، وهو 

الثابتة.  الأ�سول  �سراء  الأجل  متو�سطة  القرو�ص  وُتتيح  �سنوات.  اإىل حوايل خم�ص  �سنة  يرتاوح من 

وبخالف التمويل ق�سري الأجل والذي يرمي اإىل مواءمة التدّفقات املالية ب�سّقينْها على املدى الق�سري، 

فاإّن التمويل متو�سط الأجل مرتبط بقرار التمويل الإنتاجي لل�سركة، حيث تربز احلاجة اإليه عندما ُيتيح 

الأفق ال�ستثماري لل�سركة فر�سة القرتا�ص مقابل الدخل املتوّقع م�ستقباًل من منو الإنتاج. 

تقليديًا، ت�ستطيع ال�سركات اأن تقرت�ص الأموال ال�سائلة ب�سعر فائدة ثابت اأو متغرّي )عائم( لتمويل 

احتياجاتها الإنتاجية على املدى املتو�سط، ولكن من املعلوم اأّن هذه لي�ست هي الطريقة الإ�سالمية 

وال�سلم  وال�ست�سناع  وامل�ساركة  امل�ساربة  توظيف �سيغ  الإ�سالمي هو  فالبديل  ال�سركات.  يف متويل 

اأموال

التمويل ق�سري الأجل لل�سركات 

التمويل متو�سط الأجل لل�سركات 



كما ميكن تبّني �سيغة امل�ساركة لتمويل اإنتاج وت�سويق كمّيات حمددة م�سبقًا بحيث يتكّون راأ�ص املال، 

لي�ص فقط من م�ساهمة امل�سرف، واإمنا مب�ساهمة جزئية اأي�سًا من العميل. وكما اأو�سحنا يف كتّيب 

املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية–٢، يحّق عندئٍذ للم�سرف التدّخل يف كافة الأعمال الإدارية �سواء 

كانت تتعلق بالإنتاج اأو الت�سويق، رغم اإمكانية تنازل امل�سرف عن هذا احلق ل�سالح ال�سركة العميلة. 

ويف هذه احلالة، ل يلزم حتديد ن�سبة امل�ساركة يف الربح بح�سب ن�سبة روؤو�ص الأموال، ولكن ل منا�ص 

من امل�ساركة يف اخل�سارة حال ح�سولها بح�سب ن�سبة روؤو�ص الأموال. 

وكبديل اآخر، ميكن توقيع عقد ا�ست�سناع فيما بني ال�سركة باعتبارها »�سانع« لكمّية ونوعية من الإنتاج 

حمددة م�سبقًا، وامل�سرف باعتباره »ُم�َست�سِنع« لنف�ص الكمّية والنوعية. وعلى ذلك، يقوم امل�سرف 

بدفع مبلغ لالإنتاج املق�سود، بينما ُيعنينِّ العميل وكياًل عنه يف بيع نف�ص الإنتاج لعمالء ال�سركة ح�سب ما 

ة ك�سيغة لتمويل الإنتاج بالن�سبة لل�سركات ذات ال�سجل اجلّيد  مّت طلبه. ال�ست�سناع ذو جاذبية خا�سّ

وطلبات العمالء احلاليني، مع اأّنه لي�ص خاليًا من املخاطر. ومبا اأّنه لي�ص من ال�سروري دفع  راأ�سمال 

الإ�ست�سناع كّله دفعة واحدة، فقد يجد امل�سرف من املنا�سب دفع راأ�ص املال على مراحل خالل فرتة 

الإنتاج.  

ونف�ص الإجراء ميكن تبّنيه بالن�سبة لعقد ال�سلم مع مالحظة اأّن ال�سلم اأكرث مالءمة لتمويل الإنتاج 

باعتباره  املق�سود  الإنتاج  بتمويل   ) )املُ�َسلنِّمنْ امل�سرف  يقوم  احلال،  هذا  ويف  الطبيعي.  اأو  الزراعي 

ياً، بينما تكون ال�سركة العميلة ) امل�سلم اإليه( هي البائعة يف عقد ال�سلم وامللتزمة بت�سليم الإنتاج  ُم�سرَتِ

كّمًا ونوعًا يف الوقت املحّدد. وجتدر املالحظة هنا اإىل اأّن م�سكلة بيع �سلعة ال�سلم قبل قب�سها ح�سب ما 

ورد يف كتّيب املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية– ٢، ل تكون واردة هنا لأّن طلبات عمالء ال�سركات 

لي�ست يف العادة من نوع ال�سلم املوازي. وبعبارة اأخرى، ميكن الوفاء بطلبات العمالء من خالل عقود 

البيع املعتادة يف نف�ص الوقت الذي يتّم فيه ال�ستالم، مع اإمكانية اختالف ال�سعر ح�سبما مّتت الإ�سارة 

اإليه.  

والإجارة لأغرا�ص التمويل املتو�سط الأجل لل�سركات، وهي ال�سيغ التي مّت عر�سها يف كتّيب املر�سد 

الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية–٢. اأّما مو�سوع هذا الكتّيب، فهو كيفّية توظيف هذه ال�سيغ للعمالء من 

ال�سركات. 

وامل�سارف الإ�سالمية اأكرث ا�ستعدادًا لتقدمي التمويل الإنتاجي للعمالء من ال�سركات التي تتمّتع بقواعد 

من العمالء ميكن العتماد عليها، وموؤ�سرات ميكن الوثوق بها من حيث معدلت الربحية ومعدلت 

الدوران. فهذه خ�سائ�ص اأ�سا�سية لل�سركات ذات الكفاءة العالية، ومع ذلك فهي تدّل على ا�ستثمارات 

قليلة املخاطر. ومما ي�ساعد على التقليل من املخاطر، اأن ت�سعى ال�سركة اإىل متويل طلبات العمالء 

احلاليني، ومن ثم و�سع كمّيات من الإنتاج حمّددة م�سبقًا للوفاء بكمّيات من الطلب حمددة م�سبقًا. 

ومع ذلك، فال ميكن للمخاطر الت�سويقية اأن تتال�سى متامًا عن عمليات التجارة كما هو حال العمالء 

الذين متنحهم ال�سركات فر�سة ال�سداد الآجل، فينتج عن ذلك خطر التخّلف عن ال�سداد وتاأثريه على 

توّقعات الربح.  

ولكن ب�سفة عامة، ميكن القول اأّنه كلما كان من املمكن هيكلة متويل الإنتاج لل�سركة وفقًا لطلبات 

العمالء، كلما قّلت خماطر الت�سويق، وكّلما ات�سعت اآفاق الربحية بالن�سبة ل�سيغ التمويل الإ�سالمي. 

والآن ميكننا عر�ص هذه الفكرة بالرجوع اإىل خم�سة من مفاهيم التمويل الإ�سالمي: امل�ساربة وامل�ساركة 

والإ�ست�سناع وال�سلم والإجارة. 

يتّم تقدمي خدمة امل�ساربة من امل�سرف ب�سفته رب املال اإىل ال�سركة العميلة ب�سفتها املُ�سارب، بحيث 

يتّم اقت�سام الربح الناجت من مبيعات الإنتاج املحدد كمّياته م�سبقًا فيما بني امل�سرف والعميل.  وينبغي 

حتديد ن�سبة امل�ساركة يف الربح �سمن عقد امل�ساربة مبا يف ذلك حتديد كميات ونوع الب�سائع املطلوب 

اإنتاجها، ولكن ل يجوز للم�سرف باعتباره رب املال التدّخل يف العملية الإدارية.  



و�سيغة الإجارة بديل خام�ص للتمويل متو�سط الأجل. وُتقّدم خدمة البيع الإيجاري، تقليدياً، لل�سركات 

العميلة من اأجل متويل م�سرتياتها من الأ�سول الثابتة مثل املعّدات اجلديدة اأو نظم احلا�سوب. وبح�سب 

اتفاقية البيع الإيجاري، ميكن للعميل ا�ستخدام الأ�سل الثابت، بينما يقوم بت�سديد مدفوعاته على اأن 

توؤول له ملكية الأ�سل مع اآخر مبلغ يدفعه. وبتب�سيط اأكرث، يكون الأ�سل الثابت هو نف�سه ال�سمان للتمويل 

املقرت�ص ل�سرائه. وعندما يتّم �سداد كّل املدفوعات، يكون العميل مالكًا لكامل الأ�سل. ولأّن العميل 

ميتلك الأ�سل بنهاية التفاقية، يكون البيع الإيجاري اأقرب اإىل القر�ص منه اإىل التاأجري.

 

اأّما البديل الإ�سالمي لتفاقّية البيع الإيجاري، فهو عقد »الإجارة والقتناء« كما مّت تو�سيحه يف كتّيب 

املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية - ٢. ولكن، خالفًا للقر�ص امل�سريف، فاإّن الإجارة والقتناء عقد 

اإ�سافة وثيقة اأخرى تعطي  اإ�سالمي �سحيح باعتبار امل�سرف موؤجرًا والعميل م�ستاأجرًا، مع  تاأجري 

العميل اخليار يف �سراء الأ�سل من امل�سرف بعد �سنوات معدودة وب�سعر ُم�سار اإليه. وهناك اإ�سم اآخر 

ى به، وهو عقد »الإجارة ثم البيع« .   لتفاقية الإجارة والقتناء ُت�سمَّ

التمويل طويل الأجل يرتبط عادًة بتمويل امل�سروعات اأو احلاجة اإىل الأ�سول الثابتة مثل العقارات اأو 

امل�سانع التحويلية واملعّدات التي ميكن توظيفها لأكرث من خم�سة اأعوام. ويف بع�ص الأحوال، ميكن اأن 

تن�ساأ احلاجة اإىل متويل طويل الأجل فيما اإذا كانت املتطلبات التمويلية للمدى الق�سري تتكّرر بطريقة 

منتظمة. فاإّن التمويل طويل الأجل يف مثل هذه الأحوال �سوف يحّل حمل احلاجة اإىل متويالت ق�سرية 

الأجل، كما يحول دون اأي اأزمة ميكن اأن حتدث ب�سبب عجز راأ�ص املال عن الوفاء باحتياجات املدى 

الق�سري. غري اأننا نرّكز يف هذا الكتّيب على متويالت الأ�سول الثابتة.

وتقليديًا، ميكن لل�سركة بوا�سطة »قرو�ص الأ�سول الثابتة« اأن ت�سرتي م�سنعًا اأو ماكينة اأو تعيد عملية 

اأو ت�ستثمر يف العقار، ثم تدفع مقابل كل ذلك خالل فرتة �سالحية الأ�سول  متويل مباين موجودة 

ولفرتات قد متتّد اإىل ع�سرين �سنة اأو اأكرث. ويتّم تقدمي ذلك عادًة من خالل رهانات ال�سركات التي 

ُتتيح عر�ص الأموال لتمويل منو ال�سركات. وميكن تقدمي رهانات ال�سركات على اأ�سا�ص �سعر الفائدة 

نًة اأ�سل  الثابت اأو املتغرّي بحيث ت�سّدد املدفوعات �سهريًا اأو ربع �سنويًا، وتكون املدفوعات الكاملة ُمت�سمنِّ

املال زائدًا الفائدة.

بالن�سبة لرهانات ال�سعر الثابت، يتّم الرتويج لها كو�سيلة منا�سبة ت�ساعد ال�سركات على دّقة املوازنة 

بناًء على املدفوعات امل�ستقبلية التي تلتزم بها ال�سركة يف خدمة الدين. اأما رهانات ال�سعر املتغرّي،  

فهي ت�ساعد ال�سركة على ال�ستفادة من معدلت اأدنى ل�سعر الفائدة ولكن جتعلها عر�سًة كذلك لرتفاع 

ال�سعر. ومرًة اأخرى، نوؤّكد على اأّن هذا النوع من التمويل طويل الأجل لي�ص متوافقًا مع اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية حتى ولو مّت عر�سه على اأنه رهان قائم على الأ�سول بغر�ص متويل اأ�سول ثابتة.

فالبديل الأمثل املتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وهو الأف�سل لقرو�ص الأ�سول الثابتة، هو التمويل 

الإ�سالمي القائم على عقد الإجارة، حيث ورد ذكره اأعاله كبديل للبيع الإيجاري.

وبالن�سبة ملزايا متويل الإجارة، فقد �سبق تناولها يف كتّيب املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية –٢. 

وعلى وجه اخل�سو�ص، ُيتيح �سرط امللكية يف متويل الإجارة )باعتبار امل�سرف موؤجرًا لالأ�سل وبني 

مالك الأ�سل( للم�سرف الدخول يف اتفاقية تاأجري طويلة الأجل، �سريطة اأن يتّم جتديد العقد بعد كل 

عدد من ال�سنوات ) مثاًل كل ثالث �سنوات( للتفاو�ص حول معدل جديد.

   

وبذلك، ميكن ا�ستيعاب معدلت متغرّية لالإجارة �سمن اتفاقية التاأجري طويلة الأجل، وهذه ُتعترب حمايًة 

عة. ولكن ينبغي التنّبه اإىل اأّن عقد الإجارة للمدى الطويل يختلف  فاعلة �سد حتركات الأ�سعار غري املتوقَّ

: اأوًل يكون امل�سرف، باعتباره  اختالفًا اأ�سا�سيًا  عن التمويل الإيجاري التقليدي من جانبنينْ رئي�سينينْ

موؤجرًا ومالكًا لالأ�سل، متحّماًل لكل الإ�سالحات الهيكلية املمكنة )اأي الإ�سالحات التي ت�سمن قدرة 

الأ�سل على اإعطاء املنفعة املّتفق عليها(، بينما يكون العميل باعتباره امل�ستاأجر، ملتزمًا  بال�سيانة 

الوقائية املطلوبة للت�سغيل املعتاد )مثل التنظيف وتغيري الزيوت والت�سحيم وال�ستبدال املنتظم 

لقطع الغيار(.

التمويل طويل الأجل لل�سركات 



بهذا  للوفاء  املعتاد  فالأ�سلوب  وا�سحة.  بطريقة  امل�سوؤولّيتنينْ  هاتنينْ  مدى  التفاقية  حتّدد  اأن  ينبغي 

ال�سرط  لدى امل�سارف الإ�سالمية يكون اأّوًلً: من خالل تاأمني اإ�سالمي تعاوين. ثانيًا: ينبغي التنّبه اإىل 

اأّن التعديل يف معدلت الإجارة ل ياأتي تلقائيًا كما هو احلال يف معدلت الفائدة، واإمّنا من خالل عملية 

التفاو�ص والتي ينبغي اأن تبداأ قبل وقت كاٍف من الدخول يف عقد اإجارة جديد. 

اأنها خدمات  خالفًا ملعاملة اخلدمات غري التمويلية يف ال�سريفة الإ�سالمية ملعامالت الأفراد على 

اإ�سافية م�ساعدة، فاإّن خدمات ال�سركات غري التمويلية ُتعترب خدمات اأ�سيلة ولي�ست م�ساعدة. اأّما 

التاأكيد اأعاله على خدمة التمويل، فقد كان الق�سد منه اإبراز مرحلة النمو الراهنة لل�سريفة الإ�سالمية 

�سة لظاهرة خدمات ال�سركات  رغم الدللت احلديثة التي ت�سري اإىل مزيد من اخلدمات املتخ�سّ

امل�سرفية يف العامل الإ�سالمي.

�سريفة  تت�سّمن  ذلك  ومع  الأفراد،  معامالت  متويل  من  تعقيدًا  اأكرث  ال�سركات  متويل  اأن  �سك  ل 

ال�سركات، اإىل جانب التمويل، خدمات اإدارة الأ�سول واإ�سدار خطابات العتماد  وخطابات ال�سمان 

وال�ست�سارات الدولية والتوكيالت وخدمات التو�سية اإ�سافة اإىل خدمات »ريادة ال�سوق« )اأي اخلدمات 

امل�ستحدثة( ‘Market Making’. يرّكز هذا املبحث على ثالث خدمات رئي�سة ت�سهد طلبًا 

وا�سعًا من ال�سركات الإ�سالمية، وهي اإدارة الأ�سول وخطابات ال�سمان وخطابات العتماد.

تقليديًا، تغّطي »اإدارة الأ�سول« نطاقًا وا�سعًا من خدمات اإدارة املحافظ التي تقّدمها البنوك التجارية 

لل�سركات. وت�ستمل الأ�سول املالية لل�سركات على اإدارة �سندات اخلزينة يف �سوق النقد اإ�سافة اإىل اإدارة 

�سندات �سوق راأ�ص املال، حيث ت�ستمل الأوىل على ا�ستثمارات ق�سرية املدى يف �سوق النقد مثل �سندات 

اخلزانة احلكومية و�سهادات الودائع امل�سرفية القابلة للتداول، بينما ت�ستمل الأخرية على حمافظ 

ا�ستثمارات ال�سركات على الأجل املتو�سط اإىل الطويل.

  

اأن  اإ�سالمية، ميكن تقدمي مثل هذه اخلدمات مقابل ر�سوم مالية �سريطة  ومن وجهة نظر �سرعية 

تكون الأ�سول املت�سّمنة فيها مقبولة �سرعًا. وب�سفة اأ�سا�سية، تتعّلق الناحية ال�سرعية مبجال الن�ساط 

القت�سادي الذي يرتبط به ال�سند املايل والهيكل املايل لل�سند. فاإذا كان الن�ساط القت�سادي حالًل 

والهيكل املايل لل�سند ل يت�سّمن اإقرا�سًا اأو اإقرتا�سًا بالفائدة، يكون ال�سند املايل مقبوًل �سرعًا. 

ومع اأنه لبد من التوافق ال�سرعي لقبول ال�سند املايل، فهذا ال�سرط وحده غري كاٍف »للمتاجرة« يف نف�ص 

ال�سند فيما اإذا كان ال�سند ميّثل ذمم مدينة ناجتًا عن بيع �سلعة ما. �سوف نوِرد املزيد من التفا�سيل 

بالن�سبة لأ�سول ال�ستثمار يف الكتّيب التايل املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية - ٦ »دليل معامالت ال�ستثمار«، 

وبخ�سو�ص ما ورد هنا، ميكن الرجوع اإىل الكتّيب ال�سابق »املر�سد الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية–٢«.  

باعتبارهما جوهر  العتماد  ال�سمان وخطابات  اإ�سدار خطابات  على  ال�سركات  معامالت  وت�ستمل 

ن�ساط ال�سركات، ل جمّرد خدمات م�ساعدة. ولكن ينبغي العرتاف باأّنه ل ميكن تغطية مو�سوَعينْ 

خطابات ال�سمان والعتماد ب�سكٍل كامل يف هذا الكتّيب، واإن كان من املمكن اإبراز العنا�سر الرئي�سة 

»املر�سد  ال�سابق  الكتّيب  ال�سمان يف  التعريف بخطابات  �سبق  فقد  ال�سرعية.  من حيث م�سامينها 

الرئي�ص لل�سريفة الإ�سالمية –٢«، رغم اأنها من حيث املمار�سة العملّية ُتعَترب من معامالت ال�سركات.  

وقد طّورت امل�سارف الإ�سالمية خربة جيدة يف اإ�سدار خطابات ال�سمان وفقًا لل�سوابط ال�سرعية، 

لأمر ال�سركة العميلة ول�سالح طرف ثالث مقابل ر�سوم مالية لتغطية كلفة العمالة امل�سرفية واملواد 

املكتبية امل�ستخدمة يف اإنتاج هذه اخلدمة.  

اخلدمات امل�سرفية الأخرى لل�سركات



اأّما خطاب العتماد، فهو من و�سائل الدفع الرائجة يف جمال التجارة الدولية، خ�سو�سًا بالن�سبة لدفع 

امل�ستوردين اأثمان الب�سائع اإىل امل�سّدرين. ففي هذا احلال، يتّم فتح خطاب العتماد يف م�سرف 

ر، مبا يجعل نف�ص امل�سرف �سامنًا من الناحية القانونية لدفع  حملي بوا�سطة امل�ستورد ول�سالح املُ�سدنِّ

ر قائمة من امل�ستندات املحّددة م�سبقًا،  ر، وذلك مبجرد تقدمي املُ�سدنِّ كامل املبلغ امل�ستحق للُم�سدنِّ

تثبت �سمن �سروط اأخرى �سحن الب�سائع بح�سب رغبة امل�ستورد. وبالرجوع اإىل كتّيب »املر�سد الرئي�ص 

لل�سريفة الإ�سالمية–٢«، يتبنّي اأّن خدمة العتماد امل�ستندي مرادفة لنوعية خدمات ال�سريفة املولنِّدة 

للر�سوم املالية لأنها ل تقت�سي متوياًل. 

ونظرًا خلدمة العتمادات امل�ستندّية على اأّنها و�سيلة للدفع، يتبنّي اأن التمويل امل�سريف ل يدخل يف 

خطابات العتماد م�ستحّقة الدفع فور تقدميها اأو الّطالع عليها، ول يف خطابات العتماد املوؤجلة 

الدفع. فالأوىل هي عندما يدفع العميل كامل مبلغ العتماد للم�سرف �ساحب العالقة دون تاأّخري 

مبجرد ا�ستالم �سندات ال�سحن وغريها من امل�ستندات، مّما يعني عدم اأخذ اإئتمان من امل�سرف. 

اأّما العتماد املوؤّجل، فهو مينح ت�سهيل اإئتمان للعميل مبا ميّكنه من دفع كامل املبلغ يف وقت م�ستقبلي، 

، ل يقّدم  ولكنه ت�سهيل اإئتماين من طرف املُ�سّدر اإىل امل�ستورد ولي�ص من امل�سرف. ويف كال احلالتنينْ

امل�سرف متوياًل للعميل، مّما يعني اأّن الر�سوم املالية خلطاب العتماد امل�ستندي ر�سوم م�سروعة مقابل 

تقدمي خدمة م�سرفية مهنّية للعميل لي�ص فيها تقدمي اأموال.  

لكّنها اخلدمة التمويلية املرتبطة بخطاب العتماد امل�ستندي هي التي تفّرق بني التمويل الإ�سالمي 

والتمويل التقليدي، علمًا اأّنها تقوم تقليديًا على مبداأ الإقرا�ص يف مقابل التمويل الإ�سالمي القائم على 

�سيغ متويل بديلة. فمن حيث التمويل الإ�سالمي لل�سركات، ميكن عر�ص خدمة العتماد امل�ستندي يف 

اإطار �سيغ التمويل الإ�سالمية البديلة �سواء كانت للمدى القريب اأو املتو�سط. ولكن ينبغي احلذر عند 

هيكلة متويل العتماد امل�ستندي من الناحية ال�سرعّية، خ�سو�سًا اإن كانت هناك اأطراف م�سرفية 

تقليدية. وقد تن�ساأ هياكل متويلية اأكرث تعقيدًا عندما يتّم عر�ص العتمادات امل�ستندية من خالل �سبكة 

َكل. ول بّد حينئٍذ من وجود فريق �سرعي  معّقدة من العقود كما هو احلال يف جمالت التمويل الـُمَهينْ

للنظر يف  �سرعية ال�سفقة الكاملة.  

َع خ�سي�سًا لتو�سيح قدرة ال�سريفة   هذا  املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية »دليل معامالت ال�سركات«، ُو�سِ

الإ�سالمية على تلبية الحتياجات التمويلية وغري التمويلية لل�سركات. وقد مّت تقدمي بدائل التمويل 

الإ�سالمي للمدى الق�سري واملتو�سط والطويل من خالل خم�ص و�سائل متويلية، اإ�سافًة اإىل تو�سيح بع�ص 

اخلدمات الإ�سالمية الأخرى  واملهّمة لل�سركات.

الـــخـــال�ســـة




