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اأبوظبي التجاري املخ�س�سة للتوعية العامة   هذا الكتيِّب هو ثاين عمل ثقايف �سمن مبادرة بنك 

�سالمي.  الإ للتمويل  والعملية  خالقية  الأ بعاد  الأ هم  لأ يتطرق  والذي  �سالمية،  الإ ال�سيفة  حول 

والذي   ،)١ �سالمية  الإ لل�سيفة  الرئي�ص  )املر�سد  ول  الأ الكتيِّب  اإ�سدار  عقب  الكتيِّب  هذا  وياأتي 

�سالمية؟، وكيف  ى تقدمي اإجابات اأ�سا�سية  لل�سوؤال املبدئي العام »ما احلاجة اإىل ال�سيفة الإ توخرّ

م الكتيِّب ال�سابق عر�سًا متهيديًا  تختلف ب�سكل جوهري عن ال�سيفة التقليدية؟«. وعليه، فقد قدرّ

�سالمية مع  �سا�سية التي تقوم بها املوؤ�س�سات املالية الإ د الوظائف الأ �سالمية وحدرّ موجزًا لل�سيفة الإ

�سالمية ل بد من اأن تكون دومًا متوافقة مع اأحكام ال�سريعة  التاأكيد على اأن جميع اأن�سطة البنوك الإ

م الربا حترميًا قطعيًا. �سالمية التي حتررّ الإ

�سالمية اأو�سع بكثي من جمرد الو�ساطة امل�سرفية. وبدوره، يهدف هذا  اإن جمال ن�ساط البنوك الإ

اأن  بالعتماد على مفهوم  �سالمية عمليًا  الإ البنوك  توؤديه  الذي  الدور احلقيقي  �سرح  اإىل  الكتيِّب 

�سالمي ميكن اأن يقوم بكال الدوَرين كمدير ا�ستثمار )ب�سفته م�ساربًا اأو م�ساركًا... اإلخ(  البنك الإ

وكم�ستثمر )رب املال(.

�سالمي  �سالمية ٢( اأي�سًا حتديد �سيغ التمويل الإ ومن بني اأهداف هذا الكتيِّب )املر�سد لل�سيفة الإ

اخلدمات  من  جناعًة  اأكرث  حلول  لتقدمي  الطريق  د  ميهرّ مما  التقليدي،  للتمويل  كبديل  املتعددة 

القادمة �سمن  اإ�سداراتنا  والتي �سنتناولها يف  لل�سركات  فراد واخلدمات امل�سرفية  امل�سرفية لالأ

�سالمي احلالية لبنك اأبوظبي التجاري. بات التمويل الإ �سل�سلة كتيِّ

�سالمية، يحر�ص بنك  عمال والتمويل وال�سيفة الإ و�سعيًا منه لن�سر الوعي واملعرفة يف جمالت الأ

العهم واهتمامهم  اأبوظبي التجاري على الو�سول اإىل قاعدة وا�سعة من اجلمهور على اختالف مدى اطرّ

�سالمي:  �سيغ التمويل الإ

اأبرز اخل�شائ�س امل�شرتكة 

يف  �سالمي  الإ التمويل  دور  موا  يتـفهرّ اأن  يريدون  الذين  اأولئك  مل�ساعدة  �سعيًا  �سالمي،  الإ بالتمويل 

مواجهة التحديات املتزايدة يف عامل التمويل احلديث. ومن املاأمول اأن ينتفع امل�سرفيون، ومدراء 

ال�سركات، واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية، وموظفو الدولة، وطالرّب القت�ساد والتمويل والكثي غيهم، 

�سالمي اجلاري اإعدادها.   بات التمويل الإ من هذه ال�سل�سلة من كتيِّ

ويلتزم بنك اأبوظبي التجاري بالطرح التدريجي للمنتجات امل�سرفية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

ال�سحيحة  املعرفة  معه  ت�سافرت  اإذا  اإل  فاعاًل  يكون  ل  املدخل  هذا  باأن  منه  اإدراكًا  �سالمية،  الإ

�سالمي  �سالمي، علمًا باأن القدرة على ح�سد ثمار التمويل الإ والتوعية العامة حول مبادئ التمويل الإ

وا�ستيفاء منافعه تتطلب تفهمًا �سحيحًا للُمثل العليا املتج�سدة يف هذا النظام.

�سالمي املتنوعة  من املنا�سب النظر يف بع�ص اخل�سائ�ص العامة التي ت�سرتك فيها �سيغ التمويل الإ

لل�سيفة  الرئي�ص  )املر�سد  ول  الأ الكتيِّب  اأن  العلم  مع  الفردية،  خ�سائ�سها  ا�ستعرا�ص  قبل 

�سالمي عن  �سا�ص الذي مييرّز النظام امل�سريف الإ �سالمية ١( كان يدور حول تو�سيح العامل الأ الإ

�سالمي على مفهوم  النظام التقليدي يف اإطار مفهوم املال بحد ذاته. فبينما تقوم �سيغ التمويل الإ

د و�سيلة للتبادل ولي�ص لالجتار به،  فاملال ل يجوز اأن ينتج ماًل اأكرث منه، ويكون يف  املال باأنه جمررّ

حالة التمويل التقليدي، املال بحد ذاته هو اأ�سا�ص املعامالت املالية اأي القر�ص بكافة اأنواعه فاملبلغ 

�سا�ص الذي يح�سب البنك التقليدي اأرباحه بناًء عليه )على �سكل فوائد( وبناًء على  املُقَر�ص هو الأ

�سالمي: هذا الفرق، �سوف ترتتب اخل�سائ�ص التالية على جميع �سيغ التمويل الإ
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�سالمية ميكن اأن تقوم بدور امل�ستثمر)بتقدمي اأموال قابلة لال�ستثمار(  وقد ذكرنا �سابقًا اأن البنوك الإ

�سالمي التي تعمل بها  �سافة اإىل قيامها بدور مدير ال�ستثمار. وميكن اعتبار �سيغ التمويل الإ بالإ

�سالمية )ك�سيغ ا�ستثمار( حيث يكون غر�ص البنك هو متويل الن�ساطات القت�سادية اأو  البنوك الإ

ال�ستثمارية لعمالئه.  وكن�ساط اآخر، ميكن اأن يقوم البنك بدور مدير ال�ستثمار حيث يتلقى الودائع 

�سالمية. من املتعاملني/امل�ستثمرين وي�ستثمرها يف اأن�سطته املتعددة وفق اأحكام ال�سريعة الإ

�سالمي ب�سفته »م�ستثمرًا« من خالل �سيغ  ز على دور البنك الإ ويف هذه املرحلة ل بد من اأن نركِّ

قريبًا  �سن�سدره  خا�ص  كتيِّب  يف  اجلانب  هذا  و�سنتناول  لعمالئه.  يقدمها  التي  املتعددة  التمويل 

اإن�ساء اهلل. واخل�سائ�ص امل�سرتكة التي ذكرناها �سابقًا توفر اإطارًا منا�سبًا للتعريف ب�سيغ التمويل 

�سالمي املختلفة. وبناًء على ذلك: الإ

�سالمي  اأ- بالن�سبة لل�سوؤال العام »ملاذا حتتاج اإىل النقود؟«، جند اأن كل �سيغة من �سيغ التمويل الإ

جتيب على هذا ال�سوؤال من خالل الوفاء بحاجة اقت�سادية حقيقية.

اأن كل �سيغة متويلية تتميرّز باأحكامها الفقهية املالئمة ملجالها  �سا�ص، جند  ب- بالن�سبة للفقه الأ

التطبيقي.

ج- وبالن�سبة لتوزيع العوائد، جند اأن كل �سيغة من �سيغ التمويل ترتبط بافرتا�ص حتمل املخاطر 

املتعلقة بكل �سيغة والتي تربر ا�ستحقاق العائد.

�سالم للنقد على اأنه جمرد و�سيلة للتبادل تنعك�ص يف توجيه �سوؤال واحد  �سوؤال م�سرتك: اإن نظرة الإ

�سالمية: »ملاذا حتتاج اإىل النقود؟« اإىل جميع عمالء خدمات ال�سيفة الإ

التمويل  ي�ستخدم  التي  �سا�سية  الأ عمال  الأ اأن�سطة  اأن تعي ماهية  �سالمية  الإ البنوك  وي�سرتط على 

فاإنه ل يخرج  اإىل عمالئها،  ال�سوؤال  نف�ص  اأن توجه  التقليدية ميكن  البنوك  اأن  وبالرغم من  فيها 

حينئٍذ عن غر�ص الت�سنيف اأو التحليل.

�سالمية، وبطريقة  جابة على هذا ال�سوؤال امل�سرتك هي التي تقرر من الناحية الإ غي اأن طريقة الإ

�سالمي نحو توظيف النقد  ه التمويل الإ مبا�سرة، طبيعة ال�سيغة التمويلية املنا�سبة، مما يوؤكد توجرّ

النقد  بيع  نحو  املتوجه  التقليدي  للتمويل  احلقيقية، خالفًا  القت�سادية  العمالء  بحاجيات  للوفاء 

بنقد اأكرث منه.

�سالمية جميعها ترجع اإىل اأ�سول فقهية واحدة، انطالقًا من  م�سدر فقهي م�سرتك: اإن ال�سيغ الإ

نة لفقه البيوع من قوله  ية املت�سمرّ �سا�سَيني للت�سريع: القراآن وال�سنة، كما جنده يف الآ امل�سدَرين الأ

م الربا« �سدق اهلل العظيم. فهذه  تبارك وتعاىل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: »اأحل اهلل البيع وحررّ

به من ال�سفقات  د ما هو مباح وما هو غي مباح يف ال�ستثمار، وما ينبغي جتنرّ �سول الفقهية حتدرّ الأ

الكتيِّب مدى توافق املنتجات املالية و�سيغ  املختلطة بالربا والقمار والغرر. و�سوف نرى عرب هذا 

�سالمي الذي يقرر �سحة هذه املنتجات. عمال مع  الفقه الإ متويل الأ

�سالمي ت�سرتك جميعها يف خا�سية حتقيق الربح احلالل  مقيا�ص م�سرتك للعائد: اإن �سيغ التمويل الإ

ل املخاطر. وقد �سبق  وفقًا للقاعدة ال�سرعية »اخلراج بال�سمان«، مبعنى اأن الربح ي�ستحق ملن حتمرّ

م يف كتيِّب »املر�سد  تو�سيح الفرق بني معدل الربحية امل�سروع املتعلق بالتجارة مقابل الربا املحررّ

�سالمية ١«. الرئي�ص لل�سيفة الإ



ة، على عك�ص الوفاء باملطالب الثانية والثالثة والرابعة واخلام�سة اأعاله  على اأو�ساع ال�سوق املتغيرّ

الذي يتم من خالل �سيغ العائد الثابت، والتي يتم تغطيتها حتت عنوان »اخل�سائ�ص البارزة ل�سيغ 

العائد الثابت«.

وعلى وجه التحديد، ي�ستدعي املطلب  الثاين من البنك حيازة الب�سائع املطلوبة  وبيعها للعمالء عن 

طريق �سيغة املرابحة. 

الب�سائع  بيع  لي�ص عن طريق  العمالء،  اإىل  املطلوبة  الب�سائع  ت�سليم  الثالث  املطلب  يقت�سي  بينما 

�سل لفرتة زمنية معينة من  نف�سها )الرقبة( اإىل العمالء، بل عن طريق بيع املنفعة امل�ستوفاة من الأ

جارة. خالل �سيغة الإ

جلة، وهي البيوع التي  اأما املطلبان الرابع واخلام�ص فيمكن الوفاء بهما من خالل �سيغ البيوع الآ

يتم  وال�ست�سناع، حيث  بال�سلم  املعروفة  ال�سيغ  تعتمد على  والتي  للعمالء  تفي مبتطلبات خا�سة 

حيان ميكن تاأجيل الثمن( وتاأجيل ت�سليم ال�سلع  فيها تعجيل الثمن )بالن�سبة لال�ست�سناع بع�ص الأ

اإىل اأجل معلوم.

�سالمية، ويتوا�سل  �سالمي يف معظم اأعمال ال�سيفة الإ �سيلة للتمويل الإ ت�ستخدم ال�سيغ اخلم�ص الأ

�سالمية، رغبًة يف تطوير  حولها ن�ساط بحثي مكثرّف ودوؤوب من قبل املهتمني بخدمات ال�سيفة الإ

حيان، وذلك ملواجهة  دة يف كثي من الأ وابتكار هياكل متويلية وا�ستثمارية م�ستحدثة، واإن كانت معقرّ

�سالمية.  والوفاء باملتـطلبات امل�ستجدة واملتنامية يف ال�سناعة املالية الإ

العام  ال�سوؤال  على  العمالء  ردرّ  يكون  اأن  ميكن  املنظور،  القت�سادي  الن�ساط  طبيعة  على  اعتمادًا 

»ملاذا حتتاج اإىل النقد؟«  من خالل خم�ص طرق خمتلفة:

. ١- احل�سول على  راأ�ص املال املطلوب يف ن�ساط جتاري معنيرّ  

٢- �سراء ب�سائع معيرّنة موجودة يف ال�سوق.  

بنية وغي ذلك( رة موجودة يف ال�سوق )مثل املعدات والأ 3- النتفاع با�ستعمال اأ�سول معمرّ  

   لفرتة زمنية حمددة.

4- متويل اإنتاج موارد طبيعية )زراعية ومعدنية وبرتولية(.  

5- متويل �سناعة منتجات �سناعية )معدات واأبنية وغيها(.  

�سالمية لإحدى �سيغَتني حمتملَتني للتمويل وهما: امل�ساربة  ول، تلجاأ البنوك الإ فبالن�سبة للمطلب الأ

املال  لراأ�ص  م  املقدرّ الطرف  بــ�ســفتـه  الــبــنك،  اأوًل  بــني طــرَفني:  وىل متثل عقـدًا  الأ امل�ساركة.  اأو 

)رب املال(، وثانيًا العميل )امل�سارب( ب�سفته املدير للعمل التجاري املتفق عليه. اأما يف ال�سيغة 

الطرفان يف عقد  ثم يدخل  املال، ومن  راأ�ص  واملتعامل بجزء من  البنك  في�ساهم كل من  الثانية، 

دارة. �سافة اإىل م�سوؤوليات الإ �سركة، يقت�سمان مبوجبه الربح واخل�سارة املحتملني من العمل بالإ

ل�سيغ  البارزة  »اخل�سائ�ص  عنوان  حتت  وامل�ساركة  امل�ساربة  عقَدي  خل�سائ�ص  العر�ص  �سيتم 

اأي قيمة بالعتماد  ياأخذ  اأن  الربح ميكن  اأن معدل  اإىل  الكتيِّب، نظرًا  «، �سمن هذا  املتغيرّ العائد 

�سيغ التمويل 

�سيلة �سالمية الأ الإ



اإ�سطالع البنك بدور امل�ستثمر ول  اأوًل،  اأهم خ�سائ�ص امل�ساربة هي:  وللمزيد من التو�سيح فـاإن 

ي�سارك يف اإدارة اأعمال امل�سروع، وثانيًا، بقاء مبلغ الربح غي حمدد على الرغم من حتديد ن�سب 

رباح بني امل�سارب ورب املال م�سبقًا. توزيع الأ

د، اأنه يرتبط بنطاق  ا يجعل معدل الربح يف عقد امل�ساربة اأكرث عر�سًة للمخاطرة وعدم التاأكرّ وممرّ

غي حمدد من العمليات التجارية املحتملة، والتي يدخل فيها امل�سارب مبح�ص اختياره. لذلك، تلجاأ 

�سالمية اإىل معاجلة هذه املخاطرة امل�سرفية عن طريق اللجوء اإىل حتديد م�سبق  كثي من البنوك الإ

�سالمية. لهيكلية املعامالت التجارية التي تنفذ مبوجب عقد امل�ساربة مبا يتفق واأحكام ال�سريعة الإ

اأما بالن�سبة لعقد امل�ساركة، فهو مياثل عقد امل�ساربة من حيث عدم معرفة اأو حتديد مبلغ الربح 

وم�سوؤوليات  املال  راأ�ص  يف  امل�ساهمة  �سرورة  حيث  من  امل�ساربة  عقد  عن  يختلف  ولكن  الفعلي، 

دارة. وبالتايل، مبوجب عقد امل�ساركة يكون املتعامل/امل�ستثمر �سريك البنك ويقوم البنك بدور  الإ

مدير ال�ستثمار.

اأ�سف اإىل ذلك، اأن املتعامل ي�ساهم بجزء من راأ�ص املال ومن ثم، فاإن امل�ساركة لي�ست �سيغة متويلية 

اإيجازها  طراف، ميكن  ن عن�سر امل�ساهمة يف راأ�ص املال يقت�سي �سروطًا خا�سة بني الأ خال�سة لأ

فيما يلي: 

مال  لراأ�ص  اليومية  دارة  الإ ممار�سة  يف  احلق  لهم  امل�ساركة  عقد  يف  طراف  الأ جميع  اإنرّ   •
خرين. والكثي من البنوك  طراف عن هذا احلق لل�سركاء الآ امل�ساركة، اإل اإذا تنازل اأحد الأ

كرث معرفة وكفاءة  �سالمية متيل اإىل التنازل عن هذا احلق ل�سالح عمالئها باعتبارهم الأ الإ

يف اإدارة اأعمالهم. 

)اأي  املال  راأ�ص  يف  منهم  كل  ح�سة  ح�سب  حتقق،  اإن  الربح،  يف  ال�سركاء  جميع  • ي�سرتك 

البنك  بني  تعاقدية  فـهي عالقة  باإيـجاز،  تـعـريـفـها  �ســبـق  كـما  امل�سـاربـة،  ل�سيـغـة  بالن�ســبـة  اأوًل 

م لراأ�ص املال، والعميل )امل�سارب( كمدير للعمل التجاري املتفق عليه.  )رب املال( كمقدِّ

وعليه، فـاإن اأ�سا�ص اأي عقد م�ساربة يعتمد على توفر اأربعة �سروط اأ�سا�سية:

على  التوقيع  عند  م�سبقًا  حمددة  ن�سبة  وفق  حتقق،  اإذا  فيما  الربح،  الطرفان  يتقا�سم  اأن   •
لها رب املال )اأي البنك( وحده بينما يخ�سر امل�سارب  العقد. اأما اخل�سائر، اإن حدثت، فيتحمرّ

داري فقط. جهده الإ

اأن  له  يحق  ولكن  امل�ساربة،  عمال  لأ اليومية  دارة  الإ يف  يتدخل  اأن  املال  لرب  يحق  ل    •
يقيرّد اأو يحدد املجالت القت�سادية امل�سموح للم�سارب العمل بها، حيث يجب تو�سيح هذه 

ال�سروط يف بداية العقد.

اأق�سى  ببذل  اًل  متكفرّ يظل  اأنه  امل�ساربة، مبعنى  مال  لراأ�ص  اإدارته  اأمانة يف  يد  •  للم�سارب 
جهده لتحقيق الربح املق�سود، ولكن دون اأن يكون �سامنًا له اأو لراأ�ص املال.

مترّ  ملا  وفقًا  اإدارته  �سوء  اأو  تق�سيه،  تبنيرّ  اإذا  فيما  املال  لراأ�ص  �سامنًا  امل�سارب  يكون   •
اأن�سطة غي  اإخالله ب�سروط العقد مثل الدخول يف  اأو يف حالة  التعاقد عليه بني الطرَفني، 

م�سموح بها.  

اخل�شائ�س البارزة 

ل�سيغ العائد املتغيرّ



وفقًا لن�سب امل�ساهمة يف راأ�ص مال امل�ساركة(، اإل اأنه من املمكن بح�سب ممار�سة ال�سيفة 

�سالمية اأن يح�سل اأحد ال�سركاء على ح�سة اأكرب من ن�سبة م�ساهمته يف راأ�ص املال وذلك   الإ

طراف اإل على  اأما اخل�سارة يف حال حدوثها، فال يجوز اقت�سامها بني الأ باتفاق ال�سركاء. 

اأ�سا�ص الن�سبة والتنا�سب مع م�ساهماتهم يف راأ�ص املال.

    

ثبت  اإذا  اإل  اآخر،  طرف  ربح  اأو  مال  راأ�ص  ي�سمن  اأن  طراف  الأ من  طرف  ي  لأ يجوز  ل   •
تق�سيه اأو �سوء اإدارته مبا يخالف عقد امل�ساركة. عندئٍذ فقط ميكن اإلزام الطرف امل�سوؤول 

خرى يف راأ�ص املال.  طراف الأ ب�سمان م�ساهمات الأ

على  طراف  الأ من  جمموعة  اأو  طرف  تف�سيل  مبعنى  ولوية،  لالأ نظام  و�سع  ي�سح  ل   •
طراف  الأ ي طرف من  لأ الوعد  يجوز  ل  كما  واخل�سارة،  الربح  توزيع  خرى يف  الأ طراف  الأ

بعائد حمدد م�سبقًا. ويف احلقيقة يجب معاملة كافة اأطراف امل�ساركة بالعدل وح�سب ما اتفق 

رباح.  عليه بينهم يف اآلية توزيع الأ

وكما هو احلال يف عقد امل�ساربة، جند عقد امل�ساركة يزيد من عن�سر املخاطرة املتعلق بالعوائد. 

�سالمية، يف �سبيل تقليل املخاطر املالية يف امل�ساركة، اإىل حتديد  لذا، تلجاأ العديد من البنوك الإ

م�سبق لهيكلية املعامالت التجارية التي تزمع الدخول فيها مبا يتوافق واأحكام ال�سريعة. 

ي اأ�سلوب العائد الثابت هو الطريقة  وبالنتقال اإىل خ�سائ�ص �سيغ العائد الثابت، نالحظ اأن تبنرّ

�سالمية للحد من املخاطر. مثل للبنوك الإ املبا�سرة الأ

�سالمية كموؤ�س�سات تقبل الودائع من اجلمهور، ي�سعها اإزاء  جتدر املالحظة اإىل اأن دور البنوك الإ

يف  وذلك  وامل�ستثمرين،  املودعني  اأموال  على  احلفاظ  يف  واجتماعية  واأخالقية  دينية  م�سوؤوليات 

بها بطرق �سرعية مقبولة. وبهدف  ممار�سة  مواجهة كثي من املخاطر التمويلية التي من املمكن جتنرّ

هذه امل�سوؤولية الجتماعية جلاأت البنوك اإىل تطوير �سيغ م�سرفية متقنة الهيكلة وحتتمل اأقل قدر 

ممكن من املخاطر حفاظًا على اأموال املودعني. 

   

ال�سرعية  �س�ص  الأ مع  يتعار�ص  ل  اأدنى حد ممكن  اإىل  امل�سرفية  املخاطر  تقليل  على  اإن احلر�ص 

طراف. وبناًء على  ي من الأ اأو ظلمًا لأ اإ�سراف �سرعي �سارم ول يجلب �سررًا  اأنه يتم حتت  طاملا 

�سالمية بتطوير �سل�سلة من �سيغ التمويل ذات العائد الثابت واملخاطر  هذا املبداأ، قامت البنوك الإ

املح�سوبة للمودعني وامل�ستثمرين، وهي تتميرّز بثالث خ�سائ�ص هي:

التجارية  العمليات  من  متكاملة  جمموعة  تكوين  على  تركز  الثابت  العائد  ذات  ال�سيغ  • اإنرّ 
من  بدًل  وذلك  �سرعًا،  مقبولة  بطريقة   – خرى  الأ تلو  الواحدة   – متقنًا  تركيبًا  املركبة 

الدخول دون تخطيط م�سبق يف عمليات جتارية متعددة، وغي حمددة املعامل، كما هي احلال 

يف املمار�سة العادية ل�سيغ امل�ساربة وامل�ساركة. 

• اإنرّ خا�سيرّة العائد الثابت تقوم على مبداأ ثبات الثمن يف العقود، وهو مطلب �سرعي ُملزم يف جميع 
�سارة اإىل اأنرّ هذا املبداأ هو الذي انطلقت منه  معامالت التبادل )عقود املعاو�سات(.  وجتدر الإ

خية.  �سالمي خالل  ال�سنوات الأ معظم ال�ستحداثات الهائلة يف املجال امل�سريف الإ

اأبرز خ�سائ�ص �سيغ 

العائد الثابت



�ص  مره بوا�سطة البنك. ويف ذلك تقليل من اخلطر الذي تتعررّ ب�سراء ال�سلعة اإذا مت �سراوؤها ومتلرّكها لأ

�سالمية اإذا مل يفي العمالء بوعودهم حيث ترتاكم ال�سلع يف حوزة البنك ورمبا ل جتد  له البنوك الإ

من ي�سرتيها، ولذلك وافق علماء ال�سريعة على اإدخال �سرط الوعد امللزم للحد من هذا اخلطر.

جبار العميل على �سراء ال�سلعة التي طلبها،  اأنرّه و�سيلة لإ وعليه، ل ينبغي النظر للوعد امللزم على 

بطال اأيرّ منهما يف حكم ال�سريعة. فالعميل حر يف اتخاذ  جبار على ال�سراء اأو البيع كاٍف لإ علمًا اأنرّ الإ

البنك عن اخل�سارة  لتعوي�ص  و�سيلة  امللزم  الوعد  اأن  اإل  القبول،  اأو  �ساء  اإن  لل�سلعة  الرف�ص  قرار 

الواقعة براأ�ص املال فيما اإذا تعر�ص لها ب�سبب اإخالل العميل بوعد ال�سراء.

تخلرّف  اذا  فيما  الثمن  رفع  على  البنك  قدرة  دون  حتول  فهي  الثمن،  ثبات  ة  خلا�سيرّ بالن�سبة  اأما 

بًا للوقوع يف ربا اجلاهليرّة كما �سبق �سرحه يف  ق�ساط يف موعدها، وذلك جتنرّ العميل عن �سداد الأ

لهام�ص  بالن�سبة  »التعومي«  يعني عدم م�سروعية  ١(، وهذا  �سالمية  الإ لل�سيفة  الرئي�ص  )املر�سد 

رت املرابحة �سيغة �ساحلة لتمويل  ًا بتعومي الفائدة الربوية. وعلى ذلك، وفرّ الربح يف املرابحة تاأ�سيرّ

جل، وقد مت تطوير هياكل متويلية اأكرث تعقيدًا عرب ال�سنوات  ال�ستثمارات ق�سية اإىل متو�سطة الأ

املا�سية بناًء على �سروط الوكالة، ل �سيما يف جمال متويل التجارة الدولية للب�سائع.

 خالفًا للروؤية العامة، فاإن هناك اإجماعًا بني الباحثني امل�سلمني على قابلية طلب ثمن اأعلى للبيع اإذا كان اأجل ال�سداد اأطول ما دامت 
١

�ص للتغيي فيما بعد. �سا�سية تعترب مطابقة لل�سريعة واجلدول املتفق عليه للت�سليم والدفع مت حتديده، ول يتعررّ ال�ستثمارات الأ

الثمن احلايل طاملا كان العقد  اأعلى من  اأن يكون  لل�سلع واخلدمات ميكن  ل  املوؤجرّ الثمن  • اإنرّ 
�سالمية. لذا، يكون من املمكن حتديد جداول ال�سداد امل�ستقبلية  يتفق مع اأحكام ال�سريعة الإ

بطريقة تعك�ص تاأثي عن�سر الزمن١.

املعروفة  مانة  الأ بيوع  اإحدى  �سالمية. فهي  الإ ال�سيفة  �سيوعًا يف  كرث  الأ املرابحة هي  لعل �سيغة 

ف�ساح عن تكلفة ال�سلعة مو�سوع العقد قبل بيعها  �سالمي، مبعنى اأنرّها ُتلزم البائع  بـالإ يف الفقه الإ

لدى  املرابحة  ل�سلعة  �سلية  الأ بالتكلفة  عميله  اإخبار  امل�سرف  على  ينبغي  ذلك،  وعلى  للم�سرتي. 

احل�سول عليها والربح الذي يطلبه امل�سرف قبل بيعها للعميل.

مر امل�سرتي التي تبداأ بطلب من قبل العميل  واملرابحة امل�سرفية، ب�سورة اأدق، هي عملية املرابحة لأ

اأن يحوزها  ب�سرط  املرابحة  البنك، وفق مبادئ  �سلعة معيرّنة من  �سراء  ح فيه عن رغبته يف  ي�سررّ

اأن ال�سلعة مل تكن مملوكة  التاأكد من  البنك وتكون وفق ما طلبه العميل. ويف هذه املرحلة ينبغي 

ن ذلك يجعل املعاملة مبثابة القر�ص باملعنى التقليدي )ربوي( فاإن  م�سبقًا للعميل بوجه اأو باآخر، لأ

يدي يف البيع لن تتحقق،  ويكون الربح فائدة ربوية �سرفة.  عملية تبادل الأ

 

للعميل وحيازتها  املطلوبة  لل�سلعة  البنك  �سراء  امل�سرتي يف �سرورة  مر  لأ املرابحة  فكرة  �ص  وتتلخرّ

اأن يعك�ص قيمة  اآجل مع ربح ميكن  بثمن  للعميل  بيعها  والقب�ص، ومن ثم،  التملك  ب�سرَطي  للوفاء 

العميل  اأخذ وعد ملزم من  تتجلرّى �سرورة  للتطبيق،  قابلة  ال�سرعية  ال�سيغة  الزمن. وجلعل هذه 

مر امل�شرتي املرابحة لأ



د  جاري التقليدي حيث تنتقل فيه كامل امل�سوؤولية اإىل العميل ملجررّ وهذا بخالف التمويل الإ

التوقيع على العقد.

�سل حيث يتم  �سالمية يعتمد على الطبيعة التقنية لالأ 3- الُعرف املترّبع يف ممار�سة البنوك الإ

على  تقع  �سا�سية  الأ ال�سيانة  فم�سوؤولية  والبنك،  املتعامل  بني  �سل  الأ �سيانة  تكاليف  توزيع 

�سل املوؤجر، بينما ال�سيانة العادية الت�سغيلية يتحملها املتعامل.  البنك مالك الأ

العميل  اإعطاء  ن  تت�سمرّ وهي  �سالمية  الإ البنوك  متار�سها  معروفة  �سيغة  بالبيع  املنتهية  جارة  الإ

اأو بعد  – خالل  حيان  �سل يف معظم الأ – القيمة املتبقية لالأ �سل ب�سعر معنيرّ  اخليار يف �سراء الأ

جارة. جتدر املالحظة هنا اإىل اأن اجلمع بني عمليَتي بيع يف عقد واحد، املحرم يف  نهاية مدة الإ

ًا واإمنا  جارة املنتهية بالبيع ل تت�سمن بيعًا باترّ ن الإ �سالمي، ل ينطبق على هذه ال�سورة لأ الفقه الإ

فقط تعطي اخليار للم�سرتي وله احلق يف اأن ميار�سه اأو ل ميار�سه.

جارة، فقد اكت�سب  قل ممار�سة باملقارنة مع املرابحة والإ اأن ال�سلم يعترب من �سيغ التمويل الأ مع 

خية كاأ�سلوب متويلي اإ�سالمي للعقود امل�ستقبلية، وهو مع ذلك يختلف  ونة الأ اهتمامًا متزايدًا يف الآ

عن العقود امل�ستقبلية التقليدية والتي يوؤجل فيها ت�سليم البدَلني اأي كلرّ من املبيع والثمن اإىل موعد 

ين. ين بالدَّ نها من قبيل بيع الدَّ يف امل�ستقبل. فهذه العقود غي جائزة �سرعًا لأ

ال�سلم: �سيغة للعقود 
جلة الآ

جارة: متويل  الإ

�شالمي جارة الإ الإ

�سالمية يف جمال ال�ستثمار والتمويل طويل  جارة هي اأكرث ال�سيغ ا�ستعماًل لدى البنوك الإ �سيغة الإ

ر )معدات اأو عقار اأو غي  جارة بيع ملنفعة ا�ستخدام اأ�سل ُمعمرّ جل، وكما اأ�سي اإليه اأعاله فاإن الإ الأ

ذلك( لفرتة زمنية معينة، وهي تتفق مع املرابحة من حيث اإنها تبداأ برغبة املتعامل يف ا�ستئجار 

مر العميل.  �سل لأ اأ�سل معنيرّ من البنك فيما اإذا حاز البنك هذا الأ

جارة هو  �سل قبل بيعه للعميل، اإل اأن البيع يف الإ وتتفق اأي�سًا مع املرابحة من حيث متلك البنك لالأ

�سل نف�سه، فيكون البنك موؤجرًا والعميل م�ستاأجرًا.  �سل ولي�ص الأ من قبيل بيع املنفعة الناجتة عن الأ

جرة(  جارة )الأ �سل ل ُت�ستوفى اإل عرب الزمن فكان ل بد من التعبي عن ثمن الإ ومبا اأن منفعة الأ

�سالمية هو توزيع ثمن  مبدة زمنية معيرّنة)�سهور اأو �سنوات اأو غي ذلك(، املعمول به لدى البنوك الإ

جارة املتفق على اأق�ساط مت�ساوية خالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.  الإ

متكني  على  يتوقف  جارة  الإ لدفعات  البنك  ا�ستحقاق  فاإن  للمنفعة،  ثمنًا  جرة  الأ اأن  مبا  وكذلك، 

ال�سرعي  التكييف  املتعاقد عليها، فهذا  الفرتة  �سل خالل  الأ املنفعة من  تلك  ا�ستيفاء  العميل من 

مور التالية: جارة التقليدية يف الأ �سالمية تختلف عن الإ جارة الإ يجعل الإ

�سل يف مقابل ال�ستهالك النا�سئ عن ال�ستخدام املعتاد. ١- ل ي�سمن امل�ستاأجر �سالمة الأ

�سل،  ة التي حتول دون النتفاع من الأ ٢- تبقى امل�سوؤولية على املوؤجر فيما يتعلق بالعيوب الفنيرّ



 

وال�سانع،  امل�ست�سنع  ُيربم بني طرَفني هما  ال�سلم، حيث  لعقد  ال�سناعي  القرين  ال�ست�سناع هو 

ة )كاملعدات،  وذلك بغر�ص وفاء الطرف الثاين )ال�سانع( بتقدمي منتجًا �سناعيًا مو�سوفًا  يف الذمرّ

ول )امل�ست�سنع( مقابل مبلغ - متفق عليه. واملفرو�سات واملمتلكات العقارية( ل�سالح الطرف الأ

ومع اأن عقد ال�ست�سناع يبدو مثل ال�سلم متامًا، اإل اأنه من املهم مالحظة الختالف يف طبيعة ال�سلع 

فيما بني العقدين وهذا وحده ذو اأثر بالغ يف احلكم الفقهي. ودون اخلو�ص يف تفا�سيل فقهية، يكفي 

نها لي�ست مثلية ولذلك فهي يف حكم الفقهاء  ة لأ مالحظة اأنرّ ال�سلع ال�سناعية ل تثبت دينًا يف الذمرّ

ين. ين بالدَّ ل تدخل يف نطاق ال�سلع التي تخ�سع لعقد ال�سلم، ومن ثم لن تن�ساأ عنها م�سكلة بيع الدَّ

ة من حيث �سداد  وهكذا، وب�سبب ما ُذكر اأعاله، يتميرّز عقد ال�ست�سناع عن عقد ال�سلم مبرونة خا�سرّ

�سرعًا  املقبول  لل�سلعة، في�سبح من  ال�سانع  للطرف  ال�ست�سناع،  براأ�ص مال  ى  ي�سمرّ ما  اأو  الثمن، 

�سالمية وهي  تاأجيل جزء من راأ�ص املال رغم عدم جواز ذلك يف عقد ال�سلم. لذا، ميكن للبنوك الإ

التفاق عليها.  يتمرّ  �سداده خالل فرتة زمنية  ليتم  الكلرّي  املبلغ  توزيع  ال�ست�سناع  راأ�ص مال  ل  متورّ

ولي�ص من امل�ستغرب اأن يلقى عقد ال�ست�سناع رواجًا كبيًا يف جمالت التمويل وال�ستثمار، وهذا ما 

�سيتبنيرّ مبزيد من التف�سيل عند النظر للجوانب التطبيقية يف مرحلة لحقة.

ين ين�ساأ يف عمليات البيع من خالل تاأخي النقد اأو تاأخي ال�سلع ومن املعلوم اأن الدَّ

ا�ستبدال وحداتها  ب�سهولة  وتتميرّز  ة  ال�سوق ب�سورة م�ستمررّ رة يف  املتوفرّ ال�سلع  بها  »املثليرّة« ويق�سد 

رز واملعادن والبرتول وما �سابهها من ال�سلع الطبيعية. فاذا مترّ �سراء  بع�سًا ببع�ص مثل القمح والأ

�سلعة مثلية بنقد مع تاأجيل كال البدَلني يف الذمة، يرتترّب على ذلك »بيع َدين بَدين« وهو غي مقبول 

ين. وهذا،  ين بالدَّ �سرعًا. لذا، ينبغي دفع النقد حاًل يف حالة تاأجيل ال�سلع املثلية احرتازًا من بيع الدَّ

حتديدًا ما يحققه عقد ال�سلم.

ة. وطرفا  لذا، فال�سمة املميرّزة لعقد ال�سلم هي دفع النقد احلال مقابل �سلعة مثلية موؤجلة يف الذمرّ

نه هو الذي ي�سلم الثمن اأو راأ�ص مال ال�سلم لبائع  ى »امل�سلم« لأ عقد ال�سلم هما: م�سرتي ال�سلعة وي�سمرّ

نه امل�ستلم لراأ�ص مال ال�سلم وامللتزم  ال�سلعة. والطرف الثاين هو بائع ال�سلعة وي�سمى »امل�سلم اإليه« لأ

بت�سليم ال�سلعة يف اأجل معلوم وكيل اأو وزن معلوم. 

املال  راأ�ص  البنك  م  الزراعيرّة حيث يقدرّ اإنتاج املحا�سيل  لتمويل  ة  ال�سلم ي�سلح ب�سفة خا�سرّ وعقد 

املمار�سة  ويف  حمدد.  م�ستقبلي  تاريخ  يف  وا�ستالمها  املحا�سيل  �سرائه  مقابل  لعمالئه  النقدي 

ن من بيع تلك  �سالمية حتر�ص البنوك على الدخول يف عقود �سلم موازية لتتمكرّ املعتادة للبنوك الإ

ال�سلع املوؤجلة بربح معقول عند ا�ستالمها. ولكن ينبغي التنبرّه يف عقود ال�سلم املوازية اإىل �سرورة 

�سليرّة. فهذا يتطلرّب اأن ل ي�سار يف العقد املوازي  اأن يكون العقد م�ستقالً  متامًا عن عقود ال�سلم الأ

�سلي بت�سليم ال�سلعة يف وقتها املحدد ثابتًا ب�سرف النظر  لتزام الأ �سلي، وبذلك يظل الإ اإىل العقد الأ

عن اأي ظروف خارجية ميكن اأن تن�ساأ ب�سبب العقد املوازي. 

لل�سلع  نة  املت�سمرّ ال�ستثمارية  �سواق  الأ يف  حيويًا  دورًا  يلعب  بداأ  قد  ال�سلم  عقد  اأنرّ  املالحظ  ومن 

الزراعية والبرتولية واملعدنية، وقد مت ا�ستثمار ماليني الدولرات �سنويًا من خالل اأدوات ا�ستثمارية 

قليلة املخاطر عن طريق معامالت ال�سلم.

ال�ست�سناع: اأداة  
للتمويل ال�سناعي



التطبيقات  امل�ستخدمة يف  �سالمي  الإ التمويل  همرّ خ�سائ�ص �سيغ  العر�ص موجزًا لأ لقد كان هذا 

للبنوك  العملية  املمار�سات  يف  يجري  ا  عمرّ ة  عامرّ فكرة  الكرمي  القارئ  عطاء  لإ وذلك  الراهنة 

كرث اخت�سا�سًا واملتعلقة باخلدمات  �سالمية. ويف مرحلة لحقة �سوف يتم النظر يف امل�سائل الأ الإ

فراد وال�سركات، واإدارة �سناديق ال�ستثمار. امل�سرفية لالأ

الــخــــاتــــمــــة


