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 :المقدمة كتابة من انتهائه عند خلدون ابن العالمة قال

 هذا مثل في المضاء في بالعجز معترف بالقصور، موقن بعدها من وأنا"
 النظر القضاء، المتسعة والمعارف البيضاء، أهل من راغب القضاء،

 مزجاة العلم أهل بين فالبضاعة االرتضاء، بعين ال االنتقاد بعين
 أن أسأل واهلل مرتجاة، اإلخوة من والحسنى منجاة، باللوم واالعتراف

 "الوكيل ونعم حسبي وهو الكريم، لوجهه خالصة أعمالنا يجعل
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 شكر كلمة
 السائلني جميب ولطلبه، الذاكرين شرف ذكره ويف ،الشاكرين فوز بشكره سواه إله ال الذي العظيم العلي هلل الشكر
 .املتواضع العمل هذا إلمتام وفقين بفضله والذي

 وأعطاين الوفري والنصح اإلرشاد يل قدم الذي .األستاذ الدكتور قموح عبد اجمليد :للمشرف اجلزيل بالشكر أتقدم
 إىل عملي يف ينترافق يتالالشكر كذلك لألستاذة الدكتورة بوكروشة حليمة و ، وتقدير حتية مين لهف الكثري وقته من
     . طوال فرتة الرتبص يف كلية القانون باجلامعة االسالمية العاملية مباليزيا .النور إىل األطروحة هذه خرجت أن

 األطروحة هذه مبناقشة تفضلهم على املناقشة جلنة أعضاء إىل. والعرفان التقديرو ،واالمتنان بالشكر أتقدمكما 
 لكل موصول الشكر فإن وأخريا.وخالصة خاصة حتية مين وهلم السديدة وتوجيهاهتم القيمة مبالحظاهتم مهتوإفاد
–،وأخص بالذكر والدي الكرمي املتواضع اجلهد هذا إمتام يف بعيد من أو قريب من واملساعدة العون يد مد من

 ،وطول الطريق.والزوجة الفاضلة على صربها وتفهمها لنبل الرسالة-حفظه اهلل تعاىل
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 اإلهداء
 

 

عن مخرج رشد الباحثين  المخلصينأهدي هذا العمل المتواضع الى كل العلماء 
يمحق اللَّه الربا ويرِبي :))لهذه األمة،الغارقة في وحل الربا،ناسية قول ربها عزوجل

 .1الصدقات واللَّه اليحب كلََّ  كفَّارَ أثيم((
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بعد جتارب دامت لعقود طويلة،ال يبعث على االرتياح، إن املتتبع لوضع اجملتمعات العربية واإلسالمية مقدمة:

مل تزد شعوب هذه اجملتمعات إال تبعية وختلفا وابتعادا ،رأمساليةو  اشرتاكية فالتجربة مع النظم واملناهج املختلفة من
يف بالرغم مما تزخر به من إمكانيات مادية وبشرية وحضارية،واألسباب اليت أدت إىل القصور .عن جادة الصواب

واخلروج من دائرة التخلف اليت تعاين منها الدول النامية، هوعدم ،حتقيق التقدم االقتصادي واالزدهار احلضاري
الذي من شأنه أن حيرك كل الطاقات الكامنة ألفراد اجملتمع ،عثورها على النظام االقتصادي الفعال واملالئم

املطروح، هو كيف أن هاته الدول املتخلفة مل  .فالسؤالةاقتصادي واجتماعية سريعة ومستقر  وإحداث تنمية
. واجلواب على ؟تستطع إجناح جتارهبا بالرغم من إتباعها ملناهج ونظم أثبتت فعاليتها وجناعتها يف الدول املتقدمة

ذلك هو أن املناهج والنظريات اإلمنائية املطبقة يف جمتمعات الدول املتقدمة، نابعة من أعماق جمتمعاهتم ومن 
وتراث راسخ لدى أجيال عديدة منهم. والنتيجة احلتمية أن النظم االقتصادية  ،هتم املادية،ومن ثقافة وفكرفلسفا

هلذه الدول استطاعت أن حتدث التفاعل املطلوب والتجاوب املطلق بني شعوهبا،وتلك السياسات االقتصادية 
ة، بقيت أسرية يف مثل هذه املفاهيم يف حني جند الدول النامية بصفة عامة واإلسالمية بصفة خاص.املرسومة

وكما هو معلوم أن القوى .والتجارب،ومل حتدث التفاعل احلقيقي بني املناهج املستوردة ومعتقدات هذه الشعوب
حيث أن هذه البنوك عبارة عن مؤسسات .االقتصادية للنظام الرأمسايل تقودها البنوك التجارية اليت تتعامل بالفوائد

وما زاد من أمهيتها يف البلدان الغربية،هو تعاملها بالفوائد مقابل القروض املمنوحة. وإلجياد نظام ذات أمهية بالغة، 
اقتصادي ناجح يف البلدان اإلسالمية فإنه البد من تفاعل املناهج والنظم مع اجملتمع وبالتايل املشاركة يف إجناحه، 

ك األنظمة االقتصادية واملؤسسات بفكر وتراث يأيت من خالل ارتباط تلا التفاعل يف هذه الدول،فتحقيق هذ
 اإلسالمية هور البنوكظ فكان.ملستمدة من تراث الفكر اإلسالميوتقاليدها ا،شعوهبا،وعدم اصطدامها مبعتقداهتا
وهي تسعى جاهدة  ،يف الوقت الذي كانت تتخبط الدول النامية يف مشاكلهاكأول حماولة على الصعيد العاملي،

 ، بإجياد احللول البديلة لعمليات التمويل بالفائدة.الذي شد اخلناق عليها،لتحرير هذه الدول من نظام الفوائد
 وناملتعامل فيه وقت الذي أصبحكما إن ظهور البنوك اإلسالمية كان يف البطرح أساليب متويلية دون فوائد. وذلك
د األمر الذي ساعد على اليت تفرض عليهم التعامل بالفوائ،وك الربويةون من التعامل مع البنيتهرب وناملسلم

إذ أن ظهورها مل يقتصر على الدول اإلسالمية فقط،بل إن بعض الدول الغربية تقوم بتقدمي خدمات انتشارها.
ملن يفضل  لزبائنها املسلمني وذلك بفتح حسابات إسالمية يف خمتلف فروعها املنتشرة عرب العامل لتقدمي خدماهتا

وتطوير  ، فتطبيق جتربة البنوك اإلسالمية كان له مردود ظاهر يف حتقيق التنمية االقتصاديةعدم التعامل بالفوائد.
يف جذب وتوفري رؤوس  كذلك  وأسهمت.مفهوم التمويل مببدأ املصلحة املشرتكة بني املتعامل والبنك اإلسالمي
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صب شغل للعديد من الكوادر والعناصر اليت أثبتت كفاءهتا وقدرهتا األموال لتشغيل املشروعات اإلنتاجية،وفتح منا
 . باإلضافة إىل متكنها من إبراز الدور األكثر فعالية للمال،بأسلوهبا التمويلي املتميز.يف العديد من املواقع واجملاالت

اجته االهتمام إىل  حيث مل يقتصر يف التمويل على الضمانات والقدرات الشخصية للوفاء من قبل املتعاملني،بل
 وكما هو معلوم أن االستثمار هو السبيل األجنع للتنميةربط التمويل جبدية للمشروعات املمولة وضرورهتا للمجتمع.

فاالستثمار يف اإلسالم ليس .واحملددة بالضوابط الشرعية،هبا فقد طبقت فيه البنوك اإلسالمية األساليب اخلاصة،
على  ن مل ينبولن تقوم له قائمة إ،حتقيق الرفاهية االقتصادية والعدالة االجتماعيةبل هو .اهلدف منه حتقيق الربح

 ، بدءا بشريانه املتمثل يف املال احلالل،املتولد من مصادره املشروعة. واملدعم ببنوك إسالمية. أسس شرعية ومتينة
 .،داخل بنوك ربوية إن اقتضى األمر ذلك بل وبشبابيك إسالمية

يف عصر بات االستثمار طابعه املميز،حيث املؤسسات املالية،واالسواق املالية،دخلت :الموضوعهمية أ-الأو 
خالل فرتة معظم بلدان العامل،ومع ظهور البنوك واملؤسسات املالية االسالمية،اليت بدأت بتجارب حمتشمة 

حققت انتشارا  لكنها سرعان مامصر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة.بعض البلدان العربية،كالسبعينيات يف 
ليس يف العامل االسالمي فحسب بل ويف العامل الغريب أيضا،حيث بلغ امجايل أصول البنوك االسالمية .واسعا

اىل   %51،وشهدت سوق التمويل االسالمي منوا سنويا من 6882مليار دوالر يف عام  088مايزيد عن 
اإلسالمية  بنوكزاد عدد الو تريليون دوالر، 4صرفية االسالمية ب كما تقدر السوق املستقبلية احملتملة للم   68%

تقدم ،نافذة إسالمية ضمن بنوك تقليدية 338إضافة إىل وجود أكثر من  بنكا،188يف العامل ليصل حلوايل 
على الرغم من الفرتة القصرية للتطبيق العلمي لالقتصاد اإلسالمي يف العصر ف.1خدمات مصرفية إسالمية لعمالئها

حيث زادت أصوهلا إىل أكثر من الضعف ،شهدت أحد أسرع معدالت النمو،البنوك اإلسالمية اال أن. احلديث
 األمر الذي يعكس األمهية املتنامية للعمل املايل وفق أحكام الشريعة االسالمية.على مدى اخلمس سنوات املاضية.

 االقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية وكذلك االعرتاف الدويل هبذه املؤسسات وقد أنشأت كربى املؤسسات
،وبريطانيا وسويسرا،وغريها أقساما متخصصة بدراسة أساليب املعامالت املالية اإلسالمية،هبدف اجتذاب رؤوس 
األموال اليت يرغب أصحاهبا يف توظيف أمواهلم يف استثمارات وعمليات معاصرة ضمن إطار أحكام الشريعة 

                                                           

يف سوريا،جامعة دمشق، ردمان عبد القوي:الصكوك االسالمية وادارة السيولة،ورقة حبث مقدمة للمؤمتر الرابع للمصارف واملؤسسات املالية االسالمية  1
 6،ص6882جوان  6اىل 5من
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بكبار علمائهم إىل اعتبار أساليب االستثمار اإلسالمي بديل عن األنظمة الربوية السائدة  اإلسالمية. ووصل األمر
 .1اليت ثبت أهنا من أهم عوامل التضخم املايل والزالزل االقتصادية يف العامل

                                                           

" املالية يف عام Citigroup))...حتاول البنوك وشركات التأمني الغربية توفيق أوضاعها للتعامل مع هذه التطورات وأوهلا كان جمموعة "سييت جروب 1
"، ABN Amro"، والبنك اهلولندي "HSBC"، وجمموعة البنوك الربيطانية "Deutsche Bank"-. بينما أسس "البنك األملاين5222

"، فروعاً هلا خالل األعوام األخرية املاضية تتقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية يف إدارهتا لألموال. كما قام بنك BNP Paribasوالبنك الفرنسي "
UBS بنك االحتاد السويسري"، إحدى كربى مؤسسات إدارة األموال يف العامل، بتأسيس بنك "نوريبا"- Noriba يف البحرين،  6886" سنة

خدمات مصرفية إسالمية  5220منذ عام HSBCهبدف خدمة الزبائن األثرياء يف الشرق. ويقّدم التطّور التدرجيي لفرع "أمانة" من البنك الربيطاين 
خلصوص حيث تعيش البنوك هناك ازدهاراً بفضل يف العامل العريب، وماليزيا.وتتقّدم البنوك الغربية يف الوقت الراهن إىل دول الشرق األوسط على وجه ا

حرّكة للبورصات يف املنطقة .من ناحية أخرى جاء يف بيان صحفي صادر عن ا
ُ
حتاد نشاط الشركات النفطية وحيث تعترب األموال النفطية القوة امل

عن خدمات مالية حترتم الشريعة اإلسالمية، أعاد احتاد  املصارف السويسرية "يو.يب.إس" يف زيورخ: أنه استجابة للطلبات املتزايدة للعمالء الباحثني
لبحرين  املصارف السويسرية مؤخرا النظر يف هيكلة نشاطاته يف الشرق األوسط وقرر تدشني أكرب مصرف سويسري اإلدماج الكامل لفرعه "نوريبا" يف ا

تخصص يف إدارة الثروات. 
ُ
 امل

قيق جناح كبري يف جذب رؤوس األموال ويف جممل أعماهلا املصرفية يف حت بريطانيالبنوك اإلسالمية يف استطاعت انجاح البنوك اإلسالمية في بريطانيا:
لفتح فرع للمحاسبات HSBCظل الظروف االقتصادية احلالية. فقد حقق البنك اإلسالمي الربيطاين جناحاً هائالً مما دفع البنوك الرئيسية مثل 

 التعامل مع البنوك اإلسالمية وغريها أن هذه البنوك ترفض استثمار أموال اإلسالمية حتت اسم "األمانة". ويري املراقبون أن الفارق األساسي بني
إىل أن  املودعني يف النشاطات االقتصادية املخالفة للشريعة اإلسالمية مثل نوادي القمار وجتارة وصناعة الكحوليات وغريها.وأشارت دراسة أخرية

يل بعد أن أصبحت تضم عددا من البنوك اإلسالمية يفوق عدد البنوك املوجودة يف باكستان بريطانيا قد تتحول إىل مركز عاملي للنظام اإلسالمي املا
لعامل منذ وتركيا ومصر وبنغالديش وهي دول إسالمية تتمتع بكثافة سكانية عالية مقارنة بدول اخلليج العريب اليت أنشأت ورعت أول بنك إسالمي يف ا

فرعا خاصا ببنوك  57يا حاليا مخسة بنوك إسالمية تتعامل بصفة تامة وفق املبادئ اإلسالمية، وأيضا السبعينيات من القرن املنصرم. وتضم بريطان
 LLOYDS Bankingولويدز بانكني جروب  BARKLAY'Sومؤسسات مالية تتعامل وفق الشريعة اإلسالمية أبرزها بركليز آر يب إس 

Groupمليار دوالر. وهي تتفوق يف قيمتها املالية عن قيمة البنوك اإلسالمية يف الدول  68ن . وتقدر أسهم البنوك اإلسالمية يف بريطانيا بأكثر م
معهدا ومؤسسة علمية حمرتفة تقدم التعليم يف النظام املايل اإلسالمي يف  11اإلسالمية ذات الكثافة السكانية املذكورة آنفا. باإلضافة إىل ذلك يوجد 

&  ment Tradeن يف العامل. ويف هذا السياق أكد املدير التنفيذي ملؤسسة "ترايد اند انفستمنتبريطانيا وهذا األمر ال يوجد يف أي مكا
Invest  املالية مقرها لندن أنه على الرغم من أصوهلا األجنبية، إال أن املصرفية اإلسالمية وجدت يف بريطانيا حضنا طبيعيا خاصة بعد أن أثبتت األزمة

وقد أيقظت هذه املعطيات  العاملية اليت عصفت بغالبية القطاعات املالية واالقتصادية يف العامل، أن النظام املايل اإلسالمي لديه قدرة كبرية على املقاومة.
. وأمام تنامي املؤسسات املالية يف بريطانيا وأصبحت مجيعها تتسابق يف إجياد أساليب مالية جديدة الجتذاب اجلالية املسلمة املتزايدة بعشرات اآلالف

المي ومت اعتماد العديد من املنتجات املالية اليت تعتمد االقتصاد اإلسالمي بدأ املتعاملون املاليون الغربيون التفكري جبدية يف اقتحام عامل االقتصاد اإلس
 على الشريعة اإلسالمية، وقد القت إعجابا كبريا إىل درجة بدأت متتد إىل غري املسلمني. 

ة ذات اجلدوى الفاعلة على غرار ما تقدم به الكثري من االقتصاديني وخرباء املالية املعاصرين، حذت اليابان حذو اآلخرين من أن اآللي الدرس الياباني:
األخرية سياسة  إلدارة العمل املصريف والنشاط االقتصادي احلديث هي الربح وليس الفائدة. وهكذا، متيز هذا البلد املتقدم صناعيا بتطبيق خالل العشرية

ليوم. كما تفكر اليابان اليوم يف أن يلتحم نظام بنوكها مع ائتمانية "صفرية" الفائدة ملعاجلة حالة الركود اليت يعاين منها االقتصاد الياباين والعامل الغريب ا
ة،وذلك يف ظل النظام البنكي اإلسالمي الالربوي وحتاول أن جتمع بني املتناقضني لتوسع من امتدادها املايل واالقتصادي إىل الشرق األوسط بطريقة قوي

أن بنك اليابان للتعاون الدويل اعتمد آليات و تقنيات التمويل  6882ف منذ ماتركته ويالت األزكذمة االقتصادية الغربية. كما تناقلت بعض الصح
يا و باكستان و اإلسالمي الالربوي ، دون فوائد بنكية ، و توجه حنو دراسة القواعد املالية املعتمدة لدى املصارف اإلسالمية مستعينا خبرباء من ماليز 

لبنوك اإلسالمية و البنوك اليابانية الكبرية . كما تناقلت الصحف أن اليابان يسعى ألن يصبح السعودية من أجل إحداث شراكة يف التعامالت بني ا
 عضوا يف جملس املصاحل املالية االسالمية.

http://exchange.alnoor.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.maktoobblog.com/search?s=%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2583%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9%26button=%26gsearch=2%26utm_source=related-search-blog-2011-10-11%26utm_medium=body-click%26utm_campaign=related-search
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ك البنو فباتت .خالل السنوات القليلة املاضية،كل هذا النمووإذا كانت صناعة الصريفة اإلسالمية قد حققت  
يرتكز ثلثهم يف املنطقة العربية وتركيا ،حول العامل ءالعمال عشرات املاليني مناإلسالمية اآلن تقدم خدماهتا ل

مازالت تتطلع إىل التوسع إقليميا وحتقيق املزيد من اإليرادات من خارج أسواقها احمللية، فإن .و واندونيسيا وماليزيا
. 1يف بالدنا اجلزائر.بل وتفتقد لالعرتاف الرمسي،والقانوين هباوالتحديات،هذه الصناعة تواجه بالكثري من العوائق 

                                                                                                                                                                                     

دن  على غرار النشاط اهلائل يف التعامل مع املصارف اإلسالمية يف بريطانيا، ضاعفت فرنسا، انطالقاً من حرصها على أن تضاهي لناستجابة فرنسية:
على ما يبدو هلذه -كمركز مايل، جهودها يف اآلونة األخرية جلذب األعمال وال سيما أموال الشرق األوسط يف هذا القطاع. ويف استجابة متأخرة 

ول الصفقات الومهية قرارا يقضي مبنع تدا -وهي أعلى هيئة رمسية تعىن مبراقبة نشاطات البنوك-النداءات، أصدرت اهليئة الفرنسية العليا للرقابة املالية 
ق مع أحكام الفقه والبيوع الرمزية اليت يتميز هبا النظام الرأمسايل واشرتاط التقابض يف أجل حمدد بثالثة أيام ال أكثر من أبرام العقود، وهو ما يتطاب

ظام الصكوك اإلسالمي يف السوق الفرنسية. اإلسالمي. كما أصدرت نفس اهليئة قرارا يسمح للمؤسسات واملتعاملني يف األسواق املالية بالتعامل مع ن
 والصكوك اإلسالمية هي عبارة عن سندات إسالمية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتالءم مع مقتضيات الشريعة اإلسالمية.وسعيا ألن تكون

ورئيس  Gide Loyrette Nouelؤسسة باريس بأكثر جاذبية للتمويل اإلسالمي مما هي عليه يف لندن ، يقرتح جيل سان مارك، احملامي لدى م
أن الغرض األساسي من عمل هذه اللجنة هو أن القانون الفرنسي "، وبصرف النظر عن حقيقة  Paris Europlaceجلنة "التمويل اإلسالمي"ل 

من األحكام الستيعاب التمويل أنه يشاطر بعض مبادئ الشريعة اإلسالمية، مثل حترمي الربا، واحرتام حسن األخالق... حيتوي بالفعل على العديد 
كما يضيف يف اإلسالمي ". وقال احملامي أن جلنة خرباء تبحث يف السبل الكفيلة إلزالة مجيع العقبات اليت حتول دون حتقيق كل هذه األهداف املفيدة،  

ها هنا". وكانت كريستني الغارد املديرة احلالية لصندوق األخري معرتفا بأنه "مل ير إىل حد اآلن الكثري من النوايا احلسنة على مجيع املستويات مثل ما رآ
فاهيم النقد الدويل ملا كانت وزيرة االقتصاد واملال الفرنسي، أن بالدها متلك القدرة على استضافة وجذب رؤوس أموال تبحث عن التوظيف وفق امل

الشرق »ملالية اإلسالمية يف فرنسا. وأكدت الوزيرة السابقة يف حديثها إىل املالية اإلسالمية، مشرية إىل املساعي املستمرة يف تشجيع وتطوير الصناعة ا
تكون ، خالل زيارهتا إىل السعودية، حرص بالدها على االستثمار يف صناعة الصريفة اإلسالمية، والسعي ملنافسة العاصمة الربيطانية لندن بأن «األوسط

ن تأخر فرنسا عن كثري من الدول يف هذا امليدان، إال أهنا أصبحت مهيأة إلطالق األدوات باريس هي أيضا مركزا للتمويل اإلسالمي.وعلى الرغم م
 املالية اإلسالمية، وأصبح مبقدورها أيضا الرتويج لالستثمار يف املعامالت واملنتجات اإلسالمية.

الذي يعترب أكرب بنك  Guidance Residentialمن جهة أخرى، أعلن بنك جايدانس ريزيدنشيال  التمويل اإلسالمي في الواليات المتحدة:
. لكن من 6886يف املائة. ويعد هذا أفضل أداء له منذ فتح أبوابه عام  26للرهن العقاري اإلسالمي بالكامل، عن زيادة عدد العقود اليت أبرمها بنسبة 

ذا اخنرطت الشركات الكربى يف هذا اجملال. مع العلم أن البنوك غري املرجح أن تتفوق الواليات املتحدة على بريطانيا كمركز للمصرفية اإلسالمية، إال إ
لالستثمار  City groupاالستثمارية األمريكية الكربى تعمل بكثافة يف جمال التمويل اإلسالمي، لكن يف مواقع أخرى. فقد أجنز بنك سييت جروب

مليارات دوالر يف السنوات اخلمس املاضية.  ولدى بنك  87تها على اإلسالمي الذي يوجد مقره الرئيسي يف البحرين، معامالت إسالمية تزيد قيم
أيضاً فروع ناجحة تعمل وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط. وال توجد لدى هذه  Goldman Sachsجولدمان ساكس 

حدة، متذرعة بصغر حجم السوق احمللية. ...هذا، وجيب التذكري أنه البنوك األمريكية خططا يف الوقت الراهن لتقدمي منتجات إسالمية يف الواليات املت
ف اإلسالمية مت حبث املصرفية اإلسالمية يف قمة جمموعة العشرين االقتصادية بواشنطن، مع وجود توصية منها بإقرار معايري موّحدة لتنظيم عمل املصار 

ج اليوم لتطوير أكثر، كما حتتاج إىل وجود مراكز البحوث، والدراسات يف الدول الغربية عرب العامل. كما أنه جيب االعرتاف بأن البنوك اإلسالمية حتتا 
شاركة واملشاريع االستثمارية واآلسيوية اليت تسعى جادة إىل مزيد من املعرفة والتكوين يف معامالهتا املالية واالقتصادية املبنية على التعامل بنظام املراحبة وامل

)أستاذ بكلية العلوم  حممد ختاويتداول الصفقات الومهية والبيوع الرمزية اليت يتميز هبا النظام الرأمسايل الليربايل.(( أنظر مقال د. الناشئة من الربح ومنع
 ، 57/55/6856،التاريخ قتصاد العاملي.بتصرف.منشور على االنرتنت( بعنوان: البنوك اإلسالمية ودورها يف اال3جامعة اجلزائر -السياسية واإلعالم 

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=177631#sthash.c3QDetIs.dpuf املوقع:
اخلبري  مقال بعنوان: فتح نوافذ إسالمية يف البنوك العمومية حل اقتصادي ناجع:))..صرح 57/56/6851أنظر جريدة الشروق اليومي اجلزائرية ليوم1

أنه اقرتح عن طريق عدد من الربملانيني مادة قانونية لتوسيع دائرة التمويل يف اجلزائر، غري أن اجلهات املعنية رفضت ،فارس مسدور االقتصادي اجلزائري

http://www.alnoor.se/author.asp?id=815
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على الرغم من أن كل الدساتري الصادرة باجلزائر،مل ختلو يوما من النص على أن االسالم دين الدولة،وأحد أهم 
التخلي على النهج الثوابت ومقومات الشخصية الوطنية اجلزائرية.و على الرغم من التطلعات الشعبية،الراغبة يف 

الربوي للبنوك التقليدية،حىت وصل احلد بسكان اجلنوب اجلزائري الكبري اىل مقاطعة القروض الفالحية،وقروض 
تشغيل الشباب،ومطالبة احلكومة بالغاء الفوائد الربوية عليها.وهو ما جتسد يف استجابة احلكومة،عن طريق تلبية 

عليمات واملراسيم التنفيذية،يف حماولة منها المتصاص الغضب الشعيب،خاصة تلك املطالب املرفوعة اليها،باصدار الت
.ويف ظل األزمة الكبرية اليت خلفها اهنيار اسعار البرتول يف السوق الدولية، وما 1فئة الشباب،يف اجلنوب الكبري

ف جل اجلزائريني صاحبه من تداعيات،منها افراج احلكومة على القرض االستهالكي،لتشجيع املنتوج الوطين،وعزو 
. جاء هذا البحث ليسلط الضؤ،ويلفت االنتباه للمصرفية االسالمية 2،عن هذا القرض ملا حيمله من فوائد ربوية

                                                                                                                                                                                     

ية ضروري، مشريا إىل أنه دعا السماح بإنشاء بنوك إسالمية. وهو ما وصفه األستاذ مسدور باخلطإ الكبري ألنه خمالف للدستور. فوجود البنوك اإلسالم
  ((.. إىل إنشاء نوافذ إسالمية داخل البنوك العمومية ويرتكون للمواطنني حرية االختيار غري أن بنك اجلزائر رفض ذلك بشكل قاطع

 أنظر  مايلي: 1
  ))....تسمح تعليمة الوزير األول،           اجلنوب  يستثمر فـي  بعنوان: قروض من دون فائدة ملن -  53/83/6853جريدة النهار اجلديد اجلزائرية،ليوم -أ
باالستفادة من قروض بدون فائدة مع رفع نسبة   منطقة اجلنوب،   االستثمار يف  يرغب يف  اجلنوب لكل من  واخلاصة بالتشغيل يف  عبد امللك سالل،

  حممد الطاهر شعالل،  وكشف املدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،. الشمال من املائة حىت وإن كان املستثمر قادم من واليات  100التمويل إىل 
  حتمل يف  ترأسه الوزير األول عبد امللك سالل مع عدد من القطاعات الوزارية،   املشرتك الذي  أقرها االجتماع الوزاري  أن التعليمة اجلديدة اليت   ،'' النهار'' لـ
  إطار انشاء مؤسسات مصغرة عرب اهلياكل املوجودة كـ  يف  اجلنوب اجلزائري،   غرار تنشيط العمل يف  على  اعية واقتصادية هامة،طياهتا أبعادا اجتم
واألغواط باإلضافة   وبسكرة والواديغرداية   وهي  الواليات العشر اجلنوبية،  يطلبها الشاب يف   ستقوم بتمويل جل املشاريع اليت  واليت  ،'' كناك'' و '' أنساج''

  هذه الواليات من عدة امتيازات أمهها التمويل دون فائدة،  حيث سيستفيد الشباب املقيم يف  تندوف وبشار،  إىل أدرار وورڤلة ومتنراست وإيليزي،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ((... . باإلضافة إىل امتيازات أخرى تستفيد منها هذه املؤسسات املصغرة  السوق،  تطرح يف  الصفقات العمومية اليت  منح املشاريع يف  واألولوية يف

إىل الوزير األول للحكومة مبناسبة زيارته للوالية  يف  مطلب من أمهها الغاء الفوائد الربوية على القروض. من سكان والية املسيلة 20عريضة ب -ب
 51:38على الساعة  50/0/6853يف شبكة االنرتنت.تاريخ االطالع:” ن اليناحلضنة او “وهي منشورة على  موقع . 50/80/6853
  03-514  رقم الرئاسي  املرسوم  يتمم6855سنة  مارس  6  وافقامل5436 عام  الثاين  ربيع  أول  يف  مؤرخ 585-55رقم رئاسي  مرسوم-ج

   ذويني البطال  طرف  من  النشاطات إحداث  بدعم  تعلقمل وا  2003  سنة  ديسمرب  30  وافقمل ا 1424  عام  القعدة  ذي2يف  املؤرخ
 6855مارس  2املوافق ل 5436،مؤرخ يف أول ربيع الثاين 54اجلريدة الرمسية ،العدد  .سنة18و 38 ني ب  ما ني البالغ  شاريعامل

بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وشبهة  الربا.أنظر :سعيد بشار:بل ان هناك خماوف جدية من احتمال فشل هذا النوع من القروض ملا حيمله من شبهة  2
مل تبلغ احلكومة حتقيق اهلدف املنشود مما جاء فيه))... 6852يناير 62مقال جبريدة اخلرب اليومية اجلزائرية ليومالقرض االستهالكي مهدد بالفشل،  الربا 

، والسبب يف 6882وات من إلغائه مبقتضى قانون املالية التكميلي الصادر سنة سن 7من وراء إعادة إطالق القروض املوجهة لالستهالك، بعد قرابة 
الرقم ذلك ارتفاع نسب الفوائد املفروضة من قبل البنوك، باعتبار أن السلطات العمومية مل حتدد ذلك، وإمنا فتحت الباب أمام كل مصرف لتقرير 

على الرغم من أن احلكم على القرض االستهالكي سابق ألوانه، بالنظر .قرتض وظروفهاملناسب بالنظر إىل معطيات تتعلق بكل معاملة وحسب ملف امل
على التوجه إىل إىل أن هذه اخلطوة مل مير على إطالقها سوى بضعة أسابيع، إالّ أن استياء املواطنني من نسب الفوائد املقرتحة من قبل البنوك،وعزوفهم 

ملواطنون حمددو الدخل خاصة، يهدد القرض بالفشل، يف وقت يفرض ضعف القدرة الشرائية للمواطنني مع استعمال هذه الوسيلة اليت طاملا انتظرها ا
د مقبولة لضمان بداية السنة احلالية املتزامنة مع جتّسد األزمة، يف شكل ارتفاع حمسوس يف أسعار املواد األساسية الواسعة االستهالك، إقرار نسب فوائ

، اعترب اخلبري يف الشؤون االقتصادية، فارس مسدور، أن أبرز األسباب اليت هتدد القرض االستهالكي ترتبط بتخوف ويف هذا الشأن.جناح اخلطوة
عل حوايل املواطنني من الوقوع يف شبهة املعامالت الربوية، بصرف النظر عن حجم نسبة الفائدة كبرية كانت أم صغرية. وقال إنه نفس السبب الذي جي
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 بني وثيقة عالقة )) مثة أن املتنامية،ورأس املال االسالمي املوقوف خلدمة التنمية االقتصادية.خاصة وأن البعض يرى
 الطاقة بناء عملية ميثل املال رأس تكوين أن والواقع مرتادفني، غري كانا ال،وانامل رأس وتكوين االقتصادية التنمية

 . 1اجلماعة(( عيش مستويات رفع أجل من الطاقة هذه مثل استغالل التنمية بينما تتطلب االقتصاد يف اإلنتاجية
.من خالل هذا اإلسالميةة يصناعة الصريفم يف تسليط الضؤ على هذه الاسهالباحث لال ىيسعاملنطلق، ومن هذا

خصائص  ستثمار اإلسالمي الذي نبني فيه أهمنشاطات وأساليب االاستعراض ألبرز  البحث، الذي يعد مبثابة
االقتصاد اإلسالمي وأساليبه،من مشاركات، وبيوع، واعتمادات يف التجارة اخلارجية،وغريها من عمليات البنوك 

 ، بنك اإلسالمي وجماالت استثماره واضحة يف األذهانمفهوم ال لتكون فكرة،وخمتصر االسالمية.يف عرض مبسط
البنوك  ي للتعريف باآلليات املتاحة داخليف اطار السعالقتصادي واملايل اإلسالمي،ا للنظامومتميزة بإطاللة إمجالية 

ني االقتصاديني، يف عن طريق مرافقة رجال األعمال واملتعامل،االسالمية،يف جمال االستثمار،ومتويل التجارة اخلارجية
التجارة اخلارجية،ومها اجملاالن اللذان تسعى الدولة اجلزائرية لتطويرمها.وبالتايل لفت أنظار أصحاب القرار 
ببالدنا،هلذا اجلانب املهم للنهوض باقتصاد بالدنا.يف وقت يتطلع فيه اجلميع اىل مرحلة مابعد البرتول،وبناء اقتصاد 

 ،حيتاج إىل حبث مستقلرة آنفاأن كل أسلوب استثماري من األساليب املذكو  علما. قوي،بعيد عن الريع البرتويل
ملعظم جوانب االستثمارات وأهم أحكامها  معرضا جامعات هذه األطروحة،لذا كان.الستيعاب مجيع تفاصيله

يدة يف التوجه ليقف عليها الشخص املصريف، والتجاري، واملستثمر اإلسالمي، وقفة تعينه على تلبية احلاجات العد
للممارسات،وتعميق أجزائها من خالل التطبيق العملي،وتساعده على أن يطور فيها حسب مقتضيات الظروف 
احمليطة،أوينطلق فيها إىل مناذج جديدة، واستخدامات تتحاشى احملظورات الشرعية،وتتوافق مع تطورات الزمان 

القدير التوفيق باالرتقاء باملسؤولني إىل استيعاب النظام ه األطروحة نسأل اهلل العلي وإننا إذ نقدم هذواملكان.
 . للمعامالت اإلسالمية والتيسري على الناس وتسهيال،يف وقتنا احلاضر ضمانا للبعد عن احلرام،اإلسالمي املصريف

 : من  الدوافع تناولنا هلذا املوضوع إىل نوعنيأسباب وترجع : وضوعالم اختيار أسباب-ثانيا

 :ونوجزها فيما يلي الموضوعية:الدوافع -1

                                                                                                                                                                                     

وال اجلزائريني تتداول يف إطار القنوات غري الرمسية، ضمن معامالت شراء وبيع أو غريها تتم يدا بيد دون أن متر عرب البنوك، على يف املائة من أم 18
 .الرغم من التحفيزات اجلبائية املتخذة من قبل احلكومة السرتجاع هذه الكتل النقدية..((

 51 ، ص 5208،  5اجلزائر،ط الفارايب، دار االقتصادية، التنمية كاظم:مفهوم حبيب، 1
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اليت حتاول  .البنوك اإلسالميةيف  االستثمار،وأساليب آليات  أهم وضيحذا املوضوع يكمن يف حماولة تاختيارنا هل-
من خالل إجياد طرق وأساليب بديلة يف املعامالت املالية يف احلياة االقتصادية املعاصرة. جاهدة لفرض وجودها

يتها ز أمهابر او  ،حهايوضنسعى لت األساليب اليت تلك.من حيث املبادئ واألهداف،اإلسالميةعة توافق الشري
البنوك التجارية )الربوية( أساليب االستثمار اليت تستخدمها متيزها عن مدى  وكذا.ورأي الشرع فيها االقتصادية،

 .عتمدة يف عملها أساسا على الفائدامل

أجنع السبل املتوفرة  كجانب مهم يف االقتصاد اإلسالمي، يؤدي بنا إىل معرفةمث إن دراسة البنوك اإلسالمية،  -
 . إلدارة املال العام يف الدولة اإلسالمية، وصوال إىل االكتفاء واالعتماد على الذات لضمان العيش اهلانئ

يظهر مدى نظام اقتصادي ولعل أهم األهداف هو التوصل إىل إبراز عظمة التشريع اإلسالمي يف إرساء -
  زمان ومكان.جانب املعامالت املالية يف كل اإلسالمية يف  صالحية النظم

 :وتتمثل فيما يليالدوافع الذاتية: -2

ملا يراه من تداول ،وميكن ردها إىل ما جيده املسلم يف نفسه من غرية على دينه ،الرغبة الشخصية لدى الباحث-أ
وذلك من خالل استقصاء .فهي حماولة لإلصالح ما استطعت، 1للربا وانتهاك حرمة من حرمات اهلل تعاىل

اخلدمات البنكية، وآليات االستثمار يف البنوك اإلسالمية داخليا وخارجيا حىت أكون أكثر دراية وأبلغ حجة عند 
 .تقدمي البديل الراشد يف تناول هذا املوضوع

حصويل على شهادة املاجستري وبداية التطرق ملوضوع البنوك اإلسالمية، مل يكن صدفة بل تزامن توقيت -ب
اليت أدت إلفالس عشرات البنوك األمريكية و  ،وأزمة الرهن العقاري بأمريكا-تزامن–التفكري يف موضوع الدكتوراه

وخروج أكرب منظري الصريفة يف العامل بقناعة،مفادها انه ال سبيل لنجاة البنوك التجارية من األزمة .الغربية عموما
إىل أقرب قيمة ممكنة للصفر)أو ما يعرف باالبسيلون(.كما أن هذه األزمة عجلت بفتح ،بة الفوائدما مل ختفض نس

ومن أمهها السوق الفرنسية حيث دعا .قة أمام صناعة الصريفة اإلسالميةالكثري من األسواق األوربية اليت كانت مغل
وقالت وزيرة املالية الفرنسية .2يف يف فرنساجملس الشيوخ الفرنسي إىل ضم النظام املصريف اإلسالمي للنظام املصر 

 الغارد ))سأكافح الستصدار قوانني جتعل املصرفية اإلسالمية تعمل جبانب املصرفية التقليدية يف نيكريستيومها ،
                                                           

  ورسوله. حىت أن هناك من العلماء من يعترب الربا أكرب الكبائر على االطالق،ودليله يف ذلك أنه الكبرية الوحيدة اليت أعلن عليها احلرب من اهلل 1
مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية:الواقع..وحتديات فرحان،حسن ثابت:"أثر األزمة املالية العاملية احلالية على أداء املصارف اإلسالمية والتنمية " 2

 6858مارس65-68املستقبل،صنعاء،اجلمهورية العربية اليمنية،
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وقال اجمللس يف تقرير أعدته جلنة تعىن بالشؤون املالية يف اجمللس إن النظام املصريف الذي يعتمد على ،فرنسا((
 .1مستمدة من الشريعة اإلسالمية مريح للجميع مسلمني وغري مسلمنيقواعد 

 تزامن أيضا واعرتاف اجملتمع الدويل مبدى أمهية البنوك اإلسالمية،وإفساح اجملال لعملها بل واإلشادة الدولية هبا،-
))إن  6882ضان فقد قال وزير املالية الربيطاين يف مؤمتر املصرفية اإلسالمية الذي عقد يف لندن بعد شهر رم

 .2املصرفية اإلسالمية تعلمنا كيف جيب أن تكون عليه املصرفية العاملية((

فالبحث العلمي ال خيلو من الصعوبات ،واجه البحث بعض املشاكل والصعوبات:البحث صعوبات-ثالثا  
 :ما يأيت بحثال ، ومن بني أهم الصعوبات اليت واجهتين أثناء  والعراقيل

يف ذلك االرتباط أيضا مبدخلني  ته تكمنموضوع البنوك اإلسالمية صعب وشائك،وصعوب البحث القانوين يف-
املتخصصة مبوضوع البنوك  القانونية قلة املادة العلميةمع .خمتلفني لكل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

املوضوع.حيث  هذا يف للتأليف تصدوا الذين الباحثني و الفقهاء لقلة يف القانون اجلزائري وذلك اإلسالمية، خاصة
 .نسجل غياب التأطري القانوين للبنوك االسالمية يف اجلزائر وعدم وجود قانون خاص بالبنوك االسالمية

من املوضوعات اجلديدة اليت عرضت هلا ندرة ة اخلارجية يف البنوك اإلسالمية.والتجار موضوع االستثمار،-
 .املختلفةالكتابات القانونية يف كليات احلقوق 

عدم التمكن من احلصول على تقارير سنوية للبنوك اإلسالمية العاملة باجلزائر،على قلتها واعتبار ذلك من السر -
 عدم مما أدى اىل بسريتها والتحجج املعلومات إعطاء يف البنوك مسؤويل حتفظو .املهين الواجب التحفظ عنه

 . كمالحق عليها نعتمد اليت وثائقال على احلصول

جوانبه يف رسالة علمية  وقانونية، وشرعية، جعل اإلملام بكلالدراسة على عدة فروع اقتصادية، توزع موضوع-
 .واحدة أمرا صعب املنال

 والثانية شرعا، حرام املصريف الربا أن األوىل مسلمتني، من انطالقا البحث إشكالية تظهر :البحث إشكالية-رابعا  
.والبنوك االسالمية حتتل مكانة هامة يف احلديث االقتصادي للنشاط بالنسبة وضرورية عامة حاجة بنوكال أن

                                                           

سالمية،دمشق سوريا، حميسن،فؤاد حممد:"األزمة املالية العاملية وآثرها على املؤسسات املالية اإلسالمية "  املؤمتر الرابع للمصارف واملؤسسات املالية اإل1
 6882 جوان 85
 .فرحان،حسن ثابت:"أثر األزمة املالية العاملية احلالية على أداء املصارف اإلسالمية والتنمية،مرجع سابق 2
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 والتجارية االقتصادية العمليات سري وتسهيل االستثمار تنشيط يف بالغة أمهية ،وتكتسياملعاصرة املصرفية املعامالت
 ة اخلارجية ؟اآلليات املعتمدة  من طرف البنوك االسالمية لالستثمار و التجار حول  التساؤل فيثار ،

 :التالية فرعيةال سئلةاأل اإلشكالية هذه ضمن وتندرج

  بالطرق الشرعية ؟كيف تستثمر البنوك االسالمية أمواهلا   -5

  ؟البنوك اإلسالمية داخل يف التجارة اخلارجيةلمتعاملني ل املشروعة املتاحة ضمانات،والما هي وسائل الدفع  -6

مدى فعالية ومصداقية  ما،و اخلدمات املصرفية اليت يقدمها البنك التقليديهل يقدم البنك اإلسالمي كافة -3
 ،ويف متويل التجارة اخلارجية؟يف جمال االستثمار  دماتهاته اخل

 ماهي الصعوبات اليت تواجهها البنوك االسالمية يف االستثمار والتجارة اخلارجية؟-4

 طبيعة تقتضيها،جوانبالية املطروحة، واإلملام مبختلف حىت نتمكن من معاجلة اإلشك البحث: هجمن-خامسا  
 .ومنها الدراسة تناولتها اليت لإلحاطة جبميع املسائل وذلك املناهج، من العديد على االعتماد الدراسة موضوع

البنوك  نشأة وتطور  مراحل تتبع خالله من مت حيث التمهيدي الفصل يف جليا يظهر الذي:يالتارخي نهجامل-5
 اليت املشكالت وحل املستقبلية، التطورات واستبصار فهم على يدلنا الذي والبنوك االسالمية خاصة،األمرعامة 

 .احلاضر ابن واملستقبل املاضي وليد احلاضر الن املاضي خربات ضوء يف احلاضر يف نواجهها

 والبنوك التجارية البنوك واملقارنة بني العرض خالل من،البحث موضوع يف بدوره قارن:فيظهرامل نهجامل-6
لنشاط، ا ممارسة وعند التأسيس، املؤسستان،عند هاتان متيز اليت اإلختالف والتشابه اإلسالمية،وذلك بابراز أوجه

 هلا. والرقابة اليت خيضعان

حيث أن األسلوب االستقرائي هو األسلوب املالئم ملثل هذه الدراسات، فمن :االستقرائي واالستنباطي املنهج-3
خالله يتم توضيح تقنيات البنوك اإلسالمية واليت تشكل يف جمموعها أساليب متويل متجانسة جلهاز مصريف 

خال من أهم ما وجدت من أجله البنوك التقليدية. أما األسلوب االستنباطي فيوضح لنا بأن هذه ،حديث الوجود
 املعامالت مبنية على أساس واحد وهو الربا املمقوت شرعا.

 :اعتمدنا على أدوات الدراسة التالية: أدوات الدراسة-سادسا
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 .ما توفر لدينا من الدراسات والبحوث املتخصصة يف جمال البنوك عامة، والبنوك اإلسالمية بصفة خاصة كل-

 .حتليل املعلومات اخلاصة باملوضوع املتوفرة واليت تساعد على الدراسة-

 .التمويل واالستثمار يف البنوك اإلسالميةاملعلومات املتعلقة بتقنيات وأساليب -

 .املعلومات املتعلقة بالدور االستثماري للبنوك عامة والبنوك اإلسالمية بصفة خاصة-

مبا أن فكرة البنوك بال فوائد هي فكرة إسالمية، كان من الواجب الرجوع إىل القرآن الكرمي، وكذلك كتب الفقه -
 .القتصاد،والقانون التجاريواألحاديث إضافة إىل كتب املالية وا

 االعتماد على بعض اإلحصائيات،والنماذج املستخدمة داخل البنوك اإلسالمية-

ول بعض تنا فقدمن قبل، هسري يف طريق مل يسلكه غري ي هلست بالذي يزعم أن ة:الدراسات السابق-سابعا  
وصدرت فيه عدة  جوانب خمتلفة.لكن من لبنوك اإلسالمية بالبحث والدراسةيف ا،الباحثني موضوع االستثمار

 :منهانذكر دراسات،

جملد"االستثمار"،الواقع ضمن املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، وهو دراسة جادة هادفة ملؤلفه -5
الدكتور سيد اهلواري.اهتمت الدراسة باجلانب االقتصادي الفين ملوضوع االستثمار، وركزت على قضية األهداف 

 .وقضية تقييم عمليات االستثمار واألولويات،

االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي"،ملؤلفته الدكتورة أمرية مشهور. والذي غلبت فيه الصبغة الشرعية، وقسمته "-6
إىل جزئني، حتدثت يف اجلزء األول عن دوافع االستثمار، وقسمتها إىل دوافع عامة ودوافع مباشرة، مث حتدثت عن 

 ...تثمار، كتحرمي الربا وغريهاالدوافع الشرعية لالس

مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية"، رسالة دكتوراه للباحث حممد صالح الصاوي. اجتهد الباحث يف "-3
حبث مسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية، حيث جاء ثلث الرسالة يف بيان عقود االستثمار الشرعية، مث تطرق 

يفها مع قواعد الشرع اإلسالمي، وختم رسالته بدراسة عملية للبنك اإلسالمي للمعامالت املصرفية، وحاول تكي
 .للتنمية.كما نشري إىل أن معظم مادة الرسالة متس األنشطة املصرفية وأعمال البنوك
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الصيغ اإلسالمية لالستثمار يف رأس املال العامل" أطروحة دكتوراه مقدمة إىل قسم املصارف كلية العلوم املالية "-4
املصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية. إعداد حسين عبد العزيز حيىي.قدمت هذه األطروحة استكماال و 

كلية العلوم املالية واملصرفية ،ختصص املصارف اإلسالمية  ملتطلبات احلصول على شهادة دكتوراه الفلسفة، يف
. تناولت هذه الدراسة بيان مفهوم رأس املال العامل يف 6882لعام األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية 

الفكر االقتصادي، والفكر املايل،والفكر اإلسالمي، وسياسات إدارة رأس املال العامل وطرق متويله يف النظامني 
 ، ود الدينالتقليدي واإلسالمي،حيث بينت الدراسة الفرق بني أدوات التمويل التقليدية اليت تقوم أساسا على عق

وبني األدوات اإلسالمية اليت تقوم على عقود البيع، وعقود املشاركة.كما اهتمت الدراسة بتحليل صيغ التمويل 
اإلسالمية باستخدام منهج البحث الوصفي والتحليلي حيث قامت الدراسة بتحليل اآلثار املالية واالقتصادية 

 .املرتتبة على تطبيق تلك الصيغ

يف صيغ التمويل املصريف اإلسالمي"،رسالة ماجستري، للباحث حممود فهد أمحد العموري.تطرق الوعد امللزم "-1
الباحث لعدة صيغ يف التمويل لدى البنوك اإلسالمية، مركزا على إشكالية اإللزام يف الوعد بالتعاقد ووقت انعقاد 

 .العقد من الناحية الشرعية

مكملة لنيل شهادة املاجستري،للباحث خالد عبد العزيز،كلية  مشكلة الفوائد والبنوك اإلسالمية"، مذكرة"-2
.تناول الباحث يف رسالته إشكالية الفوائد 6855-6858احلقوق والعلوم السياسية،جامعة منتوري،قسنطينة،

 .الربوية يف البنوك التقليدية،وفلسفة البنوك اإلسالمية يف استثمار األموال بعيدا عن الربا املمقوت شرعا

ورقة  -دليل املصارف اإلسالمية األردنية-املصارف اإلسالمية يف احلد من تداعيات األزمة املالية العاملية" دور"-7
يف الفرتة املمتدة -جامعة الكويت-عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل الرابع ،بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

ربوش، رئيس قسم العلوم املالية واملصرفية بكلية ،من طرف الدكتور حسين علي خ6858ديسمرب 52-51مابني 
نظر فيها الدكتور ألمهية البنوك اإلسالمية والدور الكبري الذي -األردن-االقتصاد والعلوم اإلدارية، باجلامعة اهلامشية

ات تلعبه على الصعيد االقتصادي واالجتماعي،مبينا مكانة البنوك اإلسالمية كبديل قوي وفعال يف جماهبة تداعي
 .األزمة االقتصادية اليت تعصف بكثري من االقتصاديات يف العامل

مداخلة حول "أدوات التمويل املصريف الالربوية ودورها يف دعم املؤسسات االقتصادية مع عرض لبعض -0
"من إعداد مهدي ميلود،أستاذ جبامعة وهران بامللتقى الدويل حول:سياسات التمويل -التجارب يف الدول النامية

 6882نوفمرب 66-65دراسة حالة اجلزائر والدول النامية" يف الفرتة مابني-أثرها على االقتصاديات واملؤسساتو 
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تطرق األستاذ لعدة صيغ يف التمويل لدى -اجلزائر-بكلية العلوم االقتصادية والتسيري،جامعة حممد خيضر بسكرة
ودعم املؤسسات االقتصادية خاصة الصغرية  البنوك اإلسالمية،اليت بإمكاهنا أن تلعب دورا مهما يف متويل

 .واملتوسطة منها،ملا هلذه املؤسسات من أمهية كربى يف بعث النمو والقضاء على البطالة

آليات التمويل اإلسالمي بديل لطرق التمويل التقليدية"مداخلة لكل من الدكتور:خبابه عبداهلل،واألستاذ "-2
 جامعة املسيلة،يف امللتقى الدويل حول: -وعلوم التسيري والعلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية-براهيمي السعيد

كلية اآلداب والعلوم -أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية.املنظم بقسم االقتصاد واإلدارة
لباحثان خمتلف آليات التمويل إذ تناول ا-اجلزائر–جامعة األمري عبدا لقادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة -اإلنسانية

 .اإلسالمي،املطروحة كبديل لطرق التمويل التقليدية داخل البنوك اإلسالمية،ومدى فعاليتها االقتصادية

بعنوان:"اجلوانب 576إىل الصفحة 527من الصفحة -6887لسنة  1مقال منشور مبجلة الباحث العدد -58
اجلزائر.أثار فيها الباحث إشكالية -جامعة غرداية-عاشعية خلضرالقانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية" لألستاذ: ش

العالقة بني البنوك التقليدية،والبنوك اإلسالمية، واختالف القواعد القانونية اليت تطبق عليهم ،خاصة وان غالبية 
 الدول اإلسالمية تشهد يف الوقت احلايل نوعني من البنوك تقليدية،وأخرى إسالمية.

وحىت .التساؤالت على ،واإلجابة البحث إثراء أجل من،وسعيا منا لبلوغ التسلسل يف األفكار:البحث خطة-ثامنا
مث ،تتصدرمها مقدمة عامةم حبثنا إىل: بابني وفصل متهيدي.بتقسيقمنا  نتمكن من ضبط اإلشكالية املطروحة

مت  املقدمة.ففي احللول املفيدةإليها مع اقرتاح بعض عرضنا خامتة عامة هلذه الدراسة، تضمنت النتائج املتوصل 
اختياره،والصعوبات اليت واجهت الباحث،مع  أمهية املوضوع،وأسباب تناولنا فيهاو إىل املوضوع بصفة عامة، التطرق

اإلطار  بينا ،الفصل التمهيديويف .ةلدراسات السابق،باالضافة لأدوات الدراسةمنهجية البحث،و و طرح إشكالية،
الباحث  فيه الذي تطرق،والبنوك اإلسالمية. مث الباب األولاالستثمار والتجارة اخلارجية،من املفاهيمي لكل 

ل الثاين االستثمار ويف الفصالفصل األول االستثمار املباشر، ألساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية.إذ تناول يف
إذ احتوى ، ة اخلارجية يف البنوك اإلسالميةالتجار تناول فيه الباحث من خالل فصلني ،فالباب الثاين ماأ.غري املباشر

عتمادات التجارة ، وتضمن الفصل الثاين االبنوك اإلسالمية تجارة اخلارجية يفطرق الدفع لل على األول فصلال
  :وهذا حسب اخلطة التالية.اخلارجية يف البنوك اإلسالمية
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 البنوك اإلسالميةالفصل التمهيدي:ماهية االستثمار والتجارة الخارجية في 

 الخارجيـــــــــــــة والتجـــــــــــارة االستثمــــــــــــــار:األول المبحث

 ارـــــــــــــــــــــــــــــاالستثم: األول املطلب

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــاخلارجيـــــــــ التجـــــــــــــــــــارة: الثاين املطلب

 اإلسالميـــــــــــــــــــــــــة البنـــــــــــــــــــــــــــــــــوك:الثاني المبحث

 اإلسالميـــــــــــــــــــــة للبنـــــــــــــوك النظـــــــــــــــــــري التأصيل:األول املطلب

 هلا القانوين والـــــــــــــواقع االسالميــــــــــــة البنــــــــــــــــــوك مــــــــــــــــــوارد:الثاين املطلب

 الميةــــــــــــــــــــوك اإلســـــــــــــــمار في البنـــــــــــــــــــــــالباب األول:   االستث

 الميةـــــــــــــوك اإلســــــــــــاشر في البنــــــــــــــــمار المبـــــــــــــــالفصل األول: االستث

  التمليكية  ارةــــــــــــــــالمبحث األول: اإلج

 مطلب أول: التأصيل النظري لإلجارة

  التمليكيةإلجارة املصريف لمطلب ثان: التطبيق 

      رابحةــــــــــــــــــع المــــــــــــــــالمبحث الثاني: بي

  مطلب أول: التأصيل النظري للمراحبة

 لمراحبة التطبيق املصريف ل :ينمطلب ثا

  ؤجلةــــــــــــوع المــــــــــــــــــالمبحث الثالث : البي

  سيطــــــــــــيع بالتقــــــــــــــــــــــــــــــالب أول:مطلب 

 واالستصناع د السلمو مطلب ثاين: عق
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 الميةــــــــــــوك اإلســـــــــــــــــالبناشر في ـــــــــــر المبـمار غيــــــــــالفصل الثاني: االستث

 اربةــــــــــــــــــوال مضـــــــــــــــار األمـــــــــــــــ:استثماألولالمبحث 

 مطلب أول: التأصيل النظري للمضاربة

 مطلب ثالث: التطبيق املصريف للمضاربة

 ةــــــــــاركـــــــــوال مشـــــــــار األمـــــــــــــ: استثملثانيالمبحث ا

 مطلب أول: التأصيل النظري للمشاركة

 مطلب ثالث: التطبيق املصريف للمشاركة 

  اةـــــــــاقـــــــوالمس زارعةـــــالم ركتيـــــــش في والــــــــاألم ارــــــاستثم المبحث الثالث:

 املزارعة شركة: األول املطلب

 املساقاة شركة: الثاين املطلب

 الميةـــــــــــــــــوك اإلســــــــــارجية في البنـــــــــــــــــارة الخـــــــــــــــــــــــالباب الثاني: التج

 في البنوك االسالمية  ارجيةـــــــــارة الخـــــــالفصل األول: طرق الدفع للتج

 اريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبحث األول: األوراق التج

 ألوراق التجارية ل النظري التأصيل املطلب األول:

 البنوك اإلسالمية واألوراق التجارية الثاين: املطلب

 االلكترونيالمصرفي  ويلـــــــــــــوالتحع ــــــــــــالمبحث الثاني: الدف

  املصريف الدفع املطلب األول:

 املصريف  التحويل :الثاين املطلب



 
18 

 الميةـــــــوك اإلســــــارجية في البنــــــــــارة الخـــــــادات التجــــــالفصل الثاني: اعتم

 ديـنـــــــــــــــــــــــــاد المستـــــــــــــــــــــــالمبحث األول: االعتم

   التأصيل النظري لالعتماد املستنديول: األمطلب 

 :الواقع العملي لالعتماد املستندي يف البنوك اإلسالميةينثاالطلب امل

 انــــــــــــــــــــــاب الضمـــــــــــــــــــ: خطنيالمبحث الثا

 طاب الضمانالتأصيل النظري خلول:األطلب امل

 : الواقع العملي خلطاب الضمان يف البنوك اإلسالميةالثاينطلب امل

 الخاتمة
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 الفصل التمهيدي:ماهية االستثمار والتجارة الخارجية في البنوك اإلسالمية

القطاع املصريف من أهم القطاعات االقتصادية ملا يلعبه من دور هام يف احلركة االقتصادية العاملية،  يعتربتمهيد:
األسواق املالية واتضاح هذا التأثري على اقتصاديات ومع تزايد الدور الذي تقوم به البنوك التجارية وتفردها يف 

الدول. ازدادت احلاجة إىل وجود بنوك تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية،ومن هذا املنطلق نشأت البنوك اإلسالمية 
وبدأت بتفعيل أنشطتها ودورها البناء يف خدمة االقتصاد اإلسالمي،حيث أصبحت هذه البنوك العبا مؤثرا وبارزا 

ليتحقق بذلك حلم ،اإلسالمي تصاديات الدول اإلسالمية.وعرفت انتشارا واسعا يف العامل اإلسالمي وغرييف اق
الكثري من املتعاملني الذين طاملا شعروا حبرج من تعاملهم بالفائدة الربوية، كما أصبحت واقعا ملموسا فعال. 

ر اليت يواجهاها العامل اليوم.وقد وضعت لتتجاوز إطار التواجد إىل آفاق التفاعل والتعامل مع مشكالت العص
 هستمد هذتمن املؤسسات غري اإلسالمية،حيث  البنوك اإلسالمية لنفسها منهجا يف التمويل،خيتلف عن غريه

عمل على تقدمي جمموعة من اخلدمات املصرفية لتعبئة ت يمن أحكام الشريعة اإلسالمية،فه اك كل معامالهتو البن
رد النقدية لدى أصحاب األموال واستثمارها وتوظيفها توظيفا رشيدا لرفع إنتاجها،وحتقيق الفائض االقتصادي،واملوا

.ومن هذا املنطلق جاء هذا البحث ليبني دور البنوك اإلسالمية يف توظيف األموال يف قطاعات االستثمار  أهدافها
على أهم طرق وأساليب االستثمار  ،ويف متويل عمليات التجارة اخلارجية.ففي هذه الدراسة يتم الرتكيز املختلفة

املتبعة داخل البنوك اإلسالمية،وأهم اآلليات والطرق املتبعة يف متويل التجارة اخلارجية، وتسهيل عمليات التبادل 
التجاري الدويل،اذ تلعب البنوك دورًا هامًا يف احلياة االقتصادية، فهي أساس النظام االقتصادي احلديث والميكن 

الدولية اآلن مبعزل عنها،لذلك قسمنا هذا الفصل التمهيدي املتضمن لإلطار أملفاهيمي،إىل مبحثني تصور التجارة 
مبحث وللبنوك اإلسالمية يف )(،مبحث أولتناولنا فيهما التأصيل النظري العام لالستثمار والتجارة اخلارجية يف )

 :( كمايليثان

 ةــــــــــــــــــــــارة الخارجيــــــــــــــــــوالتج ارــــــــــــــالمبحث األول:االستثم

فهوم التجارة اخلارجية مل(،مث مطلب أوليف هذا املبحث من اإلطار املفاهيمي نتطرق ملاهية االستثمار وحكمه)
 (.مطلب ثانوحكمها )
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 االستثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارالمطلب األول: 

 من خالل القرآن الكرمي والسنة املطهرة، الشرعي حلكمه ،ونتعرضلغة واصطالحامفهوم االستثمار سنتناول 
 .(ثان فرع) اإلسالمي يف الفكر االستثمارمث  ،(أول فرع)باإلضافة لألدلة العقلية الدالة على وجوب االستثمار

 وحكمه الشرعي ارـــــــــوم االستثمــــــــــالفرع األول: مفه

 اللغوي واالصطالحي لالستثمار)أوال(مث احلكم الشرعي له)ثانيا( كمايلي:يتناول الباحث،املفهوم 

مثر مبعىن مثر،و االستثمار يف اللغة أصلها من الفعل كلمة الستثمـــــــار:ل اللغوي واالصطالحي مفهــــــومال -أوال
منا هو كثَّره. وكذلك تطلق كلمة مثر هو نتج، وتقول:مثر املال إذا ،قول: مثر الشجر وأمثر إذا ظهر.ننتج أو منى وكثر

وإذا كان من معاين ،1الثمر على محل الشجر كما تطلق على الولد ألنه مثرة القلب كما تطلق على أنواع املال مجلة
التثمري النماء والتكثري،فاالستثمار كذلك بل فيها زيادة داللة على االهتمام بالتنمية وتكثرياملال،ألن الزيادة يف 

يف املعين،ولذلك جاء يف املعجم،الوسيط يف تعريف االستثمار أنه:))استخدام األموال يف اإلنتاج إما  املبىن زيادة
أما .طلب تنمية املال وتكثريه كما ميكن القول بناء على ماتقدم بأن االستثمار لغة هو:.2مباشرة أو غري مباشرة((

ا عندهم االستثمار،ولكن معناه كان مستخدمعند الفقهاء القدامى مصطلح  يشتهر لم،فاصطالًحا االستثمار
 املال بقصد الربح،يفهم ذلك من حديثهم ،والتنمية،والتصرف يف االستنماء،بألفاظ أخرى بديلة مثل االجتار باملال

 ،عن معىن بعض وجوه االستثمار كاملضاربة حيث وصفوها بأهنا:))عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة
 فهذا كله يدل على أن مفهوم االستثمار كان واضًحا لديهم ووجوهه كانت معروفة أيًضا،3ال((استنماء امل وبأهنا
 مل يشتهر هذا املصطلح على ألسنتهم ويف صفحات كتبهم.أما فقهاؤنا ااملعاصرون،فقد اشتهر لديهم  ،وإن

االستثمار فيها.واملالحظ أن مصطلح االستثمار وحتدثوا فيه يف مؤلفات وأحباث ومقاالت كثرية،وبينوا تعريف 
تعريفاهتم جاءت انطالقًا من املعىن اللغوي لالستثمار مقيًدا بقيود الشرع،ومن هذه التعريفات:))استعمال األموال 

.ومنها:)) توظيف الفرد املسلم أو اجلماعة 4يف احلصول على األرباح بالطرق املشروعة اليت فيها اخلري للمجتمع((
مع مبادئ  عن حاجته الضرورية بشكل مباشر أوغري مباشر يف نشاط اقتصادي اليتعارض املسلمة ماله الزائد

                                                           

 183،ص5ج،5228،  5دار صادر، بريوت،لبنان،طبن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري: لسان العرب، ا 1
 588،ص5،ج5201الوسيط،مطبعة قطر الوطنية،أنيس،إبراهيم،وآخرون:املعجم  2
 00،ص 5206، 6،ط،لبنانبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتاب العريب،بريوت:الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود ا 3
 503،ص5204، 6،طالساهي،شوقي عبده،املال وطرق استثماره يف اإلسالم، القاهرة،مصر4
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وذلك بغية احلصول على عائد مادي يستعني به ذلك املستثمر أو اجلماعة املستثمرة على الشرع ومقاصده العامة،
 .1القيام مبهمة اخلالفة وعمارة األرض((

أن نشري إىل  الستثمار عند املعاصرين من الفقهاء.امعىن عن  جلدير بالذكر هنا،وحنن نتحدثمن ارأي الباحث:
،حيث  املسلمني أن مفهوم استثمار األموال يف نظر الشريعة خيتلف عن مفهومه يف نظر االقتصاديني من غري

اجملتمع، أو التعامل  يقصدون باالستثمار حتقيق أكرب ربح ممكن وبأي طريق كان حىت لو أدى ذلك إىل إضرار
ولذلك عرفوا االستثمار بأنه:)) توجيه األموال حنو استخدامات تؤدي إىل .2ري مشروعة وغري أخالقيةبطرق غ

 لذلك يكون من الواجب علينا معرفة احلكم الشرعي لالستثمار..3إشباع حاجة أوحاجات اقتصادية((

والسنة الشريفة نظرة فاحصة،واىل واقع ،الناظر إىل نصوص القرآن الكرمي:ارــــــــالستثمالشرعي لم ــــــــحكال -ثانيا
 ليت تلحق بالفرد واجملتمع على حدوا،الناشئة عن عدم استثمار األموال احلياة خاصة املعاصرة،وإىل املفاسد الكبرية

سواء.خيرج بنتيجة قاطعة أن االستثمار لألموال واجب شرعي لكل من ملك ماال زائًدا عن حاجته،ما استطاع إىل 
وضمن استثماره وفق توجيهات الشرع وأوامره،واألدلة اليت تثبت وتدل على هذا احلكم كثرية ومتعددة ذلك سبيال 
 :وهذه أمهها

هناك عدة آيات،حتث املسلم،واالنسان بصفة عامة على االستثمار،ومن :أدلة وجوب االستثمار من القرآن -1
وقوله .4"مناكبها وكلوا من رزقه،واليه النشور "والذي جعل لكم االرض ذلوال.فأمشوا يفقوله تعاىل:هذه اآليات،

"يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصالة من يوم اجلمعة،فأسعوا اىل ذكر اهلل وذروا البيع ذلكم خري لكم ان  تعاىل:
.ووجه الداللة يف اآلية األوىل أهنا أمرت باملشي يف األرض يف قوله تعاىل:"فامشوا يف مناكبها".مما 5"كنتم تعلمون

 دل على وجوب املشي يف األرض والتحرك فيها والذي هو أول خطوات االستثمار، فاليتم استثمار املال بدون
األمر على الوجوب يبقى  إال أن احتمال كون،6مشي وحترك، واألمر وإن كان محله كثري من املفسرين على اإلباحة

                                                           

  64،ص5،6888ط ،مصطفى:االستثمارأحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي، دارالنفائس،األردنسانو،قطب 1
حبث بعنوان " االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفـاق التنميـة والتحديـات املعـاصـرة"  -زياد إبراهيم مقداد : الضوابط الشرعية الستثمار األموال  2

 م6881مايو  2 -0نعقد بكلية التجارة يف باجلامعة اإلسالمية  يف الفرتة من مقدم إىل املؤمتر العلمي األول امل
 2املرجع السابق،ص 3
 (51سورةامللك،االية) 4
 2سورةاجلمعة،االية 5
 ،الرسالةالقرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(،حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،مؤسسة  6

 654،ص50،ج6882،  5،طبريوت،لبنان
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وب، باإلضافة إىل ما حيققه االستثمار من قائًما خاصة إذا ماعرفنا أن األصل يف صيغة األمر تدل على الوج
 وضوًحا، أما اآلية الثانية فلعل االستدالل هبا على وجوب االستثمار أكثر.مصاحل، ومايسببه  عدمه من مفاسد

حيث تدل اآلية على أن احلالة الطبيعية لإلنسان اليت جيب أن يكون عليها هي االنتشاريف األرض واالبتغاء من 
املنافع،وهذه كلها من وجوه االستثمار،وأما الصالة فلها أوقات حمددة وكأهنا مبثابة حمطات فضل اهلل وتبادل 

اسرتاحة من عناء املشي يف األرض والعمل واالستثمار.فكأين باآلية وهي تأمر بالسعي للعبادة إذا نودي هلا وجاء 
أنه جيب أن اليسيطر على قلبك وأن  وعلى ضرورة استثماره إال،وقتها هتدف بذلك تذكريك بأن املال على أمهيته

الفرد واجملتمع يف هذه الدنيا، والأدل  اليكون مبلغ علمك وكل مهك.لكنه رغم ذلك جيب استثماره لصالح أمور
على ذلك من قوله تعاىل:"فإذا قضيت فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل" فهذا أمر صريح بضرورة االنتشار 

 .، وهل لالستثمار معىن إال هذايف األرض وطلب االرتزاق

ليه وسلم فيما أخرجه األمام ما روي عن رسول اهلل صلى اهلل ع هنا ذكرن:األدلة من السنة وفهم الصحابة-2
واحلديث يدل  1قال:))من باع داًرا أوعقارًا فلم جيعل مثنها يف مثله كان قميًنا أن اليبارك له فيه(( -ر-أمحد

املال حمافظة عليه من الضياع وحرًصا على تنميته، ذلك أن بقاءه يف يد صاحبه دون بوضوح على وجوب استثمار 
 النيب صلى اهلل عليه وسلم من ميلك املال ولو ببيع دار واعتبار تعجيل تبديده ونزع الربكة منه.تنمية يسبب يف

اره وكأنه يطلب من صاحب  إشارة واضحة إىل ضرورة استثم ومل يستثمره يستحق بأن تنزع من ماله الربكة، أوعقار
ه صلى اهلل عليه وسلم ملن جاءه قولو .كل مال الفائض لديه بأن يشرتي فيه ويبيع ويتجر،وال يبقيه مكنوزًا ومعطال

يلبس بعضها ويفرتش بعضها، وإناء يشرب فيها.فأمره رسول اهلل صلى اهلل با يسأله،وليس يف بيته شيء سوى ثيا
وقال:))من يشرتي هذين؟فقال رجل أنا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده عليه وسلم أن يأيت هبما فأخذمها

اشرتِ بأحدمها طعاًما فانبذه إىل أهلك،  وقال:،2آخذمها بدرمهني،فأعطامها إياه وأخذ الدرمهني وأعطامها األنصاري
قال رسول اهلل: واشرِت باآلخر قدوًما فأتين به،فأتاه به فشد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عوًدا بيده، مث 

عشرة دراهم  أرينك مخسة عشر يوًما فذهب الرجل حيتطب ويبيع،فجاء وقد أصاب والاذهب فاحتطب وبع،
 عضها طعاًما، فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هذا خري لك من أن جتئ املسألةفاشرتى ببعضها ثوبًا وبب

وجهك يوم القيامة،إن املسألة التصح إال لثالثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي أمل  نكتة يف
                                                           

،قال األلباين حديث حسن.أنظر حممد ناصر الدين األلباين: سلسلة األحاديث 6405،وابن ماجة يف كتاب األحكام،رقم4722أخرجه أمحد برقم 1
 467،ص 1،ج5221،،د.طالصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة املعارف،القاهرة ،مصر

 .الرجل السائل 2
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ون للخمول على االستثمار وعدم الرك،واحلديث يدل على تشجيع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،1موجع((
ذلك أنه صلى اهلل عليه وسلم أمره ببيع ماعنده .وسؤال الناس، وتشجيعه يف هذا احلديث يصل إىل درجة الوجوب

من مال ليشرتي بثمنه ما ميكنه أن يعود بدخل عليه وينمي ماله.مث إن مما يؤكد على وجوب االستثمار يف هذا 
الرجل السائل حىت دله على طريق االستثمار.وكأنه من غري احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مل يرتك 

املقبول وغرياجلائز،أن ميتنع اإلنسان عن االستثمار ألمواله، مادام قادرًا على ذلك وحمتاًجا له، يرجع إليه بعد مخسة 
ة مبكان،ملا عشر يوًما ليتأكد من أنه قام بعملية االستثمار ولو مل يكن األمر هنا على سبيل الوجوب ومن األمهي

ومما .ماله أرهق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفسه مع الرجل ولسمح له ابتداء بأن ميد يده ويعطل استثمار
 الساعة ويف يد أحدكم فسيلة صلى اهلل عليه وسلم:)) إذا قامت ميكن أن يستدل به على وجوب االستثمار قوله

.فقوله صلى اهلل عليه وسلم فليغرسها أمر لكل 3بذلك أجر((فاستطاع أن ّأال يقوم حىت يغرسها فليغرسها،فله 2
 .من استطاع الغرس أن يغرس ويف أي ظرف من الظروف ويقاس عليه كل وجه من وجوه االستثمار

ولقد فهم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجوب االستثمار لألموال.فهذا عمر ابن اخلطاب رضي اهلل -
اهلل عليه وسلم وخليفة املسلمني يأمر بانتزاع األرض ممن يعطلها أكثر من ثالث  عنه، صاحب رسول اهلل صلى

وقال لبعض من أقطعها  5وليس حملتجر حق بعد ثالث سنني((4سنوات حيث يقول:))من أحيا أرًضا فهي له
الناس،إمنا لتحجزه عن  كاهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يقطع:))إن رسول ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرضالرس

وجوب عملية استثمار -ر-.ولو مل يكن يفهم عمر6عمل فخذ منها ماقدرت على عمارته ورد الباقي((لت كأقطع
األموال وضرورته ملا أمر بنزع أرض أقطعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لواحد من املسلمني، وهذا يدل على  

تشريع اإلسالمي ونصوصه،فتعطيل استثماراألموال وروح ال،و مزيد احلرص على مصاحل املسلمنيكمال الفهم 
                                                           

، ،بريوت ، لبنانأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي: سنن أيب داود، احملقق: شعيب األرناؤوط .حممد كامل قره، دار الرسالة العاملية 1
 .5245،حديث رقم568ص ،2،ج 6882،  5ط
الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار،حتقيق / جممع شتلة خنل تقطع من أمها،أم تقطع من األرض فتغرس.املعجم الوسيط:إبراهيم مصطفى ـ أمحد  2

 202،ص6اللغة العربية ،ج
،قال األلباين حديث صحيح، حممد ناصر الدين األلباين: سلسلة 56156برقم504ص،3،أمحد بن حممد بن حنبل:املسند،مؤسسة قرطبة،مصر،ج3

 اين: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة املعارف،حممد ناصر الدين األلباألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 
 30،ص5ج،5221القاهرة ،مصر،

الصنعاين،حممد بن إمساعيل األمري، حتقيق:حممد صبحي حسن  سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام،اإلحياء لألرض، يعين عمارهتا بالزرع أو البناء،4
 06،ص3ج ،5227، 5والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية،مصر،ط حالق ، دار ابن اجلوزي للطباعة

 27،ص5272،  5، ط،لبنانأبو يوسف،يعقوب بن إبراهيم: اخلراج، داراملعرفة، بريوت 5
 0زياد إبراهيم مقداد:الضوابط الشرعية الستثمار األموال،مرجع سابق،ص6
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إيقاف ملسرية تطور اجملتمع وتدمري القتصاده وسببا من أسباب انتشار الفقروالبطالة و كلذلك مما اليتفق مع 
 .مقاصد اإلسالم وأهدافه

نسان يف هذه إن العقل السليم والفطرة السوية لتحكم بوجوب االستثمار ذلك أن اهلل خلق اإلالعقلية: األدلة-3
.وعمارة 1هو أنشأكم من األرض وأستعمركم فيها"":الدنيا وطلب منه عمارة األرض.كما قال ربنا سبحانه وتعاىل

األرض التتم بدون االستثمار ألن عمارة األرض حتتاج إىل بناء وزرع وصناعة، وكل ذلك حيتاج إىل استثمار 
القول بأن األمر بعمارة األرض وبطريق غري مباشرهوأمر .وعليه ميكن 2لألموال وتشغيل هلا يف هذا اجملال

 .باالستثمار،ألن اإلعماراليتم بدون استثمار

 الميـــــــــــــاإلس رــــفي الفك ارــــــــــــــاالستثم الفرع الثاني:

نطالقا من  اإلسالمي بأن له طبيعة خاصة ومتميزة،حيث يعد استثماراملال وتنميته واجب شرعيا االستثمار يتميز
.ويعد احملافظة على 3قوله صلى اهلل عليه وسلم:))من ويل يتيما فليتجر له يف ماله واليرتكه حيت تأكله الصدقة((

األموال من مقاصد الشريعة واليت ذكرها الشاطيب وهي:)حفظ الدين والنفس والعقل والعرض واملال(ويعد الربح يف 
املال،وعلى  الفقهاء على أنه:))ال ربح إال بعد سالمة رأس ع مجهوراملال حيث جيم الفكر اإلسالمي وقاية لرأس

 األموال يف اإلسالم استثمار لكن ماهي معايري.4له من اخلسران الذي يلحق به(( املال وجابر أن الربح وقاية لرأس
 .؟ (ثانيا(مث ماهي مسات هذا االستثمار يف البنوك االسالمية )أوال)

 :5األموال أمهها اليت حتكم استثمار وضع اإلسالم جمموعة من املعايريفي اإلسالم: معايير استثمار المال-أوال

 املال،وفقاً للضوابط الشرعية وأن املال ماال هلل واإلنسان مستخلف فيه، العقيدة:حيث ينطلق استثمار معيار-5
 .وجيب استخدامه بعيدا عن الربا

                                                           

 (25سورةهود،االية)1
 68ص، 6885، ،5 اإلسالم ،داراملستقبل للنشروالتوزيع ،عمان،األردن،طسلمان،مصطفى حسني،وآخرون:املعامالت املالية يف2
 حممد بن عيسى :سنن الرتمذي،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،لبنان ،حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون. الرتمذي، 3 

األزهر ،  متام،امحدحممد:دراسة مقارنة عن احملافظة على رأس املال بني الفكر اإلسالمي والفكراحملاسيب احلديث،رسالةماجستري،كلية التجارة،جامعة4
  55،ص5271

 .43،ص6883عفيفي،امحد مصطفى:استثماراملال يف اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر،د.ط،5
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مبجموعة من القيم األخالقية عند استثمار األموال من أمهها عدم األخالقي:حيث يلتزم الفرد املسلم  املعيار-6
 .الغش وعدم أكل أموال الناس بالباطل

التنمية:حيث يهدف التشغيل الكامل لرأساملال إيل حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية،على أن يتم مراعاة  معيار-3
  ...أولويات االستثمار،الضروريات مث احلاجيات

كسب باجلهد: وهو من القواعد الشرعية اليت حتكم املعامالت يف اإلسالم فال كسب بال جهد معيار ربط ال-4
 .وال جهد بال كسب

الغنم بالغرم:وهو الربح مقابل اخلسارة، وينطلق هذا املعيار من القاعدة الشرعية )اخلراج بالضمان(واليت  معيار-1
 .ةتعين إن من ضمن أصل شيءفله ماخيرج منه من ربح، أوخسار 

يف البنوك اإلسالمية بالعديد من  االستثمار يتميزالسمات التي يتميز بها االستثمار في البنوك اإلسالمية:-ثانيا
 :1السمات من أمهها

 .التعدد والتنوع مبا يوفرأساليب تتناسب مع كافة االحتياجات-5

 .البعد عن استخدام أسعارالفائدة-6

وليست سلعة حيث أن ،احلقيقي للنقود باعتبارها وسيلة لالستثمارمتسك إدارة البنك اإلسالمي باملفهوم -3
 .(هي)رؤوس أموال وجدت ليتجر هبا ال فيها -ر-النقود كما قال ابن القيم

 ولويات االستثمار يف الشريعةربط املشروعات االستثمارية باالحتياجات احلقيقية للمجتمع،عمال بأ-4
 (.)الضروريات واحلاجيات والتحسينات

 .لتزام بإحكام اإلسالم إباحة أومنعا يف خمتلف األنشطة االستثمارية للبنكاال-1

  توجيهها إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات ،أيإن مجيع األساليب تضمن استخدام التمويل يف االقتصاد احلقيقي-2

 حتقيق العدالة بني طريف املعاملة االستثمارية-7

                                                           

حماسيب لتقومي وسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية،حبث مقدم يف الندوة الدولية ) حنو ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية(  البلتاجي،حممد:حنو بناء منوذج1
 6881سبتمرب  1-3ديب،  –،دولة اإلمارات العربية املتحدة 
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 ةـــــــــــــــــــارة الخارجيـــــــــــــــــالمطلب الثاني: التجـ

وهي إحدى أوجه النشاط البشري الذي يقوم .إن التجارة اخلارجية هي القوة الدافعة للتقدم االقتصادي يف العامل
خاصة يف البلدان النامية اليت تتميز  ،على التبادل، وتلعب التجارة اخلارجية دورا رئيسيا يف التنمية االقتصادية

اليقل  على املوارد الطبيعية مثل البرتول.وتقوم التجارة اخلارجية يف االقتصاديات املتخلفة بدور بدخل وطين يرتكز
أمهية يف تكوين رأمسال االستثمار،فعن طريقها ميكن تكوين فائض اقتصادي يتمثل يف الرسوم املفروضة على السلع 

ما تؤثر على عملية تراكم رأمسال االستثمارات املستوردة واملصدرة وأرباح مشروعات التجارة اخلارجية اململوكة، ك
من خالل واردات السلع الرأمسالية، حيث الميكن البدء يف عملية النمو االقتصادي دون احلصول على مثل هذه 
الواردات، فالدولة املتخلفة تزداد حاجتها إىل كميات كبرية من اآلالت واملعدات لتوفري صناعات أمامية ونتيجة 

تزداد حاجة البالد املتخلفة للنقد األجنيب وتعتمد قدرة هذه الدول على النمو إىل حد كبري على مدى هلذا الدافع 
قدرهتا على االسترياد.مبعىن أنه كلما زادت نسبة الصادرات يف الدول النامية كلما كانت هذه الدول أقدر على 

جية وبصفة خاصة الواردات تطرح مشاكل لكن التجارة اخلار ،1زيادة االستثمار ومن مث معدل النمو االقتصادي
أحيانا متعددة، بني األطراف املتعاملة اليت ال تتواجد يف نفس البلد، اذ يعترب أسلوب متويل التجارة اخلارجية مسألة 

هو  البرتول يهتم هبا كثريا، خاصة من طرف البلدان اليت تصدر منتوجا واحدا )كما هو احلال يف اجلزائر(،حيث
ولذلك جند تدخل البنوك واملؤسسات املالية يف أغلب .العمالت األجنبية بنسب أكرب يد الذي يوفراملصدر الوح

وتدعيم الصادرات اليت ة،خلرباهتا ومساعداهتا املالية. كما أهنا تقوم بتأمني البلد من جه هذه التعامالت نظرا
توفرالعملة الصعبة للبلد من جهة أخرى.وعمليات متويل التجارة اخلارجية حتتاج عملة صعبة، وبذلك فأسلوب 
التمويل يرتبط مبدى توفر هذه األخرية لدى الدولة. فاملعامالت اليت تتوسط فيها البنوك واملؤسسات املالية ختتلف 

يرتبط حسب العقود املربمة بني املستورد واملصدر.وهذا ما ولد تقنيات عديدة فيها طريقة الضمان والتمويل وذلك 
حندد أدلة مشروعية التجارة اخلارجية وفقا ألحكام ،مث وسنتناول مفهوم التجارة اخلارجيةيتم التعامل هبا.ومتنوعة 

 :كما يلي( ثان فرع)ة اخلارجيةولعالقة البنوك بالتجار  (مث أمهية قيام التجارة اخلارجيةفرع أولالشريعة اإلسالمية)

 

 

                                                           

 621،ص 5220، 5البيالوي، حازم:نظريةالتجارةالدولية،منشأة املعارف،اإلسكندرية،مصر،ط 1
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 ةــــــــارة الخارجيـــــــــة التجـــــــــــالفرع األول:ماهي

 البلد مبزايا االستفادة من بلد كل متكن فهي االقتصادي، للتطور األساسية الركائز من ركيزة اخلارجية التجارة تعترب
 النظم اختلفت مهما هذا و غريها، عن مبعزل تعيش أن البلدان هلذه ميكن ال هكذا و معينة، سلعة يف اآلخر

سنتناول تعريف التجارة اخلارجية ويف هذا الفرع .الدول بني االقتصادي التفاوت درجة كانت مهما و السياسية
( مث نتعرض ملدى مشروعية التجارة اخلارجية من خالل القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وموقف الصحابة رضي أوال)

 (:اثانيعنهم منها) اهلل تعاىل

 بني اخلدمات و السلع حركات إىل( اخلارجية) الدولية التجارة إصطالح ينصرفتعريف التجارة الخارجية:-أوال
املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالثة املتمثلة يف انتقال السلع  أهنا)) على تعريفها ميكن و.1املختلفة الدول

واألفراد ورؤوس األموال، تنشأ بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة أو بني حكومات ومنظمات اقتصادية 
غريها من عناصر عملية التبادل التجاري يف السلع واخلدمات و .))كما قيل بأهنا  .2((تقطن وحدات سياسية خمتلفة

 انتقال حركة هي اخلارجية فالتجارة.((3اإلنتاج املختلفة بني عدة دول، هبدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل
 انتقال هي أخرى بعبارة و أخرى، دولة إىل للدولة السياسية احلدود عرب األموال رؤوس و األشخاص و السلع
 حتتاج أخرى دولة إىل منتجاهتا أو إنتاجها فائض الدول تصدر حبيث للدولة، السياسية احلدود يتعدى جتاري
   األوىل حتتاجه األولية املواد أو املنتجات من معني نوع بتصدير الثانية الدولة تقوم و املنتجات هذه إىل بالفعل

 السلع جمموع بأهنا( الواردات) االسترياد تعريف ميكن و التصدير، و لالسترياد( اخلارجية التجارة) كلمة تستعملو .
 تغطية بينها من معينة أغراض لتحقيق نقدي مقابل نظري األجنبية الدولة من عليها احلصول يتم اليت اخلدمات أو

 املظهر فيمثل التصدير، أما. 4املستوردة للسلع مثيل إنتاج لعدم نظرا.املستوردة الدولة يف املستهلكني احتياجات
 اإلنتاجية، قطاعات نشاط تعكس مرآة كونه يف فعاليته ترتكز و للدولة، اخلارجية االقتصادية العالقات يف الفعال

 . 5املدفوعات ميزان يف مؤثرا عنصرا جيعله مما األجنيب الصرف من للمتحصالت رئيسيا مصدرا كونه جانب إىل

                                                           

 367 ص ، 1985 ،5اجلامعية،ط الدار اإلقتصاد، علم أساسيات مبارك: حممد النعيم عبد حممد، يونس حممود 1
 566،ص6888، 5رشادالعصار،عليان الشريف وآخرون: التجارة اخلارجية، داراملسرية للنشر والتوزيع ،عمان،األردن ،ط2
 50،ص 5222،  5طالقاهرة،مصر،محدي،عبدالعظيم: اقتصاديات التجارة الدولية، مكتبة زهراء الشرق،3
 12 ،ص6ج ، 1986 ،5اللبنانية،القاهرة،مصر،ط املصرية الدار ، اخلارجية التجارة إدارة يف حماضرات حامت: عفيفي سامي4
 82ص املرجع السابق، 5
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سواء يف صورة سلع أو ومنه نستنتج بأن التجارة اخلارجية عبارة عن خمتلف عمليات التبادل التجاري اخلارجي -
  .هبدف إشباع أكرب حاجات ممكنة ،بني أفراد يقطنون وحدات سياسية خمتلفة ،أفراد أو رؤوس أموال

مشروعية التجارة من خالل أكد القرآن الكرمي على األدلة على مشروعية التجارة الخارجية في اإلسالم:-ثانيا
 وأوضح فضل التجارة كوسيلة ،والربا احملرم، كما نظم الكيل وامليزانبني البيع والتجارة اليت تعترب حالال  التفرقة

قوله تعاىل: "ياأيها الذين آمنوا التأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن ذلك يف  ذكرللسعي يف طلب الرزق.وميكننا 
ولكن جتارة  طع، أيويرى االمام القرطىب ىف تفسريه هلذه األية أن هذا استثناء منق1تكون جتارة عن تراض منكم"

وقوله تعاىل: "ليس .2عن تراض.والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعاىل: "وأحل اهلل البيع وحرم الربا"
واألية دليل على مشروعية التجارة حيث يرى بعض املفسرون أن .3عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم"
قوله تعاىل: "فإذا قضيت الصالة فانتشروا ىف األرض وابتغوا من فضل املقصود بابتغاء الفضل هو التجارة. وأيضا 

وقوله تعاىل:"وطعام الذين أوتوا .5بتغون من فضل اهلل"يوكذلك قوله تعاىل: "وآخرون يضربون ىف األرضي .4اهلل"
.فهذا دليل على مشروعية تبادل األطعمة والسلع واملنتجات مع أهل 6الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم"

الكتاب طاملا أهنا ليست حمرمة ىف االسالم. ويقول القرطىب ىف تفسريه، أن ما حرم علينا من طعام أهل الكتاب 
غري داخل حتت عموم اخلطاب ىف األية السابقة، كما أن حتليل طعام املسلمني ألهل الكتاب دليل على أن أهل 

.وقوله تعاىل: "إليال يف 7الثمن املأخوذ منهم الكتاب خماطبون بتفاصيل شرعنا.فيحل هلم أكل طعامنا وحيل لنا
أما .8البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" قريش إيال فهم رحلة الشتاء والصيف.فليعبدوا رب هذا

من  ،ونذكرعلى التجارة كوسيلة للرزق الوفري ثوردت عدة أحاديث حت فقد  .السنة النبوية املطهرة الدليل من
 اهلل،أي الكسب أطيب؟قال رسولايل يق))ما رواه االمام أمحد يف مسنده من حديث رافع بن خديج قال:  ذلك

.ومارواه البخاري يف صحيحه،من حديث الزبري بن 9:عمل الرجل بيده وكل بيع مربور((صلى اهلل عليه وسلم
                                                           

 (62سورة النساء،اآلية) 1
 515ص،1ج ، 5207، 5،طاملصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصرالقرطىب:أىب عبدا هلل حممد بن أمحد األنصارى:اجلامع ألحكام القرآن، اهليئة  2
 (520سورة البقرة ،اآلية) 3
 (58سورة اجلمعة ،اآلية)4
 342،ص 2(،قال الشيخ السيوطي هذه اآلية ))أصل يف التجارة((،أنظر تفسري القامسي،ج68سورة املزمل ،اآلية)5
 (1سورة املائدة ،اآلية)6
 ومابعدها، 72،مرجع سابق،ص1أمحداألنصارى: اجلامع ألحكام القرآن،ج القرطىب:أىب عبداهلل حممد بن7
 .سورة قريش8
 .(57621،رقم احلديث )186،ص60جمرجع سابق،أمحد بن حنبل:املسند، 9
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يت حبزمة حطب على ظهره كم حبله،فيأ))ألن يأخذ أحد قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:-ر-العوام
 1فيبيعها،فيكف اهلل هبا وجهه،خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه((

احلث على االشتغال بالتجارة جاء عاما دون تفرقة بني التجارة الداخلية والتجارة نشري اىل أن رأي الباحث:
وغمر األسواق ،جلب السلع من اخلارج كما أنه من الثابت أن الرسول عليه الصالة والسالم قد رغب ىفاخلارجية.

 العشور على-ر-اخلليفة عمر بن اخلطاب أقر كما.2هبا وبيعها بأرخص األسعار،وعدم انتظار وقت الغالء
هذا يدل على مشروعية التجارة اخلارجية. كما اهتم خلفاء و وقد وافقه الصحابة على ذلك، واملنتجات،  البضائع

 . 3وقاموا بتنظيم القوافل التجارية وإنشاء الطرق التجارية وحراستها وتأمينها،العصوراملسلمني بالتجارة على مر 

 ة ــــــــارة الخارجيــــــــــالتج البنوك والفرع الثاني: 

 للسلع التبادل أساس على بلد، ألي االقتصادي التطور عليها يعتمد اليت األساسية الركيزة اخلارجية التجارة تعترب
 من الفائض بتصريف هلا وتسمح الدول، بني يربط الذي اجلسر اعتبارها ميكن كما،الدول بني ما واخلدمات

 التجارة اخلارجية،بالبنوك عالقة قبل احلديث عن و .أخرى دول إنتاج فائض من حاجياهتا دااستري  أو إنتاجها
 فيمايلي: سنتكلم أوال عن أمهية التجارة اخلارجية بالنسبة للدول

 لرفع الدول خمتلف إليها تلجأ رئيسية وسيلة أهنا يفارجية،اخل التجارة أمهية تكمن التجارة الخارجية:أهمية -أوال
 يف حتقيقه يصعب الذي األمر الواردات،وهو مستوى عن الصادرات مستوى لرفع وهذاالصعبة، العملة من رصيدها

 الذي االستثمار لزيادة استغالهلا ميكن اليت املتاحة املالية املوارد من فائض على احلصول بالتايلو .النامية الدول
 الناحية من األمم حياة يف مهم دور اخلارجية تجارةلل.ف4الوطين الدخل زيادة منه و التشغيل زيادة إىل يؤدي

 من اخلارجية التجارة فتعد .5االقتصادية املوارد تنظيم خالل من وذلك والثقافية، واالجتماعية االقتصادية
 فالتجارة ناميا، أو متقدما اجملتمع ذلك كان اجملتمعات،سواء من اقتصادي جمتمع أي يف احليوية القطاعات

                                                           

، 5،بريوت،لبنان،طالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي:صحيح البخاري.حتقيق:حممد زهري بن ناصر ، دارطوق النجاة  1
 (5475رقم احلديث). باب احلث عن العمل،6885

   .ومابعدها 75السانوسى،حممد شحاته: التجارة الدولية ىف ضوء الفقه اإلسالمى واتفاقيات اجلات، مرجع سابق،ص 2
 .30سابق ،ص الرجع امل 3
 51ص ، 1973 ،5العربية،ط النهضة دار الدولية، اإلقتصادية العالقات الشافعي:مقدمة زكي حممد 4
 20ص ،6882، 5عمان،األردن،ط والتوزيع، للنشر أسامة دار ، الدويل االقتصاد حرب: أبو عثمان 5
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 اإلنتاجية القدرة على امؤشر  اخلارجية التجارة تعتربكما .1البعض بعضها مع واجملتمعات الدول تربط اخلارجية
 من الدولة رصيد على وأثرهاية، داواالستري  التصديرية القدرة خالل من وذلك اخلارجي السوق يف والتنافسية
 وخدمات سلع على للحصول املكاسب وحتقق الفرصة تعطي كما2.التجاري ناامليز  وعلى األجنبية العمالت
 كميات بني التوازن حتقيق نتيجة الداخلية السوق يف التوازن حتقيق ،كذلك3حمليا إنتاجها مت لو مما أقل تكلفتها
.كما 4مستمر احتكاك من تتطلب ما بفضل والثقافية االجتماعية امليادين يف التقدم على وتساعد.والطلب العرض

 املتينة االقتصادات بناء يف تفيد اليت ،األساسية واملعلومات التكنولوجيا نقل يف أمهية،كذلك اخلارجية لتجارةأن ل
 إىل باإلضافة.احلاجات واشباعت،والرغبا املتطلبات كافة وحتقيق باألذواق واالرتقاء.الشاملة التنمية عملية وتعزيز
 5.معها املتعامل األخرى الدول مع الصداقة وعالقاتة،الودي العالقات إقامة

ميكن القول بأن املؤسسات املصرفية هي الوحيدة،املؤهلة واملخول هلا التجارة الخارجية:بالبنوك عالقة -ثانيا
فهي ممر التنظيم النقدي واملايل لألسواق يف املعامالت اخلارجية، صالحية التدخل لألداءات املالية.نظرا ألمهيتها يف

ضروري يف جمال التجارة اخلارجية،لتمرير خمتلف األموال،اليت هلا عالقة بنشاط التصدير واالسترياد للسلع 
يات من هنا تظهر أمهية هذه اهليئات يف تنشيط هاتني العمليتني،املبادالت التجارية الدولية،وعمل.6واخلدمات

 يف جمال املعامالت الدولية من،تقوم البنوك بتقدمي العديد من اخلدمات اذ.7التجارة اخلارجية للسلع واخلدمات
 اخلدمات: أبرزها اخلدمات اليت تقدم للمصدرين فضال على اخلدمات الدولية ومن أهم هذه

 :8 خدمات املصدرين واملستوردين وتتمثل فيما يلي-5

                                                           

 56 ص ، 6،6882،طعمان،األردن األكادميي، الكتاب مركز الدولية، اجلمل:التجارة جويدان مجال 1
 56 ص ، 6858 ،5،طاجلزائر والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الدولية، التجارة يف مسعداوي:دراسات يوسف 2
 678ص ، 6858، 6األردن،ط عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار الكلي، وآخرون:االقتصاد الوادي حسني حممود 3
العلوم  كلية عربية، اقتصادية حبوث احملروقات، خارج اجلزائرية اخلارجية التجارة لرتقية كآلية اخلاص القطاع وتطوير العزيز:دعم عبد بن سفيان 4

 575ص ، 6853 ربيع –شتاء،26و 25 العددان بشار، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية
 584 ،ص 6858 ،5،طاجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان االقتصادي، التحليل إىل خيلف:مدخل بن زهرة بونوة، شعيب 5

6 DAOUDI Tahar,téchniques du commerce international,édition Arabian alhillal, Rabat, 1997, 
p24 

 0حلقوق،جامعة ارزيل الكاهنة:مكانة البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية يف التجارة اخلارجية،ملتقى وطين حول االصالحات البنكية يف اجلزائر،كلية ا 7
 )غري منشور(5،ص6858قاملة، 5241ماي 

 502، ص5220،،د.ططلعت،أسعد عبد احلميد:االدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة، كلية التجارة،جامعة املنصورة، مصر8
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واملشورة:من خالل نشرات دورية تشرح حالة األسواق الدولية من النواحي االقتصادية،وإمكانية تقدمي املعلومات -أ
عقد صفقات مع أي منها.وقواعد الرقابة على النقد والرسوم اجلمركية،واملخاطر احملتملة اليت ميكن أن تقابل 

  املصدرين يف التعامل مع خمتلف الدول

واالسترياد:من خالل الفروع يف اخلارج أو املراسلني يف كافة أحناء  التصديرإهناء املعامالت املالية اخلاصة ب-ب
العامل،باستخدام أنواع خمتلفة من الوسائل مثل االعتمادات والكمبياالت وهذا يف ظل قواعد تبادل العمالت اليت 

 .حتقق أقصى ربح للمصدرين

ومن خالل القروض وقبول الكمبياالت املستندية متويل عمليات التبادل: من خالل احلسابات اخلارجية املدينة -ج
 .وضمان إمتام املعامالت بشكل مرضي لألطراف املختلفة

والتعامل مع  إجراء التأمني: املطلوب خالل حركة السلع حىت تصل إىل املستثمرين وتقدمي تسهيالت السفر-د
 .وتسهيل تعاملهم مع الوكالءاملستوردين يف اخلارج وتقدمي املصدرين للمؤسسات املالية يف اخلارج 

 :إجراء عمليات التحصيل املستندية للمبيعات الدولية:وتتجلى أمهية التمويل املصريف للتجارة اخلارجية فيما يلي-هـ

 .التقليل من مشاكل املسافات بني املصدرين واملستوردين -

 .لالتغلب على تباين نظم النقد،والعمالت يف االسترياد والتصدير بني الدو  -

السياسية والتجارية..إخل. عن طريق ما يسمى بضمانات القروض األجنبية بغرض  محاية املصدرين من املخاطر-
 .جتنب املخاطر السياسية وحاالت عجز املدين عن الوفاء، وعدم قابلية عمالت بعض املستوردين للتحويل

يد أمواهلم ملدة طويلة. وذلك عن طريق التسهيل على املصدرين على احلصول على قيم سلعهم فورا أو دون جتم -
 .اإلقراض بضمان مستندات الشحن أو خصم الكمبيالت املسحوبة على املستوردين يف اخلارج

املصدرين يف مراحله  م بتمويل نشاطالقيا وإمنا ،عدم االقتصار على متويل عمليات االسترياد والتصدير فحسب-
 .يرالنهائيةاملختلفة حىت يصل اإلنتاج إىل مرحلة التصد

 : 1األخرىعمليات األطراف -6

                                                           

 525احلميد: اإلدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة، مرجع سابق،ص عبد طلعت،أسعد1
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أوقبول  ،،والتحويالت الربيدية،والنقود االلكرتونيةالدولية مثل احلواالت املصرفية إصدار وقبول وسائل الدفع-أ
 .الشيكات اليت تدفع دوليا

 .تسهيل عمليات صرف العمالت األجنبية والتحويل والتحصيل -ب

 .وبطاقات االئتمان الدوليةالشيكات السياحية  إصدار -ج

اليت ميكن أن يقوم هبا كل من املصدر واملستورد اخلارجي ،تتعدد طرق التسديدخدمات متويل التجارة الدولية:-3
ويف مقدمة هذه الطرق الدفع نقدا،وهي طريفة تتطلب قدرا كبريا من الثقة اليت ال تتوفر .يف تداول احلقوق بينهما

املتعاملة، والطرق األخرى هي استخدام الكمبياالت املستندية بأنواعها، واالعتمادات بشكل كبري بني األطراف 
 .املستندية

 ةــــــــــــــــــــوك اإلسالميــــــــــــــــالمبحث الثاني:البن

 هذه متكنت املنافسة، على قدرهتا يف تشكيك من هبا احاط وما اإلسالمية، البنوك جتربة حداثة من الرغم على
 وحققت احمللي،والعاملي املصريف القطاع يف ركائزها تثبت ان احليوية،من االجتماعية االقتصادية القانونية التنظيمات

العريب  املستويني على الدول من العديد يف االسالمي املصريف العمل انتشار بينها النجاحات،ومن من الكثري
 من العديد وقيام اسالمية، او بنوك فروع بفتح الربوية البنوك وقيام االسالمية البنوك يف االسالمي،والعاملي.والتوسع

البنوك  وقيام الربوية، بالفائدة يتعامل ال الذي االسالمي اىل املصريف نظامها لتحويل تشريعات باصدار الدول
 يف بالدراسات اصةاخل االحباث واملراكز وتزايدخمتلفة ، بصيغ االقتصادية لالنشطة الالزم التمويل بتوفري االسالمية

(،والتطلع ملعرفة مطلب أول.كل ذلك يدفعنا للتأصيل النظري هلاته البنوك)االسالمي واالقتصاد االسالمية البنوك
 (مطلب ثان)الواقع القانوين للبنوك اإلسالمية

 ةـــــــــــــــــــــوك اإلسالميــــــــلبنل التأصيل النظـــــــــــــــريالمطلب األول:

أصبحت البنوك اإلسالمية حقيقة واقعة ليس يف حياة األمة اإلسالمية فحسب، بل أيضا يف واقع بعض الشعوب 
سنتعرف على ماهية  طلبويف هذا امل .تقدمها صادية واملالية واالجتماعية اليتاألخرى.وذلك نظرا للخدمات االقت

                                                                                                                                                                                     

-Sylvie Graumann, guide pratique du commerce International, troisième édition2,1992. P : 137 
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 وموارد هدافأل ،مث(أولفرع خصائصها يف)بعض  استنتاج،و ملفهومها ،وتاريخ نشأهتالالبنوك اإلسالمية بالتطرق 
 كمايلي:  (نثا فرع) البنوك اإلسالمية

  ماهية البنوك االسالميةالفرع األول:

لذلك قبل احلديث عن تاريخ باملقارنة مع املؤسسات التقليدية،،تعترب البنوك اإلسالمية مصرفية حديثة العهد نسبيا
هلذا  نشأهتا.نشري بداية لتاريخ ظهور البنوك عامة)أوال(.مث حناول اجياد تعريفأول ظهور للبنوك االسالمية،ومراحل 

 النوع من البنوك،املتفرد ببعض اخلصائص احلصرية اليت متيزه عن غريه من البنوك التجارية األخرى)ثانيا(

 هلا اليت الرومانية وبعدها واإلغريقية، الفينيقية احلضارة إىل املصريف للفن األوىل البدايات تعود:نشأة البنوك-أوال
 بالنقود اإلجتار فكرة أما .1نفوذها مناطق إلتساع نظرا القدمي، العامل أحناء عرب الفن هذا أصول نشر يف الفضل

 متجانس غري خبليط التعامل فإنتشر إيطاليا، يف والصناعة التجارة إزدهرت حيث الوسطى، العصور يف بدأت فقد
 قيمتها وقيد وزهنا من والتحقق ،2تاملسكوكا بفرز الصيارفة وقام .واجلنسية الوزن املختلفة املعدنية العمالت من

 عند ألمره أو للمودع القيمة هذه رد وجوب مع لديهم، أمواله إيداع يف يرغب من حلساب دفاترهم يف املعدنية
 والقيام النقود جتارة على تقتصر األمر بادئ يف وظيفتها وكانت ،3البنوك ظهرت الوسطى القرون أواخر ويف.الطلب

يف املعامالت التجارية املعاصرة، ويدعى يف اللغة العربية فهو املكان الذي يتم فيه الصرف  الصرف بعمليات
مبادلة نقد بنقد، وهو نوع من أنواع ،ومجعه مصارف،وهو اسم مكان مشتق من الصرف،والصرف، 4باملصرف

 خشية الصيارفة، لدى أمواهلم إيداع إىل وغريهم التجار دفع املدن يف األمن إنعدام .ومع5البيع لكنه خيتص بالنقود
 شخص إىل قيمتها يف احلق نقل أو شاءوا، ما وقت سحبها يف حقهم مع إمسية شهادات مقابل والسرقة الضياع

 ميالد عن أسفرت اليت حلاملها اإليداع شهادات ظهرت أن إىل .تظهريها طريق عن مث الطرفني، حبضور آخر
                                                           

1 RIPERT G. et ROBLOT R., par DELEBECQUE ph. et GERMAIN M., Traité de droit 
commercial, T. 2, 17e éd., L. G. D. J., 2004, p. 162. 

 .أوامر الصرف طريق عن لتزامباإل للوفاء كأداة الوزن املنضبطة املصرفية الوحدات هذه إستعمال التجار إستطاع 2
 وتبادل، لعد الصيارفة يستعملها كان اليت الطاولة أو املنضدة يقصد هبا واليت"Banco"اإليطالية الكلمة هو Banque"بنك"  كلمة أصل 3

 البنوك،ط. إقتصاد يف القزويين:حماضرات بالنقود.أنظر شاكر املتاجرة فيه وجتري املنضدة فيه توجد الذي املكان تعين النهاية يف أصبحت مث العمالت ،
 24 ص ،6880اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان

نشري اىل أن معظم من كتبوا يف هذا املوضوع من املشارقة،يستخدمون مصطلح املصرف بدل مصطلح البنك،بدعوى تعريب املصطلحات،لكن 4
استعماله،خاصة يف دول املغرب العريب.ففي اجلزائر تستخدم كلمة  بنك،بدل الباحث يستخدم يف هذه الدراسة مصطلح بنك بدل مصرف،لشيوع 

 مصرف .ويف تونس كذلك،و يف اململكة املغربية،قانون يسمى قانون األبناك.
 314،ص5،6882طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط-البوطييب،حممد بن بلعيد:األوراق التجارية املعاصرة5
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 من األفراد ودائع قبول يف احنصرت واليت،2للبنوك األوىل التقليدية الوظيفة ظهرت وهكذا.1الورقية والنقود الشيك
 بقاء الصيارفة الحظ الوقت ومبرور.املودعة الثروة حراسة لقاء عمولة على احلصول مقابل مثينة، ومعادن عملة

 قروض شكل يف منها جزء منح إمكانية إىل الدفع،فإهتدوا أوامر لكل تلبيتهم رغم زبائنهم بودائع مكدسة خزائنهم
 على املفروضة الرسوم عن تنازهلم ساهم كما.3 للخطر املايل وضعهم يتعرض أن دون فائدة على حصوهلم مقابل
 التقليدية الوظيفة ظهرت ذاهبو  .اإلئتمان زيادة يف األموال رؤوس على الطلب وزيادة الفائدة أسعار وإرتفاع الودائع
 عن بديال البنوك إلتزامات الناس بقبول جديدة مرحلة املصريف النشاط دخل مث.اإلئتمان منح وهي للبنك الثانية
 يف أو البنوك على لدائنيهم املودعون حيررها اليت الدفع أوامر صورة يف ذلك كان سواء بالديون، الوفاء يف النقود
 ما رغم النقود حمل بالدفع اهتتعهدا تعويض على اهتقدر  البنوك علمت احلالتني كلتا ففي.إيداع إيصاالت صورة
 قبول مها وظيفتني بني البنوك مجعت املرحلة هذه ويف اإلقراض، على اهتقدر  بذلك فزادت قروض، من متنحه

 لديها يوجد ما تفوق قروضا تقدم أصبحت إذ احلد، هذا عند البنوك وظائف تطور يقف ومل.معا واإلقراض الودائع
 اإلنتاجية، القوة تعاظم من واكبها وما الصناعية الثورة مرحلة ويف .الودائع خلق بوظيفة يعرف ما وهذا ،ودائع من

 شركات شكل وأخذت البنوك دور تعزز اإلقتصادية املشاريع لتمويل الضخمة األموال رؤوس إىل احلاجة وزيادة
 امماألوىل، العاملية احلرب بعد نطاقها توسع اليت البنوك تركز حركة بدأت عشر التاسع القرن أواخر ويف .املسامهة

 عمليات إحتكرت املركزية بالبنوك عرفت بنوك إنشاء خالل من.البنوك نشاط تنظيم يف التدخل إىل بالدول دفع
 .4اإلئتمان على رقابتها بعد فيما وباشرت النقود، إصدار

العمل املصريف، إذ كانت  خدمات جليلة يف تطوير قدموا نياملسلم ،فنشري اىل أننشأة البنوك اإلسالميةأما عن -
مكة املكرمة مركزا جتاريا آمنا، تسري القوافل منها وإليها مشاال وجنوبا يف رحليت الشتاء والصيف.وهي تتمتع باألمان 

إيداع األموال  والثقة، والضمان املصريف،وكان من الطبيعي أن يظهر يف مكة املكرمة.صورا من التعامل يف جمال
وكان أول من ابتكر طريقة اإليداع،ملنع االكتناز احملرم يف اإلسالم،ويتيح للمودع حرية التصرف  واستثمارها،

 5فكان اليقبل أن يودع لديهم اال إال على سبيل القرض-الزبري بن العوام رضي اهلل عنه-باألموال املودعة لديه، هو
                                                           

 05ص ، 2007 ،5بريوت، ط احلقوقية، احلليب منشورات والنقدي، املصريف القانون ياسني: يوسف حممد 1
 سنة بالبندقية ريالتو بنك مث ، 1401 سنة برشلونة بنك تاله ، 1157 سنة البندقية مدينة يف كان أنشئ منظم بنك أول أن إىل املؤرخون يشري 2

 البنوك ، إقتصاد يف القزويين، حماضرات .أنظر:شاكر 5088سنة فرنسا بنك تاله 1694 سنة إجنلرتا وبنك ، 1609 سنة أمسرتدام ،وبنك 1587
 25 .ص سابق، مرجع

 55،ص 1996 ،6األردن،ط صفاء، ودار املسرية دار البنوك، إدارة أمحد: حمفوظ وجودة سليم زياد رمضان 3
 67سابق،ص مرجع البنوك ، إقتصاد يف القزويين، حماضرات شاكر 4
 .هو القرض الذي يرد إىل املقرض عند هناية املدة املتفق عليها دون أن تدفع عنه فوائد5
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وية بشكل سريع يف مجيع األعمال املصرفية اليت يقوم هبا البنك احلديث.كان وعندما انتشر استعمال الفائدة الرب.
 يقوم على مبادئ الشريعة عن بديل للبنك التجاري القائم على الفائدة الربوية، باختاذ بنك من الطبيعي البحث

ميالد أول جتربة للبنوك العربية املدينة األوىل اليت شهدت  وتعترب حمافظة الدقهلية جبمهورية مصر .1اإلسالمية
مث ما لبثت إن انتهت  5223يف عام  2سوى بضع سنوات،فلقد بدأت التجربة اإلسالمية، وإن كانت مل تستمر

متثلت التجربة يف إنشاء بنكا الدخار احمللي مبدينة )ميتغمر( وكان اهلدف من التجربة هوتعبئة  دوق5227  يف عام
املال الذي استخدم يف متويل املشروعات أما  توزيع العائد على املسامهني  اجلماهري لتشارك يف عملية تكوين رأس

تأسس بنك ناصراالجتماعي الذي نص قانون  5275فكان يقوم على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة.ويف عام
 ة األوىلاملهم. ف3إنشائه إىل عدم التعامل بالفوائد أخذا وعطاء وقد احنصر نشاط البنك يف ثالث مهام رئيسية

تتمثل يف تقدمي اخلدمات  ،املهمة الثانيةو .أقل من القطاع اخلاص جتارية تتمثل يف شراء السلع وبيعها بسعر،كانت 
من اآلباء واألمهات  ،وصرف النفقات اليت حكمت هبا احملاكم ملستحقيها ،االجتماعية املتمثلة يف القروض احلسنة

البنك بعد ذلك بتحصيلها ممن وجبت عليهم النفقات إضافة إىل صرف  مث يقوم فورا، واملطلقات واألبناء الصغار
 فكانت تتمثل يف حتصيل الزكاة من الراغبني،،املهمة الثالثةأما .السن والعجزة مرتبات شهرية للمستحقني من كبار

 إال أهنا جذبت قدرا البأس به من االهتمام إىل ،وعلى الرغم من ضيق نطاق التجربة.وتوزيعها على مستحقيها
نوقشت اجلوانب  5273يف عام .و 5276جتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام حد إدراجها على جدول

النظرية والعلمية،إلقامة بنوك إسالمية تقدم خدمات مصرفية متكاملة، وذلك يف اجتماع وزراء مالية الدول 
 جتسدت ، 1975 سنة ويف.4وضعها موضع التنفيذسالمة الفكرة واوجب  تماع، بتقريرمية،وقد انتهي االجاإلسال
 احلقيقية االنطالقة مبثابة ويعترب جبدة، "للتنمية اإلسالمي البنك" وهو دويل بنك بتأسيس اإلسالميةالبنوك  فكرة
 االقتصادية التنمية مشاريع إلقامة .األرباح تقاسم أساس على الالزمة األموال يوفر حيث اإلسالمية، البنوك لعمل

احلقيقية للعمل  البداية تأسس بنك ديب اإلسالمي، الذي يعترب 5277ويف عام .5األعضاء البلدان يف واالجتماعية
                                                           

 3،ص5222درويش، أمحد عبد اهلل:احملاسبة املصرفية يف البنوك التجارية واإلسالمية،دار البازوري العلمية للنشر،مصر،-فؤاد، توفيق ياسني 1
 مؤسسة إنشاء باكستانية،فتم التجربة كانت حيث العشرين، القرن من اخلمسينيات بداية إىل يعود اإلسالمي يفاملصر  العمل تاريخ أن البعض يرى 2

 أجورا تأخذ ولكن الزراعي، نشاطهم لتحسني الفقراء للمزارعني فائدة بدون وتقرضها عليها، عوائد منح دون األراضي مالكي من الودائع بتلقي تقوم
 أحكام وفق واستثمارها احلجاج من املدخرات لتجميع احلج صندوق إنشاء خالل من املاليزية، التجربة إىل إضافة .اإلدارية التكاليف لتغطية رمزية

 اإلسالمية، املصارف يف املخاطر وإدارة املالية اخلدمات حول الدولية الندوة ،"اإلسالمية املالية الصناعة ونشأة خوجة:تطور الدين عز :أنظر.الشريعة 
  53ص ، 2010 أفريل 68-18 اجلزائر، سطيف، جامعة

 655،ص6882، 5،طهندي،منري إبراهيم: إدارة املنشآت املالية وأسواق املال، منشأة املعارف، االسكندرية ،مصر  3
 656هندي،منريإبراهيم: إدارة املنشآت املالية وأسواق املال،مرجع سابق،ص  4
 .البنك رأمسال يف ومكتتبة اإلسالمي املؤمتر منظمة يف العضوية هلا دولة، 56 للتنمية اإلسالمي البنك يضم 5
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فيصل املصري والسوداين،مث تواىل بعد املصريف اإلسالمي،يليه يف نفس السنة وعلى نفس املنهاج تأسيس بنكي 
يف تزايد   (بنك،أصبح عددها61اليتجاوز) 5278مية  فبعد أن كان عددها عام ذلك إنشاء البنوك اإلسال
زاد عدد  6853وحبلول عام  ،مثل ماليزيا  ذروهتا يف العامل العريب، ودول 6883عام مستمر،وبلغت شعبيتها 

نافذة إسالمية ضمن بنوك  338إضافة إىل وجود أكثر من  بنكا، 188اإلسالمية يف العامل ليصل حلوايل  بنوكال
مليون  48-30والبنوك اإلسالمية اآلن تقدم خدماهتا لنحو  .تقدم خدمات مصرفية إسالمية لعمالئها ،تقليدية

مؤسسة حول  788كما يوجد حواىل   .وماليزيا،عميل حول العامل يرتكز ثلثهم يف املنطقة العربية وتركيا واندونيسيا 
واليقف األمرعند  عامل مسجلة على أهنا تتعامل مع املنتجات اإلسالمية املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.ال

أوروبا،وأمريكا بل اجتهت البنوك التجارية إلنشاء  فيهإقامة هذه البنوك اليت أنشئ بعضها يف بالد غري إسالمية مبا 
 .1البنوك اإلسالمية فروع هلا تقوم على ذات األساس الذي تقوم عليه

 عدة تعاريف للبنوك االسالمية ،االقتصاد االسالمي وامنظر  وضع لقد:وخصائصها البنوك االسالمية تعريف-ثانيا
بقوله:))باستعراض قوانني ومراسيم إنشاء البنوك  يلبنك اإلسالملأمحد النجار  نذكر منها تعريف الدكتور

اإلسالمية اليت قامت حىت اآلن،نستطيع أن خنلص إىل تعريف عام للبنك اإلسالمي مؤداه،أن البنك هو مؤسسة 
مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مما خيدم بناء جمتمع التكافل اإلسالمي، 

مرسي سالمة فيعرف البنك على أنه:))  الدكتور أما.2اإلسالمي(( التوزيع ووضع املال يف املسار وحتقيق عدالة
تلك املنظمات القائمة على جتميع األموال من اجملتمع وتوظيفها خلدمة أفراد وجهات لبناء جمتمع التكافل وحتقيق 

يتعلق بذلك بقواعد اإلسالم وما تتضمنه من الرفاهية،وتقدمي اخلدمات املصرفية األخرى مع االلتزام يف كل ما 
سامي محود بأنه:))تلك املؤسسة  يف حني يعرفه الدكتور .3الشاملة(( معايري اقتصادية ودينية حتقيقا ملفهوم التنمية

املصرفية اليت تكون مهمتها القيام بكافة أشكال العمل املصريف وذلك على أساس التوقيت والتماشي مع أحكام 
 .4سالمية خاصة بالنسبة ملا هو معلوم من ناحية حرمة التعامل بالربا((اإل الشريعة

                                                           

:مستقبل املصارف اإلسالمية يف ظل التقدم التكنولوجي،حبث اقتصادي ،منشور على االنرتنت،موقع وزارة الصناعة حسني عبد املطلب األسرج 1
 6854اخلارجية املصرية،جوان والتجارة 

 13،ص 5272، 7جملة البنوك اإلسالمية، مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،العدد 2
ة ،مارس مرسي،سالمة:فلسفة البنوك اإلسالمية يف التنمية الشاملة، حبث مقدم إىل مؤمتر دور البنوك اإلسالمية يف التنمية يف مصر،جامعة املنصور  3

 82،ص  5205
  ،عمان،االردن،وزارةاألوقاف والشؤون اإلسالمية514سامي،محود:مفهوم البنك اإلسالمي وحاجاتنا إليه،جملة الوعي اإلسالمي،العدد 4

http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/22
http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/22
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مل تلم بكل اجلوانب املتعلقة برسالة البنك اإلسالمي، فأوضحت أن البنوك ،التعاريف السابقة انرأي الباحث:
حد ذاته وإن كان يف ،ون التعامل بالفائدة أخذا وعطاءد،ؤسسات لتجميع األموال واستثمارهااإلسالمية هي م

واستثمار األموال بطريقة  ،إال أن ختلص البنوك اإلسالمية من التعامل بالفائدة الثابتة احملددة مسبقا.مصدرا شرعيا
اليعين أهنا أصبحت بنوك إسالمية،حققت املبتغى عن طريق حتقيق التنمية االقتصادية ،مباشرة أوغري مباشرة

الوعي اإلسالمي القائم على الرتشيد  ونشر،بادئ الدين احلنيف وترسيخ م،والتكامل االجتماعي الواسع ،الشاملة
 ،واجتماعية وأخالقية أن البنك اإلسالمي،هو مؤسسة مالية ذات أهداف اقتصادية يرى الباحثواالعتدال.وعليه 

قا ملبادئ كما أهنا تباشر كافة أعمال االستثمار واإلمناء يف كل القطاعات وف.تقوم بأداء اخلدمات املصرفية املختلفة
ومن التعريف السابق للبنوك االسالمية،ميكننا .1وقواعد الشريعة اإلسالمية هبدف املسامهة يف بناء جمتمع اإلسالمي

 :2استنتاج بعض خصائص ومميزات تلك البنوك يف النقاط التالية 

ومن  وبنوك االستثمار،،ن البنوك التجارية وبنوك األعمال:تؤدي دور كل م3البنوك اإلسالمية متعددة الوظائف-5
 املدى. والطويل واملتوسط القصري األجل هنا فإن عملها اليقتصر على األجل القصري كالبنوك التجارية، بل يشمل

 بنوكو  ،جتارية بنوك إىل التقليديةبنوك الفيه  تصنف ففي الوقت الذيالوظائف، متعددبنك  اإلسالمي بنكالف
 ومتويل اإليداعات، وقبول اجلارية، احلسابات بفتح يقوم اإلسالمي بنكالف .أعمال بنوكو  استثمار، أو تنمية

 يف تدخل أنشطة ميارس إنه أي الشركات، رأمسال يف ويسهم والعقاري، والزراعي والصناعي التجاري القطاع
 .4اإلسالمية للشريعة خمالف هو ما عدا مجيعا، التقليدية بنوكال وظائف

االستثمارات يف مشاريع احلالل:حيث تسعى البنوك اإلسالمية لالستثمار يف املشاريع اليت حتقق النفع -6
 .1ف إىل حتقيق التنمية االقتصاديةهتدللمجتمع،وبالتايل فهي 

 اإلسالمية، الشريعة أقرته الذي واخلسارة الربح يف املشاركة أساس على معامالهتا يف اإلسالمية بنوكال تقوم-3
 بني فالعالقة عطاء، أو أخذا ،حسما أو قبوال ،إقراضا أو إيداعا وأشكاله، صوره كانت مهما بالربا التعامل وجتنب

 ومتاجرة، مشاركة عالقة هي بل ومدين، دائن أساس على قائمة عالقة ليست الودائع وأصحاب اإلسالمي بنكال
                                                           

وسائله ومؤسساته ،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم -فالق،على: متويل االستثمارات يف االقتصاد اإلسالمي1
 35،ص6885دية وعلوم التسيري،قسم العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر ، االقتصا

 672،ص6884، 5يسري،عبد الرمحان أمحد:قضايا إسالمية ومعاصرة يف النقود والبنوك والتمويل، الداراجلامعية ،اإلسكندرية، مصر،ط2
 50، ص 5222،، 3ط اخلضريي،حمسن أمحد: البنوك اإلسالمية، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر،3
 .www.islamicfi.com اإلسالمية املالية واملؤسسات للبنوك العام اجمللس موقع4



 
39 

 3((الربا وحرم البيع اهلل وأحل ))تعاىل قوله من اانطالق وذلك، 2العقود من هاوغري  واملراحبة ة،باملضار  شكل تأخذ
فعدم التعامل بالفائدة الربوية أخذا وعطاء ،4ا ومواردها عدم التعامل بالفوائد الربوية تهينعكس على استخداماامم

الكرمي يف قوله هو أهم ما مييز العمل املصريف اإلسالمي،ألن اإلسالم حرم الربا وأساس حترمي الربا ورد يف القرآن 
 ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله:))تعاىل

كما جاء عن  .5((والتظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون،
 ))لعن اهلل آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه((.وقال صلى اهلل عليه وسلم:قال:نيب صلى اهلل عليه وسلم انه ال

 ))اجتنبوا املوبقات السبع قالوا: يارسول اهلل وماهي؟ قال عليه الصالة والسالم: ))هم سواء الشرك باهلل والسحر ،
الزحف، وقذف احملصنات الغافالت وقتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق وآكل الربا. وآكل مال اليتيم والتويل يوم 

 .6املؤمنات((

 تعينها والقانون، والشريعة الفقه علماء من عدد من تتكون إسالمي، بنك كل يف الشرعية الرقابة هيئة وجود -4
 وعقوده،لضمان بنكال أعمال على الشرعية بالرقابة بالقيام اهليئة مهمة وتتمثل للمسامهني، العمومية اجلمعية
 7.كافة اإلسالمية بنوكبال املتعلقة القوانني ذلك أكدت وقد .اإلسالمية الشريعة أحكام مع توافقها

 بفائدة اإلقراض التقليدية بنوكال تويل حني يف معامالهتا، يف كبريا حيزا اإلسالمية بنوكال يف االستثمار حيتل-1
 .ضيق نطاق يف إال باالستثمار تقوم ال إهنا بل ،كبريا حيزا

 األصل، رد بضمان يتعهد سابق،كما وبإخطار ألجل، الودائع على ثابتة فوائد بدفع التقليدي بنكال يتعهد-2
 يتحمل فال.املال رأس إىل منسوبة حمددة نسبة تضمن وال الودائع، أصل رد تضمن ال فهي اإلسالمية بنوكال أما

                                                                                                                                                                                     

 27،ص  6886، 5،طحنفي،عبدالغفار: إدارة املصارف، داراجلامعة اجلديدة للنضرة،اإلسكندرية،مصر 1
، العدد  61اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة،اإلسالمية، املصارف يف العقاري التمويل فرحات: آلية خالد مىن بيطار، لطفي مىن2

 7،ص6882، 6رقم
  (275 اآلية) البقرة، سورة3
 22ص ،6883، 3سحنون،حممد : االقتصاد النقدي واملصريف،عماد الدين للنشر،مصر،ط4
 (672-670سورةالبقرة،اآلية) 5
هـ(:صحيح مسلم،حتقيق:نظر بن حممد الفاريايب أبو قتيبة،دار طيبة للنشر 625-684النيسابوري،)مسلم، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي 6

 ،1،ج 6882، 5والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية،ط
 7اإلسالمية،مرجع سابق،ص املصارف يف العقاري التمويل فرحات: آلية خالد مىن بيطار، لطفي مىن7
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 متفق الربح من نصيب يرد وإمنا منها، نسبة أو الودائع رد ضمان املودعني حالة يف(اإلسالمي بنكال) باملضار 
 .1 (الربح حالة يف عليه

 ضروري هو ما العقارات،ماعدا التقليدي بنكال متلك جواز عدم على،التقليدية بنوكبال املتعلقة القوانني تنص-7
 بنكال بتملك اإلسالمية بنوكال إنشاء قوانني تسمح حني فيه،يف للعاملني والرتفيه السكن توفري أو ألعماله

  .2الزراعي اجملال يف املزارعة العقارات،وإىل جمال يف بالتمليك املنتهي اإلجيار إىل يلجأ قد ألنه،للعقارات اإلسالمي

 الفائدة، حمددة ألهنا ذلك يستطيع فال اإلسالمي بنكال أما ممتازة، أسهم إصدار التقليدي بنكال يستطيع-0
 .واخلسارة الربح يف نصيب هلا صكوك إصدار اإلسالمي بنكال ويستطيع

 االحتفاظ حىت أو وبيعها، البضائع شراء بعمليات القيام -إنشائها قوانني مبوجب -التقليدية بنوكال تستطيع ال-2
 مبوجب -اإلسالمية بنوكال أما ذاته،بنك ال استخدام لغري ثابتة أصول شراء تستطيع وال خاصة، بضوابط إال هبا

 هبا حتتفظ رأمسالية، أصوال كانت ولو حىت البضائع أنواع خمتلف يف املباشر االجتار فتستطيع -إنشائها قوانني
 النسبة من أكثر فيها متتلك مسامهة شركات تؤسس أن تستطيع أهنا كما مناسبة، ربح فرصة جتد عندما وتبيعها

 .متلكها التقليدية بنوكلل جيوز اليت

 الربح صايف من طعفيقت اإلسالميةلبنوك ا يف أما الربح، صايف من التقليدية بنوكال يف العام االحتياطي يقتطع-58
 وحسابات(،العام)املشرتك لالستثمار حسابات اإلسالمية بنوكال يف يوجد كما،3فقط املسامهني خيص الذي

 املضاربة قواعد ضوء يف الثاين ويؤسس املطلقة، املضاربة قواعد ضوء يف األول يؤسس حيث اخلاص، لالستثمار
 .عادة التقليدية بنوكال يف معروف غري النوعني بني الفصل وإن ،(خمصصة مشروعات) املقيدة

 املدخرات بنوكب شبيهة ما حد إىل ،فهيعامليا املعروفة التقليدية املؤسسات من مزيج اإلسالمية بنوكال-55
 بصناديق شبيهة ورمبا املخاطرة، عايل متويال تقدم هناأل التمويل، وبشركات والقروض، املدخرات وجبمعيات التعاونية

 .4االستثمار

                                                           

 62،ص 1996، 5ط للطباعة،القاهرة،مصر، اجليل اإلسالمية،دار البنوك يف باملشاركة والتمويل االستثمار سيد: اهلواري،1
 .www.islamicfi.com اإلسالمية املالية واملؤسسات للبنوك العام اجمللس موقع 2
 62اإلسالمية،مرجع سابق،ص البنوك يف باملشاركة والتمويل االستثمار سيد: اهلواري،3
 7اإلسالمية،مرجع سابق،ص املصارف يف العقاري التمويل فرحات: آلية خالد مىن بيطار، لطفي مىن4
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 واخلاصية الفاصل احلد تعترب( الربا) الفائدة مشكلة إنمقارنة البنوك االسالمية بالبنوك التجارية التقليدية:-ثالثا
 واالستثمار البنكية األعمال تزاول مالية هيئات اإلسالمية،اليت تعد البنوك وبني التقليدية التجارية البنوك بني املميزة

.  1هبا توجد اليت الدولة يف االقتصادي النظام مكونات إحدى واالجتماعية،وتعترب والصناعية التجارية  امليادين يف
 هاتان متيز اليت التشابه وأوجه اإلختالف ألوجه اإلسالمية،سنتعرض والبنوك التجارية البنوك وللمقارنة بني

 هلا، فيمايلي : اخلاضعة لنشاط،والرقابةا ممارسة وعند التأسيس، التالية،عنديف املراحل الرئيسة  املؤسستان،

 املشرع التجارية،فقد اشرتط البنوك مثل املسامهة شركة شكل عموما،اإلسالمية البنوك مرحلة التأسيس:تتخذ-أ
 شكل اختاذ للبنك والقرض النقد جملس يرخص أن وميكن املسامهة، شركات شكل يف البنوك إنشاء ضرورة

 األجهزة حيث من .أما3املقر بلد لقانون البنك خضوع لقاعدة مسايرة االجتاه هذا املشرع تبىن وقد .2تعاضدية
 قطاع يف تتخصص اليت الشرعية، املضاربة مبديرية األخرية هذه تنفرد اإلسالمية والبنوك التجارية للبنوك املكونة

 وامليزة اإلسالمية البنوك يف املديريات أضخم وتعترب زراعي أو جتاري صناعي، االستثمار هذا كان سواء االستثمار،
 4التجارية البنوك عن تفرقها اليت األساسية

 واليت ودائع، شكل يف املودعني من باالقرتاض البنك التجاري وظيفة تتلخص املصريف: النشاط عند ممارسة-ب
 لتمويل حيتاجون الذين للمستثمرين الودائع هذه بإقراض والقيام ذمته، يف دينا للبنك لتصبح ملكيتها تنتقل

 .فال5بالفائدة واالقرتاض،والتعامل االستدانة على ترتكز التجاري للبنك األساسية الوظيفة فإن مشروعاهتم،لذا
 بغض سلفا حمدد عائد له بل أمواله، استثمار بأرباح له عالقة وال حدوثها، حالة يف خسائر أية املودع يتحمل

 ما البنك إىل املودع من تنتقل ال اإلسالمية للبنوك بالنسبة الودائع ملكية حني .يف6أمواله استثمار نتائج عن النظر
 .املضاربة  رأمسال يف مسامهته بقدر ،7واخلسارة الربح يف املشاركة حقه من استثمارها،وجيعل خماطر املودع حيمل

                                                           

 392 ص2007 ،5اإلسكندرية، ط اجلامعي، الفكر مقارنة،دار دراسة– اإلسالمية املصارف معامالت يف واخلسارة الربح عيد: الفضيل عبد عادل 1
 ( املعدل6883غشت 67املؤرخ يف 52 )ج.ر.العدد والقرض، النقدب يتعلق ، 2003 غشت 26 يف مؤرخ83/55من األمر رقم  03املادة رقم 2

 (2010 سبتمرب 01 يف املؤرخ 50 العدد )ج.ر 2010 غشت 26 يف املؤرخ 58/84رقم  باألمر واملتمم
 172 .ص ، 2006 ،5اخللدونية،ط دار ،-املصرفية والتقنيات اإلسالمي الفقه بني - اإلسالمية املصارف يف املضاربة اجلياليل:عقد عجة 3
 64 .ص ، 1990 ، د.ط، ،لبنان للمطبوعات، التعارف دار اإلسالم، يف الالربوي البنك الصدر: باقر حممد 4
 28ص ، 2008 ،6األردن،ط للنشر، وائل دار اإلسالمي، املصريف العمل صوان:أساسيات حسن حممود 5
األردن،  والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية العملية،دار والتطبيقات النظرية األسس اإلسالمية املصارف مسحان: حممد وحسني الوادي، حسني حممود 6
 30،ص 2007 ،  5ط
  اجلزائر، جامعة احلقوق، كلية العمومية، الدولة واملؤسسات ماجستري، مذكرة اجلزائري، الوضعي القانون إطار يف املصرفية سليمة:الرقابة زفوين 7

 506، ص 2012
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 من بدال الربح أساس على بدوره يرتكز الذي املشاركة، نظام على معامالهتا يف تقوم اإلسالمية البنوك أن باعتبار
 التعامل حمل وألن ألرباحها، الرئيسي املصدر ألهنا أنشطتها، حماور أبرز واالستثمار التجارة فتمثل .1الفائدة أساس
 كانت سواء اإلسالمية البنوك تقنيات مجيع يف هذا ويتضح مالية. أصول جمرد وليس حقيقية، وموجودات أصول
 تكون أو اإلستصناع، أو املتناقصة أو الدائمة، املشاركة خالل من أو بيع السلم، أو املضاربة، باملراحبة، متويل

 واملبادئ الضوابط حتكمه اإلسالمية البنوك نشاط التمليكي،وبالطبع كاإلجيار إجيارية .بصيغ مرتبطة عملياهتا
 .2ضرار وال ضرر ال ،وقاعدة بالغنم الغرم قاعدة أمهها اإلسالمية القواعد إطار يف تدور اليت اإلسالمية

 جيعلها بالفوائد،ال تعاملها التجارية،وتفردها بعدم البنوك من غريها عن اإلسالمية البنوك متيز الرقابة املصرفية:ان-ج
 .سلطتها حتت نشاطها ظلها ومتارس يف تعيش اليت املصرفية السلطات اجتاه عليها الواجبة االلتزامات عن منأى يف

 متارس اليت البنوك كافة على املركزي البنك جيريها اليت املصرفية للرقابة الطوعي خضوعها االلتزامات هذه ومن
 الشرعية، بالرقابة تدعى البنوك، من غريها عن متيزها برقابة اإلسالمية البنوك تنفرد كما 3.الدولة إقليم يف نشاطها
 ألحكام مطابقتها مدى من والتأكد الشرعية، الناحية من اإلسالمية البنوك عمليات ضبط يف دورها ويكمن
 وهي هيئات ثالثة الشرعية الرقابة ضمن وتندرج. 4الفتوى جهة من املعتمدة القرارات حسب اإلسالمية الشريعة

 مستوى على تتواجد اليت الفتوى وهيئة اإلسالمية، البنوك كل لرقابة العليا السلطة متثل واليت للرقابة، العليا اهليئة
 ملشاكل العملية واحللول الشرعية البدائل إجياد على والسهر الفتوى إصدار يف دورها ويكمن إسالمي، بنك كل

 مبتابعة وهتتم إسالمي، بنك كل مستوى على بدورها تتواجد اليت الشرعي التدقيق هيئة وهناك .اإلسالمية البنوك
 تنفي ال ذكرها السالف االختالف أوجه5. الشرعية للحدود البنك إدارة احرتام ومدى هيئة الفتوى قرارات تنفيذ
الربح.وميكننا  حتقيق إىل هتدف مالية هيئات باعتبارها،اإلسالمية والبنوك التجارية البنوك بني نقاط تشابه وجود

 :6تعداد بعض تلك النقاط فيمايلي

                                                           

 213 ص ، 2007 ،5اجلزائر،ط اخللدونية، دار والوضعي، اإلسالمي النظامني يف النقدية مجال:السياسةدعاس  بن 1
 جيوز ال أنه معناها فقهية قاعدة ضرره.أما قاعدة )ال ضرر وال ضرار(،فهي يتحمل أن جيب الشيء نفع ينال من بالغنم( تعين:أن الغرم قاعدة ) 2

بالضرر،  الضرر مقابلة جيوز ال أنه فتعين :ضرار وال ضرر، ال معىن وهذا ماله، أو نفسه يف آخر شخصا يضر أن لإلنسان جيوز ال أي ابتداء، اإلضرار
 26،ص 2008 ،5األردن،ط النفائس، دار اإلسالمية، الشريعة أحكام وفق للعمل التقليدية املصارف حتول العطيات: سامل خلف أنظر: يزن

 506اجلزائري،ص الوضعي القانون إطار يف املصرفية الرقابة سليمة: زفوين 3
 48قزويل عبد الرحيم:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مرجع سابق،ص 4

 48قزويل عبد الرحيم:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مرجع سابق،ص 5 
 43،ص 6881، 5األردن،ط ،مطبعة عمان،-مقارنة دراسة- واإلسالمية التجارية املصارف يف املصرفية واخلدمات األعمال حسن: حممد حنون 6
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    .أعماهلا طبيعة حسب البنوك تصنيف ضمن يندرج منهما كال-5

 .اجلارية احلسابات فتح وظائفها من-6

 .التجارية األوراق وحتصيل الودائع قبول-3

 البنوك عليها تعتمد اليت األسس نفس على مرتكزة ليست القروض،ولكنها أيضا تقدم اإلسالمية البنوك-4
 .التقليدية)القرض احلسن( أواالستثمارية التجارية

 .إطاراملعامالت يف األجنبية بالعمالت التعامل-1

 .واإلدارية املالية االستثمارات وتقدمي املمتلكات إدارة-2

 .وإصدارالكفاالت املستندة االعتمادات وفتح العمالت حتويل-7

 البنوك اإلسالمية وموارد أهدافالفرع الثاني:

معتمدا يف ،اإلسالميةتحقيقها وفقا ملبادئ الشريعة ل يسعى ،للبنك اإلسالمي عدة أهداف اقتصادية واجتماعية
ذلك على ماميلكه من موارد متنوعة،ومتجددة،متيزه عن البنوك التجارية التقليدية،وسنحاول توضيح أهم األهداف 

 :فيمايلي (ثانياباالعتماد على مواردها)(أوالاليت تسعى البنوك االسالمية لتحقيقها)

يسعى إىل حتقيقها  ،للبنك اإلسالمي عدة أهداف اقتصادية واجتماعية :البنوك اإلسالمية وموارد أهداف -أوال
وميكن توضيحها  تتنوع تلك األهداف،ما بني أهداف تنموية،وأخرى استثمارية اىل جانب األهداف االجتماعية.،

 :فيمايلي

 ،االقتصادية واالجتماعيةتساهم البنوك اإلسالمية بفعالية يف حتقيق التنمية :االسالمي  الهدف التنموي للبنك-أ
من خالل منط تنموي متميز حيقق التقدم والعدالة ،ا املصرفية مع الضوابط الشرعيةتهحيث تتماشى معامال

 1:واالستمرار وهي عملية تأخذ عدة أبعاد منها

ومن رأس املال اإلسالمي اجلماعي، وزيادة االعتماد اجلماعي على الذات بني الدول اإلسالمية، السعي جلذب-5
 .مث تقوية عالقات الرتابط والتكامل االقتصادي بالشكل الذي يعود باخلري على األمة اإلسالمية
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وحتقيق االكتفاء الذايت له من السلع ،العمل على إعادة توظيف األرصدة اإلسالمية داخل الوطن اإلسالمي-6
 .واخلدمات األساسية واإلسرتاتيجية اليت يتم إنتاجها

احلرفيني والصناعات الصغرية والتعاونيات باعتبارها مجيعا األساس لتطوير البنية االقتصادية  االهتمام بتنمية-3
 .2والصناعية يف الدول اإلسالمية

 .العمل على توسيع قاعدة العاملني،والقضاء على البطالة، وبالتايل زيادة الناتج اإلمجايل4-

افة األنشطة االقتصادية املشروعة،سواء يف الصناعة أو العمل على تأسيس وترويج املشروعات االستثمارية،يف ك-1
 .الزراعة أو التجارة وبالتايل توسيع قاعدة االستثمارات يف اجملتمع، وتنمية أصوله اإلنتاجية

 :3تتحدد معامل األهداف االستثمارية للبنك كمايلي الهدف االستثماري:-ب

توفرة يف اجملتمع،والقضاء على البطالة،وكذا القضاء على  حتقيق مستوى توظيف تشغيلي مرتفع لعوامل اإلنتاج امل-5
 .االستخدام هلذه العوامل كافة صور

 العمل على إمناء وتنشيط االستثمار يف خمتلف األنشطة االستثمارية االقتصادية، عن طريق االستثمار املباشر،-6
 .االستثماري العامواملشاركات وترويج املشروعات ودراسات اجلدوى للغري وحتسني املناخ 

حتسني األداء االقتصادي للمؤسسات سواء اليت يشرف عليها البنك أو املؤسسات األخرى وبالتايل القضاء -3
 .على اإلسراف

توفري خدمات االستثمارات االقتصادية والفنية واملالية واإلدارية املختلفة، مثل خدمات تضم اإلنتاج واملنتج -4
 .الرتويج والتوزيعوخدمات التسويق املتعددة ك

ترويج املشروعات سواء حلساب الغري، وحلساب البنك اإلسالمي ذاته، أو باملشاركة مع أصحاب اخلربة -1
 .م مسعة حسنةتهواملعرفة، والقدرة الفنية ممن حبوز

                                                                                                                                                                                     

 38اخلضريي،حممد حمسن:البنوك اإلسالمية،مرجع سابق،ص1
االقتصادية  العلوم يف املاجستري شهادة لنيل الربكة،مذكرة بنك حلالة قياسية دراسة -اإلسالمية البنوك يف االستثمار متويل ميلودي: حمددات العزيز عبد 2
 48،ص6882/6887اجلامعية السنة،جامعة اجلزائر،

 38اخلضريي،حممد حمسن:البنوك اإلسالمية،مرجع سابق،ص 3
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ب حتقيق مستوى مناسب من االستقرار يف أسعار السلع واخلدمات املطروحة للتداول يف األسواق، ورمبا يتناس-2
  1.مع مستوى الدخول.وبالتايل القضاء على أهم صور االحتكار

يسعى البنك اإلسالمي إىل املسامهة يف حتقيق العدالة االجتماعية،  الهدف االجتماعي للبنك اإلسالمي:-ج
وذلك من خالل اختيار املشروعات اليت تساهم يف حتسني توزيع الدخل أو منح القروض احلسنة أو إنشاء 

 :2االجتماعية وذلك باستخدام عدة وسائل من أمههااملشروعات 

 .العمل على تنمية وتطوير ثقة املواطنني بالنظام االقتصادي اإلسالمي1-

إنشاء املستشفيات واملعاهد العلمية والصحية اليت تقدم خدماهتا جمانا، للقضاء على األمية واألمراض اليت -6
 .تعاين منها الدول اإلسالمية

 .واالحتكار، وذلك بعدم التعامل مع ممارسيه أو توفري سبيل التمويل هلم حماربة الربا3-

حتقيق العدالة يف توزيع الثروة،وذلك بتوفري سبل التمويل لصغار املنتجني واألفراد منذ واخلربات واملهارات الذي -4
 .املعونة للفقراءعن طريق اهلباتاليتوفر لديه رأس املال،أوالضمانات يقدموهنا ملصادر التمويل، إضافة إىل تقدمي 

 ال ميكن للبنوك االسالمية حتقيق األهداف املذكورة سابقا مامل تكن متلك القدرة،:موارد البنوك االسالمية -ثانيا
العموالت واألجور  ودائع وغريها من،و من رأس مالواملالءة املالية الكافية لذلك.مالءة ترتكز على املوارد املتاحة 

بالغ املقرتضة،والشيكات واحلواالت املستحقة الدفع، وخمصصات أخرى،وتعد هذه املوارد جمتمعة والرسوم وامل
من  القاعدة اليت يقوم عليها املركز املايل للبنك والذي يعمل جاهدا على دعمها وباستمرار.وسنتناول هذه املوارد

 :مايليك خالل تقسيمها اىل ثالثة أصناف رئيسية

 املالية املؤسسات من كغريها اإلسالمية البنوك تعتمد:لالموال في البنوك االسالميةلية الداخوارد الم-1
 ميزانية يف النسيب حجمها وخيتلف األموال هذه مصادر األنشطة،وتتنوع خمتلف تأدية يف املالية املوارد على األخرى
 :3ومن أمهها نذكر مايلي البنك،

                                                           

 46،صالربكة،مرجع سابق بنك حلالة قياسية دراسة -اإلسالمية البنوك يف االستثمار متويل ميلودي: حمددات العزيز عبد 1
 35اخلضريي،حممد حمسن:البنوك اإلسالمية،مرجع سابق،ص 2
 العلوم يف ماجستري،مذكرة اإلسالمية املصرفية املنتجات لبعض نقدية دراسة -اإلسالمية املصرفية الصناعة تطوير يف املالية اهلندسة لعمش آمال: دور 3

 67،ص 6855/6856سطيف،اجلزائر،السنة اجلامعية – عباس فرحات جامعة ، التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم التجارية،كلية
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 عند املشروع، أصحاب منبنك ال عليها حيصل اليت األموال قيمة جمموع ة:وهواإلسالمي بنوكال يف املال رأس -أ
 رأس ميثل وعليه.1عينية أو نقدية كانت سواء تالية، فرتات يف عليها تطرأ ختفيضات أو إضافات وأية تكوينه، بدء
 األصول اقتناء يف ويستخدم املصدرة، لألسهم االمسية القيمة مقابل مالية مبالغ من املسامهون يقدمه ما كل املال

 بنكال فيها ميارس اليت الفرتة خالل النقصان أو بالزيادة تغريات؛إما عليه تطرأ أن وميكن ،بنكال نشاط لبداية الثابتة
 أصحاهبا؛ ذمة يف مستحقة حصص هناك تكون أن دون،بالكامل امدفوع يكون أن املال رأس يف ويشرتط.أنشطته

 رأس من أقل يكون أن املدفوع املال لرأس ميكن أين ،التقليدية بنوكلل بالنسبة عليه متعارف هو ما عكس على
 العناصر أحد هباعتبار  املال رأسوتكمن أمهية  .2الشركاء بعض على ادين اجلزء ذلك يبقى أن على به؛ املصرح املال

أيضا يغطي .للمودعني بالنسبة والثقة واألمان احلماية يوفر ،يف كونهاإلسالمي البنك مليزانية املكونة األساسية
 اخلسائر مواجهةأيضا السيولة؛ على املتوقع غري الطلب مواجهةو نشاطه؛ وبداية البنك تأسيس عن الناجتة النفقات

 .3مستقبال هلا التعرض حيتمل  اليت

 جمموع االحتياطات متثلاذ اإلسالمية،بنوك ال يف التمويل مصادر من امصدر  االحتياطات تعتربو :االحتياطات -ب
 املركز لدعم وتكون اختيارية، أو قانونية طبيعة ذات تكون وقد ،بنكلل احملققة األرباح من اقتطاعها يتم اليت املبالغ
 املسامهني؛ حقوق من احق وباعتبار االحتياطات .بنكال يواجهها أن حيتمل اليت املخاطر خمتلف ومواجهة املايل
 القابلة األرباح يف واملسامهني املودعني من كل حصة حتديد بعد أي عليهم، ستوزع اليت األرباح من تقتطع فإهنا

 تعتربو .4سواء حد على واملودعني املسامهني أموال وتوظيف استثمار عن ناجتة املتولدة األرباح أن ذلك للتوزيع؛
 األمان درجة من تزيدو  له؛ املايل املركز تدعم أهنا ذلك اإلسالمي، البنك ميزانية يف اضروري اعنصر  االحتياطات
 .ألمواهلم اضمان باعتبارها املودعني لدى واالطمئنان

 متثل  حيث لألموال، الداخلية املصادر من احملتجزة واألرباح املخصصات تعترب :املخصصات واألرباح احملتجزة -ج
 ملواجهة أو األصول، قيم يف النقص ملواجهة بنكلل احملققة األرباح من استنزاهلا يتم اليت املبالغ املخصصات

 أو الضرر باختالف املكونة املخصصات أنواع وختتلف.1الوقوع مؤكدة تكن مل وإن قيمتها تتحدد مل التزامات
 لدى والتزاماته ضماناته كفاية وعدم،الشركاء بعض إعسار أو األمانة خيانة أو،السداد كعدم املتوقعة اخلسارة

                                                           

 637،ص 5220، 5عمان،األردن،ط أسامة، دار والتطبيق، النظرية بني اإلسالمية املصارف جدي: رحيم الرزاق اهلييت عبد 1
 556،ص 6887، 6ط بريوت،لبنان، اجلامعية، الدار العملية، للممارسات فقهية علمية دراسة-اإلسالمية املصارف الشعراوي: فضل عايد 2
 553ص ، 2004 ،5،طجدة التدريب، و للبحوث اإلسالمي املعهد اإلسالمية، البنوك يف اإلسرتاتيجية اإلدارة املغريب: الفتاح عبد احلميد عبد 3
 552املرجع السابق،ص 4
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 وتعترب .البنك تواجه قد اليت املخاطر من ذلك غري إىل،املالية واألوراق األصول بعض بيع يف خسارته أو ،بنكال
 املبالغ هي،فاحملتجزة األرباحأما .2اإلسالمية بنوكال يف املخصصات أنواع أهم االستثمار عمليات خماطر خمصصات

 متويل يف وتستخدم التالية، السنوات إىل ترحيلها ويتم املالية، السنة خالل احملققة بنكال أرباح من تقتطع اليت
 تعتربو .العامة اجلمعية من مبوافقة احملققة األرباح كل احتجاز يقرر أن بنكلل والعمليات،وميكن األنشطة خمتلف
 باعتبارها اإلسالميةبنوك ال يف األموال مصادر أهم من حمتجزة وأرباح واحتياطات مال، رأس من امللكية حقوق

 املتوسطة االستثمارية األنشطة مبختلف قيامه عن الناجتة املخاطر ملواجهة،بنكال عليها يعتمد اليت الركائز أحد
 متوسط التوظيف يف الذاتية موارده إىل يستند اإلسالمي بنكال أن ومبا.3خماطرها بارتفاع تتميز اليت األجل وطويلة
 مقارنة أكرب تكون امللكية حقوق نسبة فإن الربوية؛ واإلقراض التمويل مصادر إىل اللجوء دون األجل وطويل

 .4التقليدية بنوكبال

 اخلارجية املوارد على كبري بشكل املالية املؤسسات تعتمدالخارجية لألموال في البنوك االسالمية: واردالم -2
 يف بقائها مدة باختالف املوارد هذه وختتلف.ميزانيتها يف األكرب القسم وتأخذ املودعني، من استقطاهبا يتم اليت

 ،ونذكر منها مايلي:منها والغرض ،بنكال

  هيو  معها، املتعاملني من اإلسالمية بنوكال تتلقاها اليت املالية املوارد من اجلارية الودائع تعترب:الجارية الودائع-أ
 أي يف للسحب قابلة أهنا مييزها ما وأهم .جارية حسابات صورة يف بنكال لدى إيداعها يتم اليت املبالغعبارة عن 

 املودع من عمولة بنكال ويتلقى.عليها تكلفة أي بنكال حتمل ال مالية موارد جيعلها ما أصحاهبا، قبل من وقت
 املال، وحتويل الشيكات، كصرف االمتيازات بعض من االستفادة مقابل يف الودائع من النوع هذا على

بنك لل ميكن حيث الفقهاء، اتفاق حسب وهذا قرض، عقد أهنا على اجلارية الوديعة وتكيف.5إخل...وحفظه
 برد فيلتزم ،6هلا اضامن يكون أن على الوديعة باستثمار يقوم أن اجلاري احلساب صاحب من وبتفويض اإلسالمي

                                                                                                                                                                                     

 06، ص5222، 5القاهرة،مصر،ط مشس، عني مكتبة واملشروعات، لألموال الفعالة شاكر:اإلدارة نبيل 1
 557اإلسالمية،مرجع سابق،ص البنوك يف اإلسرتاتيجية اإلدارة املغريب: الفتاح عبد احلميد عبد 2
 553،صمرجع سابقاخلضريي،حمسن أمحد: البنوك اإلسالمية،  3
 553سابق،ص العملية،مرجع للممارسات فقهية علمية دراسة-اإلسالمية املصارف الشعراوي: فضل عايد 4
 512،ص سابق، العملية،مرجع للممارسات فقهية علمية دراسة-اإلسالمية املصارف الشعراوي: فضل عايد 5
 متلكه بقصد الشيء حاز الذي احلائز يد هي :الضمان يد:أن حيث أمانة يد وليس ضمان يد أهنا على اجلارية الوديعة على اإلسالمي البنك يد تقع 6
 جيب أنه أي مساوية، بآفة أو غريه، بفعل أو بفعله، لصاحبه رده عن عجز إذا يضمنه الشيء على اليد واضع أن الضمان يد وحكم نفسه، ملصلحة أو

 يد هي :األمانة يد مساوية. أما بآفة ولو عنده هلك إذا الغري اجتاه املقبوض عن مسئوال يكون املضمون وقابض .اإلتالف أو بالتلف املثل ضمان عليه
 أن األمانة يد وحكم .واملضارب والشريك والوكيل واملستأجر واملستعري كالوديع املالك، عن نائبا باعتباره بل متلكه، بقصد ال الشيء، حاز الذي احلائز
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 مصادر بني من امصدر  اجلارية الودائع تعتربو . استثمارها عن النامجة املخاطر ويتحمل لصاحبها، الوديعة أصل
 الذي األمر التمويلية، والعمليات االستثمارية املشاريع خمتلف متويل يف اإلسالمية بنوكال عليها تعتمد اليت األموال
 باعتباره وذلك الودائع، هذه استثمار عن ينتج اعائد اإلسالميبنك لل تدركبرية لكوهنا    أمهية تكتسي جعلها
 يقومون ال أصحاهبا أن باعتبار االستقرار من بنوع تتميز وهي؛"بالضمان اخلراج" بقاعدة عمال األموال هلذه اضامن

 من حمددة أنواع متويل يف عليها يعتمد اليت الثابتة املصادر بني من اعتبارها ميكن لذا املودع، املبلغ كل بسحب
 .1االستثمارية املشاريع

 املشاريع، خمتلف يف استثمارها بقصد أصحاهبا قبل من إيداعها يتم اليت األموال هيو :االستثمارية الودائع -ب
 اليت املوارد أهم أحد جيعلها امم ،بنكال مع عليها االتفاق مت اليت الفرتة خالل سحبها يف احلق هلم يكون أن دون
 االستثمارية الوديعة وتكيف.االستثمارية أنشطته خمتلف ممارسة يف اإلسالمي بنكال يعتمدها واليت باالستقرار تتميز

 باألموال، امضارب يعد الذي بنكوال املال، رب يعترب الذي املودع بني مضاربة عقد أهنا على اإلسالميبنك ال يف
 ألحد خمالفة أو تعدي أو تقصري عنه ثبت إذا إال استثمارها عن الناجتة األرباح وال الوديعة أصل يضمن ال حبيث
 فتقع اخلسائر أما املضاربة، عقد يف عليها املتفق النسب حسب تقامسها يتم أرباح، حتقيق حالة ففي .العقد شروط

 عقد" وفق واملودعني بنكال بني العالقة تكييف أيضا مت لقدو .2هوعمل جهده املضارب وخيسر املال رب على
 األرباح من حصة وتأخذ لديه، املودعني أموال توظيف يف الوكيل بدور اإلسالمية بنوكال تقوم ،حيث"بأجر الوكالة
 ااستقرار  أكثر اإلسالمية بنوكال يف االستثمارية الودائع تعترب و .الوكالة هلذه مقابال الودائع هذه استثمار عن الناجتة
 سحبها األحوال من حال بأي اهبألصحا ميكن وال العقد، يف حمددة آجاهلا ن أ باعتبار اجلارية، الودائع من اوثبات
 تتاح اليت االستثمارية البدائل خمتلف بني االختيار منبنك ال نميك امورد جيعلها ما وهو.عليه املتفق التاريخ قبل
 خالل من وذلك ا،هتاقتصاديا وتطوير للمجتمعات التنمية حتقيق يف اإلسالمية بنوكال رسالة جوهر متثلفهي .له

 النظام ينتهجها اليت املخاطر فصل سياسة عن ابعيد والعمل، املال رأس بني التعاون أساس على يقوم نظام تأسيس
 .3األكثرية حساب على األقلية ثروة فيه تتزايد الذي التقليدي، املصريف

                                                                                                                                                                                     

وقابض  باإلتالف، تضمن أن وجيب بالتلف، ضماهنا جيب ال أنه أي إمهال، أ تقصري أو تعد منه حصل إذا إال هلكت إذا يضمنها ال عليها اليد واضع
 املالية املؤسسات مؤمتر إىل مقدم حبث واالستثمار، التمويل الزحيلي: صيغ وهبة :راجع.احلفظ يف بالتقصري أو بالتعدي إال املقبوض عن يسأل ال األمانة

 5843، ص2004 املتحدة، العربية اإلمارات والقانون، الشريعة كلية اإلسالمية،
 67،ص ،مرجع سابقاإلسالمية املصرفية املنتجات لبعض نقدية دراسة -اإلسالمية املصرفية الصناعة تطوير يف املالية اهلندسة لعمش آمال: دور 1
 102ص سابق، مرجع اإلسالمية، املصارف الرفاعي: حممد فادي 2
 62اإلسالمية،مرجع سابق،ص املصرفية املنتجات لبعض نقدية دراسة -اإلسالمية املصرفية الصناعة تطوير يف املالية اهلندسة لعمش آمال: دور 3
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 هذه كل أو بعض سحب يف احلق لصاحبها ويكون غالبا، املقدار صغرية ودائع وهيالودائع االدخارية:-ج
 واملدة الوديعة حبسب عوائد الودائع هذه على بنوكال وتدفع إياه، بنكال مينحه الذي التوفري دفرت مبوجب الوديعة

 الوعي وتنمية لديها، مهتمدخرا إيداع على املدخرين صغار بتشجيع اإلسالمية بنوكال وتقوم.1بنكبال بقيتها اليت
  وقعت إن اخلسارة أو الربح يف اهبأصحا وتشارك اإليداعات هذه باستثمار تقوم حيث لديهم، واملصريف االدخاري

 االستثمار، حساب يف بالكامل إيداعها بني اهبأصحا بتخيري اإلسالمية بنوكال تقوم الودائع من النوع هذا يف.
 حساب يف اآلخر القسم ويرتك االستثمار، حساب يف منها قسم إيداع وبني واخلسارة، الربح يف تشارك أن على

 رد بضمان يقوم أن على بنكال لدى األموال هذه إيداع وبني املودع، من احملتمل السحب طلبات ملواجهة االدخار
 .2املال أصل

اذ يتميز هبا عن بقية البنوك األخرى،واليت يقوم .أمهية خاصة بالنسبة للبنك اإلسالمي وميثل هذا املصدرالزكاة:-د
 شاط عمالئه،أو من خالل تقدمي األفراد إىل البنك بالزكاة مباشرةن ن املنبع من ناتج نشاطه ومن ناتجبتحصيلها م

 3:خالهلا حيصل البنك على جزء من موارده من بينها.وعلى هذا فإن للزكاة مصادر متعددة من 

 .الزكاة اليت يدفعها البنك نفسه من رأمساله وأرباحه -

أو على ناتج استثمارات -بعد موافقتهم-الزكاة احملصلة من العمالء سواء على أمواهلم احملتفظ هبا لدى البنك -
 .تلك األموال

ك،ومن املؤسسات واهليئات األخرى، وتعد الزكاة أداة فعالة من أدوات الزكاة من األفراد غري املتعاملني مع البن -
البنك اإلسالمي يف حتقيق العدالة االجتماعية بأوسع معانيها وأمشل عناصرها، وحتدد مصارف الزكاة وفقا ملا جاء 

والغارمني عليها ويف  يف قوله تعاىل:"إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب
.وتشكل الزكاة موردا من موارد البنوك اإلسالمية العتبارين 4سبيل اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم"

 :مهمني مها
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حبكم تكفل البنك اإلسالمي جبمع الزكاة، فإنه يعترب من العاملني عليها، وبالتايل جيوز له أن يأخذ منها -
 (صيلة )والذي يشكل سهم العاملني عليها يف اآلية الكرمية( من احل5/0الثمن)

إن البنك اإلسالمي عند إنشائه لصندوق الزكاة ألصحاهبا، الذين حددهتم اآلية الكرمية كال على حدا،وبعد -
م حيق للبنك أن يستثمر أمواهلم يف مشاريع استثمارية، ومن مث تضاف هذه األموال احملصل عليها،إىل تهمشاور
مال البنك وتوجه إىل االستثمارات يف مشاريع مرحبة. والبنوك اإلسالمية تعمل جاهدة على إعطاء الزكاة رأس 

 .وظيفتها احلقيقية يف اجملتمع املتخلف. يف حتقيق التكافل االجتماعي والتنمية االقتصادية

النوع باختصار ألن مكانتها تضم هذه املوارد العمالت والرسوم وسنستعرض هلا جمتمعة يف هذا :1موارد أخرى-3
أقل بكثري من مكانة املوارد السابقة الذكر، فالبنوك اإلسالمية تتقاضى عموالت وأجور أو رسوما من اخلدمات 
اليت تؤديها للزبائن كتأجري اخلزائن احلديدية، والقيام بأعمال الوكالة أو اإلجارة أو التحويل أو غري ذلك من 

وتعد مداخيل البنوك اإلسالمية .2الوكالة أو اإلجارة ومها من العقود اجلائزة شرعا اخلدمات بناء على كل من عقد
هنا مبثابة مردودية خاصة التوزع على أصحاب الودائع، فمثال يشرتط مصرف فيصل اإلسالمي السوداين للحصول 

البنك من جراء ا، وحترر املبالغ اليت يتقاضاها تهعلى مقابل أي خدمة يقدمها أن تكون مشروعة يف حد ذا
العمل،وتغطية اجلهد الذي يبذله من أجلها،وأشار قانون املصرف اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار،للوكالة 
بأجر يف معرض حديثه عن إدارة البنك لكل مقابل لإلدارة املصرفية علما أنه نص على قيام البنك بدور الوكيل يف 

 .3قرن الوكالة يف هذه احلالة بأجرجمال اخلدمة االجتماعية، ولكن دون أن ي

 المطلب الثاني: الواقع القانوني للبنوك اإلسالمية

بعض الدول اإلسالمية قامت بسن تشريعات للبنوك اإلسالمية على غرار القوانني اليت حتكم البنوك التقليدية 
فيها للتعامل إال بالبنوك وذلك لتنظيمها،بل أن بعضها اختذت موقفا صارما من البنوك التقليدية إذ ال يسمح 

اإلسالمية كماهو احلال بالنسبة إليران،وباكستان،والسودان.وهناك دوال أصدرت قوانني خاصة لتنظيم عمل البنوك 
 سوريا. لبنان، اليمن،الكويت، املتحدة، العربية اإلمارات تركيا، اآلن يف:ماليزيا، اإلسالمية، وتتمثل هذه الدول حلد

ك اإلسالمية تنظم مبوجب قواعد قانونية حتكم تعامالهتا داخل الدول اإلسالمية، فإن ذلك وملا كانت هذه البنو 
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إذ يعترب هذا األخري اإلطار القانوين الشامل الذي حيكم كافة ،حيتم عليها ضرورة الرقابة من طرف البنك املركزي
باحلديث عن اجلوانب القانونية  البنوك، سواء كانت بنوك إسالمية أم بنوك تقليدية.وهو ماسنحاول حتديده هنا

 (.فرع ثان) يف للواقع القانوين هلذه البنوك باجلزائرو ( فرع أولللبنوك االسالمية)

 الجوانب القانونية للبنوك االسالمية:ولاأل الفرع

وإلجراءات (، أوال)لتنظيمها القانوين،وذلك بالتطرق جلوانب القانونية للبنوك االسالمية عموماسنتناول خمتلف ا
 فيمايلي:( ثانيا) تأسيس وتسجيل البنوك اإلسالمية

عملت الدول اإلسالمية على بعث شعاع البنوك اإلسالمية من خالل  التنظيم القانوني للبنوك اإلسالمية:-أوال
جمموعة النصوص عن طريق ن شأهنا تنظيم البنوك اإلسالمية إجياد أطر قانونية مب،إعادة النظر يف املنظومة املصرفية

جنب مع البنوك القانونية اليت من شأهنا أن تضمن إمكانية اعتماد بنوك إسالمية يف النظام املصريف جنبا إىل 
التنظيم القانوين للبنوك اإلسالمية يف أربعة اجتاهات: النظام املصريف اإلسالمي الكامل، ونظام  يسري التقليدية،وعليه

بنوك اإلسالمية، ونظام خاص لكل بنك إسالمي ونظام خضوع البنوك اإلسالمية اجلمع بني البنوك التقليدية وال
 .1للقوانني التقليدية

قامت جمموعة من الدول اإلسالمية بإحداث تغيري جدري يف أنظمتها النظام املصريف اإلسالمي الكامل:-أ
اعتمدته باكستان منذ  مايل وهذا وذلك من خالل إدخال األسس اإلسالمية على املستويني القانوين واملا املصرفية،

ومن أجل حتقيق الوحدة والتكامل ،2من خالل إعالهنا خطة مدهتا ثالثة سنوات لتطبيق ذلك النظام5272سنة 
للنظام املصريف اإلسالمي مت إدخال تعديالت يف العديد من القوانني األخرى وهي: قانون البنوك وقانون الشركات، 

العديد من األنظمة على إعادة النظر  لذلك عملت،3انون ضريبة الثروةالتسجيل وق وقانون ضريبة الدخل، وقانون
 ونفس النهج انتهجته كل من ايران والسودان،فيما بعد..يف املعامالت البنكية من خالل حترمي التعامل بالفائدة
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ئم بني النظام اخلاص نظام اجلمع بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية: تزاوج بعض الدول بني ماهو قا-ب
بالبنوك التقليدية والنظام اخلاص بالبنوك اإلسالمية إذ بدأ العمل على نظام اجلمع بني هذين النظامني منذ سنة 

أين صدر القانون املاليزي للبنوك والذي يشتمل على قانون لتنظيم وتأسيس البنوك اإلسالمية واإلشراف  5203
عرفت يف  يف البنوك اإلسالمية اليت 5204ويف تركيا بدأ العمل هبذا النظام سنة . 1عليها من البنك املركزي املاليزي

 ومن بني البنوك اإلسالمية اليت أنشأت يف ذلك الوقت بنك الربكة.بادئ األمر باسم )بيوت التمويل اخلاصة(
 عليها أية فائدة أووتقبل بيوت التمويل الرتكية الودائع يف حسابات جارية اليستحق املودع ،2بنك فيصل،الرتكي

ربح ويلتزم البنك بردها عند الطلب كما تقبل احلسابات املشرتكة اليت يشارك فيها املودع البنك الربح واخلسارة،  
شاء مايعرف والذي مبوجبه مت إن 5277لسنة  76كما صدر نفس القانون يف دولة الكويت مبوجب املرسوم رقم 

وأوجه االستثمار املختلفة مع ،تية تقوم بالنشاطات املالية وأعمال التأمنيكشركة مسامهة كوي،ببيت التمويل الكوييت
استبعاد عنصر الفائدة كماهو مبني يف النظام األساسي للشركة املذكورة. وقد نصت املذكرة اإليضاحية للمرسوم 

نشاطها وماورد يف بتأسيس الشركة املذكورة بعدم تقيدها بأحكام القوانني القائمة،وذلك فيما يتعارض مع طبيعة 
لذلك جند أن معظم الدول أصبحت تدرج ضمن قوانينها املتعلقة بالنقد والبنك املركزي بابا أو .نظامها األساسي

 .لهظالبنوك اإلسالمية اليت تنشأ يف  فصال، حتت عنوان البنوك اإلسالمية،واليت أصبحت مبوجبه كافة

إسالمي واليت  بنكي اإلسالمية اليت اليوجد فيها نظامنظام خاص لكل بنك إسالمي: قامت بعض الدول -ج
إقامة بنوك إسالمية مبوجب قانون ب بالسماح،ختلو قوانينها من وجود أي تنظيم معني إلنشاء البنوك اإلسالمية

خاص أو مرسوم لكل بنك ينشأ ملمارسة ومباشرة املعامالت اإلسالمية، كماهو احلال بالنسبة ملصر إذ مت تأسيس 
كما صدر النظام األساسي   5277الصادرسنة 40املصري مبوجب قانون خاص رقم  يصل اإلسالمي()بنك ف

إذ يلتزم البنك يف معامالته لقواعد الشريعة .3للبنك املذكور بقرار من وزير األوقاف املصري من نفس السنة
تعديل هذا القانون املنشئ للبنك ،السيما حترمي التعامل بالفائدة وتشكيل جلنة للرقابة الشرعية وقد مت  اإلسالمية

والذي نص على خضوع البنك للقوانني املنظمة للرقابة على  5205الصادر سنة   546مبوجب القانون رقم 
لكن جند أن .هوللقوانني اليت تنظم الرقابة على البنوك بصفة عامة،وفيما اليتعارض مع قانون إنشائ،النقد األجنيب

األوقاف إذ كان  السالف الذكر املنظم للبنك والصادر عن وزير 40به القرار رقم هذا التعديل يتعارض مع ماجاء 
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البنك من خالله الخيضع للقوانني املنظمة للرقابة على النقد األجنيب وغريها من أحكام قانون الشركات مع 
 لسنة53 رقم يف األردن مبوجب القانون املؤقت ئأنش .كماخضوعه يف معامالته للعملة املصرية بطبيعة احلال

 يزاول والذي-هبا بنك فيصل اإلسالمي مبصر ئاإلجراءات اليت أنش بنفس-البنك اإلسالمي األردين،5270
وبصفة خاصة عدم الدخول يف أي .أعماله املصرفية على أساس العقود الشرعية يف املشاركة والربح واإلقراض

  2بتأسيس بنك قطر الدويل اإلسالمي5228لعام  16املرسوم رقم  ويف قطر صدر.1معامالت ربوية جبميع صورها

البنوك اإلسالمية اليت ختضع للنظام التقليدي: واملقصود بذلك جمموعة البنوك اإلسالمية اليت الختضع لقانون -د
 التقليدية.ومن أمثلة ذلك املصرف اإلسالمي الدويل يف الدمنارك بنوكا ختضع للقوانني املنظمة للوإمن،خاص هبا

على التصريح بإنشاء فرع له يف الدمنارك إذ يباشر العمل املصريف اإلسالمي  بنكحصل هذا ال57/6/5203ففي
ته مع خضوعه للقوانني املصرفية التقليدية السارية، ولكن مع التصريح حبق املودع يف عدم تقاضي فائدة على وديع

وحق املسامهني يف إشراك املودعني يف األرباح، وكان ذلك يقتضي فصل احلسابات غري املتفقة مع الشريعة 
ألحكام الشريعة  .نستنج أن التعامل وفقا3اإلسالمية عن،احلسابات األخرى اليت تتعامل وفقا للصيغ اإلسالمية

هذا النوع من البنوك اإلسالمية يف الدول  لذلك وجد.خاضع للمودع نقسه البنوك اإلسالمية يف هذا النوع من
 .الغربية اليت يعيش فيها املسلمني

يف الدول اليت  ،تنص جل القوانني املنظمة للنظام املصريف: إجراءات تأسيس وتسجيل البنوك اإلسالمية-ثانيا
املتبعة لتقليدية ا البنوكالعام إلجراءات تأسيس  إجراءات تتسق عموما مع اإلطار ،اعتمدت نظام البنوك اإلسالمية

أن تتخذ هذه البنوك شكل ،إذ أوجبت قوانني كل الدول اليت تسمح بإنشاء البنوك اإلسالميةيف معظم دول العامل.
ماعدا فروع البنوك األجنبية اليت تعفى من هذا  .شركة املسامهة.من خالل طرح أسهمها لالكتتاب العام واملباشر

 املركزي بناء على طلب يقدم إىل البنك،يف سجل خاص بالبنوك اإلسالميةيتم تسجيل البنوك اإلسالمية و .1الشرط
أي بناء على توصية البنك  ،املالية بعد اقرتاح من حمافظ البنك املركزي ويكون التسجيل بناء على قرار من وزير

كما الجيوز للبنوك .عد تسجيلها يف ذلك السجلإال ب،املركزي إذ الجيوز هلذه البنوك اإلسالمية أن تباشر نشاطها
 إال بعد احلصول على موافقة مسبقة من طرف البنك املركزي. ،اإلسالمية أن تنشأ فرعا هلا يف الداخل أو يف اخلارج
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ومن  ،وملا كانت البنوك اإلسالمية ذات طبيعة خاصة من حيث عدم تعاملها بالفوائد والقروض أخذا وعطاء
فقد جنحت بعض اآلراء إىل إقصائها .تتمثل يف اجلزء األكرب من أموال املودعني فضال عن رأمساهلاحيث أن أمواهلا 

للدول اليت تسمح بإنشاء البنوك اإلسالمية، على أساس أن خضوعها لتلك الرقابة  ،من نطاق رقابة البنوك املركزية
 البنوك اإلسالمية يف دع لديها،بأدواهتا اخلاصةتتمثل يف عدم إمكاهنا توظيف األموال املو .من شأنه إحلاق أضرار هبا

مع إسناد تلك الرقابة إىل اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية واعتبار ،عفائها من رقابة البنوك املركزيةلذلك البد من إ،
 .2هذا األخري كبنك مركزي إسالمي

 الواقع القانوني للبنوك اإلسالمية بالجزائر الفرع الثاني:

مث ملتطلبات ،،وآليات تسجيل البنوك يف القانون اجلزائريباحلديث عن نشأته باجلزائر يواقع البنكلل هنا سنتطرق
 فيمايلي: اإلسالمي باجلزائر يالعمل البنك

 يف ظل وجود سلطة االحتالل الفرنسي للجزائر. 1851 سنة 3اجلزائر بنك ستأس :الجزائر في البنوكنشأة -1
 كإمتداد التجارية البنوك من هامة شبكة ظهرت وبعده واحد، آن يف إئتمان وبنك إصدار كبنك نشاطه مارسو 

 كان كما.املعمرين مصاحل خدمة وظيفتها وكانت اإلئتمانية، السياسة جمال يف خاصة الفرنسي املصريف للنظام
 وبنوكخاصة، أخرىو  عامة بنوك القطاع شهدفونشاطها، التجارية البنوك تأسيس على تأثريه آنذاك اللربايل للنظام

 اإلستقالل عشية البنوك عدد فبلغ .القطاعات كل يف واإلستثمار املنافسة حبرية املصرفية املهنة ومتيزت خمتلطة،
 وبعد.4األوىل بالدرجة الكربى املناطق يف نشاطها يرتكز فرعا 409 حويل فروعها بنكا،وجمموع 13 حوايل

 التبعية هذه قطع على تعمل السلطات جعل الفرنسي،ما لإلقتصاد تابعا إقتصاديا نظاما اجلزائر ورثت اإلستقالل
 وكأول.5اإلقتصادية التنمية ملتطلبات يستجيب وطين مصريف قطاع بناء ضرورة على ،والتأكيد 1962 سنة منذ

 رقم 6القانون مبوجب املركزي البنك إنشاء مت،اهتسياد ممارسة يف اجلزائر إرادة يعكس القطاع هذا يف إجراء
                                                                                                                                                                                     

من قانون البنك املركزي الكوييت. وهذا الشرط كذلك اشرتطه البنك املركزي اجلزائري ومل يقصره على البنوك اإلسالمية  28وهذا ما نصت عليه املادة  1
 . بل مشل كذلك التقليدية

 578شعاشعية، خلضر:اجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية، مرجع سابق،ص2
 اجلزائر  بنك جمددا إمسه ليعود إستقالهلا بعد لتونس بالنسبة اإلصدار حق البنك فقد1958 عام ،ويف 1900 سنة وتونس اجلزائر بنك إىل إمسه تغري 3
 513سابق،ص مرجع البنوك ، إقتصاد يف القزويين، حماضرات شاكر 4
 ، 6858سكيكدة، ، 1955 أوت 20 جامعة اإلنسانية، والدراسات البحوث جملة البنكية، اإلصطالحات يف اجلزائرية التجربة نصرية، لبجريي 5

 685، ص1العدد
 5226  ديسمرب 28 يف املؤرخ 10 اجلزائري،اجلريدة الرمسية،العدد املركزي البنك مركز وحتديد إنشاء يتضمن 26/544رقم  القانون 6
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 خالل اإلصدار مهمة مارس الذي ر،ائاجلز  بنك عن كبديل 5223جانفي أول من إبتداء ليحل ،26/544
 التوجه ذو اإلقتصادي النشاط متويل إستمرار ضمان على بالعمل املرحلة هذه ومتيزت .االستعمارية احلقبة

 .أخرى جهة من املالية املوارد وشح جهة، من التمويلي دوره عن األجنيب املصريف القطاع تراجع أمام اإلشرتاكي
 عليه يعتمد متماسك قوي مصريف نظام تكوين يف اجلزائرية السلطات إليه تصبو كانت ما يتحقق مل لكن

 األجنبية التجارية البنوك املصرفية، ومواصلة الساحة عن الوطنية التجارية البنوك غياب بسبب الوطين، اإلقتصاد
 سنة من بداية 2الوطنية التجارية بالبنوك وتعويضها .1األخرية هذه تأميم إىل دفعمما  للمهنة، إحتكارها
 يف سامهت واليت املصريف القطاع على هامة تغيريات78/233 رقم املالية قانون أدخل 1971 سنة ويف.1966
 يف والتحكم النقدية، السياسة إدارة عن املركزي البنك بعدأ حيث لإلقتصاد، املايل التخطيط مرحلة إىل الدخول
 البنوك بني املنافسة تقييد إىل املوجه اإلقتصاد سياسة أدت وقد. املالية وزارة اهب  إنفردت اليت اإلقراض سياسة

 السياسية التطورات أفرزتو .املصرفية الصناعة تطوير عن وختلت ،املركزية اإلدارة يد يف أداة أصبحت اليت التجارية،
 تتماشى جلعلها اجلزائري املصريف النظام مقومات بعض يف النظر إلعادة احلاجة واخلارجية الداخلية واإلقتصادية

 دوره املركزي للبنك أعاد الذي .4والقرض البنوك بنظام املتعلق  02/56رقم القانون إصدار إىل أدى ما معها،
 املركزي البنك يف ةممثل املصرفية للمنظومة املكونة املؤسسات وبني.النقدي لإلصدار وكبنك للبنوك كبنك التقليدي

 كل أخضع بأن املصريف، للنشاط دموح قانوين إطار ولأ 02/56 رقم القانون يعد كما  .القرض ومؤسسات
 خمتلفة، تشريعية ألحكام ختضع كانت أن بعد ألحكامه القروض ومنح الودائع تلقي يف تعمل اليت املؤسسات

 دورها (القرض مؤسسات)للبنوك القانون هذا وأعاد،اهتنشاطا مست اليت التحوالت اهتجتاوز  أو متناقض بعضها
 التدابري مجيع وإختاذ للمؤسسات، املالية الوضعية ومتابعة متنحها، اليت القروض إستخدام متابعة يف التقليدي
للتعديل  02/56 القانون تعرض اإلصالحية، السياسة إطار ويف.القروض تسديد عدم خطر من للتقليل الضرورية
 يف تابعة كانت اليت،البنوك فيها مبا العمومية املؤسسات األوىل بالدرجة مس الذي 00/82 5القانونمبوجب 

                                                           

 معسكر ومكتب إفريقيا يف والصناعة للتجارة الوطين والبنك والتجاري، الصناعي والقرض وتونس، للجزائر العقاري القرض :يف البنوك هذه متثلت 1
 البنك الشمال، قرض العامة، الشركة الليوين، القرض مصر، -اجلزائر املختلط والبنك والبنك، للقرض الفرنسية املؤسسة للقرض، مرسيليا شركة للخصم،
عبد الرحيم:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص املعمق،   قزويل أنظر:.باركليز وبنك واملتوسط للجزائر الصناعي

 0،ص6851كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،
  .اخلارجي اجلزائر بنك اجلزائري، الشعيب القرض اجلزائري، الوطين البنك :وهي بنوك ثالثة عددها2
 5278ديسمرب 35،املؤرخ يف582 ،اجلريدة الرمسية،العدد 1971 لسنة املالية قانون املتضمن 5278 ديسمرب35املؤرخ يف 78/23 رقم األمر3
 5202 غشت 68 يف املؤرخ 34 العدد والقرض،اجلريدة الرمسية، البنوك بنظام ،يتعلق 5202غشت 52يف املؤرخ 02/56رقم   القانون 4
 البنوك بنظام املتعلق ،  1986 غشت 19 مؤرخ يف 02/56رقم القانون ويتمم يعدل 5200يناير 12 يف املؤرخ 00/82 رقم القانون 5

 1988 يناير 13 يف املؤرخ 2 العدد والقرض،اجلريدة الرمسية،
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 مالمح أن يبقى احملاوالت هذه كل ورغم .نشاطها ممارسة يف إستقالليتها تدعيم دفهب العمومي، للقطاع جمملها
 العام اإلطار وضع الذي ،1والقرض بالنقد املتعلق 28/58رقم القانون بصدور ارتسمت قد احلايل املصريف النظام

 القطاع يف إداري تدخل كل وأبعد اإلطار، هذا إحرتام على تسهرهيئات  وأنشأ املصرفية املهنة ملمارسة
 إصدار، وهيئة البنوك بنك بوصفه التقليدية الوظائف مبنحه اجلزائر، بنك إستقاللية على القانون هذا فأكد.املصريف
 أو قيد أي بدون عجزها لتمويل إليه تلجأ السابق النظام ظل يف كانت اليت ، العمومية باخلزينة عالقته يف خاصة
 واخلزينة املالية وزارة من كل بني مقسمة قبله كانت اليت املتعددة، النقدية السلطة مراكز بإلغاء وقام.شرط

 .والقرض النقد جملس مساها جديدة هيئة إىل وأسندها النقود، إصدار إمتياز إلحتكاره املركزي والبنك العمومية،
 على حكرا كان بعدما،واألجنيب الوطين اخلاص الرأمسال أمام الجملا بفتح املصريف للقطاع اجلديد التنظيم مسح كما

 بني اإلنسجام لتحقيق القطاع هذا على للرقابة وآليات هيئات إنشاء وتطلب.2اإلستقالل منذ العام القطاع
 اليت النقائص لبعض ونظرا .املصرفية واللجنة ،املركزي البنك إدارة جملس يف متثلت املصرفية، واألنشطة القوانني
 بالنقد املتعلق 2003 أوت 26 بتاريخ83/55رقم األمر إصدار الضروري من كان والقرض النقد قانون شابت

 باستقاللية تعلق ما خاصةه،سابق تضمنها اليت والتوجيهات املبادئ ألهم مكرسا جاء إذ.3واملتمم املعدل والقرض
 وتقوية والعالجي، الوقائي البعد ذات القواعد جمموعة خالل من املودعني حقوق ضمان مع املصريف، القطاع
 العمليات بتحديد املؤسسات،واكتفى هلذه دقيق تعريف إعطاء جتنب املشرع أن إليه اإلشارة جتدر وما.املايل األمن

 املادة خالل من وقام، واملتمم املعدل 83/55 رقم األمر من 70 املادة خالل من مبمارستها تضطلع اليت املصرفية
 شكل يف السيما اجلمهور، من األموال تلقي عمليات رأسها وعلى العمليات هذه بتعريف القانون نفس من 66

 وسائل وضع وكذا القرض، وعمليات إستمرارها، يف البنوك عليها تعتمد اليت األساسية الركيزة تعد واليت ودائع،
 .4القانونية القواعد من مبزيج تنظيمها على املشرع حرص ذلك ومع.الوسائل هذه وإدارة الزبائن تصرف حتت الدفع
 املال لرأس األدىن واحلد واملسريين، املؤسسني يف توافرها الواجب الشروط على تشتمل واليت التأسيس مراحل أثناء
 قواعد لعدة إحرتامها وجوب البنوك، بنشاط املرتبطة اآلثار بني ومن.اإلعتماد على احلصول إجراءات وكذا

                                                           

 ،5228أبريل  50املؤرخ يف  52،يتعلق بالنقد والقرض،اجلريدة الرمسية ،العدد5228أبريل54املؤرخ يف 28/58القانون رقم  1
 2قزويل عبد الرحيم:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مرجع سابق،ص 2
واملتمم  املعدل ،6883غشت 27 يف املؤرخ 52 العدد والقرض،اجلريدة الرمسية، بالنقد يتعلق ، 2003 غشت 26 يف مؤرخ83/55رقم  األمر 3

 2010 سبتمرب أول يف املؤرخ 50 العدد ،اجلريدة الرمسية،6858غشت 26 يف املؤرخ58/84 رقم باألمر
 واملتمم املعدل ،5271 سبتمرب 30 يف املؤرخ 78 العدد املدين،اجلريدة الرمسية القانون يتضمن 5271سبتمرب 26 يف املؤرخ 71/10 رقم األمر 4

 املعدل ، 5271 ديسمرب 19 يف املؤرخ 101 اجلريدة الرمسية العدد التجاري، القانون ،يتضمن5271سبتمرب 26 يف مؤرخ 71/12  رقم لألمر
 ...له املكملة واألنظمة والقرض النقد قانون واملتمم؛



 
57 

 مالئم مالءة مستوى على احملافظة من متكنها هلا، أمان خطوط عملها،وتشكل تنظم الوقائي البعد ذات وضوابط
 شخص وإحرتام املصريف بالسر اإللتزام عبئ عليها فيقع زبائنها مواجهة يف أما .إلزامي إلحتياطي اهتحياز  ومراعاة
 خالل من صارمة، رقابة بأنظمة البنوك بإحاطة،1 املقارنة التشريعات عديد غرار على املشرع يغفل ومل ...العميل
 إىل اجلزائر بنك رأسها على يأيت وخارجية داخلية رقابة بني صورها واإلشراف،تتعدد املصرفية للرقابة وهيئات آليات
 املصرفية، واللجنة والقرض النقد جملس يف ممثلة املستقلة اإلدارية للسلطات باإلضافة .املشرتكة مصاحله جانب
 .2اخل....احلسابات حمافظ

.مجلة الشروط واملتمم املعدل والقرض، بالنقد املتعلق 83/55تناول األمر :التجارية البنوك تأسيس شروط-2
 التطرق وقبل .هلا القانوين بالشكل يتعلق ما ومنها موضوعية، ها شروطمن .التجارية البنوك تأسيسالواجب توفرها ل

 األخري، هلذا القانوين الشكل حتديد بداية بجي ،التجاري البنك لتأسيس توافرها الواجب املوضوعية للشروط
 وحمل أهلية رضا، من عموما العقود هلا ختضع اليت العامة املوضوعية لألركان التطرق دون.أموال شركة باعتباره
 ،4املشاركة ونية واخلسائر األرباح اقتسام احلصص، تقدمي الشركاء، كتعدد اخلاصة املوضوعية األركان وال،3وسبب

 .6والتجاري ،5 املدين القانون ينظمها واليت

 التطور أداة اهنأل األموال، لشركات األمثل النموذج املسامهة شركة تعد :التجارية للبنوك القانوين الشكل-أ
 تستقي،8شكلها حبسب جتارية شركة فهي التجاري للبنك املعنوي الشخص متثل وباعتبارها،7وحمركه االقتصادي

                                                           

 القانون ، 1941 ديسمرب 02 يف املؤرخ الفرنسي القانون ، 1934 يف املؤرخ البلجيكي القانون ، 1934 نوفمرب 08 يف املؤرخ السويسري القانون 1
 ...املصري القانون اللبناين،

 2الرحيم:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مرجع سابق،صقزويل عبد 2
 احلليب منشورات ،3ط األول، ،اجمللد-االلتزام مصادر- اجلديد املدين القانون شرح يف الوسيط السنهوري، أمحد الرزاق عبد أنظر، التوضيح من ملزيد 3

 واإل العقد القانوين، التصرف- اجلزائري املدين القانون يف لاللتزامات العامة النظرية العريب، بلحاج -بعدها؛ وما 182 .ص ، 2000 بريوت، احلقوقية،
 .بعدها وما 55 .،ص5ج ، 2008 ،5اجلزائر،ط اجلامعية، املطبوعات املنفردة،ديوان رادة
 القانون شرح يف الوجيز عمار: عمورة - بعدها؛ وما 24 .ص ، 2006 مصر،د.ط، اجلديدة، اجلامعة دار التجارية، الشركات العريين: فريد حممد 4

 .بعدها وما 131 .ص ، 2009 ،5اجلزائر،ط املعرفة، دار اجلزائري، التجاري
 5271 سبتمرب 30 يف املؤرخ 78 العدد املدين،اجلريدة الرمسية القانون يتضمن 5271سبتمرب 26 يف املؤرخ 71/10 رقم األمر 5
، 67،اجلريدة الرمسية، العدد5223أبريل61 يف املؤرخ 23/80رقم التشريعي باملرسوم واملتمم املعدل التجاري، القانون املتضمن 71/12 رقم األمر 6

 5223أبريل67املؤرخ يف
 63ص ، 2006 اجلزائر، جامعة عكنون، بن احلقوق كلية اخلاص، القانون ماجستري، مذكرة املسامهة، شركة تأسيس القادر: عبد العني محر 7
 ذكره. سبق واملتمم، املعدل التجاري، القانون املتضمن71/12 رقم األمر من 544 املادة 8
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 شرتطي املصريف الجملا يف أنه غري.1 والقرض النقد قانون يف الواردة اخلاصة واألحكام التجاري القانون من أحكامها
 مستوى على يتم مل أسهم عن تنازل وكل ،2البنوك يف لألسهم تنازل أي على احملافظ من املسبق الرتخيص وجوب
 أدرجت جديدة إجراءات مبثابة وهي.3األثر وعدمي الغيا يعترب ماهب املعمول والتنظيم للتشريع وطبقا الوطين الرتاب

 يف وجاء .أسهمهم برهن البنوك يف للمسامهني رخصي ال كما58/844رقم باألمر والقرض النقد قانون يف
 البنك أجهزة يف ثلمت أن يف احلق وهلاخي اخلاصة، البنوك رأمسال يف نوعيا سهما متلك الدولة أن 83الفقرة 03املادة
 يسمى ما وهو املؤسسون، يرتادها اليت الوسيلة باختالف املسامهة شركة تأسيس وخيتلف .5التصويت يف احلق دون

 وهو ط،فق املؤسسني الرأمس يف االكتتاب اقتصار طريق عن التأسيس يكون أن أو املتعاقب، أو املتتابع بالتأسيس
 .التأسيس طرق بني التفرقة ذههب التشريعات باقي غرار على اجلزائري املشرع أخذ وقد.6الفوري التأسيسب يدعى ما

 حتديد أمر يرتك ال املشرع جعل ما .7لدائنيها العام الضمان يعد لكونه بالغة أمهية على الشركة رأمسال وينطوي هذا
 اللجوء حالة جزائري دينار (ماليني (5 مخسة عن يقل ال أدىن حدا وضع بل ، 8املؤسسني إلرادة الشركة رأمسال
 الشركة تسمية بذكر والقيام.9لالدخار العلين اللجوء عدم حالة جزائري دينار مليون( 5)ومليون لالدخار العلين

 مييز وما.10التسمية يف أكثر أو واحد شريك اسم إدراج جيوز ورأمساهلا،كما الشركة بشكل متبوعة أو مسبوقة
 التجارية األعمال بواسطته ويزاول أغراضه، منه يستمد جتاري اسم له وإمنا جتاري عنوان له ليس أن البنك

                                                           

 أو طبيعيني أشخاص كانوا سواء شركاء قبل من وتؤسس أسهم، إىل ينقسم املسامهة شركة رأمسال أن التجاري، القانون من 592 املادة يف جاء 1
 ذات للشركات بالنسبة الشرط هذا املادة نفس واستثنت (87سبعة) عن الشركاء عدد يقل وال حصصهم، بقدر إال اخلسائر يتحملون ال معنويني،

 .الشرط هذا من العمومية البنوك تستثىن ومنه العمومية، األموال رؤوس
 قانون ماجستري، مذكرة املالية، واملؤسسات البنوك إعتماد وريدة:نظام أسهم.( أنظر: مغين بواسطة للتداول رأمساهلا بقابلية املسامهة شركة تتميز ) 2

 50 .ص ، 2013 اجلزائر، جامعة احلقوق، كلية األعمال،
 ذكره سبق واملتمم، املعدل 83/55 رقم األمر من 4 و 3 الفقرة 94 املادة 3
من  14 املادة ذكره؛ سبق والقرض، بالنقد املتعلق 83/55رقم لألمر واملتمم املعدل ، 2010 غشت 26 يف املؤرخ 58/84 رقم األمر من 6 املادة 4

اجلريدة  أجنبية، مالية ومؤسسة بنك فرع إقامة وشروط مالية ومؤسسة بنك تأسيس لشروط احملدد ، 2006 سبتمرب 24 يف املؤرخ 82/86 رقم النظام
 2006 ديسمرب 2 يف املؤرخ، 77الرمسية،العدد

اجلريدة  ذلك، وكيفيات النوعي السهم حقوق ممارسة شروط حيدد ، 2001 نوفمرب 10 يف املؤرخ 85/316 رقم التنفيذي املرسوم من 2 املادة 5
 2001 نوفمرب 11 يف املؤرخ،27الرمسية،العدد

 سيدي،اليابس جياليل جامعة السياسية، والعلوم احلقوق جملة املفتوح، التأسيس حالة املسامهة شركة مال رأس يف االكتتاب القادر: عبد العني محر 6
 237 .ص ، 09 العدد ، 2012 بلعباس،

 الشركات -التجارية املؤسسة -القانونية التجارة موجبات -التاجر نظرية -التجارية األعمال نظرية للتجارة) القانوين التنظيم دويدار: حممد هاين7
 507 .ص ، 1997 بريوت، والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية التجارية( ، املؤسسة

 .ذكره سبق التجاري، القانون من األوىل الفقرة 594 املادة 8
 238 ص سابق، املفتوح،مرجع التأسيس حالة املسامهة شركة مال رأس يف القادر:االكتتاب عبد العني محر 9

 ذكره سبق واملتمم، املعدل 71/12رقم األمر من 593 املادة 10
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 ذهن يف لبسا خيلق أال للبنك التجاري االسم يف يشرتط كما.1 األعمال هذه على ممثلوه به حلسابه،ويوقع
 الشروط توافر املسامهة شركة لتأسيس يكفي الو .2 سابقا املعتمدة املالية واملؤسسات بالبنوك يضر وال اجلمهور

 يتوىل الذي،3التجاري للسجل الوطين املركز يف وقيده رمسي، شكل يف الشركة عقد حترير من البد بل املوضوعية
 إجراءات إمتام بعد املعنوية الشخصية املسامهة شركة لتكتسب ،4القانونية لإلعالنات، الرمسية اجلريدة يف نشره

 السجل يف القيد من ميكنه الذي الرتخيص على احلصول منه  يتطلب، التجاري البنكف زيادة عن ذلك.5الشهر
 يف هلا فروع إقامة يف الراغبة األجنبية البنوك ونشري اىل أن.الغري مواجهة يف العقد لنفاذ شرطا يعد ألنه6 التجاري
 1 الفقرة 83 املادة من املخالفة مبفهوم يستنبط ما املسامهة،وهذا شركات شكل يف تؤسس بأن ملزمة غري اجلزائر،

 فيما أما.7 اجلزائر يف إقامتها املراد األجنبية البنوك فروع تطبيقها جمال من استبعدت اليت والقرض النقد قانون من
 تعاضدية، شكل يف البنك تأسيس  إمكانية على النص من خايل 28/58رقم القانون جاء فقد التعاضدية، خيص

 األمر من األوىل الفقرة 83 املادة يف نلمسه ما وهذا الفكرة هذه عن عدل لكنه منه، 128 املادة حسب
 شكل بنك اختاذ جدوى بدراسة والقرض النقد جملس اضطالع على تنص إذ والقرض، بالنقد املتعلق83/55رقم

 الواقع أفرزها اليت احلاالت لبعض مراعاة بذلك، مسح الذي األمر نفس من 77 املادة رسخته ما وهذا 8.تعاضدية
رقم   القانون مبوجب الشكل هذا ظهر .9الفالحية للتعاضدية الوطين للصندوق بالنسبة الشأن هو كما العملي،

 لشروط مؤطرة أنظمة صدور تبعه والقرض، االدخار بتعاونية ،املتعلق 2007فرباير 27 يف املؤرخ 87/85
 عن يقل ال لكن،11متغري رأمسال ذات مالية مؤسسة التعاونية تعد كما.688010سنة التعاونيات هذه تأسيس

                                                           

 292 .ص ، 07 العدد ، 2010 بسكرة، خيضر، حممد جامعة القانوين، املنتدى جملة البنكية، اجلرمية هناء، نوي 1
 ذكره سبق والقرض، بالنقد املتعلق 83/55 رقم األمر من  81 املادة 2
 وتودع أكثر، أو مؤسس من بطلب املسامهة لشركة األساسي القانون مشروع املوثق حيرر ":على تنص التجاري القانون من األوىل الفقرة 595 املادة 3

 42. .ص ، 2008 ،5األردن،ط الثقافة، دار واإلفالس، التجارية الشركات يف الوجيز احمليسن، نائل أسامة ؛"...الوطين باملركز العقد هذا من نسخة
 17 .ص ، 2004 اجلزائر، جامعة احلقوق، كلية األعمال، قانون ماجستري، مذكرة التجاري، للسجل الوطين املركز اهلل:مهام عبد عودي 4
 .ذكره سبق التجاري، القانون من 549 املادة 5
 ذكره سبق والقرض، بالنقد املتعلق 83/55 األمر من األوىل الفقرة 92 املادة 6
 شكل يف اجلزائري للقانون اخلاضعة ...البنوك تؤسس أن جيب ":أنه على تنص والقرض بالنقد املتعلق 83/55 األمر من 01 الفقرة 83 املادة 7

 " مسامهة شركات
 40القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مرجع سابق،صقزويل عبد الرحيم:النظام  8
 الوطن الصندوق منح ملتضمن 1995 فرباير 28 يف املؤرخ 21/85النظام ويتمم يعدل ، 2005 مارس 05 يف مؤرخ ،81/85 رقم نظام 9

 2005 يوليو 6 يف املؤرخ 47 العدد اجلريدة الرمسية، مصرفية، عمليات ملمارسة رخصة الفالحية للتعاضدية
 8 يف املؤرخ 15 اجلريدة الرمسية،العدد والقرض، االدخار تعاونيات بإقامة الرتخيص شروط حيدد ، 2008 يوليو 21 يف مؤرخ80/83رقم نظام 10
 6882 مارس
 6887 فرباير 28 يف 51العدد والقرض،اجلريدة الرمسية االدخار بتعاونيات ،املتعلق 27/4/6887 يف املؤرخ87/85 رقم القانون من 02 املادة 11
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 ألعضائها، ملك وهي.1جزائري دينار مليون مخسمائة وهو والقرض النقد جملس طرف من املقدر األدىن احلد
 مؤسسيها طرف من املودعة األموال واستعمال اإلدخار وتشجع رحبي غري هدفها التعاضدية، املبادئ حبسب تسري

 .مالية خدمات يف واستعماهلا إلقرتاضها

 ختص موضوعية شروط التجارية البنوك تأسيس عملية تتطلب :التجارية البنوك لتأسيس املوضوعية الشروط -ب
 :2أخرى جهة من األدىن املال رأس،و جهة من واملسريين املسامهني من كل

 واحلقيقي القانوين الضمان التجارية للبنوك األدىن املال رأس يشكل :املال رأس مبقدار املتعلقة الشروط-5
 تلقي إىل أساسا ينصرف البنوك نشاط أن باعتبار خاصة أمهية يكتسي لذلك،3معها املتعاملني ولكل للدائنني،

 لقواعد البنوك لرأمسال األدىن احلد تنظيم ضعخي املشرع جعل ما .املصريف االئتمان وتوفري اجلمهور من الودائع
 جيب ":أنه على تنص اليت 83/55األمر من األوىل الفقرة 88 املادة بداللة والقرض، النقد جملس ينظمها خاصة

 يتخذه نظام حيدده  الذي املبلغ األقل على يعادل ونقدا كليا مربأ رأمسال املالية واملؤسسات للبنوك يتوفر أن
 رقم حتت 1990 جويلية 4 بتاريخ نظام أول والقرض النقد جملس فأصدر 4"أعاله 62 للمادة طبقا جمللسا

 منه األوىل املادة نصت حيث .6اجلزائر يف العاملة املالية واملؤسسات.5البنوك لرأمسال األدىن باحلد املتعلق 28/85
 .7اخلاصة األموال من %33 عن املبلغ يقل أن .دونجزائري دينار مليون مخسمائة مبلغ بتحرير البنوك إلتزام على

 من كل أن باعتبار امللكية، على يستند الذي اخلاص املال لرأس القانوين باملفهوم يأخذ املفهوم هذا أن ويالحظ
 أوجه تأخذ اليت االحتياطات حيدد ومل الشركة، مال رأس ملكية ضمن تدخل واالحتياطات، االجتماعي املال رأس

 اخنفاض من خاصة بصفة املصريف والقطاع عامة بصفة الوطين االقتصاد شهدها اليت التغريات وبسبب.8متعددة
 بنك، اخلليفة أزمة عن النامجة الصدمة وبعد،6883و 1990 سنة بني ما الصعبة بالعمالت مقارنة الدينار سعر

                                                           

 15 العدد اجلريدة الرمسية، والقرض، االدخار تعاونيات لرأمسال األدىن باحلد ،املتعلق 2008 يوليو 21 يف املؤرخ80/86 رقم النظام من 02 املادة 1
 2009 مارس 8 يف  املؤرخ

 42قزويل عبد الرحيم:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مرجع سابق،ص2
  22ص،5،6880والتوزيع،األردن،ط للنشر الثقافة اخلامس،دار اجمللد-مقارنة دراسة-التجارية واملصرفية،الشركات التجارية املوسوعة الكيالين: حممود3
  .ذكره سبق والقرض، بالنقد املتعلق 28/58رقم القانون من 133 املادة تقابلها4
 .ذكره سبق التجاري، القانون من 594 املادة يف عليه املنصوص املسامهة شركة لرأمسال األدىن احلد عن خيتلف5
 املؤرخ 39 العدد.اجلزائر،اجلريدة الرمسية يف العاملة املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال األدىن باحلد يتعلق ، 1990 يوليو 4 يف مؤرخ28/85 رقم نظام 6
 5225غشت 65 يف
 املرحلة األرباح واالحتياطات، االجتماعي املال رأس إىل باإلضافة يشمل والذي اخلاص املال رأس مفهوم 28/85 رقم النظام من 03 املادة حددت7

 .واملئونات الرأمسال إصدار وعالوة املسامهة وسندات التقسيم إعادة عن املنجزة الفائضة والقيم
 76، ص6856اجلزائر، جامعة ، احلقوق كلية األعمال، قانون ماجستري، مذكرة اجلزائري، القانون يف البنكي العجز معاجلة آليات أمينة: حوحش 8
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 رقم النظام ألغى . الذي84/851رقم النظام فأصدرت ،للبنوك األدىن املال رأس رفع يف النقدية السلطات فكرت
 ومخسمائة مليارين األقل على ونقدا،ويساوي ،كلياراحمر  البنوك مال رأس يكون أن واشرتط،واملتمم املعدل28/85

 هذا بأحكام تتقيد ،حىت سنتني أجل 83/55 رقم لألمر طبقا العاملة البنوك نحمت أن على2 جزائري دينار مليون
  3.اعتمادها بسحب والقرض النقد جملس صدوره،أويقوم تاريخ من ابتداء النظام،

 قيمة رفع تستطع مل لكوهنا املختصة، اجلهة من اعتمادها سحب طلب إىل اخلاصة البنوك من بالعديد دفع ما هذا
 النظام ،بإصدار4األدىن للرأمسال اإلمجالية القيمة رفع والقرض النقد جملس رقر  املطلوب.مث األدىن للحد رأمساهلا

 يف املؤسسة البنوك امتالك وجوب على منه 2 املادة نصت حيث السابق، النظام أحكام ألغى الذي 80/845رقم
 عشرة األقل على يساوي ونقدا كليا راحمر  رأمساال تأسيسها عند اجلزائري للقانون اخلاضعة مسامهة شركة شكل
 إىل رأمساهلا لرفع صدوره قبل املؤسسة للبنوك املمنوحة املدة قلص النظام هذا أن واملالحظ 6جزائري دينار ماليري
 من 95 املادة مبوجب ،7االعتماد سحب عملية إىل تعرضت وإال شهرا، 12 إىل سنتني من املرخص األدىن احلد

 من 2 الفقرة 91 املادة لنص طبقا املؤسسني قبل من األموال مصدر تربير مبدأ مراعاة مع.8والقرض النقد قانون
 واملتمم املعدل 58/84 رقم األمر هبا  جاء اليت اجلديدة اإلجراءات سياق ويف.واملتمم املعدل 83/55رقم األمر
 اجلزائري القانون حيكمها اليت البنوك يف اخلارجية املسامهات سقف حتديد والقرض، بالنقد املتعلق 83/55لألمر

 متنح أن فعليها اخلارج يف الرئيسي مقرها يتواجد اليت البنوك خيص فيما .أما2 الفقرة 83 املادة يف كما جاء
 احلد األقل على يساوي ختصيصا اجلزائر، يف مصرفية بعمليات القيام والقرض النقد جملس هلا رخص اليت فروعها

                                                           

 27 العدد اجلزائر،اجلريدة الرمسية، يف العاملة املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال األدىن باحلد يتعلق ، 2004 مارس 4 يف مؤرخ84/85 رقم نظام 1
 6884أبريل  60 يف املؤرخ

 ذكره. سبق 84/85رقم النظام من86املادة  2
 يقدر بسنتني للتقيد باالحكام التنظيمية أجال أعاله، املذكور لألمر طبقا العاملة ،على أنه ))...متنح البنوك84/85 رقم النظام من 04 املادة تنص 3

 ال اليت املالية املؤسسات أو البنوك من االعتماد يسحب أعاله، األوىل الفقرة يف الوارد األجل انقضاء عقب.النظام هذا إصدار تاريخ من اعتبارا وذلك
 ...((83/55 رقم األمر من21رقم  املادة مبوجب وهذا النظام هذا بأحكام تلتزم
، 2008 ديسمرب 27 اجلزائر، الشروق، جريدة أورو، مليون 588إىل األدىن رأمساهلا برفع البنوك يلزم والقرض النقد جملس الوهاب: عبد بوكروح 4

 2،ص 6428العدد 
، 76العدد اجلريدة الرمسية، اجلزائر، يف العاملة املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال األدىن باحلد يتعلق ، 2008 ديسمرب 23 يف مؤرخ80/84 رقم نظام 5

 6880ديسمرب 64املؤرخ يف 
 سبق ذكره. 80/84رقم النظام من 02 املادة 6
 ،سبق ذكره 80/84رقم النظام من 04 املادة 7

8MANSOURI M., Système et pratiques bancaire en Algérie, Ed. Houma, Algérie, 2006, p. 47.  
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 أن حني كل يف تثبت أن البنوك وتلتزم.1 اجلزائري للقانون اخلاضعة البنوك لتأسيس املطلوب املال لرأس األدىن
 .2األدىن املال رأس األقل على يعادل مببلغ وذلك الغري، مواجهة يف خصومها فعال تفوق أصوهلا

 أموال على يعتمد الذي لنشاطها تبعا بالغة أمهية التجارية البنوك تكتسي:ينواملسري  باملسامهني املتعلقة الشروط-2
 هلذه ينسري وامل املسامهني يف الشروط من مجلة توافر يستوجب ما اإلقتصادية، املشاريع متويل يف ومسامهتها املودعني

 الواجب للشروط سنتعرض .أخالقهم ناحية من وحىت ماءهتوكف حبالتهم األوصاف هذه تعلقت سواء،البنوك
 .)ب(يناملسري  يف توافرها الواجب للشروط وبعدها)أ( نياملسامه يف توافرها

 باالعتبار فيها يؤخذ ال واليت ،املسامهة شركاتياخذ شكل  للبنوك القانوين الشكل أن من رغم:بالاملسامهون-أ
 األمر من 80 املادة وبداللة-التجاري القانون ألحكام خالفا-املصريف القانون جند للمسامهني، الشخصي

 التشريعات من كغريه املصريف املشرع منح إذ4.بالغة أمهية املساهم شخص يويل ،3واملتمم املعدل 83/55رقم
 املصرفية املخاطر من املسامهني،فالوقاية صفات من والتأكد املعلومات لدراسة والقرض النقد سلجمل واسعة سلطة

 يف احلصص لتملك الالزمة القانونية أهليتهم من والتحقق ك،للبن املؤسسني وشخصية هوية من التحقق تقتضي
 يف اخلارجية للمسامهات رخصي وال .والسياسية املدنية باحلقوق ومتتعهم التصرف، يف صالحيتهم وضمان البنك
 من%15 بنسبة املقيمة الوطنية املسامهة فيها تكون اليت الشراكة إطار يف إال اجلزائري القانون حيكمها اليت البنوك
 .5شركاء لعدة وطنية شراكة شكل يف احمللية املسامهة تكون أن إمكانية مع املال، رأس

 وإن له مميز معيار أهم تعترب واليت،الثقة على تقوم اليت النشاطات من بنكيال النشاط كان ملا :املسريين -ب
 بإدارة املكلفني الطبيعيني األشخاص يقوم األمر حقيقة يف أنه إال معنوي كشخص بنكال إىل تنصرف كانت

                                                           

األجنبية  للبنوك التابعة البنوك وفروع اجلزائري للقانون اخلاضعة البنوك بني املساواة على تنص املال لرأس األدىن باحلد واملتعلقة املتعاقبة األنظمة كل1
 16:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مرجع سابق،صقزويل عبد الرحيم أنظر
 ،سبق ذكره 83/55رقم األمر من 89 املادة 2
 ذكره سبق والقرض، بالنقد املتعلق 83/55رقم األمر من 80 املادة 3
 بتعيني خيتصون ألهنم البنك، يتبعه الذي االجتاه اختيار يف مهما دورا يلعبون كوهنم إىل راجع البنك يف للمسامهني الشخصي االعتبار مراعاة )سبب 4

 إذا البنك هذا يف الرئيسيني املسامهني احملافظ يدعو حيث للبنك، املايل الوضع استقرار على احلفاظ ويف املسريين، وكل املراقبة جملس أو اإلدارة جملس
 النظام يف البنكية املخاطر من االحتياط قواعد صورايا، ،أنظر:قاصدي) املالية املواد حيث من الضروري الدعم له لتقدمي ذلك، يربر وضعه أن تبني

 102 .ص ، 2005 اجلزائر، جامعة احلقوق ، كلية خاص، قانون ماجستري، مذكرة اجلزائري، املصريف
 ذكره سبق والقرض، بالنقد املتعلق 83/55رقم لألمر واملتمم املعدل58/84رقم األمر من 06 املادة 5



 
63 

 لذلك املصرفية، املهنة ملمارسة ضرورية والشرف األخالق متطلبات وتعد. 1وهي عدة شروط بتوفريها بنكال وتسيري
 أي يستطيع ال كما .2لوظائفهم ممارستهم أثناء أو تعيينهم قبل سواء الشروط ذههب متتعهم بإثبات املسريون لزمأ

 اإلشارة مع .3الرتخيص تسليم عند احملافظ من بذلك الصريح االعتماد على حصوله بعد إال مهامه مباشرة  مسري
 اليت الشروط عن النظر بغض باخلارج العاملة فروعها أو اجلزائرية البنوك مسريي يف الشروط نفس توفر ضرورة إىل
 لتأسيس كافية غري تعد اهنأ إال الشروط كل قحتق فرغم .4نشاطهم فيه يزاولون الذي البلد يف عليهم تفرض قد

 .التأسيس عملية الستكمال معينة إجراءات اختاذ يستوجب ما التجارية، البنوك

 عملية تنظيم على املصريف بالنشاط املتعلقة التشريعات سائر حرصت لقد: التجارية البنوك تأسيس إجراءات-3
 التجاري السجل يف تسجيله قبل خيضع مقننة مهنة أو نشاط أي ممارسة جيعل ما .اهتوإدار  التجارية البنوك تأسيس

 الفعلي الشروع أن غري .لذلك املؤهلة اهليئات أو اإلدارات متنحه مؤقت اعتماد أو رخصة على احلصول ضرورة إىل
 وباعتبار ،5املطلوب النهائي االعتماد أو الرخصة على املعين حبصول مشروطا يبقى املهنة أو النشاط هذا ممارسة يف

 وقدعلى الرتخيص واالعتماد. احلصول تتطلب فممارسته قانونية، بنصوص ومنظما،6مقننا نشاطا املصرفية املهنة
 املقننة، غري واملهن املقننة املهن بني التفرقة ميكن أساسها على اليت باملعايري،27/48رقم7 التنفيذي املرسوم جاء

 مصاحل أو انشغاالت لوجود املقننة املهن أو النشاطات صنف ضمن مهنة أو نشاط أي تصنيف سبب ويعود
 املمتلكات أمن،و العام بالنظام عالقة أوذات مرتبطة وتكون.8خاصا وتقنيا قانونيا تأطريا تتطلب أساسية

                                                           

 بشروط املتعلقة 6888/81 رقم التعليمة من الثانية املادة املتعلق بالنقد والقرض ،سبق ذكره.كما حددت 83/55من األمر رقم 28املادة أنظر  1
 ملف ميتقد عند حددهتا اليت للشروط اخلاضعني األجنبية.املسريين املالية واملؤسسات البنوك فروع املالية،ومسريي واملؤسسات البنوك مسريي مهنة ممارسة

 عنهم معلومات يتضمن
ومسرّييها  املالية واملؤسسات البنوك مؤسسي يف تتوفر أن جيب اليت بالشروط يتعلق ، 1992 مارس 22 يف مؤرخ  26/81 رقم النظام من 6 املادة 2

 . 5223فرباير 7،املورخ يف 80وممثليها ، اجلريدة الرمسية ،العدد
 ،سبق ذكره82/86رقممن النظام 53و 12 املادتني 3
 26/81رقم النظام من 9 املادة 4
يف  املؤرخ 52 العدد .التجارية،اجلريدة الرمسية األنشطة ممارسة بشروط املتعلق ، 2004 غشت 14 يف املؤرخ84/80 رقم القانون من 25 املادة 5

 2004 غشت50
 السجل يف للقيد اخلاضعة املقننة واملهن النشاطات حتديد مبعايري املتعلق ، 1997 يناير 18 يف املؤرخ 27/48 رقم التنفيذي املرسوم من 02 املادة 6

 كل مقننة، مهنة أو كنشاط املرسوم، هذا مفهوم يف يعترب ":أنه على تنص ،5227يناير 19 يف املؤرخ 5 العدد اجلريدة الرمسية، وتأطريها، التجاري
 خاصة شروط توفر التنفيذ، حّيز املوضوعة وبالوسائل ومبضموهنما، ومبحتوامها بطبيعتهما، ويستوجبان التجاري، الّسجل يف للقيد خيضعان أومهنة نشاط

 ."منهما كل مبمارسة للسماح
وتأطريها،  التجاري السجل يف للقيد اخلاضعة واملهن املقننة النشاطات حتديد مبعايري يتعلق ، 1997 يناير 18 يف مؤرخ 27/48رقم تنفيذي مرسوم 7

 1997 يناير 19 يف ،املؤرخ 5 العدد الرمسية،اجلريدة 
 ،السابق الذكر.27/48 رقم التنفيذي املرسوم من 3 املادة8
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 محاية املشروعة، ومصاحلهم اخلواص حقوق محاية،و واآلداب لقاخل محاية العمومية، الصحة محايةو واألشخاص،
 صفة الكتساب املوضوعية بالشروط املشرع يكتفي فلم.الوطين االقتصاد ومحاية البيئة، احرتام الطبيعية، الثروات
 اإلجراءات ببعض القيام التأسيس عملية على القائمني ألزم اجلزائر،بل يف أجنيب بنك فرع إقامة أو التجاري البنك

 االعتماد طلب ثانيا.مث التجاري السجل يف القيدو أوال،الرتخيص  على احلصول التماس يف واملتمثلة التنظيمية
  .1ثالثا

مل تدخل البنوك اإلسالمية اجلزائر إال مع هناية تسعينيات القرن املاضي وبالضبط البنوك اإلسالمية بالجزائر:-4
م،أي بعد أشهر قليلة من صدور قانون النقد 82/56/5228جمئي )بنك الربكة اجلزائري( الذي تأسس يف مع 

-بنك الربكة اجلزائري الذي فتح اجملال للقطاع اخلاص واألجنيب إلنشاء البنوك وتأسيسها باجلزائر.ويعترب،والقرض
حكام الشريعة اإلسالمية يف مؤسسة رمسية تعمل وفق أل أو -م68/81/5225أبوابه رمسيا يف الذي فتح

اجلزائر.وبقي هذا البنك اإلسالمي لسنوات طوال ينشط وحيدا وسط منظومة بنكية تقليدية عامة وخاصة، إىل أن 
م ليكون بذلك ثاين 68/58/6880مت إنشاء بنك إسالمي جديد وهو)بنك السالم( الذي فتح أبوابه رمسيا يف

نظرا  .وأهم بل أكرب البنوك اخلاصة العاملة باجلزائر ،لشريعة اإلسالميةبنك يقدم اخلدمات املالية وفقا ألحكام ا
مليون دوالر(.وتبعه بعد ذلك دخول عدة 588 تقريبا جزائري)ما يعادل دينار مليار76حلجم رأمساله املقدرب

القول  نا.وميكنبنوك خاصة الساحة املصرفية باجلزائر منها من يقدم خدمات بنكية تقليدية، ومنها ماهو إسالمي
إال أهنا حققت نتائج مرضية  .واملشاكل اليت تعرتضها،رغم من قصر جتربتهاباجلزائر بالالعاملة بأن البنوك اإلسالمية 

خاصة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.وهو ما  ،وتلعب دورا مهما يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
املتزايدة من  يتجلى يف تضاعف أرباح هذه البنوك والرفع من قيمة رأمساهلا، باإلضافة لعمليات املراحبة واالستثمار

ائري فبنك الربكة اجلز .باجلزائراملتواجدة سنة إىل أخرى،وهو ماتعكسه األرقام املقدمة من طرف البنوك اإلسالمية 
 يسعى اليوم اىل مواكبة وهو.2يف متويل عمليات املراحبة واالستثمار48%على سبيل املثال حيقق زيادة سنوية تعادل

                                                           

 املعدل ، 2013 يوليو 23 يف املؤرخ 53/82رقم القانون-،سبق ذكره82/86األمر رقم -،سبق ذكره 83/55أنظر األوامر التالية: األمر رقم  1
 6853يوليو 35،املؤرخ يف32التجارية،اجلريدة الرمسية ،العدد األنشطة ممارسة بشروط املتعلق 84/80رقم للقانون واملتمم

 3/6882/ 57تاريخ االطالع .www.islamonline.net:أبو رومي،عبد الرمحن:"السالم" ثاين بنك يقتحم سوق اجلزائر،موقع 2
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البنكية املسايرة للقروض االستهالكية،خاصة بعد االفراج عن القرض االستهالكي اجلديد،املتعلق باملنتوج  احلركية
 .ما يعكس الدور املتنامي للبنوك اإلسالمية على الساحة املصرفية باجلزائر وهو .1الوطين

رغم األمهية الكبرية،والدور التنموي للبنوك اإلسالمية يف حتقيق متطلبات العمل البنكي اإلسالمي بالجزائر:-5
م 6883أوت 62يف  املؤرخ55-83رقم التنمية االقتصادية واالجتماعية،إال أن قانون البنوك اجلزائري يف األمر

م املتعلق بالنقد والقرض، وجممل 5228أفريل  54املؤرخ يف  58-28املتعلق بالنقد والقرض،ومن قبله األمررقم 
مل تتضمن أحكاما خاصة باألنشطة البنكية،وهي ختلو ،ماصدر قبلهما من تشريعات يف املنظومة البنكية اجلزائرية

وفقا  العاملة احمللية ال يزال االصرار قائما على استبعاد،فكرة البنوك،بل من نصوص تضبط أعمال البنوك اإلسالمية
رغم احملاوالت احملتشمة، لبعض البنوك الوطنية جللب املواطنني الراغبني يف .!! لقواعد الشريعة اإلسالمية ومبادئها

إسالمية من قبل السلطات املشرفة والرتخيص هلا ورغم السماح باعتماد بنوك .2التخلص من الربا،والفوائد الربوية
                                                           

سنطلق القرض االستهالكي بالبنك منتصف -بنك الربكة االقتصادي،بعنوان))، الركن 65/5/6852أنظر جريدة النهار اجلديد اليومية اجلزائرية ليوم  1
أعلن املدير التجاري لبنك الربكة اجلزائر، كرمي سعيد، أهنم سيشرعون يف العمل بالقروض االستهالكية بداية من منتصف فيفري املقبل،   فيفري املقبل((

لى العرض الذي سيقدمونه للجزائريني ليكون أكثر تنافسية، موضحا يف ذات السياق أن حيث أشار إىل أهنم يعملون على وضع الرتوشات األخرية ع
أن بنك الربكة  «النهار»وأوضح، كرمي سعيد يف تصريح لـ.الربكة أبرم شراكة مع عدة شركات وطنية للصناعات الكهرومنزلية لتسهيل العملية على الزبائن 

البنكية البعيدة عن التعامالت الربوية، حيّضر إلطالق عرضه للقرض االستهالكي ليكون أكثر تنافسية مع  الذي سيعتمد الطريقة اإلسالمية يف معامالته
وأضاف املدير التجاري أن البنك مل حيدد  .البنوك األخرى، مشريا إىل أن املهم ليس يف إطالق العرض وإمنا يف قيمة العرض الذي سيقدمه البنك لزبائنه

يأخذه البنك، مؤكدا أنه سيكون يف إطار التنافس مع البنوك األخرى ليتماشى وقدرة املواطن اجلزائري الشرائية، كما أشار نسبة هامش الربح الذي س
 ذات املتحدث إىل أن العرض الذي سيقدمه بنك الربكة ال يقتصر فقط على نسبة هامش الربح وإمنا سيتضمن امتيازات رفض الكشف عنها إىل حني

وأشار ذات املسؤول إىل أن بنك الربكة توصل مع عدد من .نية التفاوض على قيمة مسامهة الزبون يف سعر املنتوج ومدة التسديدتقدمي العرض، كإمكا
ض االستهالكي منتجي األدوات الكهرومنزلية إىل اتفاقات، لتمكني زبائن البنك من إمتام كل اإلجراءات اخلاصة باقتناء أدوات كهرومنزلية يف إطار القر 

وأكد سعيد أن  .مستوى فضاءات املنتجني أو على مستوى البنك، وذلك هبدف تبسيط العملية على املواطن اجلزائري وفك الضغط على البنكعلى 
 ار البائعنياعتماد البنك على الطريقة اإلسالمية يف القرض االستهالكي يكون وفق عقود املراحبة، بامتالك السلعة حمل العقد، حيث يتوىل البنك اختي

فاتورة  وحتديد سقف ملعامالهتم مع البنك يف حدود مبلغ معني، مث يتقدم املشرتي بطلب شراء للبنك، ليقتين هذا األخري البضاعة من البائع مبوجب
 .بنك الذي يدفع له قيمتهاصادرة بامسه، ويتوىل البائع بطريق الوكالة تنظيم عقود البيع باملراحبة وتسلم الدفعة األوىل مث يقدم البائع مستندات العملية لل

.بعنوان ))الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط يطلق خدمة جديدة دون فوائد 6851نوفمرب  61أنظر :جريدة النهار اجلديد اليومية اجلزائرية ليوم 2
اس مايل"، تتمثل يف حساب توفري مؤخرا خدمة جديدة "ر  -بنك-أطلق الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط  ربوية((،حيث جاء يف املقال مايلي))

ل وكاالت يسمح للزبائن بإيداع أمواهلم من دون احلصول على فائدة، حسب ما أعلنه البنك يف بيان له، وتوجه هذه اخلدمة اجلديدة املتوفرة عرب كام
ووفق ذات املصدر بإمكان كل زبائن البنك البنك للخواص الذين ميلكون أو ال ميلكون دفرت توفري شعيب أو دفرت توفري سكن حسب توضيحات البنك. 

ن كما ميكن فتح دفرت توفري "راس مايل" و ايداع رصيدهم الكلي أو جزءا منه، و تتم عملية سحب وإيداع األموال من وإىل دفرت التوفري اجلديد باجملا
راس مايل" مضمون و سريع، و يأيت هذا املنتوج اجلديد للزبون اإلطالع على رصيده )باجملان( يف أي وقت يريده ،حسب البنك الذي يؤكد أن منتوج "

على شكل بطاقة دفع الكرتونية تستعمل الجراء كل العمليات يف  -بنك-الذي يدخل يف اطار تنويع منتجات الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط-
وزعات البنوك األخرى، ومتتد مدة صالحية دفرت التوفري موزعات الدفع االلكرتوين املتواجدة على مستوى كل وكاالت الصندوق الوطين للصندوق وم
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ولذلك .مبزاولة أعماهلا،إال أن هذه البنوك اإلسالمية املعتمدة تبقى خاضعة لنفس النظام القانوين للبنوك التقليدية
 ، جيب إعادة النظر يف هذا القانون إلدراج أحكام خاصة مبنظومة بنكية تتوافق ومتطلبات الشريعة اإلسالمية

البنوك مع  بقواعدها.مثل أحكام إنشاء البنوك اإلسالمية والرقابة عليها،باإلضافة لتنظيم عالقة هذه طدموالتص
 .املؤسسات العاملة يف السوق املصرفية، وخاصة مع البنك املركزي باعتباره جهة رقابية أساسية ومركزية خمتلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

سنوات يتم جتديدها بطريقة آلية أو بطلب من الزبون، وأشار ذات املصدر اىل أن دفرت التوفري هذا خيضع اىل نفس قوانني وشروط  1"راس مايل" اىل 
 ((.بنك-فتح حسابات التوفري االخرى للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط
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 اب األولــــــــــــــــالب
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 ةـــــــــــــــــــــــــوك اإلسالميــــــــــــــــار في البنـــــــــــــاب األول: االستثمـــــــــــــالب

 ،حداثة البنوك اإلسالميةرغم ف ،شهدت أساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية تطورًا سريعًا وكبرياً مقدمة:
ففي فرتة قصرية من عمر البنوك اإلسالمية جندها حققت .البنوك هذه استطاعت أن تتزايد الودائع باطراد داخل

وذلك من خالل التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها يف املعامالت،ويف .العديد من اإلجنازات االقتصادية
ضوابط العمل املصريف.إذ أهنا حتمل على عاتقها اليوم أكثر من أي وقت مضى مسؤولية املسامهة يف دفع  إطار

من خالل إجياد قنوات االستثمار الشرعية لتعبئة مدخرات املسلمني .التنمية داخل اجملتمع اإلسالمي عجلة
ونظراً للمشكالت اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف استثمار السيولة الفائضة لديها .وتوجيهها خلدمة أولويات التنمية

وضوع االستثمار يف البنوك مل سةاب األول من الدرايف هذا الب طرق الباحثتيس،ر أحكام الشريعة اإلسالميةيف إطا
يف كل صيغة مستندها  مبينا.ية املباشرة،وغري املباشرةاإلسالم وذلك باستعراض صيغ التمويل واالستثماراإلسالمية،

الشرعي واألوجه املمكنة الستخدامها يف االستثمار، وجوانب من أمهيتها االقتصادية، وبالتايل تكوين الصورة 
الواضحة عن االستثمارات يف البنوك اإلسالمية. خاصة وأن السيولة تشكل بالنسبة للبنوك التقليدية واإلسالمية 

أموال الغري اليت تلقتها يف شكل ودائع جارية أو ادخارية. وبالتايل عليها أن  حيث أهنا تتعامل يف،أمهية كبرية معا
أن تتوسع يف التوظيف يف خمتلف أوجه االستثمار وتعتمد على  .فاما ختتار بني سياستني لالستفادة من السيولة

ودعني )الودائع حتت ترك األموال يف شكلها السائل ملواجهة طلبات املواما .كفاءة إدارهتا يف ذلك وحسن توقعها
وهذه السياسة قد التناسب البنوك اإلسالمية والتقليدية معا، ألهنا تؤدي إىل تواجد أرصدة نقدية معطلة ،الطلب(

فهي يف حقيقتها أقرب إىل االكتناز منها إىل االدخار.وألن البنوك اإلسالمية تعمل على تشغيل أموال املودعني 
ح من الضروري إجياد السبل املختلفة الستثمار األموال،وإمكانية حتويلها إىل ضمن ضوابط الشريعة اإلسالمية، أصب

فرتة زمنية ممكنة،ومنه جاءت أمهية هذا الباب لعرض السبل والصيغ االستثمارية يف البنوك  نقود سائلة يف أقصر
شرعي فيها. وهل هناك اإلسالمية مع ذكر الصعوبات اليت تواجه تطبيقها من الناحية الشرعية والعملية واحلكم ال

األدوات املوجودة بالبنوك  بعض تلك ارنة بالبنوك التقليدية؟خاصة وأنأدوات وأوعية استثمارية كافية مق
غري متفق على صحتها من الناحية الشرعية.فالعمليات البنكية اإلسالمية ختضع مبدئيا لقواعد الشريعة ،اإلسالمية

وإخضاعه لقاعدة .ف الوصول إىل استثمار املال يف امليادين املباحة شرعااإلسالمية، وماميكن استنباطه منها، هبد
 .بالشكل الذي يضمن مردودية معقولة، ويقلل من املخاطر أكثر مماميكن.الغنم بالغرم، وتنويعه بني ميادين خمتلفة

عامة واشرتط هلا الرتاضي أمهية العقود،اليت بني الفقه طرق إبرامها  فاإلسالم يف تنظيمه للعالقات بني األفراد أبرز
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مع تقريره لفسادها إذا اقرتنت بالربا، أومبا ينطوي على شبهته. .وأهلية األطراف املتعاقدة، ومشروعية احملل والسبب
وبذلك يؤكد شرطا أساسيا وإضافيا هلذه العقود،وهو املساواة بني االلتزامات املتقابلة للحيلولة دون احلصول على 

، قادرة على اإلحالل مكان تلك ليةاإلسالمية أدوات وبدائل عم هل حقا لدى البنوكأرباح غري مشروعة. ف
االدوات املوجودة يف البنوك التجارية التقليدية؟أم هي جمرد استنساخ للبدائل نفسها؟ وهل هذه األدوات تتوافق 

 فعال مع مبادئ الشريعةاإلسالمية؟

اليت هي عبارة عن عمليات مصرفية ائتمانية يف هذا الباب حناول اإلملام بأكرب عدد من هذه البدائل واألساليب -
يون،أي عن وتتضمن دراسات للجدوى،وهي نوعان: عمليات استثمارية قائمة على الد تنفذ كعمليات استثمارية،

وتتمثل يف عقد اإلجارة  (الفصل االول) يف (االستثمار املباشر)مثل التاجر العادي أو طريق عقود املتاجرة،
وعمليات استثمارية تشاركية أي .البيوع املؤجلة)التقسيط،السلم،االستصناع( وعقودوعقد املراحبة، التمليكية،

وتتمثل تلك العمليات يف (الفصل الثاني)غري املباشر يف االستثمار سائر،أوالقائمة على املشاركة يف االرباح واخل
 .)متويل العمل( مث االستثمار يف شركيت املزارعة واملساقاة مضاربة )متويل املسامهة(،واالستثمار باملشاركةاالستثمار 
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 ةــــــــــــــوك اإلسالميـــــــــــــاشر في البنـــــــار المبــــــــــــــل األول:االستثمصالف

االستثمار املباشر يف البنوك االسالمية يتم عن طريق عمليات،هي مبثابة وسيلة البنك اإلسالمي يف توليد تمهيد:
التوليد،أي زيادة املال األصلي  األموال األصلية من رأس املال،من اجل حتقيق الربح فهذا هو األصول،أي استثمار

ن التزامات مطلقة بالدفع من قبل املستفيدين من تلك اليت تتمخض عالتجارية،بعمليات االستثمار  ويقصدللبنك.
شبيهة بأصول البنك التقليدي مع  -يف ظل هذه العمليات–االستثمار، ولذلك فان أصول البنك اإلسالمي تكون

وهوأن تلك األصول تظل ثابتة يف قيمتها النقدية، الترتبط مبتغري خارجي. خالفا ملا عليه احلال يف البنك ،فرق مهم
)الربوي(، فالبنوك اإلسالمية تقدم التمويل للمستفيد وال جيري عليه زيادة ربوية مع تقادم الزمن، فيبقى التقليدي 

تعمل بطريقة شراء السلع اليت  ،ان هنضت بوظيفة البنوك اإلسالميةاملبلغ ثابتا يف قيمته. كما أن هذه العمليات و 
هنا هو سلعة وليس نقودا.وهذا اختالف جوهري فيها مث بيعها للمستفيد،وال تعطي املستفيد نقودا،فمحل العقد 

عن ديون البنوك التقليدية الربوية اليت تتولد عن القروض.والقرض كما هو معروف حمله النقود، واهم هذه الصيغ 
وهي  (.والبيوع املؤجلة) التقسيط،السلم، االستصناع اإلجارة التمليكية،واملراحبة،:املعتمدة على الديون هي

 :اليت سيتم تناوهلا كال على حدا يف املباحث التالية العمليات

 التمليكية ارةــــــــــــــــــــــــالمبحث األول: اإلج

وهي أداة هلا خاصياهتا اليت .والتمويل يف البنوك اإلسالمية ،إحدى أهم أدوات االستثمار1تعد اإلجارة التمليكية
االجيار التمويلي يف أن ظهر  بعدفاألخرى كاملضاربة واملراحبة وغريها.متيزها عن األدوات واألساليب االستثمارية 

من  شريعة االسالمية،خاصة بعد تطويعه ليواكب السالميةانتقل هذا العقد إىل الدول اإلسرعان ما الدول الغربية،
فطبقته .من العمليات األساسية اليت تقوم هبا املنتهي بالتمليك جزءا اليت جعلت اإلجيار،البنوك اإلسالمية طرف

عقد جعلت من  .وهناك من البنوك من،لكن على نطاق حمدود،يف كثري من الدول االسالميةسالميةإعدة بنوك 
املنتهي  عقد اإلجياربتطبيق  تقوم هبا،حيث قامتمن العمليات االستثمارية اليت  جزءا،املنتهي بالتمليك اإلجيار

البنك و .،والبنك التونسي السعوديو بيت التمويل الكوييت بدولة الكويت،بنك ماليزيا اإلسالمي،ومنها بالتمليك
 استفاد من هذا العقد ،ويف ظرف قصري  5272عام بداية  ذا العقد يفهل هقيتطب .الذي منذاإلسالمي للتنمية

                                                           

أسبغوا عليه  الفقهاء املسلمني مل يأخذوا مبصطلح التشريعات القانونية،كمصطلح االجيار التمويلي،أو االعتماد االجياري،أو االجيار االئتماين،وامناجند  1
 ان هلذا املبحث.مصطلح يراعي خصوصية الفقه االسالمي وهو االجارة املنتهية بالتمليك،أو االجارة التمليكية،وهو املصطلح الذي أخذه الباحث كعنو 
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 طبيق هذاإىل ت،عربية السعوديةيف اململكة ال قد اجته كثري من البنوك والشركاتو .أكثر من عشرين دولة إسالمية
ويطلق على عقد اإلجيار املنتهي بالتمليك عدة أمساء ،1وأقبل عليه كثري من أفراد اجملتمعالعقد يف الوقت احلاضر،

 ،اإلجيار،االجيار املنتهي بالتمليك،التمويل االجيارياتر للبيع، اإلجيار املنقلب بيعاالبيع أإلجياري،اإلجيار الس منها:
 )مطلب ثان(، الواقع املصريف هلذا العقد داخل البنوك االسالمية وقبل احلديث عن .اخل 2املقرتن بوعد بالبيع 

 كمايلي:  (مطلب أول) يف اإلجارة لعقد أوال التأصيل النظري يقتضي مسار البحث

 التمليكية المطلب األول:التأصيل النظري لإلجارة

 قدمية، تقنيات من كبرية بدرجة مستوحاة ولكنها ا،نسبي حديثة لالستثمارات متويل تقنية ةاإلجياريالعقود  عتربت
 أنواع إىل انقسامها و تنوعها إىل إضافة التمويل، أنواع باقي عن متيزها كثرية خبصائص التقنية هذه تتميز كما

 مهملفهو  اجليد بالفهم لنا تسمح اليت،اإلجيار عقدل األساسية للعناصر معرضا األول طلبامل سيكون هنا عديدة،ومن
 ومراحل خصائصه نشأته،وكذا وتاريخ له الدقيق بالتعريف أساسا واملتعلقة العامة ومفاهيمه مبادئه تقدمي طريق عن،

 فيمايلي:)فرع ثان(  له املشاهبة العمليات وكذلك ،هوتقسيمات هأنواع خمتلف إىل باإلضافة)فرع أول(،سريه

 ةجار ماهية عقود اال الفرع األول:

قبل التطرق ملفهوم هذا العقد،لغة واصطالحا،جيدر بنا أوال،أن نعطي نبذة عن تاريخ ظهوره،ومراحل تطوره،يف 
 دول العامل املختلفة،قبل تطبيقه يف البنوك االسالمية فيمايلي:

 عرب لإلنسان االقتصادي النشاط بتطور وتطورت اإلجيار تقنية نشأت لقدجارة: عقود اال وتطور نشأة-أوال
اذ .عديدة وفرتات مبراحل  مر ذلك أن إال احلاضر، الوقت يف االستعمال الشائعة التقنيات من وأصبحت،العصور

 بعض إىل تعود لإلجيار سجالت اكتشاف مت فقد الطويل، التاريخ ذات النشاطات من املعدات تأجري يعد
 حيث القدمية، السومرية(أوز) مدينة يف وذلك امليالد، قبل 2000 عام قبل وقعت اليت والتجارية املادية املعامالت
 أدوات إجيار بني ما ترتاوح اقتصادية معامالت ة،رطب صلصالية كتل على املكتوبة السومرية اإلجيار وثائق سجلت

 تسمى متويلية آلية بالفعل تذكر القدمية القانونية النظم من والكثري وغريها، باملياه انتفاع وحقوق ي،أراض و زراعية
 الشهري البابلي امللك قام عندما تقريبا، امليالد قبل 1700 عام إىل يعود اإلجيارة لقوانني سجل فأهم اإلجيارة،

                                                           

 .21-26ص  ،  6885،  6،طاحلايف،خالد بن عبداهلل بن براك: اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي،د.دار للنشر،  1
   6223،ص4،ج5200بن بيه،الشيخ عبد اهلل: االجارة املنتهية بالتمليك، حبث منشور،جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة اخلامسة، 2
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 جنوب يف هأن كما الشهرية، املوسعة قوانينه جمموعة يف واألكادية السومرية األعراف و القواعد بإدماج حامورايب
 488نوات س بني ما الفرتة يف اإلجيارة بيوت من شهريا بيتا يعد أصبح ما(( موراشو))أسرة بدأت بابل، شرق

 واالجتماعية االقتصادية الظروف تعكس متويلية خدمات توفري يف سباقة األسرة تلك وكانت امليالد، قبل 418و
 الزراعية املعدات و الثريان إجيار يف كذلك روافك نهمولك األراضي إجيار يف ختصصوا حيث آنذاك، السائدة

 املصريني وقدماء والرومان اإلغريق حضارات مثل قدمية أخرى حضارات وجدت وقد.1البذور إقراض إىل باإلضافة
 اشتهروا طاملا الذين الفينيقيون ما.أواملاشية واألراضي املعدات لتمويل اليد متناول ويف ابةجذ وسيلة جارةاإل يف

 قصرية السفن استئجار عمليات من السفن،والكثري استئجار عمليات يف اخنرطوا فقد،والتجارة املالحة يف مبهاراهتم
 استئجار عمليات كانتو وحدها، السفينة جمرد وليس السفينة طاقم استخدام يف احلق تتضمن كانت األجل
 من بتتطل وكانت املعنية، للسفن االقتصادي العمر تغطي زمنية لفرتات ،أيضا ةبكتا مدونة املدى طويلة السفن

 األنشطة كانت الوسطى العصور ويف 2.امللكية حق على بةاملرتت وااللتزامات املنافع معظم متارس أن املستأجر
 الزمان يف الفرسان من كثري عن عرف  فقد الزراعة، ومستلزمات اخليول بنطاق أساسا حمدودة جارةباإل لقةاملتع

 زيادة عشر التاسع القرن بداية شهد كما احلديثة، جارةاإل يشبه مبا وأسلحتهم دروعهم بتأجري قاموا مأهن القدمي
 إىل والنقل الصناعية واألنشطة الزراعية الصناعات يف التطور أدى فقد وأنواعها، املؤجرة املعدات كمية يف كبرية
 احلقيقي منوها جارةاال تقنية عرفتحديثا و  .3لإلجيار مالئما منها كثريا كان اليت املعدات من جديدة أنواع ظهور

 التأجري صيغة أمهها من اليت التأجري وأمناط صيغ تنوعت فقد.قاراتالع جمال يف األمريكية حدةاملت الواليات يف
 أحد لدى األمريكية املتحدة الواليات يفleasing  الحطبإص املعروفة األصلية صورته يف ظهر الذي التمويلي،

 التأجري شركة بوث السيد أسس عندما وذلك ، 1952 عام d. poothe junior امسه الصناعة رجال
 هذه تأسيس أعقاب ويف، corporation  united states leasing 4  باسم عرفت واليت التمويلي
 وما ، وجيزة زمنية فرتة يف الشركة هذه أرباح ،وتعاظمت اإلنتاجية املعدات إجيار على الطلب زاد ما سرعان الشركة

 االقتصاد يف املستقرة الظواهر من التمويلي التأجري صار حىت ى.أخر  متويلي تأجري شركات تأسست أن لبث
                                                           

 7 ص ، 2005 ،5اإلسكندرية،مصر،ط املعارف، منشأة اإلنتاجية، للمعدات احلقيقي التمويلي اإلجيار العال: أبو حممد حممد طه 1
2 Eric garrido,le crédit-bail;outil de financement structurel et d'ingénierie commerciale,revue 
banque édition,paris,sans date,p11 

 0اإلنتاجية،مرجع سابق،ص للمعدات احلقيقي التمويلي اإلجيار العال: أبو حممد حممد طه 3
 أعمال يف اجلديد:عنوان حتت بريوت، جبامعة احلقوق، لكلية السنوي العلمي املؤمتر القانونية،أعمال الوجهة من التمويلي حممد:التأجري دويدار هاين 4

 10 ،ص 2002 االقتصادية،لبنان، و القانونية الوجهتني من املصارف
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 كان الثانية، العاملية احلرب عقب األوروبية القارة يف األمريكي املال رأس استثمارات تكثيف إطار ويف.األمريكي
 العشرين القرن من الستينيات بداية يف األوروبية القارة إىل املتحدة الواليات من التمويلي التأجري لظاهرة خروج أول

 لشركات فروع إنشاء بفعل وذلك ،كانت بريطانيا فيها النشاط هذا مزاولة شهدت اليت األوروبية الدول أولو 
 يف التمويلي التأجري عدوى انتشرت أن لبث ما مث،(leasing companies ) األمريكية التمويلي التأجري
 والدمنارك ،النرويج اللوكسمبورج مث واسبانيا ،ايطاليا ،فرنسا ،أملانيا،هولندا بلجيكا مثل األوروبية الدول من العديد

 العامل دول بدأت األمريكي التمويلي التأجري وتدويل األمريكي املال رأس نشاط خالل ومن .الحقة مرحلة يف
 ملزاولة النامية الدول من عدد يف الشركات من العديد تأسست حيث ،التمويلي التأجري ظاهرة اكتشاف يف الثالث

 يف األول الفضل كان وإذا. وتايالند ،،الفلبني اندونيسيا ، ،ماليزيا اجلنوبية كوريا يف حدث كما النشاط هذا
 ، املستحدثة التقنية أو الظاهرة هذه خالق بوصفه األمريكي املال رأس إىل يرجع عامليا، التمويلي التأجري انتشار

 النامية الدول من العديد إىل فرنسا، يف املعروفة صورته يف التمويلي التأجري نقل الفرنسي املال رأس استطاع فقد
 ويف .الفرنسية غةلبال الناطقة إفريقيا غرب ودول العريب املغرب دول وأمهها الفرنسي، االقتصاد فلك يف تدور اليت
 يف خاصة األخرية اآلونة يف كبريا منوا شهد قد التمويلي التأجري نشاط أن إىل اإلشارة جتدر ، اخلصوص هذا

 نسبة يتعد مل النامية الدول يف الناشئة األسواق يف التمويلي التأجري نشاط حجم أن من الرغم فعلى ،النامية الدول
 مقارنة التوقعات فاقت قد األسواق هذه يف منوه معدالت أن إال،العامل مستوى على النشاط هذا إمجايل من 5 %

 يشهده ملا التمويلي التأجري نشاط يف املطرد النمو هذا تفسري وميكن.1املتقدمة لدولا أسواق يف منوه مبعدالت
 املتطورة التكنولوجيا على احلصول جعلت اليت واالتصاالت، اإلنتاج تكنولوجيا يف متسارع منو من حاليا العامل
 لتوفري مرونة أكثر متويلية وسائل استحداث األمر يتطلب حبيث ،باهظة استثمارية تكاليف إىل حيتاج املعرفة وحق

 هذا مبمارسة املتخصصة املالية املؤسسات أو ،للبنوك تسمح قانونية تشريعات وجود إىل ،باإلضافة الالزم التمويل
 التأجري إىل اللجوء يف البعض ويرى. النشاط هلذا ضريبية امتيازات أو مزايا من واالستفادة قيود، دون النشاط

 سبل على احلصول يف تواجهها اليت والصعوبات النامية الدول ملشروعات احملدودة املالية للقدرات عالجا التمويلي
 الدول من حمددة دولة يف التمويل مشكالت دراسة إىل جهودها وجهت قد علمية أحباث وهناك،املصريف التمويل
 لتمويل هام سبيل من ميثله ملا االقتصادية، التنمية دفع عناصر من يعد التاجريي التمويل أن تقرر النامية

 صعوبات من تعاين اليت املشروعات لتمويل جديدة وسيلة اعتباره عن فضال،االقتصادية مؤسساهتا استثمارات
                                                           

التسيري،كلية  علوم يف ماجستري مذكرة-سونلغاز مؤسسة حالة دراسة-اجلزائر يف اجلديدة امليكانيزمات وفق االقتصادية املؤسسة زواوي فضيلة: متويل 1
 72،ص6880/6882العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة أحممد بوقرة ،بومرداس،اجلزائر،
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 تعريف إعطاء حتاول والتشريعات األنظمة خمتلف جعل ، عموما اإلجيار تقنية عرفته الذي الكبري ورطالت إن1.مالية
 .معها والتعامل تنظيمها يسهل ّحىت التقنية لتلك دقيق

 على زترك تعاريف جند حيثذا النوع من العقود،هب اخلاصة التعاريف تتعدد :ةالتمليكي ةجار اإل عقد تعريف-ثانيا
 على تركز التعاريف بعض جند كما اقتصادية، تعاريف أخرى جهة من وجند القانون، نظر وجهة من توضيحه
،ولنبدأ التقنية هلذه استعماال واألكثر الشائعة التعاريف بعضهنا  وسنتناولالتمليكي، اإلجيار من حمددة جوانب

 القانوين هلذا العقد اهلام :أوال،مث التعريف  واالصطالحي ريف اللغويبالتع

االجارة التمليكية،مصطلح مركب من كلمتني)اجارة ومتليك(،وهلذا سنعرف   :واالصطالحي للغويتعريف اال-1
يف اللغة له معنيان:الكراء واألجرة  مشتقة من األجر،واألجر اإلجارة يف اللغةكلمة اجارة،لغة ،مث نعرف التمليك:

، فاألول الكراء على اهلمزة واجليم والراء أصالن ميكن اجلمع بينهما باملعىن اجلرب.قال ابن فارس: أو على العمل،
العظم الكسري فأما الكراء فاألجر واألجرة،وأما جرب العظم فيقال منه:أجرت اليد.فهذان  العمل،والثاين جرب

التمليك أما .2األصالن،واملعىن اجلامع بينهما أن أجرة العامل كأهنا شيء جُيرببه حاله فيما حلقه من كد فيما عمله
))امليم والالم والكاف أصل  :يطلق على القوة والصحة.قال ابن فارسلغة،امللك مشتق من امللك، و ،فهو يف اللغة

لشيء:قويته، واألصل ومّلكت ا وشده. صحيح يدل على قوة يف الشيء وصحة،يقال:أملك عجينه:قوى عجينه،
العلماء: التمليك يف اصطالح  .أما 3ك اإلنسان الشيء ميلكه ملكا،ألن يده فيه قوية صحيحة((هذا،مث قيل مل

 .فإنه ال خيرج عن املعىن اللغوي

ففي ،الفرنكوفونية  والقوانني كسونية،ا لوساالجن ريفات القانونية لالجارة يف القواننيالتع تعددت:القانوني تعريفال-2
 مؤجر بني عقدا يعتربالذي  (leasing ) اإلجنليزي املصطلح الصدد هذا يف ،نذكر4ةجنلوساكسونياألالقوانني 

 ويقوم .األصول هذه منتج أو املورد من املستأجر بواسطة اختيارها  يتم معينة أصوال إجيار يتضمن ،ومستأجر
 وال .احملددة املواعيد يف عليها وّمتفق حمددة أجرة بدفع املستأجر التزام مقابل للمستأجر وتأجريها بشرائها املؤجر
 بعد وال العقد، مدة خالل ال األصول، تلك كبتمل التزاما عاتقه على يلقي أو احلق للمستأجر العقد هذا يعطي

                                                           

 0سابق ،ص القانونية،مرجع اجلهة من التمويلي حممد:التأجري هايندويدار  1
ه(:معجم مقاييس اللغة،حتقيق عبد السالم حممد هارون،دار الفكر 321ابن فارس،أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا)العالمة اللغوي املتوىف سنة2

 26،ص5،ج،د.طللطباعة والنشر،بريوت،لبنان
 315،ص1سابق،جالرجع امل3
 14 ص ، 2009 ،5ط األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الراية دار التمويلي، التأجري مسلم: هالل القالب بسام 4
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يف  (finance – lease)التمويلي التأجري أو اإلجياري القرض األمريكي املشرع يعرف اإلطار هذا ويف .انتهائها
االجيار الذي ال عقد :))نهبأ ةياألمريك حدةاملت للواليات 4رقم املوحد التجاري القانونمن ( A6 -583املادة )
 البضائع تلك بتوريد يلتزم ثالث طرف مع يتعاقد بل العقد، حمل البضائع توريد أو تصنيع أو اختيارللمؤجر،يتيح 
 التأجري أو اإلجياري القرض أن على الربيطاين،فينص التعريف أما.1((.املستأجر إىل تأجريها بقصد املؤجر كهافيتمل

 من اختيارها يتم معينة أصول رإجيا يتضمن (املستخدم)واملستأجر(، الكامل) جرؤ امل بني عقد ))عن عبارة التمويلي
 تفقي معينة أجرة دفع مقابل هلا مستعمال املستأجر و لألصول، مالكا املؤجر يظل و املستأجر مبعرفة بائع أو مورد
 التأجري التمويلي،يف املادة لتقنيةتعريفا ،الفرنسي املشرع قدم،ةالفرنكوفوني.ويف القوانني 2((.اإلجيار مدة خالل عليها
 /27،بعد تعديلها مبوجب الالئحة التنظيمية رقم  1966 3ةجويلي6الصادر يف22/411من القانون رقم االوىل
 عن عبارة اإلجياري القرض ))بأنه: اإلجياري القرض بعمليات املتعلقتني 1967 4سبتمرب 28 املؤرخة يف  037
 مؤسسات طرف من وهذا التأجري، هذا مبناسبة معدة أو مشرتاة مهين، لغرض وجتهيزات ألصول تأجري عملية
 جزء أو كل حبيازة خيارا للمستأجر متنح تسميتها، ومهما كانت العملية، هذه أن حبيث .هلا مالكة تصبح معينة

القانون  أما يف .5ت((كإجيارا املسددة الدفعات االعتبار بعني تأخذ عليها ّمتفق بقيمة املؤجرة األصول من
نص عليها ضمن عمليات القرض اليت تؤديها البنوك اعتمد املشرع اجلزائري،صيغة االجيار التمويلي،و ،فقد اجلزائري

عرف املشرع اجلزائري عقد االجيار التمويلي يف املادة ف.التقليدية واملؤسسات املالية،أو شركات التأجري املؤهلة قانونا
يعترب االعتماد :))6الذي يتعلق باالعتماد االجياري بأنه 5222يناير 58يف  املؤرخ 22/82األوىل من األمر رقم 

 :االجياري،موضوع هذا االمر،عملية جتارية ومالية

مع  شركة تأجري مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة هبذه الصفةقبل البنوك واملؤسسات املالية أو يتم حتقيقها من -
 .ب أشخاص طبيعيني كانو أو معنويني تابعني للقانون العام أو اخلاصاملتعاملني االقتصاديني اجلزائريني واألجان

                                                           

 56ص،  5،5224الصغري حسام الدين عبد الغاين:االجيار التمويلي،دار النهضة العربية،القاهرة، مصر ،ط 1
2 - Alsugheyer, Bilal Rabah& others; Leasing in Development Guidelines for Emerging 
Economic, (IFC) International Finance Corporation, World Bank Group, Washington, DC, 
2009 
3 Journal official ;3/7/1966 .p5652,dalloz sirey .1966 legislation 305 
4 Journal official ;29/9/1966 .p9695,dalloz sirey .1967 legislation 378 
5 Michel di Martino, guide financier de la petite et moyenne entreprise, Les éditions 
d’organisations et les éditions finance et gestion, Paris et Champagnole, 1993, p 97. 

   5222جانفي 54الصادر بتاريخ  3يتعلق باالعتماد االجياري،اجلريدة الرمسية عدد  5222جانفي  58املؤرخ يف  22/82املادة األوىل من االمر 6
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 .حق اخليار بالشراء لصاحل املستأجر،يتضمن تكون قائمة على عقد اجيار ميكن أن يتضمن أوال -

 .1((تعلق فقط بأصول منقولة أو غري منقولة ذات االستعمال املهين،أو باحملالت التجارية أو مبؤسسات حرفية-
من نفس األمر أنه:)) تعترب عمليات االعتماد االجياري ،املشرع اجلزائري يف الفقرة األوىل من املادة الثانيةويضيف 

وقد .عمليات قرض لكوهنا تشكل طريقة متويل اقتناء األصول املنصوص عليها يف املادة االوىل أعاله واستعماهلا((
ليات القرض اليت تؤديها البنوك التقليدية.يف الفقرة اعتمد املشرع اجلزائري هذه الصيغة إذ نص عليها ضمن عم

..تعترب مبثابة عمليات قرض،عمليات اإلجيار املقرونة حبق خيار :)).من قانون النقد والقرض 20الثانية من املادة
 اخلاص القانون تفاقيةا به جاءت الذي التعريف وهو3لعقد االجيار التمويلي الدويل التعريفأما عن .2((الشراء...

 اإلجياري القرض لعملية جممال تعريفا قدمت حيث، الدويل اإلجياري القرض حول (UNIDROIT) املوحد
 األطراف مثلثية مالية جتارية عملية بأنه،التمويلي اإلجيار،حيث نصت على فقرات عدة عرب منها األول اجلزء يف

   : 4ب ثاينال طرفال حيددها اليت املواصفات على وبناء، راملؤج األول الطرف يقوم حيث،العقود وثنائية

 على املؤجر حيصل االتفاق هذا على وبناء (-املورد-ثالث طرف مع توريد اتفاق )أول اتفاق يف بالدخول يقوم-
 .ومصاحله احتياجاته خيص فيما املستأجر عليها يوقع لشروط وفقا أخرى معدات أو رأمسالية بضائع أو مصانع

 استخدام يف احلق املستأجر أساسه على مينح املستأجر، مع(االجارة اتفاق )ثاين اتفاق يف بالدخول يقوم مث -
 .((االجيارية القيمة دفع مقابل املعدات

 األجنلوساكسوين املفهوم خالل من نالحظ ،ة لعقد االجارةالسابق ات القانونيةالتعريف خالل منرأي الباحث:
 العقد، مدة هناية يف األصول متلك يف حق للمستأجر أو خيار وجود على ينص ال أنه ( Leasing) ملصطلح

 ال األخري هذا أن حيثCrédit – Bail الفرنسي املصطلح عنه الذي يعرب املفهوم مع االختالف نقطة وهي
 قد الفرنسي عر املش أن (.كما Leasing) مصطلح يشملها واليت املستعملة خمتلف التقنيات االعتبار بعني يأخذ

 مدة هناية يف األصل متلك بإمكانية راخيا املستأجر منح وجوب على نصو للعملية، التمويلية الطبيعة على ركز
 أن كما(Crédit Bail)الفرنسي للمصطلح املوافق اإلجياري بالقرض يعرف ما ضمن العملية تدخل حىت العقد

                                                           

 5222جويلية  3املؤرخ يف  82-22اختذت كيفيات تطبيق هذه املادة مبوجب نظام جملس النقد والقرض،وتعليمة بنك اجلزائر التاليني:نظام رقم  1
-22.وأنظر التعليمة رقم 5222نوفمرب  3،املؤرخ يف 22حيدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد االجياري وشروط اعتمادها.أنظر اجلريدة الرمسية عدد 

ة املتعلق بكيفيات تأسيس شركات االعتماد االجياري وشروط اعتمادها، نقال عن مربوك حسني،املدونة النقدي 5222أكتوبر  66املؤرخة يف  87
 515،ص6884بوزريعة،اجلزائر، ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،5واملالية اجلزائرية،ط

 55،ص6883أوت  67،الصادر يف 16،املتعلق بالنقد والقرض،اجلريدة الرمسية عدد 6883أوت  62املؤرخ يف  55-83األمر رقم  2
 26،ص 2005 ،5املعارف،اإلسكندرية،مصر،ط ة،منشأةاإلنتاجي للمعدات احلقيقي التمويلي العال:اإلجيار أبو حممد طه 3

4 1er Article de la convention d’uni droit sur le crédit – bail international, OTTAWA, 28 
mai1988, (voir annexe № 01). 
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 الستعماالت املوجهة والتجهيزات االستهالكية املواد متويل استبعد أنه يعين،(مهين غرض)ل مصطلح استعماله
 اخلصائص على اإلجياري للقرض تعريفها يف كزتر  املوحداخلاص   القانون تفاقيةا أن كما.منزلية أو شخصية

 تنظيمها يسهل حىت وذلك التمويلية، التقنية هلذه وظيفيا تعريفا أعطت اأهن أي العملية، سري وكيفية له، العامة
 واملالحظ على تعريف املشرع اجلزائري،أنه أطلق على هذا العقد اسم االعتماد االجياري،.العملي الواقع يف مباشرة

.وحمل هذا العقد ميكن أن يكون 1وهذ عكس بعض التشريعات العربية اليت أطلقت عليه اسم االجيار التمويلي
و باحملالت التجارية ،أو أصول منقولة،كاآلالت و املعدات،أوغري منقولة كالبنايات املخصصة لالستعمال املهين،أ

باملؤسسات احلرفية.وقد وردت على سبيل احلصر،مبفهوم املادة املتقدم ذكرها،وما يعاب على تعريف املشرع 
بأن اجلزائري أنه مل حيدد طبيعة  هاته املنقوالت على عكس املشرع الفرنسي الذي حدد طبيعة هذه املنقوالت ، 

 عقد هو اإلجياري القرض أن :قولال ميكن، سبق ما خالل ومنالسابقة(.يف الفقرة تكون ألغراض مهنية فقط)كما
 التعريف يكن ومهما.العقد ذلك مدة هناية يف العقد موضوع األصل ببيع لوعد متضمن عقارات أو عتاد لتأجري
كما   ببعض أنواع عقد االجارة وخصائصه اإلحاطة منا بيتطل التقنية هلذه اجليد الفهم فإن لعقود االجارة، املعطى

  .سنرى يف الفرع املوايل

 التمليكية  االجارةوخصائص عقد  الفرع الثاني:أنواع 

 ،فيمايلي:(ثانيا) هخصائص(،مث أوال)الفقه سنتناول أنواع هذا العقد وتقسيماته كما وردت يف القانون و

 ينظر اليت الزاوية يقسم حسب،التمليكية يف القانون الوضعيعقد االجارة ف :التمليكية د االجارةأنواع عق -أوال
 طبيعة حسب التأجريي التمويلمها:أنواعه و  أهم إىل تعرضوسنهذا العقد، أنواع من العديد هناكوبالتايل .إليه منها

 .العقد موضوع طبيعة حسب التاجريي ؛والتمويل العقد

،  املايل االجياري التمويل،مها نوعني هناك التصنيف هذا حسبو :العقد طبيعة حسب التاجريي التمويل-5
 :2(التشغيلي )العملي االجياري والتمويل

 كل حتويل مت إذا،مايل جرييأالت التمويل ويعترب :bail financier – crédit املايل التاجريي التمويل-أ
 عقد مدة أن ذلك ويعين .املستأجر إىل املعين األصل مبلكية املرتبطة واملخاطر واملساوئ االلتزامات و احلقوق

                                                           

 ،املتعلق باالجيار التمويلي5221ن املؤرخ يف حزيرا 21/28أنظر تعريف االجيار التمويلي يف املادة الثانية من القانون املصري  رقم  1
 وأثرها التمويل سياسات حول الدويل امللتقى يف اجلزائر،مداخلة يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتمويل كبديل التأجريي السعيد:التمويل بريش 2

 10 بسكرة،اجلزائر،ص جبامعة 2006 نوفمرب 22 و 21 النامية،يومي الدول و اجلزائر حالة دراسة-املؤسسات و االقتصاديات على
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 األموال هذه مكافأة إليه مضاف ل،اامل رأس نفقات كل باستعادة للمؤجر تسمح لكي كافية االجياري االئتمان
 : التالية باخلصائص عادة هذا النوع من التأجري ويتميز .املستثمرة

 .باالستئجار تقوم اليت املؤسسة عاتق على املستأجرة األصول وخدمة بصيانة اخلاصة األعباء تقع 1-

 هناية حىت االستئجار أقساط سداد يف االستمرار عليه إمناو  االستئجار عملية إيقاف املستأجر اليستطيع 2-
 . العقد

 يستهلك وبالتايل لألصل اإلنتاجية احلياة مع عادة ،تتفق نسبيا طويلة زمنية لفرتة املايل اإلجيار عقد يستمر 3-
 .1 األصل يف؛ املستثمرة األموال قيمة على األصل مالك فيحصل الفرتة هذه خالل بالكامل األصل

 يتم ال الذي العقد به ويقصد:crédit- bail operational (التشغيلي أو)العملي التأجريي التمويل-ب
 كلها تقريبا أو املعين أصل مبلكية املرتبطة واملخاطر ،واملساوئ واملنافع ،وااللتزامات احلقوق كل حتويل خالله من
 العقد فرتة أن ذلك ،ومعىن املؤجر عاتق على يبقى ذلك كل من جزء أن بالقول يسمح ما ،وهذا2املستأجر إىل
 النفقات من تبقى ما الستعادة أخرى فرصة انتظار جيب فانه ،وبالتايل نفقاته كل املؤجر يسرتجع لكي كافية غري

 شاهبها وما ،املستندات تصوير ،آالت ،واالآلت املختلفة مثلالسيارات وتعترب. األصل بيع أو العقد بتجديد سواء
 .اخلدمات باستئجار أحيانا يسمى الذي اإلجيار من النوع هذا ظل يف استئجارها يتم اليت املعدات أنواع أهم من

 : 3التالية باخلصائص العملي االجياري التمويل ويتميز

 املدفوعات ضمن الصيانة تكاليف تدخل أن على للغري املؤجر األصل وخدمات بصيانة األصل مالك يلتزم -
 .بسدادها املستأجر يقوم اليت الثابتة

 وبالتايل.لألصول اإلنتاجية احلياة من اقل عادة تكون ا،نسبي قصرية زمنية لفرتة االستئجار من النوع هذا يستمر -
 يف املوظفة االستثمارات قيمة استعادة األصل مالك يتوقع مث ومن، األصل تكلفة تغطي ال االستئجار قيمة فان
 . ألخرى أو املؤسسة لنفس ،إما تأجريها عمليات تكرار خالل من األصل هذا

                                                           

1 Pierre conso,la gestion financier de l'entreprise, dunob,paris,p403. 
2 Nathalie, muorgues, financent et coût du capitale de l'entreprise ,économica ,paris,2001 
,p220. 
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 ومن.عليها املتفق املدة قبل االستئجار عملية إيقاف بإمكانية د،يفي ما عادة التشغيلي االستئجار عقود تشمل -
 إىل األصل إعادة احلالة هذه يف ميكنه حيث كبري حد إىل املستأجر مصلحة مع يتقابل الشرط هذا أن الواضح
 واملعدات األصول حالة يف خاصة وبصفة احدث معدات ظهور حالة يف،أو إليه احلاجة انتهت طاملا املؤجر

 .مثال اآليل كاحلاسب سريع بشكل تتطور اليت ،التكنولوجية

 التاجريي التمويل: مها نوعني هناك التصنيف هذا وحسب :العقد موضوع طبيعة حسب التأجريي التمويل-6
  :1املنقولة غري لألصول التاجريي والتمويل ،املنقولة لألصول

 هلا حباجة تكون اليت االقتصادية للمؤسسة املنقولة األصول متويل وخيتص: املنقولة لألصول التاجريي التمويل-أ
 يقوم اإلجيار مدة هناية ،ويف بنوك من فروع أو متخصصة مالية مؤسسات طرف من التمويل ،ويقدم باإلنتاج للقيام

 .2املؤجر إىل إرجاعه أو العقد جتديد ،أو املتبقية القيمة بشراء إما املستأجر

 الطابع ذات املباين يف املتمثلة املنقولة الغري األصول متويل على وترتكز: املنقولة غري لألصول التاجريي التمويل-ب
 العقارات أو املنقولة غري لألصول املعربة للقيمة االجناز،ونظرا طريق يف أو أجنزت التجاري،اليت أو الصناعي املهين
 ،وميكن الجنازها واملستأجر املؤجر من املشاركة ،وتستدعي املنقولة األصول مع مقارنة الصعوبة من بنوع تتميز فإهنا
 . 3األرض لصاحب ويؤجرها عليها املباين بتنفيذ يقوم املؤجر ،بينما للمستأجر ملكا األرض تكون أن

،واجارة على اجارة على املنافع)متليكية ( اىل قسمني كبريين هتقسيم يمكننايف الفقه االسالمي،ف االجارةأما عقد -
 :4العمل

وهي ترد على األعيان،بأن يتم دفع عني مملوكة ملن سيستخدمها لقاء عوض معلوم، وميكن :اجارة منفعة االعيان-أ
أعيان ثابتة أو ساكنة  ،و الت واحلليمها:أعيان منقولة كالسيارات واآل تتم هذه االجارة على نوعني من األعيانأن 

 .كاالراضي والعقارات

                                                           

 20،مرجع سابق،ص-سونلغاز مؤسسة حالة دراسة-اجلزائر يف اجلديدة امليكانيزمات وفق االقتصادية املؤسسة زواوي فضيلة: متويل 1
 11 ،ص 2007 ،5،إسكندرية،مصر،ط اجلديدة اجلامعة ،دار العقاري التمويل احلميد:اتفاق عبد ثروت 2
 56 اجلزائر،مرجع سابق،ص يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتمويل كبديل التأجريي السعيد:التمويل بريش 3
،رسالة ماجستري،قسم احملاسبة،كلية االقتصاد،جامعة حلب، -دراسة تطبيقية يف املصارف االسالمية-مكرم مبيض:االجارة واالجارة املنتهية بالتمليك 4

 67،ص6858سوريا ،
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اجارة العمل:وهي تعقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم ،وتأخذ هذه االجارة صورتني حسب نوعية -ب
الذي يعمل لشخص أو مؤسسة حمددة،بأجرة حمددة معلومة ملدة  وهو،اصاخلجري .فالصورة األوىل هي األ1االجري

جري أما الصورة الثانية فهي األالشركة ،والجيوز له العمل عند االخرين اال باذن مستأجره. يف حمددة ،مثل املوظف
الذي  وهو من يعمل لعامة الناس،وال جيوز ملن استأجره أن مينعه من العمل لغريه .مثل اخلياط،والنجار،شرتكامل

 يعمل حلسابه اخلاص.

كأسلوب من أساليب استثماراهتا فهي تقتين ،البنوك اإلسالمية هاتستخدماليت ايهمنا هنا،هو اجارة املنافع وم
جل إجارة عينها،حيث تضع حتت تصرف عمالئها تلك األعيان الستيفاء املمتلكات واألصول النامية من أ

 :2اإلجارة التمليكيةاألسلوب مها اإلجارة التشغيلية،و وتستخدم البنوك نوعني من هذا .منافعها مبقابل

اذ يقوم البنك اإلسالمي مبوجب هذا األسلوب باقتناء موجودات وأصول خمتلفة تستجيب اإلجارة التشغيلية : -5
ى احمللي أو الدويل . وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق سواء على املستو  ،حلاجيات مجهور متعدد من املستخدمني

مدة حمددة يتفق ويتوىل البنك إجارة هذه األعيان ألي جهة ترغب فيها هبدف تشغيلها واستيفاء منافعها خالل 
ليبحث من جديد عن مستخدم آخر يرغب يف إجيارها . ،لك املدة تعود األعيان إىل حيازة البنكعليها، وبانتهاء ت

ت ملكية البنك اإلسالمي الذي يقوم بعرضها لإلجيار املرة تلو األخرى، ويتميز هذا األسلوب ببقاء األعيان حت
حىت ال تبقى بدون استعمال إال لفرتات قصرية، وهو يتحمل يف ذلك خماطرة ركود السوق واخنفاض الطلب على 

ارة اليت تلك األعيان مما يؤدي إىل خطر عدم استغالهلا. وتنقسم اإلجارة التشغيلية إىل إجارة معينة ،وهي اإلج
يكون حملها عقارا، أو عينا معينة باإلشارة إليها أو حنو ذلك، مما مييزها عن غريها .وإجارة موصوفة بالذمة، وهي 
اإلجارة الواردة على منفعة موصوفة، بصفات يتفق عليها مع التزامها يف الذمة، كسيارة أو سفينة غري معينة لكنها 

 موصوفة وصفا دقيقا مينع التنازع .

:تعترب اإلجارة التمليكية أو اإلجارة املنتهية بالتمليك، من األساليب اجلديدة اليت استحدثتها اإلجارة التمليكية -6
البنوك اإلسالمية، وهي تتميز بكون البنك ال يقتين املوجودات واألصول انطالقا من دراسة السوق والتأكد من 

من أحد عمالئه، لتملك تلك األصول عن طريق اإلجارة  وجود رغبات هلا، بل إنه يشرتيها استجابة لطلب مؤكد
املنتهية بالتمليك .وعليه فإن تلك األصول املؤجرة ال تبقى يف ملكية البنك بعد هناية عقد اإلجارة، كما هو احلال 
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س تكلفة يف اإلجارة التشغيلية وإمنا تنتقل هنا إىل ملكية املستأجر. وحيتسب البنك األجرة اإلمجالية غالبا على أسا
 املوجودات باإلضافة إىل رحبه، وتسقط األجرة بعد ذلك على فرتات يتفق عليها.

 اخلصائصالعديد من  ميكننا استنتاج،هلذا العقدالسابقة  تعاريف المن خالل العقد االيجاري: خصائص -ثانيا
 يلي:ما أمهها ولعل ،العقود باقية عن وخمتلف ةيز مممما جيعلها ،ةاإلجياري عقودال بعملية املرتبطة

 كمايلي:  أطراف ثالثة وهم :عقدال أطراف-أ

 L’ Utilisateurباملستخدم كذلك ويسمى Le locataireأو   Preneur-Le créditاملستأجر -5
 دورية أقساط وبدفع معينة، ملدة طرفها، من معينة أصول استخدام حق على احلصول يف ترغب اليت املؤسسة وهي 

 كان مهما االقتصادية، املهن ذوي املستخدمني أمام مفتوحة اإلجيارية عقودال تكون ةوعاد.1اإلجيار سبيل على
 .2احلرة املهن أصحاب أو زراعية جتارية، صناعية، مبؤسسات األمر قيتعل أن ميكن وعليه نشاطهم، جمال

 ، املؤسسة وميثل Le propriétaire األصل مبالك كذلك ويسمى  Bailleur-:Le crédit املؤجر -6
 غاية إىل لألصل مالكة تبقى الوقت نفس ويف (املستخدم)املستأجر تصرف حتت ووضعه األصل حبيازة تقوم اليت
 مؤسسات تكون أن ميكن فهي اإلجارة؛ نشاط متارس ميكن اليت املؤسسات من نوعان هناك ويوجد .العقد هناية
 والوسائل، التجهيزات وموزعي ناعص أو اإلجياري، القرض نشاط يف املتخصصة املالية واملؤسسات كالبنوك مالية

 فروع بتأسيس يقومون الغرض وهلذا أخرى خيارات إىل إضافة  لزبائنهم اإلجياري القرض خيار يعرضون والذين
 .3ذلك يف متخصصة

 باألصول األمر يتعلق عندما ويظهر املطلوب، األصل بتوفري تقوم اليت اجلهة وميثلLe fournisseur: املورد-3
 بني شركات نشأت قد و املبيعات، لرتقية وسيلة إىل للموردين بالّنسبة اإلجياري القرض يتحول قد حيث املنقولة،

 من العديد قام وقد .اخل ... النقل، املكتيب، العتاد اآليل، كاإلعالم عدة جماالت يف املالية واملؤسسات الصناعيني
                                                                                                                                                                                     

 
1 André sigonney, La PME et son financement, Les Editions d’organisations, Paris, 1994, p120. 
2 Chantal Bruneau, Le crédit – bail mobilier, La location de longue durée et la location avec 
option d’achat, Editions : Banque éditeur, Paris, 1999, p 53. 
3 Kies Bakhta, Leasing : définitions et mise en oeuvre, Thèse de poste graduation spécialisée en 
Banques, Ecole supérieure de commerce, Alger, 1998, p 13. 
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 رونو مؤسسة غرار على وهذا منتجاهتم، تسويق لدعم اإلجياري القرض يف متخصصة فروع بإنشاء الصناعيني
Renault  فرع أنشأت اليت الفرنسية DIAC  1اإلجياري القرض لعمليات اخصيص.  

 لنوع ويكون ،اإلجياري القرض لعقد موضوعا ميثل الذي األصل وهوLe Bien loué:المؤجر صلاأل -ب
 أن جند اجملال هذا ويف. اإلجياري القرض عملية تنظم اليت والقوانني التنظيمات على كبري أثر ووجهته األصل

 مثل قانونية لتنظيمات موضوعا كانت اليت األصول أنواع أوىل لمتث ،والصناعي املهين لالستعمال املوجهة األصول
 العناصر لتظم بعد فيما القوانني توسعت وقد اإلجناز، طور يف هي اليت أو املنجزة البنايات بأنواعه، اإلنتاجي العتاد

 .2املستأجرين مع لعقود حمال تكون أن ميكن اليت األصول قائمة إىل احلرفية واملؤسسات احملل كشهرة املعنوية

 موافقة تكون وعادة التمويلي، اإلجيار عقد سريان مدة وهي:La durée de location يجاراإل مدة -ج
 يف املدة هذه بتقليص املؤجرة للمؤسسة يسمح وأحيانا اجلبائية، املصاحل طرف من هبا املسموح األصل اهتالك ملدة

 .3اجلبائية املصاحل طرف من املقبولة االهتالك مدة من %08 من أقل تكون أن ينبغي ال لكن املنقوالت، حالة
 إيقاف ،املستأجر أو جراملؤ  سواء طرف ألي ميكن ال حبيث ،للنقض قابلة غري اإلجياري القرض عقد مدة أن كما

 كمتل االستئجار،وال عن التنازل ميكنه بالتزاماته،ال بالوفاء املطالب واملستأجر.ةاملد هذه خالل العقد سريان
 .4املدة هناية قبل األصل

 استخدام قابلم يف،للمؤجر دفعه املستأجر على جيب الذي ،الدوري املبلغ وهو Le loyer:جياراإل قسط -د
 بتلك قةاملتعل املالية املصاريف العملية، هذه يف املستثمرة األموال اهتالكات اإلجيار قسط ويتضمن املؤجر، األصل

 كما5معني ربح وهامش،اخلطر منحة اىل باإلضافةر،املؤج طرف من املقدمة واخلدمات التسيري األموال،مصاريف
 .6ة(السرق ضد) التأمنيو التسليم؛ مصاريفكذلك  املستأجر يتحمل

 

                                                           

1 André sigonney, Op.cit, p 121. 
2 Rose Noëlle Schütz, Les recours du crédit preneur dans l’opération de crédit – bail, Tome25, 
France, 1994, p 10. 
3 André sigonney, Op.cit, p 124. 
4 Farouk Bouyacoub,L’entreprise et le financement bancaire, Editions casbah, Alger, 2001,p254  
5 Kies Bakhta, Op.cit, p 14. 
6 Michel di Martino, Op.cit, p 98. 
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 الواقع المصرفي لإلجارة التمليكية:  الثاني المطلب

عقد االجيار التمويلي،من العقود احلديثة نسبيا اليت انتشرت يف بلدان العامل كافة ومنها البلدان االسالمية،االمر 
الذي استدعى تدخل فقهاء املسلمني لبيان آرائهم،بشأن املعامالت اليت تتخذ طابعا اسالميا،لتمييزها بأنظمة 

 .ا،جيمع بينهما هدف مشرتك هو التيسري عن املتعاملني هبا،والبعد عن الوقوع يف الربا،واستغالل احملتاجنيخاصة هب
،جيدر بنا التطرق أوال،لواقع هذا العقد يف (فرع ثان)وقبل التطرق للواقع املصريف لعقد االجارة يف البنوك االسالمية

 اجلزائري اسم االعتماد االجياري،كما سبق وأن عرفنا.،والذي أطلق عليه املشرع (فرع أول)اجلزائر

  رالفرع األول:واقع االعتماد االيجاري بالجزائ

 بعد املنتهجة االقتصادية السياسات نتيجة وهذا،معتربا تأخراباجلزائر )االجارة التميليكية( االجياري االعتماد عرف
 املفاهيم بعض تبين ألزمها احلر السوق اقتصاد بداية مع،و األخرية السنواتعدا  االنفتاح تعرف مل اليتو  االستقالل

 حيظ ملاذ .االجياري االعتماد عقد املفاهيم هذه من و اجلديدة املرحلة مع بالتعايش هلا تسمح اليت،اجلديدة
 باسثناء بصفة خاصة تناولته تأسيسية بقوانني القرن املاضي، اتيتسعين يف ظهوره بداية يف االجياري االعتماد

 112 مادته يف حتديدا و القرض، بالنقد اخلاص 1990 أفريل 14 بتاريخ 28/58القانون  1:مها قانونيني نصني
 يعطي والذي.25/622القانون إىل إضافة .كعمليات قرض األصل بشراء تنتهي اليت االجيار عمليات اعتربت اليت

 يف االجياري القرض أمهية تطور تزايد ومع.املستقبل يف األولويات ضمن ويرتبها االجياري القرض لعمليات األمهية
 ذلك،و التمويل أنواع من النوع هبذا خاص قانون خالل من الوطين املستوى على فيه النظر أعيد،البلدان من الكثري
 اعتماده يسهل حىت عديدة جوانب من االجيار قرض تناول ،الذي1996/01/10 بتاريخ3 22/82 لألمر وفقا

 املؤسسات و البنوك طرف من حمققة مالية و جتارية كعملية القروض من النوع هذا أن يعترب حيث.استعماله و
                                                           

 56اجلزائر،مرجع سابق،ص يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتمويل كبديل التأجريي السعيد:التمويل بريش 1
 5226لسنة الوطين للمخطط املتضمن 50/56/5225بتاريخ  25/62القانون رقم  2
 الصادرة ، 66 العدد الرمسية، اجلريدة ،أنظر5222جويلية 03 ل املوافق 1417 صفر 17 يف والقرض،املؤرخعن جملس النقد  22/82النظام رقم  3
 56ه،ص 1417 الثانية مجادى 21 يف
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 بني من و.إجيار عقد شكل على تتم العملية هذه العمل، هلذا معتمد تأجريي قرض شركة طرف من أو املالية
 :1يلي ما نذكر األمر هذا مضمون من املستوحاة األهداف

 .قرض أداة و جتاري كفعل االجيار لقرض القانونية الصبغة إعطاء •

 .العادي القرض تكمل االقتصادية التنمية خدمة يف أداة اإلجيار قرض اعتبار •

 .الزبائن الحتياجات لالستجابة املصرفية التطبيقات من التنويع و املصريف اجلهاز تفعيل إلعادة طريقة اعتباره •

 املتعلقة تلك و واإلشهارية احملاسبية اجلمركية، اجلبائية، اإلجراءات أن باعتبار االقتصاديني املتعاملني حتفيز •
 .االجياري باالعتماد املتعلق 22/82لألمر الحقة كآثار جاءت اجلزائر يف اإلجيار قرض شركات بإنشاء

 لألحكام عامة اإلجيار قرض شركات ختضع:اعتمادها شروط و الجزائر في اإليجار قرض شركات تأسيس 1-
 22/823رقم النظام يف والقرض النقد جملس قبل من االعتماد وشروط التأسيس كيفية جاءت.و 2للبنوك العامة

 املتعلق 22/82رقم واألمر 28/58 رقم والقرض النقد قانون خاصة قبل، صدرت قوانني لعدة كتجسيد
 على االجياري، االعتماد لشركات ميكن وعليه.4أخرى تشريعية ومراسيم قوانني عدة ومبقتضى االجياري، باالعتماد

 الصادر، التشريع يف عليه منصوص هو كما االجياري االعتماد بعمليات القيام املالية، واملؤسسات بنوكال غرار
 22 يف املؤرخ 26/81 رقم النظام يف احملددة الشروط استيفاءو  .5اعتباراتلعدة  الشركات هذه تستجيب أن على

                                                           

 الصغرية املؤسسات حول األول الوطين امللتقى املتوسطة، الصغرية املؤسسات أمام جديدة فرصة اجلزائر، يفleasing"اإلجيار" قرض اهلل: عبد إبراهيم 1
 587،ص 6886أفريل  2-0اجلزائر، األغواط، ثليجي عمار جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم التنمية،كلية يف ودورها واملتوسطة

 أن جيب-احملاسبية الوثائق خمتلف متسك أن جيب-املال رأس من أدىن حد متلك أن جيب-اعتماد على حتصل أن جيب األحكام العامة للبنوك منها: 2
 ملؤسسة السندي القرض حالة دراسة-اجلزائرية املؤسسةاالقتصادية متويل يف السندي القرض إيناس:أمهية الالزمة.أنظر: صيودة بالتصرحيات تقوم

 26،مرجع سابق،ص-سوناطراك
 عن جملس النقد والقرض،سبق ذكره. 22/82النظام رقم  3
 . السابق املرجع نفس يف األمر هذا مقتضيات أنظر 4
 أو مؤسسا عضوا أو مؤسسا يكون أن ألحد جيوز ))ال  125والقرض،السابق ذكره،خاصة نص املادة بالنقد املتعلق 28/58رقم أنظر: القانون 5

 أوان مالية مؤسسة أو بنك آانت، صفة بأية وبتمثيل، وبتسيري بإدارة شخص بواسطة أو مباشرة يقوم أوان مالية مؤسسة أو بنك إدارة جمالس يف عضوا
 :عنها التوقيع حبق يتمتع
 أو عامة أموال باغتصاب - ج باحتيال أو ائتمان أوبسوء رصيد دون شيك أوسحب سرقة أو رشوة أو باختالس - ب جبناية - أ : عليه حكم إذا 1-

 -ز التجارية أو املصرفية اخلاصة احملررات يف التزوير أو احملررات يف بالتزوير - و الصرف قوانني مبخالفة - ه أواإلحتيايل التقصريي باإلفالس -د.خاصة
 .القانون هذا مبخالفة -ط املخالفات هذه إلحدى نتيجة استلمها أموال بتهريب - ح الشرآات قوانني مبخالفة
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 .1وممثليها ومسرييها املالية واملؤسسات البنوك مؤسسي يف تتوفر أن جيب اليت بالشروط واملتعلق 1992 مارس
 يف األساس يف يتمثل ال التمويل، طرق من النوع هذا متارس اليت الشركات، هذه هدف أن هو إليه اإلشارة جتدرو 

 يتميز سوق يف لزبائنها، التمويلية لالحتياجات تلبية هي ما بقدر املنقولة، و العقارية األصول من جمموعة تسيري
كما  .جمزية عوائد على واحلصول املدفوعة اإلجيار أقساط طريق عن دورية سيولة ضمانو  ،وحادة متزايدة مبنافسة
 التمويل جمال يف تعمل اليت الشركات ودعم تشجيع اجل من،حمفزة جبائية إجراءات اجلزائرية عدة احلكومة اختذت

 :2منها التأجريي التمويل ملؤسسات اجلمركية و الضريبية اإلعفاءات.عن طريق التأجريي

 .التأجريي التمويل شركات طرف من املستعملة التجهيزات على خاصة, املضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء-

  .أموال شركة شكل تأخذ التأجريي التمويل شركات كانت إذاالشركات؛ أرباح على  الضريبة من اإلعفاء-

 فردية شركة شكل تأخذ التأجريي التمويل شركات كانت إذااإلمجايل؛ الدخل على الضريبة من اإلعفاء-

 .العقاري الرسم من سنوات عشر ملدة إعفاء-

 :يلي كما وهي اكرب تكون اجلبائية املزايا فان،ترقيتها املربمج املناطق داخل التأجريي التمويل نشاط كان إذا أما -

  الشركات أرباح على الضريبة من سنوات مخس ملدة إعفاء-

 . اإلمجايل الدخل على الضريبة من سنوات مخس ملدة إعفاء-

 جتهيزات استرياد عند خاصة تستفيد اجلزائر يف التأجريي التمويل شركات فان , اجلمركية خيص اإلعفاءات فيما أما
 و اخلارجية التجارة إجراءات من اإلعفاء وكذا.اجلمركية الرسوم و احلقوق كل من اإلعفاء يعين الذي و النظام من

 اجلمركية اإلدارية السلطات ترخيصمن أو مسبق إلذن الشركات هذه خضوع عدم هذا يعين و الصرف إجراءات
 . ذلك يف املتخصصة

                                                                                                                                                                                     

 املنصوص اجلنح أو اجلنايات إحدى اجلزائري القانون حسب يكون بفعل فيه املقضي الشيء بقوة يتمتع حبكم أجنبية حمكمة قبل من عليه حكم إذا 2-
 اجلزائية األمور يف املختصة عليه احملكوم حمل حمكمة أن احملافظ، عن يصدر لطلب استنادا يقدم الذي العامة النيابة طلب على بناءا .املادة هذه يف عليها
 .املعين الشخص إىل استمعت قد تكون أن بعد اجلزائر يف املنع تطبيق ويف وقانونيته، احلكم صحة يف تنظر
 اعتباره.(( له يعد مل وطاملا اخلارج أويف اجلزائر يف ذلك مت سواء معنوي شخص يف آعضو مدنية مبسؤولية أوحكم بإفالس أحلق أو إفالسه أعلن إذا 3-
وممثليها،  ومسرييها املالية واملؤسسات البنوك مؤسسي يف تتوفر أن اليت جيب بالشروط واملتعلق 1992 مارس 22 يف املؤرخ 26/81 رقم انظر النظام 1

 14 ه،ص 1413 شعبان 15 يف ،الصادرة 8 الرمسية،العدد اجلريدة
 23،مرجع سابق،ص-سوناطراك ملؤسسة السندي القرض حالة دراسة-اجلزائرية املؤسسةاالقتصادية متويل يف السندي القرض إيناس:أمهية صيودة 2
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 التأجريي التمويل لصيغة التنظيمي و القانوين التأطري بعد:الجزائر في ياإليجار  التطبيق المصرفي لالعتماد-2
 هذا يف التجارب بعض ظهرت الصيغة، هذه تطبيق تصاحب اليت.واجلمركية اجلبائية املزايا تقدمي و اجلزائر يف

 :منها نذكر و الشديدين، احلذر و بالضيق تتسم عملياهتا أن إال امليدان

وهي  2CNMA الفالحي للتعاون الوطين الصندوق فروع من فرعا الشركة هذه تعترب  1SALEM:شركة -أ
 ختضع 60/81/5227يف املؤرخ 27/83 رقم القرار يف اجلزائر بنك طرف من معتمدة أسهم ذات شركة

 املتعلق58/85/5222بتاريخ  22/82 القانون خاصة و اجلزائر يف هبا املعمول التنظيمات و القوانني ألحكام
 :3يلي ما فيشمل الشركة نشاط ميدان عن أما.) السابق الذكر(اإلجياري باالعتماد

 أنواعه. و أشكاله أحجامه، مبختلف الفالحة قطاع-

 به. املتعلقة النشاطات كل و البحري الصيد قطاع-

 الصناعية. التجهيزات-

  .املتوسطة و الصغرية املشاريع متويل-

ال   %588 شامال متويال يعترب فإنه الشركة، هذه يف به املعمول اإلجيار قرض يقدمها اليت للمزايا بالنسبة و
 :4التالية املزايا يقدم أنه كما األخرى التمويل طرق عكس على املستأجر جانب من إضافيا متويال يتطلب

 املقدرة باملدة مرتبطة كافية طويلة ملدة املؤجر األصل قيمة باهتالك تسمح بكيفية ثابتا اإلجيار قسط يعترب-
 .املستأجر من بطلب متناقص اهتالك تطبيق ميكن بالقابل .لألصل االقتصادي لالستعمال

  اخلاصة. أمواهلم تعبئة بتجنيبهم مرنة و كاملة متويل طريقة املستأجرين على يعرض-

 حلظة أي يف املستأجر  لصاحل امللكية متديد ميكن كما عليها، املتحصل املردودية من انطالقا األصل يسدد-
 مسبق(؛ األخري)تسديد هذا من بطلب

                                                           

1SALEM: Société Algérienne de Leasing Mobilier.  
2 CNMA: Caisse Nationale de Mutualité Agricole. 
3 http://www.cnma.dz/domaineactivite.htm , le 02/04/2009 à 17:56h. 
4 http://www.cnma.dz/avantagesalem.htm , le 02/04/2009 à 18;01h. 
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 الضرييب.  الوعاء من جبائية نظر وجهة من خمفضة استغالل كتكلفة اإلجيار قسط يعترب-

 .اجلبائية امليزة و املورد من التخفيضات كاإلعانة، املؤجر عليها حصل اليت املزايا كل من املستأجر سيستفيد-

 جمموعة و اجلزائري اخلارجي البنك مبشاركة أنشأت التأجريي التمويل يف ختتص شركة هي:1ASL شركة-ب
 من الصعبة بالعملة الواردات متويل إىل الشركة هذه هتدف ، اجلديدة أنشطته تطوير إطار يف أنشأت و الربكة،

 :2يف التجهيزات هذه تتمثل و التجاري، النشاط ليس و املهين النشاط إىل املوجهة التجهيزات

 احلديدي. أو الربي للنقل سيارات طائرات، باخرات، :النقل وسائل-

  ،.....جرارات رافعات، حاويات، :املرافقة جتهيزات-

 االستهالكية املواد عدا سلسلة.صناعية من جزء أو كل متثل خاصة تكون أن ميكن جتهيزات :صناعية وسائل-
 ( ...أولية. )مواد

 لوازمها. مع الشركات لتسيري الضرورية الكربى التجهيزات :اآليل اإلعالم وسائل-

 املستهلكة... عدا ما الطبية الكربى التجهيزات :طبية وسائل-

 التحسن ظل يف اجلزائر، يف الواعدة و العديدة االستثمارية الفرص إن:3ALC  املايل لإلجيار العربية الشركة-ج
 رغبتها عن تعرب أن الدوليني و العرب و احملليني املستثمرين من جمموعة دعت فيها االستثمار مناخ شهده الذي

 متويل يف القائمة و اجلديدة املشاريع منها تستفيد متويلية كأداة لتعمل .اجلزائر يف مايل إجيار شركة أول تأسيس يف
 من غريها مع كذلك لتساهم و.اإلنتاجية الطاقات توسيع أو،التجهيزات استبدال أو حتديث يف سواء،استثماراهتا
 لدى تتوفر ال قد مزايا املايل لإلجيار أن ذلك.البالد شهدهتا اليت االقتصادية التنمية يف خارجية و حملية مؤسسات

 لالستثمار، العربية الشركة املصرفية، العربية املؤسسة بنك من كلت  أقدم فقد لذا.األخرى التمويل أدوات من غريه
 اخلاص القطاع من أجليماكتو و ،دجيماكس شركة و،االحتياط و للتوفري الوطين الصندوق الدولية، التمويل مؤسسة
 يف الفعلي نشاطها بدأت اليت و 2001 سنة ذلك و املايل لإلجيار العربية الشركة تأسيس على،اجلزائري

                                                           

1 ALS: Algérie Saudi Leasing. 
2 http://www.bea.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=66, le 
02/04/2009  
3 Arab Leasing Corporation. 
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 الشركة جنحت قد.و املسامهني على موزعة دج مليون 785 ب قدرامل االجتماعي رأمساهلاب.50/81/6886
 من متكنت إذ الزبائن، من خمتلفة فئات استقطاب و القطاعات من كبري عدد اقتحام على املايل لإلجيار العربية

 خمتلف املربمة العقود غطت جزائري،وقد دينار مليار 1.5 بلغ استثماري حجم مثلت.عقد 72 تكريس
 مليون 54.8 قدرها إجيابية نتيجة و دج مليون 370.2 قارب معترب أعمال رقم بتحقيق مسحت و النشاطات

 من االستفادة و باجلزائر املايل اإلجيار بصيغة النهوض على النشاط من عامني بعد الشركة جنحت وهكذا.1دج
 يربز.و البالد يف التشغيل و النشاطات و االستثمارات تطوير يف املسامهة و البالد تعرفها اليت االقتصادية الظروف

 األول املركز حيتل الذي احملروقات قطاع أمهية القطاعات، ملختلف بالنسبة ، 2004 عام يف املوقعة العقود توقيع
 (%55.21) النقل( %54.11) الصناعة( %64.56) العمومية األشغال بقطاع متبوع(  %41.50 )بنسبة

 .2العقود جمموع من( %4.50)يقارب ما متثل اليت الطب و التجارة و اخلدمات قطاع كذاو 

 التمويل بعملية تقوم بنوك و مؤسسات وجود إىل،اجلزائري لالقتصاد بالنسبة ماسة حاجة هناك رأي الباحث:
 كثرية بلدان يف وتطوره فاعليته أثبت هام، جد مايل منتج توفر و تعرض ،أجنبية أو وطنية كانت سواء التأجريي

 عقد يتكيف أن جيب الغاية هذه وألجل.املتوسطة و الصغرية للمؤسسات بالنسبة خاصة،سنوات منذ طبقته
 احلاجات ويليب،اجلزائرية االقتصادية املؤسسات عليها توجد اليت احلالية الوضعية مع اجلزائر يف التأجريي التمويل

 .املديونية من عالية سقوف إىل وصلت اليت للمؤسسات فرصة يعطي املؤسسات،فهو هلذه التمويلية و االستثمارية
 هلذه ونظرا.التوسع هذا عن الناجتة التمويلية احتياجاهتا ملواجهة امنو  و كبريا توسعا تعرف اليت أو تلك املؤسسات

 من مجلة توفري على العمل جيب فإنه االقتصادية، األنشطة كل يف التأجريي التمويل تطبيق مشولية و األمهية
 :3مثل التمويلية الصيغة هبذه االرتقاء على املساعدة العوامل

 . خاص حنو على به واالهتمام التأجريي التمويل لتطور مالئم مناخ إلجياد والقانوين االقتصادي احمليط هتيئة -

 .اإلجيار لقرض مصاحبة جبائية شبه و مجركية و جبائية حتفيزات إجياد -

 هبذه العمل على،العامة و،اخلاصة البنوك حتفيز و تشجيععن طريق املباشر، غرير و املباش احلكومي الدعم -
، مبا اجلزائري املصريف و املايل النظام تأهيلمع الغاء الفوائد الربوية،عن طريق فيها، متخصصة فروع فتح و الصيغة

                                                           

1 Le rapport annuel 2003, ALC, p 10. 
2 Contrats signés par secteur d'activité en 2004, http://www.arableasing-dz.com , le 03/04/2009  

 23،مرجع سابق،ص-سوناطراك ملؤسسة السندي القرض حالة دراسة-اجلزائرية قتصاديةاملؤسسةاال متويل يف السندي القرض إيناس:أمهية صيودة 3
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 الصيغة هبذه التعامل هلا يتعرض أن املمكن من اليت القيود و العوائق مجيع إزالةيوافق مبادئ الشريعة االسالمية،و 
 : 1منها جند اليت و

 منع و إجيار، أو قانونية أداة و قرض أداة أو اقتصادية، و مالية كأداة العملية لتأهيل تصوري إطار وجود عدم -
 .تشغيليا أو ماليا إما اعتباره و العقد تأهيل حول تقع قد نزاعات أو تأويل أي

 .نشاطاته ملمارسة املؤجر متويل على املساعدة -

 على العمل اجلزائر على وجب لذلك .املستأجر و املؤجر من لكل احملاسيب التسجيل إجراءات حتديداشكالية -
 للعمل ذلك و،تطوره دون حائال تقف اليت العقبات كل بإزالة ،فيها التأجريي التمويل ثقافة ترسيخ و االستفادة

 .اآلن حد إىل فيه املطبقة البدائل خمتلف فشلت اليت ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل ملشكل حل توفري على

 في البنوك االسالمية إلجارة التمليكيةالواقع المصرفي لالفرع الثاني: 

 اىل األنظمة املعروفة يف املعامالت االسالمية وتطويعها،،هيئاهتا الشرعية املختلفةجلأت البنوك االسالمية،عن طريق 
.ومن هذه األنظمة  لتأدية دورها مبا يواكب مستجدات العصر،ودون خمالفة النصوص النقلية يف الشريعة االسالمية

املسلمني مل يأخذوا مبصطلح  وهلذا جند الفقهاء،اليت تعترب من وسائل االستثمار،يف البنوك االسالمية.االجارة
ر التمويلي،أو االعتماد االجياري،أو االجيار االئتماين،وامنا أسبغوا عليه التشريعات القانونية،كمصطلح االجيا

 يف الفقه سنتناول مفهوم االجارةو .2بالتمليكمصطلح يراعي خصوصية الفقه االسالمي وهو االجارة املنتهية 
 فيمايلي:(ثانياصريف لالجارة يف البنوك االسالمية)للواقع امل(،قبل التطرق أوال)االسالمي

إجارة أي أن  يعتربعمليات تشغيل األموال يف غري الشراء والبيع،ان التمليكية في الفقه االسالمي: اإلجارة-أوال
خالل استيفاء والغّلة من ،ال العني وهي هتدف إىل احلصول على األجر ،حمل هذه العمليات يكون بيع املنفعة

كما ورد يف قاربة بني مفهوم االجارة يف الفقه االسالمي القدمي،  امل حناول ،الجارةلمفهوم  جيادوالالزمن،املنفعة عرب 
                                                           

 حول الدويل امللتقى املتوسطة، و املؤسسات الصغرية لقطاع متويلي آبديل أمهيته و اجلزائر يف التأجريي التمويل آفاق و رقية:واقع حساين رابح، خوين 1
 بوعلي الشلف، بن حسيبة جامعة التسيري، علوم و االقتصادية العلوم كلية العربية، الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات
 373،ص 2006 أفريل 50-57اجلزائر،

،مذكرة ماجستري،ختصص عقود ومسؤولية،كلية احلقوق،جامعة أحممد -دراسة مقارنة-خبيت عيسى:طبيعة عقد االجياري التمويلي وحدوده القانونية 2
 62،ص 6858/6855،بومرداس،اجلزائر، بوقرة
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 نؤصل ملشروعيتها،مث .والفقه احلديث  أغلب البلدان االسالمية،املعتمدة يف،أمهات كتب املذاهب  الفقهية األربعة
 مايلي:في يف الفقه االسالمي ،وضوابطهاااستنباط أحكامهوحناول 

 أو على منفعة معلومة مباحة من عني معينة، عقداالجارة مبثابة :ومدى مشروعيتها إلجارةل الفقهي مفهومال-1
.ولإلجارة يف كل مذهب من املذاهب الفقهية 1موصوفة يف الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة

باجلملة متشاهبة إىل حد ما.فقد اختلفت تعريفات املذاهب لإلجارة لفظا، واتفقت األربعة عدة تعريفات،وهي 
.أما املالكية فقالوا:)عقد وارد على املنافع ألجل( وبعبارة 3)عقد على املنافع بعوض( بأهنا: فاحلنفية قالوا .2معىن

منفعة معلومة مقصودة قابلة  الشافعية بأهنا:)عقد على .وعرفها4شئ مباح مدة معلومة بعوض( أدق )متليك منافع
 .وقال احلنابلة:)اإلجارة عقد على منفعة مباحة،مدة معلومة،من عني معلومة5للبذل واإلباحة بعوض معلوم وصفا(

 اإلجارة املنتهية بالتمليك عقد ظهر يف العصرلكن .6عمل بعوض معلوم( أو ،أو موصوفة يف الذمة،
معظم من كتب منهم عن هذا  املتقدمني،أما الفقهاء املعاصرين فإناحلديث،لذلك مل يكتب عنه أحد من الفقهاء 

العقد مل يذكر تعريفا له،وقليل منهم من ذكر له تعريفا،وممن ذكرله تعريفا خالد احلايف،حيث قال يف تعريف هذا 
ساط على أق مقابل أجرة معينة يدفعها املستأجر،العقد:))عقد بني طرفني يؤجر فيه أحدمها آلخر سلعة معينة

على  دلوقد  .7خالل مدة حمددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجرعند سـداده آلخر قسط بعقد جديد((
  : وسنتناول هذه األدلة فيمايلي والقياس. ،واإلمجاع، والسنة الكتاب،ة عقد االجارة مشروعي

أسكنوهن من قوله تعاىل:"هناك عدة آيات قرآنية،تدل على مشروعية االجارة،منها :األدلة من القرآن الكرمي-أ
حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن،وان كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن 

ترضع حيث دلت هذه اآلية على أن املطلقة اليت هلا ولد رضيع فإن هلا أن .8"فان أرضعن لكم فآهتون أجورهن
                                                           

 أنظر: 1
 375، ص1جد.س،، 6،طالقرايف،اإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن ادريس املشهور بالقرايف:الذخرية،عامل الكتب، بريوت،لبنان-أ

شرح تنوير األبصار((، دار  ابن عابدين،حممد أمني الشهري بابن عابدين:حاشية ابن عابدين املسماة ب))رد احملتار على الدر املختار-ب
 7-2،ص2م،ج5222، 5املعرفة،بريوت،لبنان،ط

 25أرشيد، حممود عبد الكرمي أمحد: الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص2
 481ادة ،امل445،ص5،ج،د.س 5،طعلي حيدر:درر احلكام شرح جملة األحكام العدلية،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان3
 653، ص5276، 6حممد حممد عامر:ملخص األحكام الشرعية على املعتمد من مذهب املالكية، املطبعة األهلية، بنغازي، ليبيا، ط4
 2،ص3،ج،د.سهـ((:حاشية منهاج الطالبني، دار الفكر،القاهرة، مصر5822قليويب،شهاب الدين أمحد) املتوىف عام )ال5
 381،ص6هى اإلرادات،املكتبة السلفية، املدينة املنورة،السعودية ،جالبهويت،منصور بن يونس:شرح منت6
 28احلايف،خالد:اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص 7
 (2سورة الطالق، اآلية) 8
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ذلك الولد، وهلا أن متتنع، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها.فدلت اآلية على مشروعية اإلجارة،حيث أمر اهلل 
 بإعطاء الزوجة األجرة على الرضاع،فأجاز اإلجارة على الرضاع وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو يف معناه

حيث نفى اهلل . 1"عليكم اذا سلمتم ما آتيتم باملعروفوان أردمت أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح قوله تعاىل"و .
تعاىل يف هذه اآلية اجلناح عمن يسرتضع لولده، أي يستأجر امرأة ترضع ولده باألجرة،فدل ذلك على مشروعية 

.قال اين  قالت احدامها يا أبت استأجره ان خري من استأجرت القوي األمني:"املوىل عزوجل قولكذلك . اإلجارة
أنكحك احدى احدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فان أمتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أريد أن 

أن يؤجره -عليه السالم-حيث طلب والد املرأتني من موسى.2"أشق عليك ستجدين ان شاء اهلل من الصاحلني
على ذلك،فدل ذلك  عليه السالم حدى ابنتيه،ووافق موسىاغنم مقابل عوض معلوم وهو تزوجيه نفسه لرعي ال

وأيضا .على أن اإلجارة كانت مشروعة عندهم،ومل يأِت يف شرعنا ما مينعها،وشرع من قبلنا شـرع لناإذا ُسكت عنه
فذُكر يف هذه اآلية أن .3"فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت ألختذت عليه أجراقوله تعاىل:"

 ."أجرا عليه ألختذت شئت لو ر:"قال للخض-عليه السالم-موسى

خصمهم يوم  ))قال اهلل تعاىل:ثالثة أنا :-ر–األدلة من السنة:قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث أيب هريرة -ب
قوله و .4القيامة،رجل أعطى يب مث غدر،ورجل باع حراً فأكل مثنه،ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطه أجره((

ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطه أجره"يدل صراحة على مشروعية اإلجارة. وقوله :))عليه الصالة والسالم
وهذا احلديث يدل صراحة على مشروعية ،5اهلل عليه وسلم:))أحق ماأخذمت عليه أجرًا كتاب اهلل(( صلى

 الديل هاديًا خريتاً،رجاًل من بين  النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأبو بكر قالت:استأجر-ر-اإلجارة.وعن عائشة
صبح  بعد ثالث لياٍل،فأتامها براحلتيهما قريش،فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور وهو على دين كفار

 فهذا احلديث ينص على فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم لإلجارة..6لياٍل ثالٍث فارحتال،وأخذ هبم طريق الساحل
                                                           

 (633سورة البقرة، اآلية) 1
 (67 – 62سورة القصص،)2
 (77سورة الكهف)3
خاري اجلعفي: اجلامع الصحيح املسند املعروف باسم صحيح البخاري، حتقيق حمب الدين اخلطيب وآخرين، يف كتاب البخاري، حممد بن إمساعيل الب4

 5272، 5(، القاهرة، املطبعة السلفية ومكتبتها،ط6667البيوع ، رقم احلديث )
 (1737احلديث )البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي: اجلامع الصحيح،مرجع سابق، يف كتاب الطب،رقم  5
البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي: اجلامع الصحيح،مرجع سابق،يف كتاب اإلجارة،يف باب استئجار املشركني عندالضرورة،رقم  6

  6623احلديث
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بُعث والناس يؤاجرون ويستأجرون فلم ينكر عليه، فكان ذلك تقريرًا منه جبواز أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 .اإلجارة

اإلمجاع:فقد أمجعت األمة على مشروعية اإلجارة، ومل خيالف يف ذلك إال ما يروى عند عبد الرمحن ابن -ج
 كل عصر وكل مصر من أنه قال بعدم جواز اإلجارة.قال موفق الدين ابن قدامة:" وأمجع أهل العلم يف،1األصم

على جواز اإلجارة،إال ما حيكى عن عبد الرمحن بن األصم أنه قال: ال جيوز ذلك،ألنه غرر،يعين أنه يعقد على 
وممن ذكر اإلمجاع ، 2منافع مل ختلق،وهذا غلط ال مينع انعقاد اإلمجاع الذي سبق يف األعصار وسار يف األمصار"

 .5وغريهم 4دوابن رش 3غري ابن قدامة،اإلمام الشافعي

القياس:فعقد اإلجارة يُقاس على عقد البيع يف جوازه،حيث أن البيع عقد على األعيان واإلجارة عقد على -د
 واحلاجة إىل املنافع كاحلاجة إىل األعيان فلما جازالعقد على األعيان جاز العقد على املنافع.قال موفق،املنافع

فإن احلاجة إىل املنافع كاحلاجة إىل األعيان ،فلما جاز العقد على .6الدين ابن قدامه:))والعربة أيضًا دالة عليها
 .7اإلجارة على املنافع(( األعيان وجب أن جتوز

متليك منفعة من عني معلومة مدة معلومة،يتبعه متليك العني على بأنه وميكن أن نعرف هذا العقد رأي الباحث:
اإلجارة.وقولنا:)يتبعه  عني معلومة مدة معلومة(هذا هوفقولنا:)متليك منفعة من  صفة خمصوصة بعوض معلوم.

عقد يصفه املتعاقدان بأنه إجيار ويتفقان على فهي .البيع متليك العني على صفة خمصوصة بعوض معلوم( هذا هو
األجرة اليت دفعت على  وتعترب،أن يقوم املستأجر يف هذه احلالة بدفع أجرة ملدة معينة ينقلب العقد بعدها بيعا

                                                           

ه 685اإلمام علي، تويف سنة  هو شيخ املعتزلة أبو بكر األصم، كان ديناً وقوراً صبوراً على الفقر، منقبضاً على الدولة،إال أنه كان فيه ميل عن1
، 2ه ،ج2،5453ه(،سري أعالم النبالء،حتقيق شعيب األرناؤوط ، بريوت،مؤسسة الرسالة، ط740،]انظر الذهيب،مشس الدين حممد بن أمحد،)ت

 [486ص
ه(:املغين على خمتصر أيب 268ابن قدامه،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد)عامل وفقيه من بيت املقدس بفلسطني،حنبلي املذهب،تويف سنة  2

      2، ص0، ج5201، 5القاسم عمر بن حسني بن عبد اهلل بن أمحد اخلرقي،الكتاب اإلسالمي،القاهرة،مصر،دار الفكر،بريوت لبنان،ط
وال خيتلف أهل هـ(:)) فمضت هبا السنة وعمل هبا غري واحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،684)املتويف -ر-قال اإلمام الشافعي3

، دار املعرفة، بريوت 38،ص4العلم ببلدنا علمناه يف إجارهتا وعوام الفقهاء األمصار((،أنظر:الشافعي،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، األم ،ج
 م5228،لبنان،د.ن طبعة، 

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن  قال ابن رشد:) إن اإلجارة جائزة عند مجيع فقهاء األمصار والصدر األول(.أنظر: 4
 5332،ص4،ج6884القاهرة ، د .ط ،  -هـ(: بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، دار احلديث 121رشد احلفيد )املتوىف: 

 36-61،ص مرجع سابقاحلايف،خالد بن عبداهلل بن براك: اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي، 5
 .اإلشارة عائدة إىل اإلجارة 6
  2، ص0ابن قدامه،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد:املغين على خمتصر أيب القاسم عمر بن حسني بن عبد اهلل بن أمحد اخلرقي ،مرجع سابق،ج 7
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على تسمية العقد  أن فقهاء املالكية اصطلحوا غري واإلجارة والكراء لفظان مرتادفان ملعىن واحد.1اط مثنا للبيعأقس
على منافع اآلدمي،وما ينقل )كالثياب واألواين(إجارة والعقد على منافع ماال ينقل )كاألرض والدرر( وما ينقل 

،كما سايالكتاب والسنة،واالمجاع،وحىت القعقد مشروع بوهي .2من)سفينة وحيوان(كراء يف الغالب يف كل منهما
  هذا العقد ؟أحكام،وضوابط ماهي  سبق االشارة اليه،لكن 

 : 3سنذكر هنا األحكام العامة يف عـقد اإلجارة املنتهية بالتمليك:اإلجارةعقد ل يةالفقه األحكام والضوابط -2

 .أن تكون اإلجارة فعلية،وليست ساترة للبيع-5

على املالك،العلى املستأجر،حىت يتحمل املؤِجر ما يلحق العني من غري ناشئ  يكون ضمان العني املؤَجرةأن -6
 .من تعد املستأجر أو تفريطه، واليُلزم املستأجر بشيء إذا فاتت املنفعة

ويتحمله املالك إذا اشتمل العقد على تأمني العني املؤَجرة فيجب أن يكون التأمني تعاونيًا إسالميًا ال جتارياً،-3
 .املؤِجر،وليس على املستأجر

جيب أن تطبق على عقداإلجارة املنتهية بالتمليك،أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة،وأحكام البيع عند متلك -4
 .العني

 .طول مدة اإلجارة على املستأجر ال تكون نفقات الصيانة على املؤِجر-1

ملؤِجر حقًا له على املستأجر،وذلك عند العقد، واملالحظ على هذه بدفعة مقدمة يعدها ا أال يُطالب املستأجر-2
الدفعة أهنا ليست أجرة مقدمة،والضمانًا لسداد األجرة وقت استحقاقها يف حال تعثر السداد،وإمنا هي دفعة 

  .مقدمة للمؤِجر يأخذها على اعتبارها جزء من حقه

 :لتاليةينتهي عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك يف احلاالت ا-7

                                                           

 43، ص 5201، 5فرج،توفيق حسن :عقد البيع واملقايضة،مؤسسة الثقافة اجلامعية،االسكندرية،مصر،ط 1
 6،ص4الدردير،أيب الربكات أمحد بن حممد:الشرح الكبري ملختصر خليل، مطبعة احلليب،مصر،د.ط ،ج 2
   :اقتبست هذه األحكام مما يلي3
 (،مرجع سابق600-620نظام لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك اقرتحه خالد احلايف يف كتاب اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي )ص-أ

 (222-5/227( بشأن موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك،وصكوك التأجري، يف الدورة الثانية عشرة )4/56)558قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم -ب
 22م،ص6886ه،5466،عدد رجب62،السنة624املنيع،الشيخ عبد اهلل: مقال منشور يف اجمللة العربية،العدد -ج
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 .بانتهاء مدة اإلجارة، ومتلك املستأجر للسلعة املؤَجرة بعقد جديد-أ

 .إذا اتفق العاقدان يف عقد اإلجارة على فسخ العقد برضا واختيار منهما-ب

 .إذا مل يقم املؤِجر بصيانة العني فللمستأجر احلق يف فسخ عقد اإلجارة-ج

 .عٍد وال تفريط من املستأجرإذا تلفت العني املؤَجرة أثناء املدة بغري ت -د

 .إذا أفلس املستأجر، ومل ميِض شيء من مدة اإلجارة فإنه حيق للمؤِجر فسخ العقد-هـ

اإلسالمي ضوابط تطبيق اإلجارة املنتهية وضع جممع الفقه ،فقد إلجارة التمليكيةل الفقهية ضوابطالأما عن 
 .1:ما يليك  ومنع بعضها فأجاز بعض الصور بالتمليك،

 :2ضابط الصور اجلائزة واملمنوعة:وتتمثل يف-5

 .ضابط املنع:أن يرد عقدان خمتلفان،يف وقت واحد،على عني واحدة، يف زمن واحد-ا

 :ضابط اجلواز-ب

وجود عقدين منفصلني يستقل كل منهما عن اآلخر زمانا،حبيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة،أو -5
 .ة اإلجارة،واخليار يوازي الوعد يف األحكاموجود وعد بالتمليك،يف هناية مد

 .أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع-6

 غري أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك العلى املستأجروبذلك يتحمل املؤجرما يلحق العني من ضرر-3
 .أوتفريطه،واليلزم املستأجربشيء إذا فاتت املنفعة ناشئ عن تعدي املستأجر

ا اشتمل العقد على تأمني العني املؤجرة،فيجب أن يكون التأمني تعاونيا إسالميا،ال جتاريا،ويتحمله املالك إذ-4
 .املؤجروليس املستأجر

                                                           

م القانوين للموارد املالية وجماالت استثمارها يف املصارف اإلسالمية)دراسة مقارنة بالبنوك التجارية(،أطروحة دكتوراه،  املخاليف،بليغ عبد النورحامت:النظا1
 582،ص6855جامعة دمشق،كلية احلقوق،

، 56مع، العدد( جملة اجمل6888سبتمرب  60-63)الرياض( من) 56( بشأن اإلجياراملنتهي بالتمليك وصكوك التأجري،الدورة4/56)558قراررقم:2
 374،مرجع سابق،ص54،6883-5،وأنظرقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي للدورات353، ص5ج
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 .،وأحكام البيع عند متلك العنيهتابالتمليك أحكام اإلجارة طوال مد جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية-1

 .التشغيلية على املؤجرالعلى املستأجر طوال مدة اإلجارةتكون نفقات الصيانة غري -2

 :من صور العقد املمنوعة-6

احملددة، دون إبرام عقد  عقد إجارة ينتهي بتملك العني املؤجرة مقابل ما دفعه املستأجر من أجرة خالل املدة -ا
 .جديد، حبيث تنقلب اإلجارة يف هناية املدة بيعا تلقائيا

رة معلومة،وملدة معلومة،مع عقد بيع له معلق على سداد مجيع األجرة املتفق عليها إجارة عني لشخص بأج-ب
 .خالل املدة املعلومة،أومضاف إىل وقت يف املستقبل

عقد إجارة حقيقي واقرتن به بيع خبيار الشرط لصاحل املؤجر، ويكون مؤجال إىل أجل طويل حمدد)هو آخر -ج
وى والقرارات الصادرة عن هيئات علمية،ومنها هيئة كبار العلماء باململكة مدة عقد اإلجيار(.وهذا ما تضمنته الفتا

 .،كما سنرى الحقاالعربية السعودية

 :1العقد اجلائزة من صور-3

األوىل:عقد إجارة ميكن املستأجرمن االنتفاع بالعني املؤجرة،مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة،واقرتن به  الصورة-
 .للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان وعد ببيع العني املؤجرة

الصورة الثانية:عقد إجارة ميكن املستأجرمن االنتفاع بالعني املؤجرة،مقابل أجرةمعلومة يف مدة معلومة،واقرتن به -
 ألجرةعقد هبة العني للمستأجر معلقا على سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل،أووعد باهلبة بعد سداد كامل ا

 فيما 53 رقم يف دورته الثالثة(.وبالرجوع إىل القرار 35/5/3اجملمع بالنسبة للهبة رقم  )وذلك وفق ما جاء يف قرار
خيص اهلبة تضمن النص على أن)الوعد هببة املعدات عند انتهاء أمد اإلجارة جائز بعقدمنفصل(.وهذه الصورة 

أو عقد إجارة مقرتن بوعد للمؤجر باهلبة سداد أقساط األجرة،هبة معلق على إبرام عقد إجارة مقرتن بعقد تتضمن 
بعقد منفصل تنفيذا بعد انتهاء مدة اإلجارة ودفع أقساط األجرة املستحقة.وبعد انتهاء اإلجارة يتم التمليك باهلبة 

                                                           

، 56( جملة اجملمع، العدد6888سبتمرب  60-63)الرياض( من) 56( بشأن اإلجيار املنتهي بالتمليك وصكوك التأجري،الدورة4/56)558قراررقم: 1
 374،مرجع سابق،ص6883، 54-5الفقه اإلسالمي للدورات،وأنظر قرارات وتوصيات جممع 353، ص5ج
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أجر املثل، تعد  والتمليك باهلبة يف هناية املدة يقوم على أساس استيفاء املالك املؤجر ألجرة أكرب منللوعد السابق.
 .مثنا مللكية األصل املؤجر

الصورة الثالثة:عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع األقساط االجيارية -
املستحقة خالل املدة يف شراء العني املؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة)وذلك وفق قرار اجملمع رقم 

 (ورته اخلامسة(يف د2/1)44

الصورة الرابعة:عقد إجارة ميكن املستأجرمن االنتفاع بالعني املؤجرة،مقابل أجرة معلومة،ويعطي املؤجر للمستأجر -
وذلك -حق اخليار يف متلك العني املؤجرة يف أي وقت يشاءعلى أن يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق

ب االتفاق يف وقته.ويف هذه الصورة إذا رغب املستأجر بتعجيل أوحس-(2/1)44وفق قرار اجملمع السابق رقم 
التملك حملل اإلجارة بالشراء قبل انتهاء مدهتا،فان العربة بالثمن الذي يتم عليه االتفاق بني الطرفني سواء أكان 

مجيع هذه  مبقدار ما بقي من أقساط اإلجيارأوبأقل أو بأكثر،ألن العربة بالرتاضي على الثمن يف عقد البيع.ويف
 .1الصور تسري على عقد اإلجارة أحكام اإلجارة طوال مدة العقد،وبعد إبرام عقد البيع تسري أحكام البيع 

املصريف لعقد التطبيق للتعرف على :في البنوك االسالمية ةيالمصرفي لعقد اإلجارة التمليك تطبيقال-ثانيا
مث ملزايا استخدامه ،داخل هذه البنوك املستخدمة العقدهذا  صورلنتطرق أوال .هذه البنوك اإلجارة التمليكية يف

 فيمايلي:هذا العقد بالنسبة للبنوك اإلسالمية ،مث حناول تقييم بالنسبة للمستأجر واملؤجر معا، و الوطين  القتصادل

الصادر عن هيئة  0املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم لقد حدد :ة داخل البنوك االسالميةمستخدلماالصور -1
،لالستخدام داخل البنوك 2أربع صور لإلجارة املنتهية بالتمليك اإلسالمية ةاحملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالي

 : 3وهي هتبعا لطريقة نقل امللكية كما جاء في االسالمية

هبة تنفيذا وفيها تنتقل ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر بإبرام عقد :اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة-أ
 بإصدار عقد هبة معلق على شرط سداد أقساط أو ،ذلك مبجرد سداد القسط اإلجياري األخريو لوعد سابق هبا،

                                                           

 257املخاليف،بليغ عبد النور حامت:النظام القانوين للموارد املالية وجماالت استثمارها يف املصارف اإلسالمية،مرجع سابق، ص 1
 ( .524املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية املعاصرة ص)  2
صرفية هناء حممد،خولة عبدة، حنان القضاة: البيع التدرجيي يف اإلجارة املنتهية بالتمليك، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين ،اخلدمات املاحلنيطي  3

  58،ص6853اإلسالمية بني النظرية والتطبيق،جامعة عجلون الوطنية،األردن، 
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وحينئذ تنتقل امللكية تلقائيا إىل املستأجر دون احلاجة إلبرام عقد جديد،ودون مثن سوى ما دفعة املستأجر ،اإلجارة
 من املبالغ اليت مت سدادها كأقساط إجارة.

إلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غري رمزي: وهنا يقرتن عقد اإلجارة بوعد بإبرام عقد ا-ب
مثن غري رمزي  البيع، وهذا الوعد بالبيع قد حدد فيه مثن رمزي )اليتكافأ مع قيمة األصل املؤجر عند البيع( أو

 يصبح األصل املؤجر مباعا ومملوكااإلجارة،وبلك  لألصل املؤجر يدفعه املستأجر )املشرتي( بعد انتهاء مدة
 .عند سداد هذا الثمن املتفق عليه للمستأجر منفعة وذاتا

( املؤجر) املالك من بوعد اإلجارة عقد يقرتن وهنا:األقساط بباقي البيع طريق عن بالتمليك املنتهية اإلجارة-ج
 بقية بأنه الثمن حتديد مع اإلجارة مدة فيه،خالل يرغب وقت أي يف املستأجر إىل املؤجر األصل سيبيع بأنه

 .الشراء يف الرغبة حني اإلجارة أقساط

اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي: وهنا يقرتن عقد اإلجارة بوعد من املالك )املؤجر( بأنه -د
ألصل وذلك بتحديد مثن إمجايل سيبيع للمستأجر أجزاء من األصل املؤجر بالتدريج إىل أن يتم متليكه مجيع ا

لألصل وتقسيمه على مدة اإلجارة، فيكون الناتج عبارة عن مثن جزئي لألصل، ويتم استكمال ملكية األصل مع 
 .رة وسوف نتطرق له بالتفصيل الحقاانتهاء عقد اإلجا

 بشرائه لصاحل الزبون،قام البنك  اإلجارة مهما كان نوعه،إذا كان حمله عقارا فإن عقد ، بصفة عامةرأي الباحث:
رأس املال األصلي،وربح البنك من العملية،وينتهي يف  خالل مدة معينة كافية لتغطية الذي يقدم له مقابل إجيار

الذي يكون له حق ،الغالب باقتناء املستأجر للعقار.وإذا كان منقوال قام البنك أيضا بشرائه وتأجريه للمتعامل
علما بأن هذا .،أوفسخه حسب الشروط املتفق عليهايف امتالكه أو جتديد العقدعندما تنتهي مدة التأجري  اخليار

 العقد اليدور يف البنوك اإلسالمية على السلع املعدة للتحويل أو لالستهالك.

منها و ،القتصاد الوطينفمنها مايعود بالفائدة على ا،هذا العقد مزايا تتعدد:مزايا استخدام اإلجارة التمليكية-2
 :كما يلي  أيضا ملستأجر واملؤجرا مايعود على
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 االقتصاد مستوى على فائدة من أكثر اإلجياري العتمادل :الوطني االقتصاد على اإليجاري االعتماد مزايا -أ
 :1يلي ما نذكر املزايا هذه بني ومن االستثمارات لتحقيق االقتصاديني للمتعاملني حتفيز عنصر باعتباره الوطين

 يتيح كما هلا مكملة أو التقليدية التمويل أشكال حمل حيل الذي التمويل أساليب من جديد أسلوب إدخال-
 .إجراءاهتا تبسيط مع مرونة األكثر التمويل أنواع الستخدام االقتصادية املشروعات أمام عديدة فرصا

 على يقضي اإلجياري فاالئتمان اجلديدة، املشروعات أو التوسعات عملية تكلفة على التضخم آثار من احلد-
 مما املال، رأس هيكل تعديل أو جديدة أسهم طرح أو احتياطات لتكوين املؤسسة إليها حتتاج اليت االنتظار فرتات
 .القائمة املشروعات ختص اليت التوسعات أو اجلديدة املشروعات تكلفة تقليص إىل يؤدي

 لتشغيل باملائة 100 بنسبة الكامل التمويل يتطلب ال اإلجياري االئتمان ان ذلك االقتصادية، التنمية عجلة دفع-
 .التنمية بربامج يدفع مما القومي للناتج إضافات إنتاجيتها تتمثل رأمسالية أصول

 ه.غياب يف هلا لتتوفر كانت ما للشركة إمكانيات من االجياري اإلئتمان هلا يوفر ملا املشروعات تنفيذ سرعة-

 يساعد مما املشروعات، وجتديد إحالل عمليات تسهيل وكذلك إنتاجية، أكثر متقدمة صناعات بإقامة التعجيل-
 أسواق فتح يف اإلسهام تكلفته، خفض مع اإلنتاج جودة رفع مث ومن التكنولوجي، للتطور مستمرة مواكبة على

 املدفوعات؛ ميزان وحتسني االستثمارات زيادة إىل يؤدي وعليه وخارجيا، حمليا جديدة

 للخارج حتويالت على تقتصر إذ احلدود، خارج االجياري التمويل حالة يف املدفوعات ميزان على العبء ختفيف-
 كاملة؛ للخارج األصل قيمة حتويل يتم اذ االسترياد حالة يف العكس على ، فقط االجيارية القيمة على

 اإلنتاجية املشروعات من مزيد إنشاء إىل يؤدي اإلجياري االئتمان طريق عن الرأمسالية األصول و املعدات توفري-
 اجتماعية اقتصادية وظيفة تعترب هذه و اجملتمع يف العمالة فرص زيادة بالتايل،و قائمة مشروعات توسيع أو الدولة يف

 .هامة

ل من خارج هو أهنا متو -بالنسبة للمستأجر–رةاإلجا أهم ما مييزبالنسبة للمستأجرين: مليكيمزايا التأجيرالت-ب
 ، تفصيلي الستعماالت أمواهلا إدارة املؤسسة املستأجرة،اليت هي يف العادة مطالبة بتقدمي تربير ؛مبعىن أن امليزانية
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األصل املستأجر يتم من قبل املؤجر،واليتعلق التزاما  الحتتاج إىل ذلك فيما يتعلق باألعيان املستأجرة؛ألن شراء
متويال كامال -يف األغلب-إن اإلجارة تقدم ليـة.مثإال بدفع األجرة،اليت تعترب نفقة إيراديـة،وليست رأمسا ملستأجر

خبالف األدوات األخرى،وخباصة القروض الربوية اليت تتطلب يف العادة مشاركة  األصل الثابت املستأجر لشراء
املطلوب وكذلك فإن اإلجارة تساعد املستأجرعلى التخطيط والربجمة ،بنسبة معينة من مثن األصل الثابتاملستفيد 
ألنه يعرف التزامه املايل مقدًما.وتعتربوسيلة جيدة حتميه ضد التضخم،خصوًصا إذا ارتبط بعقد إجارة ثابت لنفقاته؛

األعمال اإلدارية واحملاسبية للمستأجر،بإعفائه من اخلوض يف مسائل احتياطيات  األجرة لوقت طويل.وهي تيسر
الضرائب والتقارير الالزمة هلا،وهي ال  على تقدير يف قيمة األصول الثابتة،وما لذلك من تأثري االستهالكات،والتغري

رأس املال العامل لديه،بقدرضغط شراء األصل املرغوب يف منافعه؛مما يتيح  تضغط على سيولة املستأجر النقدية،أو
أخرى باملقارنة مع بعض األدوات التمويلية  له استعمال السيولة لألغراض األخرى للشركـة.كماأن لإلجارة مزايا

فهي مثال حتافظ على حصر ملكية الشركة مبالكيها احلاليني،إذا ما قورنت مع زيادة رأس  ؛ىعلى حد خرى،كلاأل
املال عند احلاجة إىل متويل لشراء أصول ثابتة جديدة.وهي أكثر ثباتًا وتأكيًدا من السحب على املكشوف 

مبزايا ضريبية ألن األجرة نفقة تنزل من األرباح إذا والتسهيالت االئتمانية املصرفيـة،أوالتجاريـة.كما أهنا قد تتمتع 
األسباب اليت حتدو  ماقورنت بوسائل التمويل اليت تقوم على توزيع األرباح كاملضاربـة، ونستطيع أن نوجز

 :1املعدات للجوء هلذا النوع من التمويل فيما يأيت الستئجار بالشركات،

ازة األصول الرأمسالية الالزمة لنشاطها، دون حاجة إىل جتميد هلذه الشركات من حي ليكيالتم ميكن التأجري-5
 .تستخدمها يف أوجه أخرى من أمواهلا إذا هي قامت بشرائها؛مما يتيح هلا سيولة أكرب جزء كبري

األجل حيث يتم االتفاق بشروط حمددة ثابتة ملدة  الشركات اليت تلجأ إليه بعوامل التضخم قصرية عدم تأثر-6
 .طويلة

 ، طبيعة هذا النوع من التمويل يعطي نوًعا من التسهيالت ال تتأثر بالعوامل املتغــرية ألنواع التسهيالت األخرى-3
وعليه فإنه يقال إن التأكد من التدفقات النقدية الداخلة للمشروع يزيل أي قلق من نتائج تغري العوامل املؤثرة يف 

 .أنواع التسهيالت األخرى
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%(،وهو 588متويال كامال لقيمة األصول الرأمسالية من آالت ومعـــدات )أي بنسبـة  ليكيمالتـ يقدم التأجري-4
 :1عادة يف أي من أسالــيب التمويل األخرى،وبذلك تتحقق للمستأجر ميزتان ماال يتوافر

 للعميل املستأجر،األوىل:سرعة احلصول على األصول املطلوبة للتشغيل. والثانية:ختفيف األعباء على املوارد املالية 
 .وتوفريها لالستخدامات األخرى باملنشأة؛ مما يعين إمكان املزيد من االستثمارات

يف غىن عن االلتجاء إىل أساليب التباطؤ  يصبح العميل املستأجر ليكيالتم باستخدام أسلوب التمويل بالتأجري-1
يف استهالك األصول الرأمسالية،اليت تلجأ إليها بعض املنشآت أحيانًا لضمان أن تكون إمجايل االستهالكات أقل 
من األرباح احملـققة مبا يسمح باستنفاذها من خصمها من األرباح اخلاضعة للضريبة، وخاصة خالل السنوات 

يث ميكن أن تفوق االستهالكات األرباح احملققة، وبالطبع يف ظل استئجار العمـــيل حللمشــروعات؛األوىل 
لألصول الرأمسالية تنتقل مهمة حساب استهالكها إىل املالك وهو املؤجرالذي تكون دائًما أرباحه بارتفاع معدالهتا 

باح مرتفعة ومستأجر يف مرحلة قادرة )بل حمتاجة(الستيعاب مبالغ هذه االستهالكات؛فاملـشاركة بني مؤجر ذي أر 
 .التنمية ذي رحبية أقل حيقق للطـرفني امتيازا ضريبيا يستطيعان اقتسامه

بديال جيًدا يف حاالت التوسعات اجلديدة،أواإلضافات الرأمسالية عن طرح املنشأة  مليكيالت يعتربالتأجري-2
 .صروفات خمتلفةألسهم جديدة أو البحث عن شركاء جدد، وما يكتنف ذلك من صعوبات وم

 .يظهر املستأجر يف وضع أفضل بالنسبة إلمكانيات االقرتاض ليكي،إن استخدام التأجري التم-7

فاإلجارة تشكل صيغة أخرى من صيغ  بالنسبة للممول)املؤجر(بالنسبة للمؤجر: ليكيا التأجير التممزاي-ج
خماطرة من القرض واملشاركة؛ألن املمول ميلك  التمويل؛ مما يزيد يف جمال اختياراته بني الصيغ املعتمدة.وهي أقل

 إيراًدا للممول من جهة، ويتمتع بإيراد مستقر،وشبه ثابت،وسهل التوقع من جهة أخرى.وهي تدر األصل املؤجر
خالفًا للقرض احلسن.وفضال عن ذلك فإن بعض املزايا الضريبية اليت ناهلا املؤجر ميكن أن تنعكس على  )املؤجر(

. كل ختفيض يف األجرة؛مما جيعل اإلجارة أكثر كفاءة من أشكال التمويل اليت ال حتقق مزايا ضريبيـةاملستأجرعلى ش
من التمويل -يف العادة-أقل تعقيًدا من حيث اإلجراءات والشروط القانونية كما أن التمويل عن طريق االستئجار

 يعطيه ضمانًا مفضال للتمويل الذي يقدمه عن طريق زيادة رأس املال،يضاف إىل ذلك أن بقاء امللكية بيد املؤجر
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مزايا  من التمويل باملراحبـة الذي ينقل امللكية إىل املشرتي من تاريخ العقد.وميكننا إجياز فما جيعله أكثر اطمئنانًا
 :1يف مايلي التأجري التمويلي بالنسبة للمؤجر

املشرتي،إما لزاما بنص عـقد اإلجيار، وإما بإعطاء املشرتي انتقال ملكية العني املؤجرة يف هناية مدة اإلجيار إىل -5 
ويراعى يف حتديد مثن الشـراء ما سبق أن أداه املستأجر من أقساط األجرة عن املدة السابقة، .حق اخليار بالشراء

يكون  على أنه إذا مل يتم الشراء؛ فإنه يعاد النظر يف األجرة على أساس أن قسط اإلجارة يف التأجري التمويلي
 .أكـرب من قسط اإلجارة التشغيلي

وبعضهم حددها مبا يعادل  ،تغطي مدة العقد القسم األعظم من العمر اإلنتاجي أو االنتفاعي للعــني املؤجرة -6
 .% فأكثر من هذا العمر71

قبل انتهاء  أال يكون العقد قابال لإللغاء، حىت يضمن املؤجر اسرتداد قيمة العني املؤجرة،وأنه إذا فسخ العقد-3
مدةاإلجارة بواسطة املستأجركانعليه أن يدفع باقي األقساط،وعادة ما يتم التأمني ضد إلغاءالعقد مبايكفل له 

 .احلصول على القيمة االجيارية عن باقي مدة العقد والثمن احملدد به

رأمسالـه،وعائدا على هذه أن حتدد قيمة أقساط اإلجيارخالل فرتة التعـاقد مبا يغطي ويضمن للمستأجراستـرداد -4
األموال يتمثل يف هامش ربح، وفوائد على الرصيد املتناقص املتبقي يف ذمـة املستأجر.ويراعى أن تكون القيمة 

لقيمة املوجوداملؤجرالعادلة،وبعض اجلهات حددهتا -أومساوية-اإلجيارأكربمن احلالية ألقساط اإلجيار عند بدء عقد
 .ية% فأكثر من القيمة السوق28ب 

نقل منافع وخماطر ملكية العني املؤجرة إىل املستأجر.واملنافع معروفة،وهي التشغيل أو االستخدام املربح طوال -1
فرتة اإلجيار بدون توقف،وبالربح املتـوقع من التحسن يف القيمة املتبقية اليت يشرتيها املستأجر يف هناية املدة.أما 

تغلةأومنالتقادم التكنولوجي،أومنتغريات يف املردود ناجتة عنأوضاع املخاطرفتشمل إمكانيات اخلسائر من طاقة غريمس
اقتصادية متغرية، مضافة إىل ما يصيب العني املؤجرة من تلف أو خسائر حتتاج معه إىل صيانة وإصالح؛ حيث إن 

حىت  مصروفات الصيانة والتأمني تكون على عاتق املستأجر،وأنه ملتزم يف مجيع األحوال بسداد أقساط األجرة
هناية العقد دون نظرإلىأي ظروفأضف إىل ذلك أن التشريعات الوضعية احلديثة وكثريا من االجتهادات الفقهية 
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وجعلته يأخذ األجرة خالصة دون أن يتحمل ضمان  للمستأجر املعاصرة قد خصت املؤجر مبيزات مل تعط مثلها
 .1العني املستأجرة وال صيانتها

اإلجارة املنتهية بالتمليك لآلالت واملعدات،أهم شكل من أشكال  تعترب:مليكيةتقدير استخدام اإلجارة الت-3
اإلجارة املعمول هبا يف البنوك اإلسالمية.وهوينتج آثارا شبيهة بتلك اليت ينتجها يف النمط التقليدي،فالزبون 

احملددة،وهومسؤول عنها مهما كانت نتائج اليت عليه الوفاء هبا يف املواعيد  يكون مدينا بأقساط اإلجيار املستأجر
مشروعه.فضال عن حتمله مبخاطر العملية كلها،وصيانة املعدات واآلالت املؤجرة،واحلفاظ عليها،ويستفيد باملقابل 

املمنوح له يف شراء األموال حمل العقد.ويتصف العقد يف  وباإلضافة إىل االنتفاع هبا خالل مدة اإلجيار،من اخليار
سالمية مبيزة األمان اليت تأتيه من احتفاظ البنك مبلكية حمله،حيث يتجنب أي خسارة ممكنة،ما دام من البنوك اإل

حقه اسرتجاعه وفسخ العقد إذا مل يف الزبون بالتزاماته.وعموما تعد اإلجارة سواء املنتهية بالتمليك أو غري املنتهية 
وك لتمويل التجارة والصناعة،وإذا كانت البنوك التقليدية به شكال خاصا الستخدام رؤوس األموال املتاحة عند البن

تقدم أمواهلا للشركات املتخصصة لتمارسه.فإن البنوك اإلسالمية تقوم به وتنجزه بنفسها إال أنه ينتقد من حيث 
دي ارتفاع تكلفته.وبواسطته ميكن للبنوك اإلسالمية خلق املشروع وتأجريه للمتعامل الذي الميلك رأس املال النق

إلنشاء مشروعه اخلاص.بل ميكنها أن تؤجره حىت للسلطات احمللية،وكل ذلك يف مقابل أقساط حتصل عليها 
املنتهي  .فالقول مبنع اإلجيار2خالل أجل معني،وبانتهائه تنتقل ملكيته للمتعامل ضمن الشروط املتفق عليها

كل صوره جيايف الصواب أيضا، ذلك أن هناك قول جيايف الصواب.كما أن القول جبوازه مطلقا يف   بالتمليك مطلقا
 :صيغا جممع عليها،أو يكاد اإلمجاع ينعقد عليها

الصورة األوىل:إذا كان اإلجيار حقيقيا وبثمن املثل،ومالكه وعد بالبيع،وعدا ملزما أو غري ملزم على اخلالف يف 
ريب، وليس بيعا بالتقسيط وتطبق ذلك،ويكون الثمن عند البيع هومثن املبيع حقيقة، فهذه صيغة عقد إجيار ال

 .عليه أحكام اإلجارة،فإذا انتهى عقد اإلجارة أبرم الطرفان عقد بيع جديد

فرتة اإلجارة، بسعرالسوق  الصورة الثانية:صياغة عقد إجيار،وللمستأجر اخليار يف متلك العني يف أي وقت أثناء
 يف عقد منفصل.وهاتان صيغتان أجازمها اجملمع، وبعقد جديد.أو تكون صورته عقد إجيار مع وعد باهلبة، وتكون

والشركات اإلسالمية عليهما.وخالصة القول هو أنه المانع شرًعا من اإلجيار املنتهي  بنوكوأغلب العمل يف ال
                                                           

 6224بن بيه،الشيخ عبد اهلل: االجارة املنتهية بالتمليك ،مرجع سابق ،ص1
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اإلجارة مستقال عن عقد البيع.وأن تكون  بالتمليك إذاتوافرت الشروط والضوابط اخلاصة به منها:أن يتم عقد
أن يتم عن  عن عقد اإلجارة، أو ية وتبعة اهلالك والتلف على املؤجر.وأن يتم وعد بالشراء مستقالالصيانة األساس

 طريق البيع بشرط اخليار لزمن طويل عند من أجاز ذلك.أن يكون التملك  يف األخري بعقد مستقل بني الطرفني.
بعض جهات اإلفتاء العمل باإلجارة يف املوضوع.حيث منعت  وينبغي أن يؤخذ باالعتبار اخلالف الفقهي املعاصر

،ولقد سبق جملمع الفقه اإلسالمي أن أجاز هذا العقد من حيث األصل، ووضع له قيودا 1املنتهية بالتمليك
العملية اليت نص عليها، فقد باشرت البنوك والشركات  الصور اجملمع جواز وشروطا ليقع صحيحا.وبناء على قرار

مستندة إىل قرار اجملمع، واىل قرارات هيئات الرقابة الشرعية فيها.بل نشأت شركات  اإلسالمية التعامل هبذا العقد،
متخصصة باإلجارة، واالجارة املنتهية بالتمليك،حىت غدا هذا العقد من أهم أدوات االستثمار اإلسالمي،ملا حيققه 

وك والشركات اإلسالمية أن من مصاحل مشرتكة للبنوك اإلسالمية والعمالء.إذ ليس من مصلحة والمن أهداف البن
                                                           

 أنظر كمثال على ذلك، بيان هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية التايل: 1
على من ال نيب بعده ، نبينا احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم :)) بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بشأن اإلجيار املنتهي بالتمليك

فإن جملس هيئة كبار العلماء درس موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك يف دورته التاسعة واالربعني ، واخلمسني ،  : حممد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد
فتاء ، واطلع على البحوث املعدة يف املوضوع واحلادية واخلمسني ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إىل الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإل

هـ . استأنف دراسة هذا املوضوع ، وبعد  62/58/5468ويف دورته الثانية واخلمسني املنعقدة يف الرياض ابتداء من تاريخ  . من قبل عدد من الباحثني
  : البحث واملناقشة رأى اجمللس باألكثرية أن هذا العقد غري جائز شرعا ملا يأيت

إىل أنه جامع بني عقدين على عني واحدة غري مستقر على احدمها ومها خمتلفان يف احلكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العني مبنافعها  : الأو 
يع مضمون على املشرتي، وحينئذ ال يصح عقد اإلجارة على املبيع ألنه ملك للمشرتي ، واإلجارة توجب انتقال منافع العني فقط إىل املستأجر . واملب

يه عينا ومنفعة ، املشرتي بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فال يرجع بشيء منهما على البائع ، والعني املستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عل
  . إال أن حيصل من املستأجر تعد أو تفريط

يمة املعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق حبقه حيث ال ميكن للمشرتي أن األجرة تقدر سنويا أو شهريا مبقدار مقسط يستوىف به ق : ثانيا
يف  مثال ذلك : إذا كانت قيمة العني اليت وقع عليها العقد مخسني ألف لاير وأجرهتا شهريا ألف لاير حسب املعتاد جعلت األجرة ألفني ، وهي . بيعه

ة ، فإن أعسر بالقسط األخري مثال سحبت منه العني باعتبار أهنا مؤجرة وال يرد عليه ما أخذ منه بناء احلقيقة قسط من الثمن حىت تبلغ القيمة املقدر 
  . على أنه استوىف املنفعة . وال خيفى ما يف هذا من الظلم واإلجلاء إىل االستدانة اليفاء القسط األخري

ىت أصبحت ذمم كثري منهم مشغولة منهكة ، ورمبا يؤدي إىل إفالس بعض الدائنني أن هذا العقد وأمثاله أدى إىل تساهل الفقراء يف الديون ح : ثالثا
  . لضباع حقوقهم يف ذمم الفقراء

يارة وحنو ويرى اجمللس أن يسلك املتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على مثنه وحيتاط لنفسه باالحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة الس
  . وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم  . واهلل املوفق . ذلك

 . راشد بن صاحل بن خنني . أعضاء اهليئة: صاحل بن حممد اللحيدان -رئيس اجمللس :عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد آل الشيخ  : هيئة كبار العلماء
عبداهلل بن عبدالرمحن - بن منيع ، له وجهة نظر خمالفة هلذا القرار عبداهلل بن سليمان-حممد بن إبراهيم بن جبري . له وجهة نظر خمالفة هلذا القرار

 -ناصر بن محد الراشد -عبداهلل بن عبدالرمحن البسام ،غري موافق على حترمي العقد  - حممد بن صاحل العثيمني  -د/ صاحل بن فوزان الفوازان  -الغديان
د/ عبداهلل بن  - عبدالرمحن بن محزة املرزوقي . حممد بن سليمان البدر - يم آل الشيخد/ عبداهلل بن حممد بن إبراه  -حممد بن عبداهلل السبيل 

  - د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان  - حسن بن جعفر العتمي -د/ بكر بن عبداهلل أبو زيد  -حممد بن زيد آل سليمان  -عبداحملسن الرتكي
 د/ صاحل بن عبدالرمحن األطرم ، مل حيضر ملرضه(( 
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تتملك ملدد طويلة التجهيزات واآلالت الكبرية،كالسفن والطائرات وحنوها،فبناء على هذا العقد فإهنا تشرتيها ال 
على الراغب فيها،مث يتملكها بعد املدة املتفق عليها بعقد  بقصد متلكها على الدوام، وإمنا بقصد تأجريها

فظة عليها حمافظته على ملكه.وتراعي البنوك والشركات اإلسالمية اسرتجاع رأس جديد،ويقوم هو بصيانتها واحملا
ماهلا معا ألرباح.وقد أفاد هذا العقد البنوك والشركات اإلسالمية يف احتفاظها مبلكية األعيان املؤجرة،مع زيادة 

مموال للشركات أواملصانع أرباحها لطول مدة األجل يف هذه العقود، بعد اسرتجاع رأساملال.وقد تدخل طرفا ثالث 
وحنوها.ومن جانب آخر فان اإلجارة املنتهية بالتمليك يسرت على أصحاب األموال،وخاصة أصحاب الدخول 
احملدودة متلك الدور بعد استئجارها. إال أن البنوك التقليدية حتتسب مبلغ اإلجارة مضاف إليه سعرالفائدة املرتاكم 

ا أسلوب البنوك اإلسالمية فيقوم على أساس اتفاق الطرفني على حتديد جمموع عن األقساط السابقة والتاخريية أم
مبلغ األقساط حتديدا هنائيا خاليا من الفائدة، وال تنتقل امللكية إىل املستأجر إال بعد متام سداد جمموع املبلغ 

عملية اإلجارة كشراء النهائي.وكتطبيق لإلجارة، جند أن البنك اإلسالمي للتنمية قد اعتمد عدة مشروعات يف 
خطوط اإلنتاج،وآالت ومعدات املشروعات الصناعية والزراعية،وما مياثلها.وهوما حيقق املنفعة لكل من القطاعني 
العام واخلاص.هذا إضافة إىل وسائل النقل كشراء السفن بأنواعها، وناقالت املواد النفطية،وسفن صيد السمك 

 .1وحنوها

 ةــــــــــــــــــــــــــرابحــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــالمبحث الثاني: بي

األموال  لتعرف على عملية استثمارلاملراحبة أسلوب استثماري مهم ،تعمل به البنوك االسالمية منذ فرتة طويلة،و 
نبني مدى ( مث مطلب أولبيع املراحبة)عقد بيان التأصيل النظري ل منا أوال باملراحبة يف البنوك اإلسالمية، يتطلب

 .فيمايلي:(نيمطلب ثا) البنوك االسالمية كأسلوب استثماري  تستخدمه  التطبيق املصريف لبيع املراحبة

  المرابحة بيعل النظري التأصيل:األول المطلب

السلعة من أنواع البيوع يف الفقه اإلسالمي ما يعرف باسم بيوع األمانات وهي اليت حيدد سعر الشراء تبعا لتكلفة 
فهذا بيع -مثال-معه املشرتي على أن يرحبه فيها عشرة فإذا اشرتى البائع السلعة مبائة،واتفق.أو مثن شراء البائع هلا

أما إن قبل بيعها بأقل من تكلفتها فان هذاهو بيع .مراحبة،وان قبل البائع بيع السلعة بال ربح وال خسارة فهي تولية
                                                           

 ،6855-6858خالد،عبد العزيز:مشكلة الفوائد والبنوك اإلسالمية،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري،كلية احلقوق،جامعة منتوري، قسنطينة،1
 547-542ص
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األموال  والتأصيل النظري له باعتباره إحدى أهم وسائل استثمار بيع املراحبة ولتحديد مفهوم،1احلطيطة )الوضيعة(
وشروط هذا  مشروعيته، ومدى ،املراحبة مباهية بيع انبدأمه،لفرعني رئيسني املطلب لبنوك اإلسالمية سنقسم هذايف ا

  :(فرع ثان) وقانونيااملركبة،وأشكاهلا،مع تكييفها تكييفا شرعيا  املراحبة .مث مفهوم(فرع أول)العقد

 مشروعيته ومدى المرابحة بيع ماهية:األول الفرع

 املراحبة بيع لشروط مث(ثانيا)املراحبة بيع مشروعية دىمو  (أوال)لغةواصطالح،املراحبة تعريف الفرع هذا يف سنتناول 
 :يفيمايل( ثالثا)

 والربح والرباح:النماء يف التجر،،الربح ،تعين لغة املراحبةبيع المرابحة:التعريف اللغوي واالصطالحي ل-أوال
وأرحبته على سلعته أي أعطيته رحبا،وقد ارحبه مبتاعه، وأعطاه ماال مراحبة أي على الربح بينهما،وبعت الشئ مراحبة 

.واملراحبة صيغة 2دراهم درهم وكذلك اشرتيته مراحبة والبد من تسمية الربح ويقال بعته السلعة مراحبة على كل عشرة
 .3والربح الزيادة لة من الربح،ومصدر ربح،مفاع

بالثمن الذي اشرتى به مع -أي السلعة-املراحبة اصطالحا:هي بيع ماملكه مباقام عليه وبفضل،فهوبيع للعرضأما 
زيادة شئ معلوم من الربح.فاملراحبة بيع مبثل الثمن األول مع زيادةربح.أي بيع الشئ مبثل مثنه الذي مت به شراؤه،من 

%من مثنه األصلي،أوما شابه 58األول،مع زيادة ربح معلوم متفق عليه أومقطوع مثل دينار،أوبنسبة معينةالبائع 
ضمن بيوع  ولقد كانت املراحبة سائدة يف عصورالفقهاء وهي جائزة باتفاقهم،كما أن الفقهاء صنفوها.ذلك

 :فقهاء املالكية فهيوعند.5ادة ربح معلوم(.فاملراحبة هي كما عرفها احلنفية:)بيع مبثل الثمن األول مع زي4األمانات
 .6رهم وللعشرةاحدعشر،أوأقل أوأكثر(أن يرحبه للدرهم درمها،وللدرهم نصف د )ربح مسمى على مجلة الثمن أو

                                                           

 7،ص6880، األردن،6أرشيد،حممود عبد الكرمي امحد:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية،دار النفائس للنشر والتوزيع، ط 1
 446،ص 6ه(:لسان العرب،دارصادر، بريوت،لبنان،د.ط،ج755ابن منظور،أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم )إمام وعالمة مصري،توىف سنة  2
  ه(:القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة،بريوت،لبنان057الفريوز أبادي،جمد الدين حممد بن يعقوب)عالمة يف اللغة وأدب الرتاجم والسري،تويف سنة  3
 662،ص5،باب احلاء،فصل الراء،ج 5202، 5،ط
 74أرشيد، حممود عبد الكرمي:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص 4
 342،بريوت، لبنان،ص5الشيباين،حممد بن احلسن أبو عبد اهلل:اجلامع الصغري وشرحه اجلامع الكبري،عامل الكتب،ط 5
 361،مرجع سابق،ص3كربى،جاإلمام مالك: املدونة ال 6
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وربح  أما لدى احلنابلة فهي:)بيع برأس املال،.1واملراحبة عند فقهاء الشافعية هي:)أن يبني رأس املال وقدر الربح(
 .2معلوم(

هذه التعريفات وغريها يف كتب الفقه،وان تغريت ألفاظها فمضموهنا واحد.وهي كلها ال خترج عن حث:البا رأي
مع ربح مدد يتفق  وهو أن بيع املراحبة يقوم على أساس معرفة الثمن األول للمشرتي،وبناء الثمن عليه،معىن واحد

بأهنا:طلب الفرد أواملشرتي من شخص آخر البنك أن وعرف بعض املعاصرين مراحبة اآلمربالشراء .عليه الطرفان
يشرتي سلعة معينة مبواصفات حمددة،وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة الالزمة له مرحبة، وذلك 

 .3بالنسبة أو الربح املتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا إلمكانياته املالية

وهي من بيوع .الفقه اإلسالمييف  املعرتف هبا،املراحبة هي بيع من البيوع :ةالمرابح بيع مشروعيةمدى -ثانيا
عن رأس املال أساسا للثمن.فاملراحبة طلب للكسب  يف اإلخبار األمانة اليت تستند إىل الثقة بني املتعاقدين،وتعتمد

الذي تنعقد به،وتتم وفقا باملعىن اخلاص  وابتغاء للفضل بالضرب يف األرض للحصول على األعيان املالية وبيعها
أحل القرآن  قد.بعدة أدلة،فالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقولمن  املراحبة على جواز الفقهاء وقد استدل مجهور له.

 فهذه اآلية تنص على حل البيع.4اهلل البيع وحرم الربا" وردت اآلية القرآنية:"وأحل اذ ،الكرمي البيع بشكل مشروع
فهي تفيد جواز البيع مطلقا،واملراحبة نوع من أنواع البيوع.ويقول عز وجل:"ليس ،وبيع،من غري فصل بني بيع 

 واملراحبة فضل من اهلل يستحقه الساعي على نفسه وأهله.ويقول تعاىل:.5عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم"
ستدل على مشروعية عقد املراحبة ي،السنة النبوية ويف.البيع،فاملراحبة هي ابتغاء للفضل من 6"وابتغوا من فضل اهلل"

 بن الصامت قال: على ذلك ومن هذه االحاديث ما روي عن أيب األشعث عن عبادة من عموم األحاديث الدالة
والتمر  بالشعري، اهلل عليه وسلم:))الذهب بالذهب والفضة بالفضة،والرب بالرب،والشعريى صل-قال رسول اهلل

األصناف فبيعوا كيف  مبثل،سواء بسواء،يدا بيد،فمن زاد أواستزاد قد أرىب،فإذا اختلفتبالتمر،وامللح بامللح مثال 
                                                           

 77،ص6الشربيين،حممد بن أمحد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،مرجع سابق، ج1
، 4ابن قدامه،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد:املغين على خمتصر أيب القاسم عمر بن حسني بن عبد اهلل بن أمحد اخلرقي،مرجع سابق،ج 2
       522ص
 33،ص5225،  5هور،أمرية عبد اللطيف:االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي،مكتبة مدبويل،القاهرة،مصر،طمش 3
 (671سورة البقرة، االية ) 4
 (520سورة البقرة، اآلية) 5
 (58سورة اجلمعة، اآلية)6
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بيع املراحبة ثابت باإلمجاع يف ،فاإلمجاعأما عن . 2وقوله صلى اهلل عليه وسلم:))إمناالبيع عن تراض((.1شئتم((
يقول  ه يف خمتلف األزمنة دون إنكار.أن املالكية رأوا أنه خالف األوىل.ألن الناس يتعاملون ب املذاهب األربعة،غري

العلماء على أن البيع صنفان:مساومة ومراحبة،وأن املراحبة هي أن يذكر البائع للمشرتي  ))أمجع مجهور3ابن رشد
حاجة الناس إليه قائمة   أن املعقولومن .((الدرهم أو الثمن الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه رحبا ما للدينار

فيحتاج إىل  كسائر البيوع األخرى املشروعة،ألن املشرتي قد خيشى الغنب يف املساومة جلهله قيمة السلعة ومثنها،
يشرتيها مبثل مااشرتى البائع وبزيادة ربح  ة ممن يثق بأمانته،وتطيب نفسه أنعلى خربة البائع يف التجار  االعتماد
))حدد الفقه اإلسالمي عن املراحبة: بدالرزاق السنهوري(يقول الدكتور)على األمانة.اذ،فهذا البيع مبين عمعقول

 منطقة حراما يفرض فيها على الناس األمانة يف التعامل،إىل أبعد مدى وال يسمح فيها بأي غش،حىت ليجعل جمرد
السبيل ملن قلت خربته  الكذب فيها خيانة وتدليس،وهذه ما تسمى بيوعات األمانة فيفسح فيها الفقه اإلسالمي

بأن يتابع معهم على حدود مرسومة فتعترب جماوزة اه،عليه من ضروبه.أن غش الناس إي يف التعامل،أويف ضرب يقدم
هذه احلدود،خديعة وتغريرا.ومجلة القول أن بيوع األمانة هذه أن املشرتي وهو حيتكم إىل ضمري البائع ويطمئن إىل 

أساس الثمن الذي اشرتى به البائع نفسه،فإما أن يزيده قدرا معلوما من الربح  أمانته. يشرتي منه السلعة على
 .4يضاف إىل الثمن األصلي ويسمى البيع مراحبة(

يف املراحبة الشروط الواجب توفرها  املراحبة عقد بيع كماأسلفنا،وبالتايل البدأن يتوفر: شروط عقد المرابحة-الثاث
 :الشروط اخلاصة لصحة بيع املراحبة،وتتمثل فيما يلي يف عقد البيع بصفة عامة،إضافة إىل

تتعلق بركن العقد ،شروط اإلنعقادف :االنعقاد، والصحة، والنفاذ، واللزوم، والتمام الشروط العامة:وهي شروط:-أ
العقل،والعدد)أكثرمن طرف( وشروط ،مثل شروط العقد و .من حيث إحتاد جملس العقد،وموافقة القبول لإلجياب

التسليم عند العقد، ومملوكا للبائع عند  أن يكون موجودا،وماال منقوال مملوكا يف نفسه،ومقدور ،مثلاملعقودعليه
التسليم،دون إحلاق الضرر بالبائع، وكون املبيع  مثل وجودالرضا،كون املبيع مقدور،شروط الصحةو .البيع، وله قيمة

وهي أن يكون املبيع مملوكا للبائع،وله ،وشروط النفاذ. ط الفاسدةومثنه معلومني علما مينع املنازعة واخللو من الشرو 
أن خيلو البيع من  ،وهيوشروط اللزوم.والية عليه)فاليصح بيع الفضويل( وأن ال يكون يف املبيع حق لغري البائع

                                                           

  72-71،ص3البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي: اجلامع الصحيح،مرجع سابق ،ج1
 .666الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق،ص2
 332، مرجع سابق، ص6ابن رشد:بداية اجملتهد، ج 3
 668الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق،ص 4
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لكن الذي .وهي شرط واحد وهو القبض،وشروط التمام....(الشرط العيب،خيار الرؤية،خيار اخليارات)خيار
 يهمنا بعد توافر الشروط العامة هو ضرورة توفر الشروط اخلاصة،كما سنرى.

 :1الشروط اخلاصة-ب

الشرط األول:علم املشرتي بالثمن األول للسلعة:وهو شرط صحة،يتمثل يف إلزام البائع بإخبار املشرتي بالثمن 
بح اليت يريدها،ألن املراحبة هي بيع األصلي الذي اشرتى به املبيع،وتكاليف الشراء اليت حتملها حقيقة ونسبة الر 

بالثمن األول مع زيادة ربح،فالعلم هوشرط من شروط الصحة،فإذا مل يتحقق هذا الشرط كان البيع فاسدا،إىل أن 
يعلم يف جملس العقد. وإن علم يف اجمللس قبل انفضاضه صح العقد.ولكنه يكون غري الزم يف حق املشرتي فيتخري 

 .فجهالة الثمن األول يف بيع املراحبة مفسد له وهذا2دخل يف الثمن األول املصاريف املعتربةبني اإلمضاء والفسخ،وي
كل تفاصيل  العملية للمشرتي  إال أن الفقه خمتلف حول ما إذا كان من الالزم على البائع إظهار،3بإمجاع الفقهاء

ذكره أن طبيعة  .ومن اجلدير4هذه احلالةليس من الالزم عليه أن يبني له كل ذلك والراجح هوتطبيق العرف  يف  أو
الشراء واليت ميكن أن حتل حمل  املعامالت التجارية اليوم أرست قواعد جتارية تعارف الناس عليها،منها مثال فواتري

إذا كانت غري واقعية فهي تدخل يف  أما .5بالثمن األول،إذا كانت واقعية وأمينة ومطابق للثمن احلقيقي اإلخبار
واليت تكون إذا أدىل البائع ببيانات خمالفة للحقيقة وغش املشرتي.واخليانة يف املراحبة إما أن  انة يف املراحبةنطاق اخلي

يف قدره.فإذا ظهرت يف صيغة الثمن بأن اشرتى إنسان نسيئة،مث باعه مراحبة على  أن تظهر تظهر صيغة الثمن،وإما
إن شاء أخذه،وان شاء رده.وفوات األمانة  شرتي،كان له اخلياربنسيئة مث علم امل اشرتاه الثمن األول،ومل يبني انه

تقدير الثمن،بأن قال اشرتيت مبائة وبعتك  ظهرت اخليانة يف إذا أما.كفوات السالمة من العيوب يوجب اخليار
 : 6هاتبقرة بعشرة،مث تبني انه كان قد اشرتاه بتسعني،فقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف ذلك إىل ثالثة اجتا

                                                           

 547،ص6855املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية،رسالة ماجستري،كلية احلقوق، جامعة دمشق، الربيدي،سامر حممد:بيع  1
 523املرجع سابق،ص 2
 667الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق، ص3
 557التعامل املصريف،مرجع سابق،صاجلندي،حممد الشحات:عقد املراحبة بني الفقه و 4
 .يتعامل البعض بفواتري وسجالت جتارية غري واقعية هتربا من الضرائب والرسوم5
 522الربيدي،سامر حممد:بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية،مرجع سابق،ص 6
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.حيث يرى 3وأبو يوسف من احلنفية،2واملذهب احلنبلي،1االجتاه األول:وهوماتبناه أتباع املذهب الشافعي-ا
أصحاب هذا االجتاه أن هذه الزيادة جيب حطها ورحبها من رأس املال وال خيار للمشرتي أوالبائع سواء كان املبيع 

 .ويبقى العقد الزما بالثمن الباقيموجودا أو غري موجود أم مستهلكا، والبيع صحيح، 

إمضائه جبميع  بفسخ العقد أو أن املشرتي يثبت له اخليار. 5والشافعي،4االجتاه الثاين:وهو قول أيب حنيفة-ب
الثمن دون الرجوع إىل البائع بقدراخليانة،ودليلهم أن البائع مل يرض بلزوم العقدإال بالقدراملسمى من الثمن،فاليلزم 

 .رجع عليه بالفرق،ولكن حيق للمشرتي الرد لفوات وصف السالمة عن العيب ويثبت فيه اخلياربأقل منه والي

 قالوا بثبوت اخليار االجتاه الثالث:وهو ماذهب إليه أتباع  املذهب املالكي وقول مرجوح للشافعية،حيث-ج
  .6بالفرقعلى البائع  للمشرتي بني فسخ البيع ورد املبيع إن كان قائما أو اإلمساك والرجوع

أن ما ذهب إليه أصحاب االجتاه الثالث هو األرجح وهو القول بثبوت  -واهلل أعلم-الرأي الراجح رأي الباحث:
اإلمساك والرجوع على البائع بالفرق.ألن املشرتي  أو املبيع إن كان قائما ،ورد للمشرتي،بني فسخ البيع اخليار

 فكذب فيه،فكان خائنا ألمانة التزم بأدائها على أكمل وجه.اعتمد صدق البائع يف ماأخربعنه من مثن املبيع 
 .وبالتايل فللمشرتي اخليار بني فسخ البيع أواإلمساك،باإلضافة إىل الرجوع على البائع بالفرق باعتباره زيادة

الشرط الثاين:أن يكون العقد األول صحيحا:جيب على البائع أن يكون اشرتى السلعةأصال بعقد صحيح،فإن كان 
 اسدا مل جيزالبيع ألن املراحبة هي بيع بالثمن األول مع زيادة ربح،فإن كان العقد األول فاسدا فسد العقد الثاينف

.لكن ما هي العقود اليت 7)وهوالبيع مراحبة (.ألن مابين على باطل فهو باطل،وما بين على فاسد فهو فاسد أيضا
 :لشريعة اإلسالمية اختلفوا حول نقطتني مهاتبين عليها املراحبة؟واجلواب على ذلك هو أن فقهاء ا

                                                           

 72فاظ املنهاج،مرجع سابق،صالشربيين،حممد بن أمحد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة معاين أل1
 622،مرجع سابق، ص2ابن قدامه املقدسي،مشس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر:املغين،الشرح الكبري،ج 2
 3682الكاساين،عالء الدين ايب بكر بن مسعود احلنفي: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق،ص 3
 3682املرجع السابق، ص 4
  23هـ(: األم، مرجع سابق، ص684الشافعي،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي)املتويف  5
 3687الكاساين، عالء الدين أيب بكر بن مسعود  احلنفي، املرجع السابق،ص 6
 552اجلندي، حممد الشحات:عقد املراحبة بني الفقه والتعامل املصريف، مرجع سابق،ص 7
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 ، األوىل:هي جواز املراحبة على عقد يفيد التمليك سواء كان عقد معاوضة)كالبيع(،أم عقد تربع)كاهلبة والوصية(
ميكن للواهب أواملوصى له أن يبيع على القيمة إذا كان ال مثن هلا،وهذا ماذهب إليه فقهاء املذهب احلنفي  وهنا

 .1والشافعي

.وبرأينا أن ماذهب إليه احلنفية 2الثانية:هو عدم جواز املراحبة إال فيما مثن له،وهذا ماذهب إليه الفقه املالكي
 . 3والشافعية هو األصح، ألنه ال يوجد نص شرعي مينع فيها، من ترتب عقد املراحبة على غري عقد البيع

من،والعلم بالثمن هو شرط صحة،سواء كان هذا الشرط الثالث:أن يكون الربح معلوما:ألن الربح هو بعض الث
 .الربح مبلغا معينا أو نسبة من الثمن

 الشرط الرابع:أن يكون رأس املال من ذوات األمثال:كاألوراق النقدية بأنواعها،واملكيالت واملعدودات املتقاربة،
ال الذي يدفعه بعد العقد بدالعن ورأس املال هو ما لزم املشرتي بالعقد.أي ما ملك به املبيع ووجب بالعقد.ال امل

ما يسمى يف العقد،ألن املراحبة بيع بالثمن األول،والثمن األول هو ما وجب بالعقد.فإذا كان رأس املال قيميا)أي 
فال جيوز البيع مراحبة ممن ليس العرض يف ملكه،ألن املراحبة بيع مبثل الثمن األول مع زيادة . 4المثل له( كالعروض

برأس املال كل نفقة معتادة يف عرف التجار،ويف هذه احلالة تكون هذه النفقة من رأس املال وتضاف ويلحق .5ربح
 . إىل الثمن األول ليكون الثمن األول هو األصلي إضافة إىل النفقات املعتاد دخوهلا يف رأس املال

اإذا اشرتى املشرتي األول الشرط اخلامس:أن اليكون الثمن يف العقد األول مقابال جبنسه من أموال الربا:كم
ألن املراحبة هي بيع بالثمن األول وزيادة  بيعها مراحبة حينئذ جيوز البضاعة جبنسها)قمح مقابل قمح مثال(.فال

الشرط خمتلف فيه بني  أن هذا الزيادة.إال وليس ربح،أما عند اختالف اجلنس فيجوز تكون ربا والزيادة هنا ربح،
 .6الفقهاء

                                                           

 5227، 3ط الشوكاين،حممد بن علي بن حممد:فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري.حتقيق:سيد إبراهيم،دار احلديث، القاهرة، 1
    613،ص1،ج
 520وريا،د.ط،صالدردير،مالك أيب الربكات أمحد:الشرح الكبري للدردير ،اجمللد الثالث، مطبوع مع حاشية الدسوقي،دار الفكر، دمشق،س 2
 540الربيدي، سامر حممد: بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت الصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص  3
   .العروض مجع عرض)بسكون الراء (،وهي ماعدا النقود واحليوانات واملكيالت واملوزونات كاملتاع 4
 540الت املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، صالربيدي، سامر حممد، بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معام 5
 542الربيدي، سامر حممد، بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية، مرجع سابق ،ص 6
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كانت املراحبة ألجل،فالبد أن يتحدد فيها الثمن ألجل،وخيرب البائع املشرتي بالثمن احلال:   الشرط السادس:إذا
الثمن اآلجل دفعة واحدة ويسمى حينها بيعا  باعتبار أن الثمن اآلجل يكون غالبا أعلى من الثمن احلال،وقد يقع

ورغم اختالف الفقهاء حول .1ألجل،أويكون على شكل دفعات يف آجال حمددة وهو ما يسمى بيع التقسيط
بإمكان البنوك اإلسالمية  و واعتربه جائزا اإلسالمي حسم يف األمر البيع ألجل،إال أن فقه االقتصاد مشروعية

 . 2استخدامه دون حرج

 المركبة المرابحة: الثاني الفرع

حاضرة،وموجودة يف حيازة حيث السلعة .هو صورة للمراحبة يف الفقه القدمي،األول الفرعيف  إن ما سبق عرضه
 .مع بيان ذلك للمشرتي،وقد يتم دفع الثمن يف احلال أو باألجل التاجر مث يبيعها بثمن يزيد عن الثمن األصلي هلا

عن مثنها األول.ولكن هذه  وهي بذلك بيع عادي يتميز بأن املشرتي يركن إىل ذمة وضمري البائع يف اإلخبار
وك اإلسالمية عن طريق شركاهتا التابعة هلا،أو عن طريق املشاركات اليت تدخل الصورة حىت وإن مارستها بعض البن

فيها البنوك مع عمالئها.إال أهنا ليست الصورة اليت جيري عليها التعامل يف البنوك اإلسالمية اليوم.بل هناك صورة 
ومن املؤسف القول أن معظم .3ملركبةاملراحبة ا أو ،املراحبة املصرفية مستحدثة يطلق عليها)املراحبة لآلمر بالشراء(أو

ومازال  ،وهو خطأ شائع ))بيع املراحبة لآلمربالشراء(( املتعاملني مع البنوك اإلسالمية يطلقون)بيع املراحبة(على عقد
(عند أوالماسنتطرق إليه )وهو .املراحبة العادية )البسيطة( رغم وجود عدة فروق بينها وبني،متداوال حىت هذه اللحظة

 .كمايلي:)ثالثا(مث التكييف الشرعي والقانوين هلا يا()ثان عن مفهوم املراحبة املركبة، مبختلف أشكاهلاحديثنا 

عكس املراحبة البسيطة املراحبة املركبة على : والقرض مفهوم المرابحة المركبة وتمييزها عن المرابحة العادية-أوال
وقت التفاوض أواالتفاق املبدئي،وإمنا يتم التواعد بينه وبني األصل فيها أن البائع)البنك(الميتلك السلعة )العادية(،

ثالث وبيعهاللعميل طالب الشراء بنسبة حمددة يتفق عليها وبعد ذلك  األول هلامن طرف يل على أساس شراءالعم
لتزام بشرائها.وعلى العميل اال يقوم البنك بشراء تلك السلعة ويتملكها ومن مث يقوم بعرضها على العميل الذي أمر

                                                           

يف املستقبل.أنظر بيع التقسيط:هو مبادلة أو بيع ناجز،يتم فيه تسليم املبيع يف احلال،ويؤجل وفاء الثمن)أو تسديده( كله أو بعضه إىل آجال معلومة  1
 12وهبة الزحيلي،املعامالت املالية املعاصرة،مرجع سابق،ص

 304السالوس، أمحد علي:موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي،مرجع سابق،ص 2
بعنوان))تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق  5272وأول من طرحها الدكتور سامي محود يف رسالته للدكتوراه، املقدمة لكلية احلقوق جبامعة القاهرة عام 3

 528والشريعة اإلسالمية((. أنظر الربيدي،سامر حممد: بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية،مرجع سابق،ص
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وتعرف املراحبة املركبة أو املراحبة لآلمر .2،كما أن له احلق يف رفضها والعدول عنها1بشرائها بناء على وعده املسبق
بالشراء على أهنا))اتفاق بني املصرف والعميل على أن يبيع األول لألخري،سلعة بثمنها وزيادة ربح متفق عليه 

ويبيع باألجل إىل  املراحبة املركبة إذن هي أن يشرتي البنك بالنقدفالصورة السائدة يف . 3وعلى كيفية سداده((
وفضال عن شروط صحة املراحبة اليت سبق ذكرها،يكاد يتفق الفقه وقرارات اجملامع الفقهية. على أن العميل اآلمر.

بيع  رعا هووحصول القبض املطلوب شسلعة بعددخوهلا يف ملك املأمور،بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على 
وحنوه من موجبات الرد  ،التلف قبل التسليم،وتبعة الرد بالعيب اخلفي وليةسؤ م جائز،طاملا كانت تقع على املأمور

التمييز بني املراحبة املركبة واملراحبة ومن خالل هذا املفهوم ميكننا .4بعد التسليم،وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه
 :5مع املراحبة املركبة يف عدة وجوه،وختتلف عنها يف عدة وجوه أيضا كمايلي،لعاديةتتشابه املراحبة ا.اذ البسيطة

  6:أوجه االتفاق والشبه -أ

 .مثن املبيع ورحبه معلوم للطرفني سواء يف عقد بيع املراحبة املركبة،أم البسيطة-5

بالشراء، جلهة ما جيب بيانه وما ال تراعى نفس األحكام يف كل من عقد املراحبة البسيطة وبيع املراحبة لآلمر -6
 .جيب،وكذلك اآلثار املرتتبة على الكتمان واخليانة،وأيضا فيما يلحق برأس املال وما اليلحق به

 .تنتقل ملكية املبيع إىل املشرتي)اآلمربالشراء(مبقتضى االتفاق املربم بني الطرفني وهو عقد املراحبة-3

 .األول مع زيادة ربح متفق عليه إن املبيع)حمل البيع( يباع بالثمن -4

 .هي عقد رضائي،وغاية املشرتي فيها احلصول على سلعة هو حباجة إليهاتني إن كال من املراحب-1

 7:أوجه االختالف-ب

                                                           

  .وهو احلال يف البنك اإلسالمي األردين ويف مصرف فيصل اإلسالمي املصري ومصرف قطر1
 .ال يف كل من بنك فيصل اإلسالمي السوداين واملصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنميةهذا ما هو عليه احل 2
،نقال عن فادي حممد الرفاعي، 5212بارود ،وجدي حممود:املراحبة بني النظرية والتطبيق املصريف املعاصر،رسالة دكتوراه كلية احلقوق،جامعة القاهرة، 3

 530مرجع سابق،ص
 156النورحامت:النظام القانوين للموارد املالية وجماالت استثمارها يف املصارف اإلسالمية،مرجع سابق،صاملخاليف،بليغ عبد  4
 521الربيدي،سامر حممد: بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية،مرجع سابق،ص 5
 05، ص 6881، 5قافة للنشر والتوزيع،عمان،االردن،طملحم،امحد سامل:بيع املراحبة وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية،دار الث 6
 46،ص5227، 5،مطبوعات جامعة الكويت،طدراسة مقارنة-املراحبة-حسن ،حممود حممد :العقود الشرعية يف املعامالت املالية املصرفية 7
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السلعة يف بيع املراحبة العادية مملوكة للبائع مراحبة،وموجودة لديه،أما يف بيع املراحبة املركبة فالسلعة اليت يراد بيعها -5
غري موجودة،وال يكون البنك مالكا هلا حني يطلبها بل يقوم بشرائها بناء على طلب اآلمر بالشراء،ليعيد بيعها 

 .مبجرد حصوله عليها

تنعقد املراحبة العادية على مرحلة واحدة يف جملس العقد وليس فيها مواعدة،أما يف بيع املراحبة لآلمربالشراء فهي -6
 .الشراء،ومرحلة التعاقدمتر مبرحلتني،مرحلة الوعد ب

 .املراحبة العادية قد تكون حالة،وقد تكون مؤجلة،أما املراحبة املركبة فالغالب فيها أهنا مؤجلة-3

يدخل البائع عمال إضافيا على السلعة يزيد من قيمتها يف املراحبة العادية،أما يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء فال -4
 .السلعة ليعيد بيعها وفق املواصفات احملددة له حتديدا دقيقاحيدث ذلك،ألن البنك يشرتي 

بيع املراحبة البسيطة )العادية(هو عقد بيع حقيقي الخالف فيه بني الفقهاء، خبالف عقد بيع املراحبة املركبة -1
 .فإن طبيعتها حمل خالف بني الفقهاء

واملشرتي(أمابيع املراحبة املركبة فهي عالقة تتكون من املراحبة البسيطة هي عالقة عقدية تتكون من طرفني)البائع -2
 .1ثالثة أطراف وهم:البائع األول،البنك اإلسالمي، اآلمر بالشراء

عض عن أوجه االختالف بني بيع املراحبة بقد يتساءل الفالفرق بني املراحبة املركبة وعقد القرض بفائدة:أما عن -
السلعة للعميل،بناءا على الشروط  ة يقوم البنك اإلسالمي بشراءففي بيع املراحب؟.املركبة،والقرض املصريف

واملواصفات اليت حددها له هذااألخري مقابل نسبة معينة من الربح،يتم االتفاق عليها.والبنك التقليدي بإمكانه 
 قاء فائدةإمتام العملية نفسها عن طريق إقراض العميل نفسه مبلغا ميثل سعر السلعة،ليقوم هذا األخري بشرائها ل

توازي تقريبا قيمة الربح الذي سيحصل عليه البنك اإلسالمي)فيما لو قام هذا األخري بشرائها لقاء فائدة توازي 
قيمة الربح الذي سيحصل عليه البنك اإلسالمي( فتظهر املعاملة من حيث الشكل أهنا ستبدو نفسها، والفرق 

لتقليدي.وأن الفرق الوحيد بني املعاملتني هوأن املبلغ الذي فيما لوحصل ذلك عن طريق البنك اإلسالمي أوالبنك ا
سيحصل عليه  البنك اإلسالمي يسمى رحبا،بينما يف البنك التقليدي يسمى فائدة لكن الواقع  خمتلف، والجمال 

 :2منها للمقارنة وال للمقاربة بني احلالتني،فهناك عدة فروق بينهما نذكر

                                                           

 03ملحم،امحد سامل:بيع املراحبة وتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية،مرجع سابق،ص 1
 522سامر حممد: بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، صالربيدي،  2
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يف بيع املراحبة املركبة مث يتملكها،مث يقوم ببيعها إىل الواعد بالشراءوبالتايل يقوم يشرتي البنك اإلسالمي السلعة -5
سم العميل الذي سيشرتي من السلعة لنفسه أوال،ولذلك يكون االعتمادأملستندي بامسه وليس با البنك باسترياد

ن(والبنك اليقوم ببيع ما بوليصة الشح-فاتورة البيع-وتكون املستندات كلها باسم البنك)شهادة املنشأ،البنك
استورده إال بعد وصول البضاعة مليناء الوصول أما يف البنوك التقليدية فيتم بيع السلعة قبل شرائها حيث يوقع 

 .العميل على عقد البيع قبل أن يقوم البنك التقليدي بشرائها

ى عكس ما جيري يف البنوك جيب أن تدخل السلعة يف ضمان مسؤولية البنك اإلسالمي)حتمل تبعة اهلالك( عل-6
 .التقليدية

إذا تأخر العميل عن سداداألقساط يف البنك اإلسالمي،فال يزيد مبلغ الدين جراء ذلك وال تفرض عليه -3
 .غرامات تأخري.على عكس ما جيري يف البنوك التقليدية،حيث يكلف املتأخربالغرامات التأخريية

وامللحقات، على عكس ما  القرض قبل حلول أجله مع الفوائد أعطى البنك التقليدي لنفسه طلب سداد مبلغ-4
 .جيري يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء بالبنوك اإلسالمية

 :ميكن تقسيم املراحبة املركبة كما تتم يف البنوك اإلسالمية إىل ثالثة أشكال المركبة: المرابحة أشكال -ثانيا

عمليات املراحبة اليت يقوم العميل فيها بسداد كامل قيمة وهي عمليات المرابحة لآلمر بالشراء النقدية:-1
 :البضاعة للبنك مبجرد استالمها منه، وتتم هذه العمليات وفق خطوات متتابعة بالشكل التايل

 منوذج هو والعادة)اإلسالمي البنك إىل املشرتي من موقع كتايب طلب بتقدمي العملية تبدأ:الشراء طلب-أ

 .رغبته يف شراء سلعة معينة،حمددة الكم واألوصاف وشروط وزمان التسليم...اخلمسبقا( يوضح فيه  معد

دراسة طلب الشراء من قبل البنك:بعد أن يتقدم العميل بطلب الشراء،يقوم البنك اإلسالمي بدراسة الطلب -ب
 ، طلب وخماطرهمن مجيع النواحي ملعرفة جدوى ال-عادة دائرة دراسة اجلدوى-على مستوى اإلدارة املختصة بالبنك

 :وختتلف جوانب هذه الدراسة بني بنك وآخر،وغالبا ما تركز هذه الدراسة على املعلومات التالية

 معلومات عن العميل:مثل مقر عمله ووضعه القانوين، وإمكانيته املالية، وأهليته...اخل-

 اخلمعلومات عن السلعة)حمل العقد(:مثل أفضليتها التجارية،مثنها ومدى مناسبته...-
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  .معلومات عن السوق الذي يعمل فيه العميل، وضماناته:مثل حجم السوق، واجتاه نشاطه-

إبرام عقد الوعد بالشراء:بعد دراسة طلب الشراء من قبل البنك وقبوله تنفيذ العملية، يبدأ العميل باالتفاق مع -ج
 العميل بتنفيذ وعده بشراء السلعة، البنك ويوثقان ذلك يف صورة وعد بالشراء،حيث يتم إبرام اتفاق يلتزم فيه

وذلك بالنسبة للبنوك اإلسالمية اليت تأخذ بإلزامية الوعد ويلتزم البنك فيه ببيعها له،عند حصوله على السلعة 
 :ومتلكها ووقوعها يف حوزته. ومن أهم البيانات اليت تسجل يف هذا النموذج )الوعد بالشراء(ما يلي

 .العقد، وموضوع العقدبيانات ومعلومات خاصة بطريف -

 .اإلحالة إىل طلب الشراء فيما يتعلق بتحديد نوع البضائع ومواصفاهتا...اخل-

 .العميل بأهليته للتصرفات املالية عن نفسه،وانه قداطلع على نظام البنك األساسي ويلتزم به إقرار-

ء حمل هذا الوعد هو على أساس كما يتضمن وعد الشراء شروط،ومكان التسليم املتفق عليها.وان البيع والشرا-
بيع املراحبة وبقيمة التكلفة الكلية املتمثلة يف )مثن الشراء والرسوم اجلمركية،وتكاليف الشحن والتأمني..( باإلضافة 

 .1إىل ربح البنك،وبالنسبة املتفق عليها من التكلفة الكلية

 فيها البنك بشراء السلعة من داخل القطر،وهي عمليات املراحبة اليت يقوم عمليات المرابحة المحلية ألجل:-2
 :وبيعها مراحبة إىل العميل الذي يسدد مثنها بعد مدة على أقساط.وتتم هذه العملية على النحو التايل

 .طلب الشراء: ويتم بالكيفية السابقة متاما يف عمليات املراحبة النقدية-أ

 .ا سبق بيانه يف املرحلة السابقة وبنفس الكيفيةدراسة طلب الشراء واستيفاء الضمانات املطلوبة:وتتم كم-ب

إبرام العقد الوعد وشراء السلعة، وإبرام عقد البيع مراحبة مع العميل . والبد هنا من اإلشارة الواضحة إىل -ج
 . الضمانات اليت يقدمها العميل للمصرف،كما يتم تقسيط الثمن على أقساط متساوية يف مدد خمتلفة

                                                           

لبنك والعميل، هذا ومل تتخذ البنوك اإلسالمية موقفا موحدا من مسألة إلزامية  الوعد بالشراء.ففريق من هذه البنوك يرى أن الوعد غري ملزم للطرفني،ا1
اإلسالمي جبدة.أما الفريق الثاين فريى بأن الوعد ملزم للواعد)البنك( وغري ملزم للعميل وهذا هو حال بنك فيصل  ومن أنصار هذا االجتاه جممع الفقه

لية اإلسالمية اإلسالمي السوداين.ويرى الفريق الثالث أن الوعد ملزم للطرفني)البنك والعميل(وهذا االجتاه هو األكثر تطبيقا يف خمتلف املؤسسات املا
صل اإلسالمي املصري،بنك ديب اإلسالمي،بنك قطر اإلسالمي،البنك اإلسالمي األردين،ونشري إىل أن املؤمتر الثاين للبنوك اإلسالمية ومنها بنك في

أنظر مقررات املؤمتر يف"حبوث يف املعامالت -ترك أمر الرتجيح يف مسالة إلزام الوعد للتطبيق العملي يف كل مصرف  5203املنعقد يف الكويت يف مارس
 "362د.عبد الستار أبوغدة ص-واألساليب املصرفية اإلسالمية
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يتم إثبات حتصيل الشيكات أو الكمبياالت اليت أخذت على العميل يف مواعيدها احملددة حتصيل األقساط: و -د
ال عالقة هلا جبوهر العملية التعاقدية سواء كان يف عقد البيع أويف ،هلا ومن املعلوم أن طريقة دفع الثمن وتنفيذ أدائه

 يشرتي سلعة معينة،مث يقوم العميل عقد املراحبة.لذا يصح أن يطلب املشرتي)العميل( من البنك )البائع( أن
بشرائها من البنك إىل أجل،حىت ولو علم املشرتي قيمة السلعة نقدا.فهذا مما ال يؤثر يف صحة العقد إذا مت 

ميكن القول بأن القرآن الكرمي يقرر صحة .بشروطه وأركانه.ويف بيان حكم البيع مع زيادة يف الثمن مقابل األجل
قود وااللتزامات اآلجلة وذلك يف قوله تعاىل:"يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إىل تأجيل الثمن،بل صحة الع

اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كماعلمه اهلل فليكتب وليملل الذي 
ضعيفاأوال يستطيع أن ميل هو عليه احلق وليتق اهلل ربه ،وال يبخس منه شيئا، فان كان الذي عليه احلق سفيها أو 

فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم،فان مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل احديهما فتذكر احديهما األخرى وإلياب الشهداء إذا ما دعوا، والتسئموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل 

أقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس أجله، ذلكم أقسط عند اهلل و 
اهلل  عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذاتبايعتم وال يضار كاتب وال شهيد،وان تفعلوا فانه فسوق بكم،واتقوا

 .1ويعلمكم اهلل واهلل بكل شئ عليم"

فإذا كان التأجيل ال يرتتب عليه زيادة يف الثمن،مبعىن أن السلعة .2الشراء بالنسيئة وقد نقل اإلمجاع على جواز-
أماالبيع إىل أجل مع زيادة .3تباع إىل أجل بالسعرالذي تباع نقدا فهذا ال خالف يف جوازه بل هو متفق عليه

 :الثمن،عن البيع النقدي ففي املسألة قوالن

 :واحلجة يف ذلك4أنه ال جيوز-القول األول

الثمن املؤجل عن الثمن احلال،هي زيادة من غريعوض يف عقد معاوضةوهي تعريف الربا بعينه فهي أن زيادة -5
 .تدخل يف ربا النسيئة

                                                           

 (606سورة البقرة، اآلية )1
(،باب شراء النيب 34العسقالين،أمحد بن علي بن حجر ،حتقيق وشرح ومراجعة،حمب الدين اخلطيب:فتح البارئ شرح صحيح البخاري،كتاب البيوع) 2

 6820،رقم احلديث 5200، 6،القاهرة،ط(،دارالريان للرتاث54صلى اهلل عليه وسلم بالنسيئة)
 22زعرتي، عالء الدين:اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،مرجع سابق،ص 3
هـ(: نيل األوطار 5618وهو قول زين العابدين علي بن احلسني وغريه، أنظر: الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتوىف: 4

 516،ص1،ج 5223، 5حتقيق: عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث، القاهرة،مصر،ط
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 1أوالربا(( هذا البيع يدخل حتت قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:))من باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما-6
 .وإالكان مرابياومراداحلديث أن البائع اليستحق إال الثمن األقل .

 .3،وهذا البيع ال يصح2البيع هبذه الصورة يدخل حتت بيع العينة-3

 .5واحلجة يف ذلك:عموم قوله تعاىل "وأحل اهلل البيع"،4أن البيع ألجل مع زيادة الثمن جائز-القول الثاين

على أصل اإلباحة فبيع ولفظ البيع عام،فيندرج حتت لفظ اآلية كل بيع إال ما خصص منه بالدليل،ويبقى ما عداه 
السلعة بأكثر من مثنها نسيئة مباح،بناء على هذا األصل.وهكذا فالقول املعتمد عند مجهورالفقهاء واالوفق ملصاحل 

أن يكون الثمن املؤجل أزيد من الثمن املعجل،فلألجل قسط من الثمن لكن بشرط مهم وهو:أال  جواز البشر
الربوي.ويف مسألة املراحبة،يكون البنك اإلسالمي بائعا للسلعة وليس  احملظوروقع  األجل وإال تتكرر الزيادة بتكرار

رده إالمبثله،وبني بيع لسلعة يهدف لتحقيق الربح،ومامن عملية  مقرضا للنقود،فاألمرخمتلف بني قرض ال جيوز
ال وهو الربح. جتارية إال ومقصدها الربح،والبيع بالنسيئة من صنع التجار وهو أقرب إىل حتصيل مقصود رب امل

 (.فالربح يف الغالب إمنا حيصل بالبيع بالنسيئة دون البيع بالنقد)غالبا

وهي عمليات املراحبة اليت يقوم فيها  البنك بشراء السلعة من عمليات المرابحة الخارجية ألجل االستيراد:-3
 .6اخلطوات بالطريقة التالية خارج الوطن متهيدا لبيعها للعميل الذي يسدد مثنها بعد مدة أو على أقساط،وتتم

                                                           

(،رقم احلديث 11(،باب فيمن باع بيعتني يف بيعة)57سنن أيب داود :أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين،كتاب البيوع واإلجازات ) 1
 (،دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.3425)
دينار مثال. فيكون 288دينار مثال،مث يبيعها إليه حاال مببلغ مقداره5888أحدهم من آخر سلعة والثمن مؤجل مقداره بيع العينة وهي أن يشرتي2

ني الثمن املؤجل دخول السلعة بينهما شئ غري مراد ،ألهنا تعود إىل صاحبها مباشرة. واملراد هو العني )النقود( أي القرض ألربوي،والربا فيه هو الفرق ب
عينة ال ال،ومسيت عينة حلصول النقد لطالب العني أو ألنه يعود إىل البائع عني ماله، أي السلعة اليت باعها،وهي من احليل الربوية، ويف بيع الوالثمن احل

ع نفسه فهي يدخل بني البائع واآلخر طرف ثالث .أما التو رق ،أن يشرتي سلعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن معجل أقل منه كالعينة،فان باعها إىل البائ
 عينة، وان باعها إىل آخر فهو التو رق ،والتو رق من الورق )النقود الفضية(

 .516،ص1الشوكاين:نيل االوطار،مرجع سابق،ج  -أنظر: أ3
 372،ص5221خليل بن إسحاق بن موسى املالكي،حتقيق أمحد علي حركات: خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة،دار الفكر،بريوت،لبنان،-ب
  555،ص56،ج5223ه(: املبسوط، دار املعرفة، بريوت،لبنان،د.ط،403السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل املتوىف) -ظر: أأن4
 5هـ(: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار املعرفة،بريوت،لبنان،ط277الشربيين، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي)املتوىف-ب
 70،ص6،ج 5227،
 (671البقرة اآلية )5
 585زعرتي، عالء الدين:اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،مرجع سابق ص 6
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) سواء  وعلى هذا يصح عقد املراحبة والبيع بالتقسيط،أي يتم العقد وتنتقل ملكية السلعة للمشرتي وينتقل الثمن
 .1كانت طريقة الدفع مؤجلة أوعلي أقساط( إىل البنك

 .املراحبة احملليةطلب شراء )فتح اعتماد مستندي( يتم حترير طلب الشراء بالطريقة نفسها يف عمليات -5

دراسة طلب الشراء واستيفاء الضمانات املختلفة)فتح االعتماد أملستندي(: إذ تتم الدراسة والتحقيق من -6
 .إثبات فتح االعتماد املستند بالقيمة وبنفس العملة املوافق عليها

ز يف مبحث االعتماد إبرام عقدالوعد)تقدمي غطاء كامل لالعتماد أملستندي(،وسنشريعماجيوزمنه وماال جيو -3
 .املستندي

 .قيد فتح غطاء االعتماد أملستندي بالعملة األجنبية من موارد السوق املصرفية-4

االعتماد أملستندي(:يقوم البنك بالشراء وحيازته إىل خمازنه،وتكون بوالص الشحن باسم  شراء السلعة)تنفيذ-1
 .البنك

 .تماد املستند(وتتم بالطريقة املذكورة يف عمليات املراحبة احملليةإبرام عقد البيع مراحبة مع العميل)إقفال االع-2

 .حتصيل مثن البضاعة من العميل سواء بالكمبياالت،أوالشيكات أوحساب جاري للعميل-7

حالة عدم سداد العميل لألقساط يف مواعيدها:يف حالة عدم تسديد قسطني متتالني فانه مبوجب العقد حتل -0
ورا كما حيق للبنك املطالبة جبميع األقساط واختاذ ما يراه الزما للوصول إىل حقه.وهذا ما عليه بقية األقساط ف

 .2نصت عليه عقود البيع يف البنوك اإلسالمية،أما التغرمي بغرامة مالية للتأخري فال نعلم أحدا من الفقهاء قال به

  التكييف الشرعي والقانوني لعقد المرابحة المركبة-ثالثا

الشرعي لعقد املراحبة املركبة:يرى الفقهاء املعاصرون أن بيع املراحبة كما جيري يف البنوك اإلسالمية التكييف -5
 .3مركب من وعدين:وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه اآلمربالشراء،ووعدمن البنك بالبيع بطريق املراحبة

                                                           

 58أرشيد، حممود عبد الكرمي امحد:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص 1
 .بشان بيع التقسيط فقط 21/6/7،والقراررقم  23/6/1بالتقسيط: قرار رقم أنظر املالحق :  قرارات جممع الفقه اإلسالمي بشان البيع  2
 61،ص 5207،  6القرضاوي،يوسف:بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية،مكتبة وهبة، القاهرة،ط 3
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ق مع الواقع. فالعملية متر مبراحل تبدأ بطلب شراء وهذا التصوير للمعاملة يتطاب،1أوهي مواعدة على البيع مث البيع
مقدم من املتعامل للبنك،حمددا به كميات وأوصاف السلعة الراغب يف شرائها،مث قيام البنك بشراء هذه السلعة 

اء ويتفق العلم وفقا لتلك املواصفات احملددة.مث يقوم البنك ببيع السلعة للمتعامل باملراحبة وحتديد كيفية دفع الثمن.
على أن البنك ال جيوز له إبرام عقد البيع باملراحبة مع املتعامل إال بعد متلكه للسلعة موضوع العقد، وحبيث تصبح 
 يف ضمانه،قبل التثبت من حقيقة شراءالبنك للسلعة بامسه ومتلكه هلا،وحتمله بتبعة اهلالك،مث تسليمها )بعدالشراء(

وذلك منعا من أن تتحول املراحبة إىل وسيلة غري مشروعة للتمويل احملض إىل املتعامل مبوجب عقد البيع باملراحبة 
. ومعها بعض الفقهاء املعاصرين،هليئات الشرعية للبنوك اإلسالميةوقد رأت ا.2بقصداالقرتاض بزيادة مقابل األجل

بنك واملتعامل،وأن وفيه مراعاة ملصلحة ال .لزوم الوعد لكل من البنك واملتعامل وذلك لضبط املعامالت واستقرارها
 ،3وتشهد له ظواهر النصوص القرآنية واألحاديث النبوية،واألخذ به أيسر على الناس ،األخذ به أمر مقبول شرعا

عدة توصيات يف مؤمترات  وهذا هو الذي جيري عليه العمل يف الواقع العملي للبنوك اإلسالمية،خاصةبعد صدور
املصرف اإلسالمي الثاين بالكويت.كما  مي األول بديب،مث يف مؤمتراملصرف اإلسال مؤمتر أمهها ،علمية عاملية

 5483رمضان املوافق لشهر5203أكدته ندوة الربكة األوىل للمصارف اإلسالمية باملدينة املنورة يف شهر جوان 
 من شبهات حول أسلوب املراحبة.فقد جاء يف التوصية الثامنة منها أثري حيث عنيت تلك الندوة بالردعلى ما

مايلي: ))أورد بعض الناس شبهات يف جواز بيع املراحبة باألجل،أنه ينطوي على شبهة ربوية،كما أوردوا شبهات 
 :يف جواز بيع املراحبة لآلمر بالشراء وهذه الشبهات هي

أنه بيع دراهم بدراهم ،واملبيع مرجأ،أوأنه -3تأجيل البدلني.-6أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.-5
أن هذا العقد يتضمن تلفيقا غري جائز.فما جلواب -1اإللزام بالوعد يف البيع. أن املالكية منعوا-4نوع من التورق.

 .على ذلك ؟

وان هذه الشبهة الربوية ،جائز باتفاق،سواء كان بالنقدأو باألجل-املعروف يف الفقه اإلسالمي-الفتوى:بيع املراحبة
ست واردة،ال يف هذا البيع وال يف البيع املؤجل.أما صورة املراحبة لآلمر بالشراء،فان املثارة على بيع املراحبة باألجل لي

اللجنة تؤكد ما ورد يف املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي املنعقد يف الكويت،مع ما تضمنه من حتفظات بالنسبة 
لفقهية يف هذا األسلوب وهي مسألة اجلوانب ا أعسر أن املؤمترين السالفي الذكر،مل حيسما بالذكر لإللزام((واجلدير

                                                           

 5201، 5بنك ديب اإلسالمي ،فتاوى شرعية يف األعمال املصرفية ،ط 1
 425،ص6858براك:تنظيم االستثمار املصريف يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،دارالفكر،احلايف،خالدعبد اهلل 2
 21القرضاوي، يوسف:بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية، مرجع السابق ،ص 3
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غفال بل جاء مببدأ ختيري كل بنك يف األخذ بإحدى الوجهتني اللتني أختلف فيهما طويال  إلزامية الوعد،وال تركاها
 .1اإللزام،وعدمه مها:

 ، للبنك دائماالتكييف القانوين لعقد املراحبة لآلمر بالشراء:عقد املراحبة املصرفية )املركبة ( عقد جتاري بالنسبة -6
من القانون الرابعة ة جتاريا كذلك بالنسبة إىل العميل إذا كان تاجرا،أو كان يتعلق بتجارته حسب املاد ويعترب

ويرتتب على إن العقد يكون مدنيا بالنسبة له،،أما إذا مل يكن العميل تاجرا ومل يتعلق بتجارته ف2التجاري اجلزائري
وغريها من القواعد ...،والتقادم،واحملكمة املختصة،والقانون الواجب التطبيق ذلك أحكام قانونية تتعلق باإلثبات

 على أن الوعد عقد،،مية اليت تعمل هبا بنوك إسالميةإذ تنص القوانني املعمول هبا يف بعض الدول اإلسال.القانونية
عد يف املدة احملددة لبقاء لكن تشرتط هذه القوانني رضاء املوعود له واتصال رضاؤه به إىل علم الوا، وأنه ملزم

 .احلال يف القانون املدينالوعد، وتعيني املسائل اجلوهرية للعقد املوعود إبرامه،واملدة اليت جيب إبرامه فيها.كما هو 

 المركبة:التطبيق المصرفي لعقد المرابحة نيالمطلب الثا

اإلسالمية،ملا للمراحبة من ،وخباصة بعد قيام البنوك املختصنيحازت بيوع املراحبة على جانب كبري من اهتمامات 
الصيغ  استعمال عقد املراحبة يف األساليب االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية،حىت أضحت من أكثر فكثر.مزايا

عدة  هذه املعاملة بعض املشاكل،والقت صادفه،ولكن تطبيق هذه املعاملة يف البنوك اإلسالمية.املستخدمة فيها
 يف املعامالت اإلسالمية واالقتصاد ككنيأثاره بعض املش إضافة إىل ما.صعوبات عند تطبيقها يف الواقع العملي

مث (،فرع أولالتطبيق العملي لبيع املراحبة املركبة يف ) اإلسالمي بوجه خاص.ولذلك فإن،هذا املطلب سيتضمن
 فيمايلي: (فرع ثان)حناول تقييم هذا التطبيق يف

 األول:التطبيق العملي لبيع المرابحة المركبةالفرع 

،وهي (املراحبة املصرفية أو،املراحبة لآلمر بالشراء أو )يأخذ بصورة املراحبة املركبة عرفنا بأن التطبيق املصريف املعاصر
 . اإلسالميللصورة العامة للمراحبة البسيطة أو العادية املعروفة يف الفقه  صورة تقوم بالطبع على الفكرة األصلية

                                                           

ية،وعدم اإللزام يف املراحبات الداخلية وذلك هو املطبق يف بيت بعض البنوك ختتار اإللزام،وبعضها ختتار عدمه،وبعضها ختتار اإللزام يف املراحبات اخلارج1
 .التمويل الكوييت

 القانون املتضمن 1975 سبتمرب 26 يف املؤرخ 71/12لألمر املتمم و املعدل م 1993 أفريل 25 يف املؤرخ 23/80 التشريعي من املرسوم4املادة  2
 .2007 التجاري القانون -التجاري
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 كماتتم يف البنوك اإلسالمية جندأهنا تطبق بعدة أساليب-املراحبة املركبة-وبالنظر يف اإلطار التطبيقي هلذه الصورة
 :كما يلي  (ثانيا)وخبطوات مدروسة ومرتبة (أوال)

 :أمهها تطبق املراحبة املركبة يف البنوك اإلسالمية بعدة أساليباألساليب العملية للمرابحة المركبة:-أوال

األسلوب األول:ويتم بطريقة يتقدم خالهلا العميل للبنك يطلب شراء سلعة معينة حيدد أوصافها ويقوم البنك 
 .1باحلصول عليها من أي مصدر بالطريقة اليت يراها مناسبة مث يبيعها مراحبة لطالبها

 وجود بضاعة عند شخص آخراألسلوب الثاين:يتقدم أحد األشخاص أو إحدى الشركات إىل البنك،وخيربه عن 
يريد بيعها ويبدي املخربرغبته بأنه:إذا امتلك البنك هذه السلعة فإنه سيشرتيها مبعىن أن املخربأوالعميل يعد البنك 
بشراء السلعة إىل أجل بربح معلوم،وقد يكون املخرب عن السلعة هوا ملصنع  فيقدم املعلومات عن منتجاته خماطبا 

ه إىل  البنك مبديا رغبته يف شراء ما عرض عليه من املصنع إذا قام البنك بشراء السلعة من التاجر الذي يأيت بدور 
 الشراء يتم ذلك يقوم البنك بدراسة العرض،فإذا ما وجد جدوى اقتصادية من-وبالصورتني-املصنع.يف هذه احلالة

-كما هو مالحظ-الشراء،وهذه الصورةلنفسه أوال ويشحن البضاعة ملخزنه،مث يعقد بيع املراحبة بينه وبني الواعد ب
 .وعد بالشراء،والبنك خمري يف اختيار اإللزام أو عدمههو ال أوهلما.تتضمن أمرين كل منهما له حكم شرعي خيصه

وبالتايل فهو ال .منفصل عنه يف االرتباط العقدي وهو،الذي يأيت بعد الوعد يف الزمن بيع املراحبة،فهو أما ثانيهما
  2وبيع املراحبة من بيوع األمانات املشروعة-شرعا–حيازته وضمانه هلا ودخوهلا يف ك البنك للسلعةينشأ إال بعد متل

األسلوب الثالث:يشبه يف إجراءات عرض السلعة املثال السابق،إال أنه بدال من إنشاء عقد بيع املراحبة بعد وصول 
بعد تسليم وكيل البنك للبضاعة يف بلد املنشأ، فإنه يف هذا املثال يكون إنشاء عقد البيع .البضاعة ملخازن البنك

ومعلوم أن تسليم الوكيل هو مبثابة تسلم وقبض األصيل املوكل،وبالتايل فإن عقد بيع املراحبة قد مت بعدالقبض 
وهذا املثال كسابقه يتضمن أمرين لكل منهما حكم شرعي خيصه،والعقد -قبض الوكيل عن املوكل)البنك(-فعال

 . ل عن األصيلصحيح بقبض الوكي

فيهاوجود السلعة لدى  املراحبة من البيوع اليت اليشرتطالمركبة في البنك اإلسالمي: خطوات بيع المرابحة-ثانيا
 )البنك هنا(،بل جيوزأن يطلب)العميل(من البنك السلعة اليت يرغب يف شرائها،وحيدد له مواصفاهتا بدقة، البائع

                                                           

 185اهلل براك:تنظيم االستثمار املصريف يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،مرجع سابق،ص  احلايف،خالد عبد 1
 558زعرتي،عالء الدين:اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة منها،مرجع سابق، ص 2
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اقد مع املشرتي فيتسلم سلعته مطابقة للمواصفات اليت اشرتطها على وبعدأن يشرتيها البنك ويتملكهايتم التع
 :1البنك يف البداية.وفيما يلي بيان إلجراءات البيع واخلطوات املرتتبة على بعضها

يتقدم املتعامل مع البنك،بطلب يبني فيه نوع البضاعة أواألثاث أواألراضي أوالعقار،أو غريها،اليت يرغب يف -أ
 .مجيع أوصافها تفصيالشرائها مبينا 

 .يقوم القسم املختص لدى البنك بدراسة الطلب املتقدم من راغب الشراء-ب

يف حالة موافقة البنك على شراء السلعة أوالعني املطلوبة،يتفق مع املتعامل على الثمن الذي يدفعه البنك يف -ج
وفات خمتلفة وكذا أرباحه،ويشرتط أن شراء البضاعة أوالسلعة من الغري.مضافا إليها ما يتحمله البنك من مصر 

 .تكون مجيع التفصيالت موضحة للمتعامل

 :ربح البنك:والبد من توضيح اآليت-د

املصاريف املتعارف عليها،وال  إذا كان االتفاق أن تكون الزيادة على السعراألصلي واملصاريف فللبنك أن يضيف+
قفت علي بكذا،ومن هنا فإن ربح البنك يكون مبلغا يقول البنك يف هذه احلالة:اشرتيتها بكذا،ولكن يقول:و 

 .مقطوعا

 .يكون املتعامل على علم بالثمن احلقيقي الذي اشرتيت به السلعة أو العني+

-مع البنك على طريقة السداد بنظام األجل،وحيصل البنك على مقدم الثمن-طالب الشراء-يتفق املتعامل+
 .عاأو دفعة ضمان اجلدية، وهو جائز شر -العربون

 وبعد االتفاق الكامل بني البنك وطالب الشراء يتم إثبات هذا االتفاق كتابة فيما يسمى-هـ

 :بعقد الوعد بالشراء.ويشتمل عقد الوعد بالشراء على البيانات التالية

إقرارالعميل بتنفيذ وعده بالشراءعندإخطارالبنك بأن له البضاعة جاهزة،وحمددةاألوصاف ومثنها األصلي الذي .
 .رتيت به مضافا إليه كل املصاريف زائد الربحاش

 .املقرردفعه، ونظام السداد ومدته-الدفعة األوىل-يبني بعقد الوعد أيضا مقدارالعربون.

                                                           

 548، ص  6884،  5الرفاعي،فادي حممد:املصارف اإلسالمية،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،لبنان،ط 1
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وبعد توقيع عقد)الوعد بالشراء(يقوم البنك بشراء السلعةأوالعني طبقا للمواصفات املطلوبة،ويتفق مع طالب -و
 .الشراء على طريقة تسليمها

البنك باستالم البضاعة املشرتاة لتصبح يف حوزته وملكا له حسبما هومتعارف عليه يف كل بلد)إذ أن  يقوم-ح
 (...هناك بضاعة تسلم يف مكان إنتاجهاأويف رصيف ميناء البائع

وكان تراجعه دون مربرشرعي أوقانوين،فان -بعدقيام البنك بشراءالشئ املطلوب-إذا تراجع املتعامل عن الشراء-ط
 .البنك أن خيصم من العربون مقدارمايلحقه من أضرار فعلية إن وجدت من حق

ويأخذ منه شيكات مؤجلة  بعد متليك البنك الشئ املطلوب شراؤه يقوم بتوقيع عقد بيع املراحبة مع املتعامل-ي
 .الدفع طبقا ملواعيد السداد املتفق عليها،ويسلم البضاعة للمتعامل

 بالبضاعة أوالسلعة املباعة،بشكل حيرم املتعامل من االنتفاع هباانتفاعا كامال أوعيب خفي  هذا ويف حالة ظهور-ك
جزئيا،ومل يكن على علم هبذاالعيب وقت استالم البضاعة،فان من حقه الرجوع على البنكباملطالبة،بكامل الثمن 

 .1السليمة والبضاعة املعيبة يف حال خمالفة املواصفات أوجود عيب مينع االنتفاع الكلي،أوالفارق بني قيمة البضاعة

 المرابحة لعقد المصرفي التطبيق تقييم: الثاني الفرع

مدى ،مث معرفة (ثانياه)ومعوقات هشبهات،و (أوالنتمكن من تقييم هذا العقد بصفة موضوعية،سنذكر مزاياه) حىت
 ( فيمايلي:ثالثا)مالئمة بيع املراحبة املركبة للعمل البنكي اإلسالمي

من أكثر الصيغ املستخدمة يف البنوك  تعد صيغة املراحبة املركبة :التعامل بصيغة المرابحة المركبةمزايا -أوال
 :اإلسالمية ومرد ذلك للعديد من املزايا اليت توفرها هذه الصيغة.وسنحاول تلخيص هذه املزايا وفق اآليت

اليومية.فال يتأخرالبنك حني الطلب من عمالئه،إذ أن السيولة الالزمة حلركة البنوك  عقود املراحبة املركبة،توفر-5
مدة زمنية طويلة،األمر الذي يقلل من حركة السيولة  املشاريع االستثمارية بعيدة املدى ال تؤيت مثارها إال بعد مضي

 .يف البنك اإلسالمي
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نشاط العميل)كما يف اخنفاض املخاطرة على التمويل يف املراحبة.فربح البنك حمدد مسبقا،ال يرتبط بنتيجة -6
 املضاربة(هذا وكلما قصرت فرتة ملكية البنك للسلعة،كلما اخنفضت املخاطر ومع األخذ بإلزامية الوعد بالشراء،

 .فان خماطرة البنك تنحصر يف احتمال تأخر العميل يف السداد

دوران رأس املال وحتقيق ربح إن عمليات بيع املراحبة املركبة سهلة التنفيذ وقصرية املدة،مما يرتتب عليه سرعة -3
سريع األمر الذي دفع البنوك اإلسالمية الستخدام هذه الوسيلة االستثمارية على حساب الوسائل األخرى خاصة 
مع دخوهلايف منافسات حممومة مع البنوك التقليدية يف جمال العائد،بل دعت إىل توجيه التمويل لشراء السلع 

 .1ة.الن هامش الربح يف الكماليات أعلى،ودرجة املخاطرة أقلحساب السلع الضروري الكمالية على

مما جيعلها  مدين(-الختتلف حماسبيا عن العالقة الربوية )دائن صيغة عقد بيع املراحبة لآلمربالشراء،أهنا متتاز-4
 .تصلح كصيغة مؤقتة انتقالية من نظام ربوي إىل نظام ال ربوي

 .2والتمويل قصري ومتوسط األجل مالئمة للتمويل التجاري،صرفية(بالشراء)املركبةأواملتعترب صيغة املراحبة لآلمر -1

عمليات متعددة يف بيع املراحبة املركبة فهو يوفر الوقت واجلهد،والسرعة والربح الذي  خيتصرالعميل)اآلمرباملراحبة(-2
عكس يف بيع املراحبة املركبة،حيث متر يتطلبه تنقل السلعة بني أكثر من تاجروحىت وصول السلعة إليه. بل على ال

 .3السلعة من التاجر املورد إىل البنك اإلسالمي مث العميل مباشرة

تتصف هذه الصيغة بالبساطة النسبية وجتري بناء على دراسة مالية أولية.فالربح حمسوب كنسبة من مثن -7
الربح،كما أن العالقة مع العميل حمددة  البضاعة،مما يسهل على التاجراملتعامل مع البنك اإلسالمي تقدير هامش

على البنك االسالمي العديد من  أمر يوفر وال حاجة لالطالع على حسن إدارته.كما يف صيغ املشاركات،وهو
  .النفقات

بيع املراحبة املركبة تنشئ ديون لصاحل البنك،وبالتايل حيق للبنك أخذالضمانات مقابل هذه املديونية،أما أسلوب -0
املشاركة واملضاربة والوكالة،فهي التنشئ دين لصاحل البنك، ومنه فالضمانات تكون على املنتجات فقط،مقابل 

 .تقصريالشريك يف تنفيذ واجباته
                                                           

 67،ص6881، 5مطبعة البالغ،ط-شروطه وضوابطه يف بيت التمويل الكوييت وحكمه الشرعي-الزمان،جاسم علي:بيع املراحبة1
الدراسات املصرفية واملالية،املعهد العايل للدراسات  فيصل،عبد العزيز:املراحبة وإشكالية التمويل الصوري يف املصارف اإلسالمية،مقال نشرته جملة2

 24،ص6885،اخلرطوم،السودان،جوان1املصرفية واملالية،العدد
 502الربيدي، سامر حممد: بيع املراحبة لألمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص 3
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كبرية من أعمال لكل هذه املميزات وغريها توسعت البنوك اإلسالمية يف تطبيق هذا البيع حىت بلغت نسبا  -
 %(،ويف تركيا20ها إىل إمجايل األعمال اليت متارسها كما هو احلال يف قطر)وصلت يف بعض إذ،البنوك اإلسالمية

.وبالرغم من املزايا العديدة لصيغة املراحبة املركبة واليت سبق 1%(22.2ويف سوريا )(  %28وباكستان) %(24)
ات الشرعية اإلشارة إليها إال أن واقع التطبيق العملي كشف عدة عيوب ومشاكل،سيما بعد أن تعددت املخالف

املركبة على حساب اليت وقعت هبا البنوك اإلسالمية أثناء ممارستها هلذا األسلوب.كماأن توسع انتشار بيع املراحبة 
،واملشاركة(.دفعت بالباحثني االقتصاديني واملمارسني للعمل املصريف إىل  واملضاربة )كاإلجارة،الوسائل األخرى

املصرفية )املركبة( وإجياد بدائل عنها،ولعل أهم توصية صدرت هبذا الشأن  الدعوة للحد من استعمال بيع املراحبة
،ونبه 5200 /51/56دورته اخلامسة بتاريخ يف اإلسالمي، هوما أقره جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر

االستفادة يف إىل ضرورة التخفيف ما أمكن من هذا األسلوب واعتمادأسلوب املشاركات واملضاربات من أجل 
 .2تنمية االقتصاد

من طرف البنوك اإلسالمية ،إن املبالغة يف استعمال بيع املراحبة املركبة:شبهات ومعوقات المرابحة المركبة-ثانيا
 ثني واملهنيني واملتعاملني،ودارتضدها مجلة من االنتقادات والتساؤالت،وجهت إليها من طرف الباح أثار

نطوي عليها هذا البيع وتكييفه من الناحية الشرعية وعلى رأسها قضية الربا،وبيع ما باألساس حول الشبهات اليت ي
ذات  وغريها.وهي حماور...ليس حتت اليد،وحتديد الثمن،والضمان واإللزام بالوعد،واحلل يف حالة التأخرعن السداد

عنها.أومن  واملدافعني البنوك اإلسالمية وحظيت جبانب مهم من املناقشات سواء من طرف منظريأمهية بالغة،
.باإلضافة إىل ذلك تواجه البنوك اإلسالمية وهي بصدد 3طرف منتقديها العتمادها على هذا النوع من التعامل

 التعامل بصيغة املراحبة بعض املشاكل واملعوقات تشكل صعوبات عديدة تواجه االنضباط الشرعي يف املمارسة.
 فيمايلي: ثانيا املعوقات، مث أوال الشبهات وسنتناول تلك

 (:شبهات أثيرت حول بيع المرابحة المركبة) المصرفية-1

                                                           

 507الت املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، صالربيدي، سامر حممد: بيع املراحبة لألمر بالشراء يف معام 1
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شبهة الربا:أن هذه املعاملة ليست بيعا وإمناهي حيلة ألخذ الربا بل هو أحد أشكاله،إذ يتوفر -الشبهة األوىل-5
الطرق لتحقيق وينطوي على االستغالل وان ذلك راجع لرغبتها يف استعمال أسهل .1على زيادة تضاف لرأس املال

أكرب قدرمن األرباح،وقد مت الردعلى هذه الشبهة. بأن بيع املراحبة يعد أحد وسائل التبادل،وبذلك خيتلف عن الربا 
الن هذا األخري يوجد يف القروض النقدية،وال يوجد يف البيع إال عندما يدور على النقود.بينما بيع املراحبة يقوم 

وتتطلب  حتتمل الربح واخلسارة من جهة، أنه وسيلة للتبادل التجاري،والتجارة على بيع شئ معني غري النقود،ومبا
موافقة املتعاقدين من جهة أخرى،فان الزيادة اليت ينطوي عليها ليست ربا وإمنا هي ضرورية لتنمية األموال وملواجهة 

توفريحمل البيع ووضعه حتت خماطر االستثمار.ويأيت حق البائع فيها من كوهنا تقابل العمل الذي يؤديه،من أجل 
تصرف املشرتي،واجنازه للصفقة.وهو ماال يتوفر للزيادة الربوية اليت حيصل عليها املقرض،دون أن يكون قد بذل يف 
مقابلها أي جهدأوعمل ويندرج يف هذه الشبهة أيضا أن بيع املراحبة املركبة كما تطبقه البنوك اإلسالمية ينطوي 

ا تفرض على املشرتي هامشا رحبيا معينامع تسهيالت يف األداء،فان ذلك يرفع من مثن على االستغالل ألهنا عندم
السلعة عماهومعمول به يف السوق. لكن وبالنظر للتسهيالت املذكورة فاملشرتي يضطرإىل أخذ السلعة منها بذلك 

سيدفعه للبنك الذي يقع  الثمن،ويف ذلك استغالل حلاجته،إذ لو كان يتوفرعلى مثنها الشرتاها مباشرة وبأقل مما
هبذا التصرف يف حمذور الربا. والخيتلف فيه عن البنوك التقليدية،ويردعلى هذا االنتقاد بأن اآلمر بالشراء هو سيد 
العملية فهوالذي يطلب من البنك الشراء ويعد باالجنازمع حقه بني التنفيذ والرتاجع، خاصة يف البنوك اليت تأخذ 

 .2بعدم إلزامية الوعد

 بسعر أسلوب املراحبة املركبة من باب بيعتني يف بيعة:وذلك ملا فيها من البيع الواعد باألجل وهو-الشبهة الثانية-6
واحلقيقة أن هذااالعرتاض ليس موجها إىل املراحبة لذاهتا بل ملا فيها من بيع األجل ألن تطبيق  احلايل، للسعر مغاير

بيع اآلجل،وقد أوردالعلماء قولني يف تفسري البيعتني يف بيعة.أحدمها أن  املراحبة لدى البنوك اإلسالمية ال ينفك عن
يقول البائع:بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة،والتفسري الثاين أهنا صورة من بيوع العينة،ألن فيها بيعتني:أحدمها 

سلوب املراحبة املركبة وسنتكلم عن عالقة أبذلك احليلة يف التعامل بالربا. بثمن آجل،واآلخر بثمن حال لتحصل
 ببيع العينة يف الشبهة القادمة.أما البيع باألجل فقد أخذ به مجهور الفقهاء وضبطوا صحته،بأن ينفصل املتعاقدان،

                                                           

يع االستثمار املنافس يف تلك السبل،وان ومنشأ الشبهة أن يف كل من العقدين معاوضة وربح،ولكن فاهتم أن التجارة من شأهنا تنمية املوارد وتشج 1
تجربة بني الفقه الربح الذي يعود على كل من املتعاقدين يف بيع املراحبة هو نتيجة جهده وأعماله راجع: د.املالقي،عائشة الشرقاوي،البنوك اإلسالمية ال

 475والقانون والتطبيق،مرجع سابق ،ص
 476لتجربة بني الفقه والقانون والتطبيق،مرجع سابق، صاملالقي،عائشة الشرقاوي:البنوك اإلسالمية ا 2
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بعد املساومة يف الثمن املتعدد،على مثن واحد حمدد فال تكون هناك إال بيعة واحدة،وينتفي العذرالذي حيصل لو  
 .1رام وجه واحد مما دار فيهاكانت املساومة أساسا دون إب

إدراج املراحبة املركبة يف بيوع العينة:للعينة صورة مشهورة وقع فيها خالف بني مجهور القائلني -الشبهة الثالثة-3
حبرمتها أو كراهتها حترميا،وبني الشافعية القائلني جبواز العقد نظرا إىل اكتمال مقوماته،وطرح ما تلبس به من 

هي أن يشرتي شخص سلعة من مالكها باألجل مث يبيعها إليه نقدا.وهناك صورة أخرى تتمثل نية.وهذه الصورة 
مث يشرتيها منه  يف كون الرغبة يف احلصول على املال لدى مالك السلعة نفسها،حيث يبيع سلعته نقدا إىل شخص

ي(ومها تتخذان حيلة لالقرتاض باألجل،وهاتان الصورتان مل تتبدل فيهما عني السلعة وعني العاقدين )البائعواملشرت 
وقد ،السيولة حتت اسم املبايعة يف الصورتني،بل املرادحتصيل املراد بفضل خال من عوض،وليس متليك السلعة هو

اختلف الفقهاء يف ذلك،ويذكر يف هذا الصدد،ما قاله الفيومي يف املصباح املنري:))قيل هلذا البيع عينة ألن مشرتي 
ا عينا،أي نقدا حاضرا،وذلك حرام إذااشرتط املشرتي على البائع أن يشرتيها منه بثمن يأخذ بدهل-ألجل–السلعة 

 معلوم،فإن مل يكن بينهما شرط فهي جائزة عند الشافعي لوقوع العقد ساملا من املفسدات،ومنعها بعض املتقدمني
الذين مل  خالفا للجمهور.والربط بني االشرتاط وبني احلرمة هو مذهب الشافعية،2،وكان يقول هي أخت الربا((

يعلقوا احلرمة على هذا االشرتاط امللفوظ أو امللحوظ.وقال الفيومي أيضا:))فلو باعها املشرتي عن غري بائعها يف 
وهذه الصورة األخرية تسمى )التورق(وهي احلصول على الورق أي .3اجمللس،فهي عينة أيضا،لكنها جائزة باتفاق((

هي احلصول على العني،أي النقد احلاضر من ذهب أو فضة.أما املالكية فقد خالفوا الفضة،فهو مبعىن العينة اليت 
من  كثريا الشافعية يف ربط احلرمة باشرتاط الصفقة الثانية اليت تعود هبا السلعة إىل مالكها األول،فاملالكية منعوا

لعينة،وما أجازوه منه غريوا أثاره الغرض املشابه لبيع ا التورع لوجود الكراهة أو صور البيع على سبيل احلرمة أو
ونتائجه،سدا منهم لباب الذرائع، فقد ورد يف)البيان والتحصيل(البن رشد وهوأصل ملا جاء يف كتب املالكية التالية 

 :له،حول تقسيم العينة إىل

 .جائزة:وهي اذا مل يقع تواعد،بل جمرد استفادة البائع من وجود الرغبة-

 .على أصل الشراء واألرباح،دون حتديد مقدار الربح مكروهة:وهي اذا حصل تواعد-

                                                           

 182احلايف،خالد عبد اهلل براك: تنظيم االستثمار املصريف يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،مرجع سابق،ص 1
 154املرجع السابق،ص 2
 622، ص3،5207،ط، مكتبة لبنان،بريوت،لبنانالفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري 3
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حمظورة:وهي أن يقول الرجل للرجل:اشرتسلعة كذا وكذا بكذا وكذا،وأنا أشرتيها منك بكذا وكذا،وهذا الوجه فيه -
 أو معقبا عليها بأحكام شىت كاجلواز،-ابن رشد اجلد-ست مسائل تفرتق أحكامها باقرتان معانيها.مث سردها

 ومن هنا يتبني أن املمنوع هو.1ال يف إحداها:))ويستحب له أن يتورع فال يأخذ منه إال ما نقد فيها((الكراهة،وق
ما كان فيه قرض بزيادة وظهر يف صورة بيع،أما أسلوب املراحبة فهو بيع خالص،كما أنه ال توجد هناك عالقة 

 من السلف الذي جيرنفعهادون أن يكون ألحدحقيقة بني أسلوب املراحبة وبني العينة يف حتقيق ما يراد من العينة 
العاقدين غرض يف متلك أومتليك السلعة،الن هناك سلعة مل تكن لدى املتعاملني كليهما بأسلوب املراحبة،بل كانت 

ومت متلكها ألحدمها)البنك( مث بيعها باألجل للمتعامل اآلخر الواعد بالشراء.ومل يقم  )املصدر( لدى طرف ثالث
 ثانية من الواعد بالشراء.كما هو احلال يف العينة إذأن الغرض منها احلصول على)العني(أي النقد االبنك بشرائه

 .وليس احلصول على السلعة ومن هنا جاءت تسمية هذه املعاملة

أن أسلوب املراحبة فيه بيع ماالميلك:وهذه الشبهة أيضا غري صحيحة وال تنطبق على أسلوب -الشبهة الرابعة-4
 ملركبة املطبق يف البنوك اإلسالمية،اللهم إال ما قد يقع خمالف ملا هو مقرر يف مؤمتراهتا وندواهتا أو هيئاهتا.املراحبة ا

املصرف اإلسالمي األول يف ديب(و)مؤمتر املصرف اإلسالمي الثاين يف الكويت(حيث أجازا  وهذا ما أكده)مؤمتر
بالفعل، وما جيري بني البنك وطالب الشراء قبل ذلك إمنا للبنك اإلسالمي البيع لآلمر بالشراء إذا متلك السلعة 

أن املواعدة على بيع املراحبة لألمر بالشراء بعد متلك السلعة  املؤمتر هي مواعدة بينهما،وليس بيعا وشراء. ))يقرر
شرعا،طاملا كانت تقع على املشرتاة وحيازهتا مث بيعها ملن أمربشرائها بالربح املذكور يف املوعد السابق،هو أمر جائز 

 البنك اإلسالمي مسؤولية اهلالك قبل التسليم،وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي((.

.وان كانت هناك بنوك إسالمية ،ملزم للجميعبقيوده وحدوده املذكورة نص الفتوىيرى الباحث بأن رأي الباحث:
 . اوزها وعلى هيئات الرقابة الشرعية أن تراجع ذلكالتلتزم إدارهتا هبذه القيود واحلدود فهي مسؤولة عن جت

 من أهم املعوقات اليت تواجه البنوك اإلسالمية وهي بصدد التعامل بصيغة املراحبة،معوقات المرابحة المركبة:-2
 :2معوقات تتعلق بالبنك ذاته،ومعوقات تتعلق باحمليط العامل فيه البنك اإلسالمي وهي

 :سالمي، وميكن حصرها يف ما يليمعوقات تتعلق بالبنك اإل -ا/

                                                           

وت، ابن رشد )اجلد()أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب األندلسي(حتقيق الدكتور حممد حجي وآخرون :البيان والتحصيل،دار الغرب اإلسالمي،بري  1
 5200،  6لبنان ،ط

 168والقانون الوضعي،مرجع سابق،ص احلايف،خالد عبد اهلل براك:تنظيم االستثمار املصريف يف الفقه اإلسالمي2



 
130 

 .نقص الكوادراملؤهلة،إذال تزال جل البنوك اإلسالمية تعاين من نقص كفاءة بعض التنفيذ يني العاملني لديه-5

 .ندرة أجهزةاالستعالم ذات الكفاءة.وبعض الرتاخيص يف اإلثبات القانوين للضمانات يف بعض العمليات-6

هناك قصوراملحوظا يف الضبط الشرعي خلطوات وإجراءات التنفيذ للعماليات أثبتت التجارب السابقة أن -3
 .االستثمارية،واالكتفاء من ذلك بإصدارالفتاوى ردا على األسئلة واالستفسارات املوجهة للهيئة الشرعية

وال  معوقات تتعلق مبحيط البنك اإلسالمي:وتتمثل هذه املعوقات يف كافة العوامالخلارجة عن نطاق البنك-ب/
ميكن القدرة على تغيريها مثل القوانني السائدة، والظروف االقتصادية...اخل.ونقتصر هنا على العوامل ذات التأثري 

 :على البنك وهو ميارس صيغة املراحبة ومن أمهها

ه البنوك دون ممارسة هذ يف السلع وتداوهلا،مماحيول القوانني والقواعد اليت متنع قيام البنوك اإلسالمية باالجتار-5
 .1لصيغة املراحبة املصرفية الشرعية، وحتقيق الضمان ألموال البنك بطريقة أكثر فعالية

وضع حدود على مسامهة البنوك يف رؤوس أموال الشركات التابعة مما حيد من قدرة البنوك اإلسالمية على -6
 .الشركاتالنشاط يف تلك  إنشاء الشركات املتخصصة من ناحية أو رسم سياسة ملمارسة

تعارض نصوص وأحكام القوانني املدنية والتجارية مع بعض أحكام العقود الشرعية املطبقة يف عمليات -3
البنوك،وهذا التعارض جيعل األمرعند التنازع خاضعا للقواعدامللزمة يف القوانني السارية،مثل التسجيل لنقل ملكية 

  .العقارات،والسيارات،والفوائدالتعويضية..اخل

 األسعار،إذ تستخدم صيغة املراحبة املركبة يف البنوك اإلسالمية يف أغلب احلاالت يف جمال االسترياد كلة تغريمش-4
،وتصادفها يف ذلك مشكلة ذات شقني:األول هو تغري األسعار يف األسواق الدولية بسرعة.والثاين هو أن أسعار 

يف تكلفة السلعة ويؤثر يف ميزانية البنك ولتفادي صرف العمالت التتوقف عن الصعود والنزول.األمر الذي يزيد 
هذا املشكل نسبيا، تضمن بعض البنوك اإلسالمية اتفاقاهتا مع املراسلني األجانب، شرطا ينص على  إجراء البيع 

 .بصفة فورية

                                                           

 53م،ص 5228، 5،العدد: 6عطية،مجال الدين: اجلوانب القانونية لتطبيق عقد املراحبة، جملة االقتصاد االسالمي، اجمللد :1
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لية لرسوم اشرتاط القوانني السارية دفع رسوم،على عقودنقل امللكية العقاريةونقل ملكية السيارات مما خيضع امل-1
خروج عند شراء البنك من املالك األصلي مما يزيد يف تكلفة السلعة على العميل.مما يشكل عقبة يف سبيل التوسع 

 .يف نظام املراحبة املركبة

إن هذه الشبهات املثارة، واملعوقات اليت مدى مالئمة بيع المرابحة المركبة للعمل البنكي اإلسالمي:-ثالثا
لطرح سؤال مهم عن مدى مالئمة هذه الصيغة  مية وهي تطبق صيغة بيع املراحبة املركبة.دفعناتواجه البنوك اإلسال

للعمل البنكي اإلسالمي؟خاصة وأن هذه الصيغة،دفعت بأكرب منظري البنوك اإلسالمية إىل اعتبار هذا البيع)أكرب 
 حبثنا عن جواب هلذا السؤالويف .1 %588 حل إجرامي يف التاريخ اإلسالمي( فهو سعر فائدة ولكنه  مضمون

 :2وجدنا أن الباحثني املختصني منقسمني إىل قسمني أساسيني ،

األول:يرى أن البنوك اإلسالمية باعتمادها على بيع املراحبة،خرجت عن دائرة العمل املصريف احلقيقي القائم على 
 ي.مماجعلها ختلط بني الوساطتني.الوساطة املالية وانتقلت به من دور الوسيط املايل إىل دور الوسيط التجار 

والثاين:أن هذاالبيع مالئم لطبيعتها باعتبارها بنوكا استثمارية،تستخدم أمواهلا يف كل اجملاالت ومنها اجملال 
 . 3التجاري

إذ  :أن طبيعة عمل البنوك عموما هي الوساطة املالية.ولكن هذه الوساطة بني االدخار واالستثمارالباحث رأي
 هذا التوجيه باختالف البنوك من جتارية املدخرات وتوجيهها إىل االستثمارات املختلفة،وخيتلف بتجميع تقوم

يف أعمال وأنشطة من جتارية وصناعية ،هلا استثمار األموال بنفسها فيحق.وأعمال ومتخصصة،وبنوك استثمار
 قوم بالوساطة املالية بني االدخاريف كوهنا ت،عن غريها البنوك اإلسالمية وفق هذا التصور وغريها.والختتلف طبيعة

واالستثمار.إذ تقوم مبباشرة األنشطة االقتصادية املختلفة بنفسها بصورعديدة منها صورة بيوع املراحبة،وبالتايل ميكن 
 القول أن عملية املراحبة التتناقض مع طبيعة عمل البنوك اإلسالمية،بل إهنا من أنسب صور توظيف األموال فيها،

ذه البنوك واجهت صعوبات عديدة يف استخدام صيغيت املضاربة واملشاركة من جهة،ومن جهة أخرى خاصة وأن ه
                                                           

 55،ص 57/0/5223النجار،أمحد:حديث حول البنوك اإلسالمية،جريدة الشرق األوسط ،  1
 47، ص5203مي،حبث قدم للمؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد اإلسالمي،باكستان ،مارس املصري،رفيق: النظام املصريف اإلسال 2
 400املالقي،عائشة الشرقاوي:البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق،مرجع سابق،ص 3



 
132 

األمرالذي دفع بالبنوك اإلسالمية لإلقبال .1فان بيع املراحبة يتميز مبرونة كبرية ويغطي خمتلف اجملاالت والقطاعات
بنوك على بيع املراحبة كوسيلة من وسائل عليه بشدة.ونصت أغلب القوانني األساسية واألنظمة الداخلية هلذه ال

العمل لديها.وبذلك تسقط فكرة كوهنا جلأت هلذا البيع لسد عجزها يف تغطية كل متطلبات احلياة االقتصادية من 
التمويل بواسطة املضاربة واملشاركة.فاملبدأ مسطر منذ البداية،وكل ما هنالك أهنا وسعت يف استعماله على حساب 

ة وأيضالسهولته ومردوديته لكن املالحظ هواالختالف القائم بني هذه القوانني واألنظمة من جه األدوات األخرى
بني من تقتصرعلى بيع املراحبة جمردا من أية صفة،أو بني من تقرنه بنعت اآلمر يف طرح فكرة هذا البيع وشروطه،

على تنفيذه.مثلما هو جاري العمل به يف بالشراء،ومن جهة أخرى يف مسألة إلزامية الوعد بالنسبة إلجباراملتعامل 
بنك الربكة اجلزائري،وبنك الربكة املوريتاين،وبيت التمويل الكوييت أوعدم إجباره كما هوالعمل يف بنك فيصل 

،جملموعة واسعة من السلع مثل  فقد تغطي)بيوع املراحبة عمليات االسترياد.2اإلسالمي املصري والسوداين أيضا
دات،واملواداخلام والعقارات،يف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية( وتتمثل هذه املرونة أيضا ،وشراءاملعاراتالسي

وحيصل منه على فاتورة أولية.يتفق على أساسها مع  يف أن عقد املراحبة يتيح لعميل البنك أن يتصل مباشرة باملورد
ل،وميكن أن يتم التسديد نقدا أوعلى أقساط ممتدة البنك،أوأن يقوم البنك بإجراء اتصاالته استناداإىل طلب العمي

 .آلجال قادمة،قد تصل إىل ثالث سنوات حسب طبيعة حمل التعاقد

  ةـــــــــــــــــــــلـــوع المؤجــــــــــــــــــيــالمبحث الثالث: الب

الناجزة،وهي كل بيع اكتمل وترتب أثره الزمن فيها إىل قسمني.فالقسم األول هوالبيوع  تأثري تنقسم البيوع باعتبار
 والقسم.وهذا هو الغالب على بيوع الناس املعتادةوقبض البائع الثمن.-إىل املشرتي مثال–عليه.فانتقلت فيه السلعة

الثاين هوالبيوع اآلجلة، وهي ما يؤخر فيه أحد العوضني إىل زمن معني.فال يتم فيه قبض الثمن واملبيع مجيًعا عند 
يؤخر أحدمها كما يؤخر تسليم املبيع)عقد السلم مثال( وكما يؤخرتسليم الثمن كله فيبيع الدين، أوجزء  البيع، بل

بيوع منه كما يف بيع التقسيط اآلن،فيكون تسليم الثمن على أقساط معلومة مؤرخة.والشك أن النوع األول من ال
ا ذا خطر كأن يكون الثمن فيه مرتفًعا  وهلذا مل يشرع توثيقه إال إن كان بيعً تقل فيه احتماالت املخاطرة؛

كالسيارات والعقارات وحنوها. بينما ترتفع هذه االحتماالت يف النوع الثاين؛ألنه رمبا اليفي البائع باالتفاق؛ فال 
                                                           

لعقد املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي(قدم يف ندوة  تيسري، عبد اجلابر:)التعليق الثاين على حبث د. حممد عبد احلليم عمر.حول :التفاصيل العملية 1
م. كتاب البحوث 5207يونيو  65اىل 52)خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية :اجلوانب التطبيقية،القضايا واملشكالت( املنعقدة يف عمان من 

 631، ص5228،أوت 562سالمية،عمان،األردن،رقمواملناقشات،طبع مؤسسة آل البيت "مآب"،منشورات اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإل
 .راجع القوانني األساسية واألنظمة الداخلية هلذه البنوك اإلسالمية حول التمويل باملراحبة 2
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 يقوم بتسليم املبيع يف وقته احملدد،أويف صفته املتفق عليها،أواليقوم املشرتي بأداء الثمن بالصفة املتفق عليها،أو يف
اليت تؤكد  كالكتابة،واإلشهاد، موعده احملدد؛وهلذا شرع توثيق هذا النوع من العقود بأنواع خمتلفة من التوثيقات:

حصول االتفاق بني الطرفني وضرورة االلتزام مبوجبه والرهن والكفالة؛ حفظا حلق الطرف الذي مل يستوف حقه 
ول حتصيل ذلك عن طريق الكفالة أو الرهن؛وهلذا شاع فإن ختلف الطرف اآلخر يف اإليفاء استطاع األ.حىت اآلن

 قد يف أيديهم .بني الناس اليوم اشرتاط الكفيل يف بيع التقسيط الذي غدا عقًدا رائًجا بني الناس اليوم لقلة الن
أحد  أو،والبيع يف الفقه اإلسالمي قد يكون معجل البدلني)يدا بيد( أومؤجل البدلني)وهو بيع الكالئ بالكالئ(

دليه معجال واآلخر مؤجال.فان عجل املبيع وأجل الثمن فهو بيع النسيئة)التقسيط(وهوأحد بيوع األجل،وان ب
فالبيوع املؤجلة اليت نتحدث .1(،أوهو عبارة عن عقد االستصناعبيع السلمعبارة عن عجل الثمن وأجل املبيع فهو)

اليت تقوم هبا بعض البنوك اإلسالمية،وتشكل  االستثماريةأهم أوجه النشاطات  عنها يف هذا املبحث واليت تعترب
 .(مطلب ثان)،واالستصناع يف (،والسلممطلب أولمصدرا من مصادر التمويل هلذه البنوك هي:التقسيط )

  سيطــــــــــــيع بالتقــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب األول: الب

بيع التقسيط بيع بثمن مؤجل يدفع إىل البائع على أقساط متفق عليها بني املتعاقدين.واسم بيع التقسيط يشمل  
كل بيع مت هبذه الصفة سواٌء كان الثمن املتفق عليه مساويًا لسعر السوق أوأقل منه أوأكثر؛ولكن املعمول به يف 

عقد البيع بالتقسيط عادة إال بأكثرمن سعرالسوق يف بيع الغالب أن الثمن يكون أكثرمن سعر البضاعة نقًدا،فال ين
عن بيع التقسيط يف موسوعاهتم الفقهية،وبينوا أحكامه وكانوا يطلقون عليه –رمحهم اهلل–احلال وقد حتدث الفقهاء

ة مع متعات إىل هذا النوع من البيع،هواحلاجة إىل السلعلمجبيع التنجيم أوبيع التفاريق.وكان سبب جلوء األفراد وا
عدم توفر قيمتها عند املشرتي.أما يف الوقت املعاصر فقد انتشرهذا البيع وأصبح اللجوء إليه ليس ألجل احلاجة إىل 
السلعة الضرورية، بل مشل ذلك الكماليات والرتفيهات )كالسياحة مثال( وأصبح هذا البيع يف غالب حاالته ليس 

وسنتناول التأصيل النظري .شرائها مث التصرف يف مثنها بعد قبضه مقصوًدا لذاته،بل يقصد به إعادة بيع السلعة بعد
للتطبيقات  (،مثفرع أوليف) وشروطه لعقد البيع بالتقسيط بالتطرق ملفهومه لغة واصطالحا،ومدى مشروعيته

 .(ثان فرع)املصرفية لعقد البيع بالتقسيط

 

                                                           

 624 -55املصري، رفيق: بيع التقسيط،حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع للمنظمة،الدورة السادسة 1
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 الفرع األول:التأصيل النظري لعقد البيع بالتقسيط

 (ثانيا)وشروطه (،مث ملدى مشروعية هذا العقدأوالواصطالحا) لغة عقدالبيع بالتقسيطسنتطرق ملفهوم 

البيع يف اللغة :البيع بالتقسيط،مركب من كلمتني،فالبيع بالتقسيطالتعريف اللغوي واالصطالحي لعقد -أوال
معلومة.ومنه فالبيع بالتقسيط أما التقسيط يف اللغة:من)قسط(وقسط اخلراج تقسيط إذا جعله أجزاًء ،1مطلق املبادلة

مبادلة املال املتقوم متليكا ،البيع يف االصطالح،للبيع بالتقسيط،فالتعريف االصطالحيأما .لغة هوتقسيط املبادلة
 التقسيط واملراد ببيع.3التقسيط يف االصطالح هو تأجيل أداء الدين مفرقا إىل أوقات متعددة معينةأما .2ومتلكا
مقابل تأجيل سداد الثمن إىل وقت معلوم وعادة مايتم السداد على ،يف احلالم السلعة هو عقد يقضي تسلياذن 

والبيع بالتقسيط إن مل تكن فيه زيادة لألجل كان كالقرض عقد معاوضة ناقصة ويثاب فيه  أقساط، دفعات أو
 .4كة عقد معاوضة كاملةالبائع على إحسانه وإذا كانت فيه زيادة لألجل،والإرفاق فيه كان كالبيع واإلجارة والشر 

 :اختلف أهل العلم يف جوازه ومشروعيته على قولني: بالتقسيط وشروطه البيع عقد مشروعية مدى -ثانيا

إىل جواز البيع بثمن حال ومثن  8،واحلنابلة7،والشافعية6واملالكية،5الفقهاء من احلنفية القول األول:ذهب مجهور-
األجل،ولكن شريطة أن يتم حتديد مثن واحد قبل العقد.وذلك إلطالق وجوازالزيادة يف سعرالسلعة ألجل  مؤجل،

 .9قوله تعاىل:"وأحل اهلل البيع وحرم الربا"

السلعة عن سعر يومها ألجل األجل.استدل  الزيادة يف سعر القول الثاين:ذهب ابن حزم الظاهري اىل عدم جواز
 :10ابن حزم على ماذهب اليه ب

                                                           

 45-48علي الفيومي املقرئ: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري املصباح املنري، مرجع سابق،ص الفيومي:أمحد بن حممد بن1
 656ص، 6883، ،5الربكيت ،حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت: التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان، ،ط 2
 634،ص1،ج5201،  5إلسالمي،القاهرة،مصر،دار الفكر،بريوت، لبنان، طابن قدامة،أبو حممد،عبد اهلل بن أمحد:املغين،الكتاب ا3
 57،ص6،5227،طحتليل فقهي واقتصادي،دار القلم،دمشق،سوريا-املصري،رفيق يونس:بيع التقسيط4
 61،ص3املرغيناين،أبو احلسن:اهلداية،مصطفى ألبايب احلليب،الطبعة األخرية،د.س،القاهرة ،مصر،ج 5
 5711،ص6،ج5200، 5أمحد:بداية اجملتهد وهناية املقتصد،دار القلم،بريوت،لبنان،طابن رشد،حممد بن  6
 46،ص6،ج 5220، 5الشربيين،مشس الدين،حممد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،دار املعرفة،بريوت،لبنان،ط7
 583، ص4،ج5227، 5دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان ،طابن مفلح،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل ابن مفلح: املبدع يف شرح املقنع ،  8
 (671سورة البقرة،االية)9

، د.ط ابن حزم الظاهري،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري:احمللى يف شرح اجمللى باحلجج واآلثار،دار الفكر،بريوت،لبنان 10
 51،ص2، د.س ، ج
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 ."ليه وسلم أنه هنى"عن بيعتني يف بيعةما روي عن النيب صلى اهلل ع-5

 .1قوله صلى اهلل عليه وسلم:"من باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الربا"-6

 أن القول جبوازذلك جيمع وجوها من البالء،وأنواعا من احلرام،منها تعدي حدود اهلل،وشرط ليس يف كتاب اهلل،-3
 .2وبيعتني يف بيعة،وبيع ما الحيل وابتياعه معا

من  الذي مييل إليه الباحث،هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من جواز بيع السلعة بأكثر الرتجيحرأي الباحث:
سعر يومها ألجل األجل.وذلك ألن األصل يف هذه املعامالت وغريها هو اإلباحة، وال حيرم منها إال ما دل الشرع 

بيعة،بلفظ أوكسهما ففي إسناده حممد بن عمرو بن االستدالل بالنهي عن بيعتني يف  على حترميه بنص.أما
علقمة،وقد تكلم عنه بعض أهل العلم،منهم احلافظ بن حجر العسقالين،حيث قال يف كتابه تقريب 

وبالتايل اليصح .4.كما تكلم عنه الذهيب فقال:))متهم((3التهذيب))حممد بن عمروبن علقمة،صدوق له أوهام((
لضعف يف إسناده.أما حديث)هني عن بيعتني يف بيعة( فكأن يقول بعتك هذه احلديث لوجود ا االستدالل هبذا

املراد ودون أن يتم التقيد به يف العقد،وهذا يؤدي إىل  السعر السلعة بعشرة نقدا أو بعشرين ألجل دون أن حيدد
ما  وهو.6ل فيكون جائزألج وهذا يعين أنه اذامت االتفاق مسبقا على كيفية البيع اذاكان نقدا أو.5املنازعة واجلهالة

-54ه املوافق5458شعبان 63-57رجحه جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة املنعقدة يف جده 
 :7ما يلي ،حيث قرر م5228 مارس68

 . ذكر مثن املبيع نقدا ومثنه باألقساط ملدة معلومة جيوز الزيادة يف الثمن املؤجل،عن الثمن احلال،كما جتوز-5
إال إذا جزم العاقدان بالنقد أوالتأجيل،فان وقع مع الرتدد بني النقد والتأجيل،بأن مل حيصل االتفاق واليصح البيع 

 . اجلازم على مثن واحد حمدد،فهو غريجائز شرعا

                                                           

 343،ص1،ج6883،  3لبنان، ط –الكربى ،حتقيق: حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بريوت البيهقي،أبو بكر البيهقي : السنن  1
 51،ص2ابن حزم الظاهري :احمللى يف شرح اجمللى باحلجج واآلثار،مرجع سابق، ج 2
 106،ص6جد.س،،6املعرفة،بريوت،لبنان،طالعسقالين،ابن حجر ،شهاب الدين أبو الفضل، الشافعي،العسقالين:تقريب التهذيب،دار  3
 36،ص6،ج5207، 6الذهيب،مشس الدين أبو عبد اهلل:ديوان الضعفاء واملرتوكني،دار القلم،بريوت ،لبنان،ط 4
 351،ص6885، 4شبري،حممد عثمان:املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،دار النفائس،ط5
 504، ص6882، 5املؤسسات االقتصادية، دارالثقافة للنشر والتوزيع،عمان،األردن،طعربيات،وائل حممد:املصارف اإلسالمية و 6
 352شبري،حممد عثمان:املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص7
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شرعا يف بيع األجل التنصيص يف العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن احلال حبيث ترتبط  جيوز ال-6
  العاقدان على نسبة الفائدة أم مت ربطها بالفائدةالسائدةأاتفق  باألجل،سواء

املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعداحملدد،فال جيوز إلزامه أي زيادة عن الدين بشرط سابق أو  إذا تأخر-3
 .بدون شرط،ألن ذلك ربا حمرم

 :1لشروط التاليةا صحيحة جيب توفر لتكون هذه الصيغة.فالبيع بالتقسيطعقد  شروط صحةأما عن -

إذا كان هناك تأخري يف دفع األقساط عن املوعد فال جيوزإلزام املشرتي املدين بأي زيادة على الدين حتت أي -أ
ظرف أو مربر،ألن ذلك ربا حمرم والجيوز شرعا اشرتاط التعويض يف حالة التأخر عن األداء حىت ولو كان املدين 

 .كبرية وأمره إلىاهلل تعاىلغين مماطل فالغين املماطل فاسق،مرتكب ل

مثن املبيع نقدا حاضرا ومثنه باألقساط معلومة،ليتسىن للمشرتي معرفة الفرق بني الثمن احلايل والثمن  ذكر جيوز-ب
أن الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلايل جائزة،كما جيوز أن  املؤجل باألقساط لعله يعدل عن التقسيط، إذ

حلول األقساط تعجيل بعض الدفعات من األقساط قبل مواعيدها عند تأخر املدين عن يشرتط البائع باألجل 
 (.)مادام املدين قد رضي هبذا الشرط عند التعاقد آداء بعضها

جيوز للبائع أن يشرتط على املشرتي رهن املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة والحيق للبائع  -ج
بعد البيع،ولتجنب النزاع بني الطرفني البد أن يكون األجل معلوما، وبني عدد األقساط  االحتفاظ مبلكية املبيع

ووقت أداء كل قسط ومدة التقسيط كاملة والبد أيضا أن يكون الثمن واألجل واحدا من أول العقد فال جيوز أن 
 .يتم العقد يف بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل مثنه

 .عينا، ألن الديون هي اليت تقبل الثبوت يف الذمة دون األعيانأن يكون الثمن دينا ال -د

مل يقصد من البيع  فهويل باألقساط،ألن يف ذلك إضراربه،إلزام البائع باحلط من الثمن مقابل التعج الجيوز-هـ
 .بالتقسيط إال هذه املصلحة واألجل حق هلما فال يستبد أحدمها بإسقاطه

 

                                                           

 541ص، 5،6883الرتكي،سلمان بن الرتكي:بيع التقسيط وأحكامه،دار اشبيليا،السعودية،ط1
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 اإلسالمية البنوك في ومعوقاته البيع بالتقسيط لعقد المصرفي التطبيق الفرع الثاني:

.لكن تطبيقه املصريف ال خيلو من (أوال)لعقد البيع بالتقسيط،كباق العقود املطبقة يف البنوك االسالمية،أمهية كبرية
 كما سنرى:(ثانيا)العقبات والعوائق يف طريقه 

 :مايلي عدة نقاط نذكر منها : تتجلى أمهية بيع التقسيط يفأهمية البيع بالتقسيط  -أوال

يؤدي خدمة ملن حيتاج إىل السلعة وليس عنده مايشرتيها به نقدا،ويساعد على االدخار بالنسبة لذوي الدخل -أ
 .1احملدود ويستثمر البائع أمواله يف الوقت نفسه

تقسيط من زيادة إذ يزيد يف مبيعاته ويعدد من أساليبه التسويقية،فيبيع نقدا وتقسيطا،ويستفيد يف حال ال-ب
 .2الثمن ألجل التقسيط

يستطيع املشرتي احلصول على السلعة،واالستمتاع باستهالكها أواستعماهلا قبل أن ميكنه دخله من ذلك وهو -ج
 .3بدال من أن يدخرمث يشرتي بالنقد،فإنه يشرتي بالتقسيط فيتعجل السلعة ويسدد مثنها أقساطا

مجتمع باإلسهام يف ختفيف ضائقة السكن اليت تعاين منها أكثر البالد ويف هذا النوع من االستثمار خدمة لل-د
وينبغي يف مجيع احلاالت أن تكون الزيادة يف الثمن املؤجل على الثمن احلال معقولة حبيث اليكون فيها استغالل 

 .4حلاجة املشرتي

يتم تسليم السلعة يف احلال البيع اآلجل هوأن :التطبيقات المصرفية لعقد البيع بالتقسيط ومخاطرها-ثانيا
مقابل تأجيل سداد الثمن إىل وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو جلزء منه،وعادة ما ُيسدد اجلزء املؤجل 
من الثمن على دفعات وأقساط،فإذا ُسددت القيمة مرة واحدة يف هناية املدة املتفق عليها مع انتقال امللكية يف 

ُسدد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء املباع مع انتقال امللكية يف هناية فرتة  البداية فهوبيع آجل،وإذا
 :5وتسلك البنوك اإلسالمية طريق البيع بالتقسيط بثمن أكربمن الثمن احلايل يف حالتني.السداد فهو بيع بالتقسيط

                                                           

 541يع التقسيط وأحكامه،مرجع سابق، صالرتكي،سلمان بن الرتكي:ب 1
 52ص،مرجع سابق،حتليل فقهي واقتصادي-املصري،رفيق يونس:بيع التقسيط2
 52املرجع السابق، ص 3
 557، ص6888، 6أبو شادي، حممد إبراهيم:صيغ وأساليب استثمار األموال يف البنوك اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4
 602، ص6858، 5زكريا:دليلك إىل العمل املصريف، دار الرباق للنشر والتوزيع، حلب،سوريا،طوحيد، أمحد 5
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وهذه الطريقة هي تمويل باملشاركة،ستخدام أسلوب الالذين اليرغبون يف ا احلالة األوىل:يف معامالهتا مع التجار
 . البديل لعملية الشراء بتسهيالت يف الدفع اليت متارسها البنوك التجارية

احلالة الثانية:يف املعامالت اليت يكون فيها املبلغ املؤجل كبرياً وطويل األجل.ولقد تبني من الواقع العملي استخدام 
 تمليك وسائل اإلنتاج الصغرية للحرفيني مثل سيارات األجرة،هذه الصيغة يف مصرف فيصل اإلسالمي السوداين،ل

 ميارسه أيضاً مصرف ناصر االجتماعي املصري.ومن أنسب املشروعات اليت ميكن للبنوك اإلسالمية متويلها ما وهو
باستخدام هذا األسلوب هو بيع الوحدات السكنية، فالبيع بالتقسيط يف هذه احلالة هو البديل املناسب لقروض 

 .املباين بالفائدة اليت متارسها البنوك التقليدية

اليت جلأت إليها البنوك ية وسائل االستثمار ال املعلوم بأن من منف:1خماطر البيع بالتقسيط يف البنوك اإلسالميةأما -
السلعة  فيقوم البنك بشراء.ألغراض استهالكية ألغراض إنتاجية أو سواء،اإلسالمية،متويل شراء سلع معمرة

مؤجل.وينتفي الربا متاما يف هذه العملية حيث أن البنك قام باستبدال  اً،وبيع السلعة نفسها للعميل بسعرنقد
يتمثل ربح ،والفرق بني النقود اليت دفعها البنك والنقود اليت سيحصل عليها.النقود بالسلعة،وباع السلعة مقابل نقود

أن قيام البنك بنفسه بشراء السلع وبيعها،فيه  ىمن رأهناك ورغم ذلك فأعقبه البيع. البنك من عملية الشراء الذي
خروج عن نطاق أعمال البنوك.وميكن للبنك اإلسالمي أن يساهم يف تكوين ومتويل شركات متخصصة تقوم مبثل 

 حيصل عمولة مقابل التجارية الشركة عن نيابة البيع عن املستحقة األقساط بتحصيل هذه العمليات،ويقوم البنك
 متاما وتفصل مستقلة إدارة هلا ختصص أن األوفق العمليات،فمن هذه مبثل القيام إىل البنك اضطر وإذاما.عليها

 .املصريف النشاط عن حساباهتا

 واالستصناع د السلمو الثاني:عق المطلب

 على هوعقد االستصناع فعقد.الثمن ويعجل املبيع فيهما يؤجل املؤجلة،إذ البيوع من السلم،واالستصناع عقود
 حكم يف اختلفو .الذمة يف موصوف على عقد وكالمها بيعه؛ على فعقد السلم عقد أي اآلخر شيء،أما صنع
 حيث،االستصناع عقد تكييف يف اختالفهم بسبب االختالف هذا كان وقد،وحاظر مبيح بني االستصناع عقد
 السلم يف يشرتط ما فيه فيشرتط،بالسلم ملحق االستصناع أن:  واحلنابلة والشافعية املالكية من العلماء مجهور يرى

                                                           

، 5208هـ، مارس5488،ربيع الثاين، 65بدوي،حممد:تطوير وسائل التمويل املصريف يف البنوك اإلسالمية،جملة املسلم املعاصر،بريوت، لبنان،ع1
 550-25ص
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 وسنتناول يف هذا املطلب كل  وأحكامه خصائصه وله بذاته مستقل عقد االستصناع أن فريون:األحناف وأما
 فيمايلي: (فرع ثان(ونتبعه باالستصناع)فرع أولولنبدأ بالسلم)ى عقد على حد

 مــــــــــــــــد السلعقـــــــــــــــــرع األول:ــــــــــــــالف

 البنوك يف ومعوقاته السلم لعقد املصريف مث للتطبيق (أوال)للتأصيل النظري لعقد السلمسنتطرق يف هذا الفرع 
 كمايلي: (ثانيا)اإلسالمية

 لغة واصطالحا لكي نتمكن من التأصيل النظري هلذا العقد،سنحاول تعريفهالتأصيل النظري لعقد السلم: -أوال
 وشروطه ثانيا،فيمايلي:مشروعية عقد السلم  نتعرف عن مدىمث  ، أوال

السلم يف لغة العرب معناه اإلعطاء والرتك والتسليف.والسلم :عقد السلملاللغوي واالصطالحي  مفهومال -1
.ويقال:أسلم،وسلم،إذا أسلف،وهو:أن تعطي ذهبا أوفضة يف سلعة معلومة 1شجر ورقه القرظ الذي يدبغ به األدمي

نوع من البيوع يعجل فيه الثمن،وتضبط السلعة بالوصف إىل اجل  وهو بيع السلم، والسلف:هو .2معلوم إىل أمد
.هذا وقد نقل صاحب كتاب فتح الباري يف باب 3من غري حرب والتسليم،واألسر االستسالم، والسلم: معلوم.

 .5أعم ،لغة أهل العراق،والسلم لغة أهل احلجاز،والسلف أن السلف:4السلم عن املاوردي

اختلف الفقهاء يف تعريف عقد السلم تبعا الختالفهم يف الشروط املعتربة فيه، ومن .فقد  السلم اصطالحا أما
 :ضمن التعريفات الكثرية له يف اصطالح الفقهاء نذكر ما يلي

                                                           

 621، ص56، ج5228،  5منظور اإلفريقي املصري: لسان العرب، دار صادر، بريوت،لبنان،ط ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن1
 355، ص5، ج5273الرازي،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر زين الدين:خمتار الصحاح،ترتيب حممود خاطر بك،دار الفكر،دمشق،سوريا،د.ط ، 2
 476،ص5ج،6،5276ية،معجم الوسيط، دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان، طإبراهيم مصطفى،أمحد حسن الزيات،وآخرون:جممع اللغة العرب3
م( هو:أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي. 5810 -274هـ ، 418- 324املاوردي، أبو احلسن ) 4

سري، وبصري بالعربية. كان من رجال السياسة البارزين يف الدولة العباسية مفكر إسالمي.من وجوه فقهاء الشافعية وإمام يف الفقه واألصول والتف
نشأ املاوردي بالبصرة، وتعّلم ومسع احلديث من مجاعة من العلماء، وتوىل القضاء يف كورة )أستوا( من ناحية نيسابور، .وخصوًصا يف مرحلتها املتأخرة

اشتهر املاوردي بكثرة التأليف وغزارة اإلنتاج، ولكن مل .عودته إىل بغداد وقيامه بالتدريس هـ. تألق جنم املاوردي عند462ولقب بأقضى القضاة عام 
والدين؛ أعالم  يصل إلينا من مؤلفاته إال القليل. وميكن تصنيف مؤلفاته يف جمموعات دينية ولغوية وأدبية وسياسية واجتماعية. ومن أبرزها: أدب الدنيا

وهو خمتصر لكتاب احلاوي الكبري.ومن أشهر كتبه يف جمال السياسة قوانني الوزارة وسياسة امللك؛ نصيحة امللوك؛ تسهيل  النبوة؛ احلاوي الكبري؛ اإلقناع
 النظر وتعجيل الظفر؛األحكام السلطانية الذي يُعد من أشهر كتب املاوردي وأعظمها.

 http://www.mawsoah.netنقال عن :املوسوعة العربية العاملية 
 18، ص4،دارالريان للرتاث،القاهرة، ج5200، 6هـ(:فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ط016،أمحد بن علي بن حجر العسقالين )تالعسقالين 5
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من السلم احرتازا -املسلم فيه احلنفية واحلنابلة:الذين شرطوا يف صحته قبض رأس املال يف جملس العقد،وتأجيل-5
فعرفه احلنفية بأنه:)عقد يثبت امللك يف الثمن عاجال، .كانت هلم وجهة نظر خاصة يف مفهوم عقد السلم-احلال

مؤجل بثمن مقبوض يف جملس ،لة بأنه:)عقد على موصوف يف الذمة.وكذلك عرفه احلناب1ويف املثمن آجال(
 .2العقد(

طوا تسليم رأس املال يف جملس العقد، وأجازوا تأجيله اليومني املالكية:الذين منعوا السلم احلال،لكنهم مل يشرت -6
 .3والثالثة خلفة األمر.فقد عرفوه بأنه:)عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغري عني وال منفعة غريمتماثل العوضني(

 بقوهلم:الشافعية:الذين شرطوا لصحة السلم قبض رأس املال يف اجمللس،وأجازواكون السلم حاال ومؤجال عرفوه -3
 .4)عقد على موصوف يف الذمة ببدل يعطي عاجال(

 .فلم يقيدوا املسلم فيه املوصوف يف الذمة بكونه مؤجال،جلواز السلم احلال عندهم

 .5وعرفه االمامية بأنه:)بيع مضمون يف الذمة مضبوط،مبال معلوم مقبوض يف اجمللس إىل أجل معلوم(-4

وخبالف .وهو عكس البيع اآلجل.املثمن السلم هو تعجيل للثمن وتأخريتتضمن أن ،مجيع التعريفاترأي الباحث:
وطرف آخر لشراء بنك،اتفاق مابني ال السلم بأنه الصرف الذي يشرتط فيه قبض العوضني مجيعاً،وميكن اعتبار

بدفع مثن بنك تسلم يف تاريخ الحق حمدد،يقوم ال.حمدد مسبقا ً  بسعر،بكمية وجودة حمددة،نوع معنيسلعة من 
بإبرام عقد سلم  بنكم الالشراء عند توقيع عقد السلم،أو يف غضون فرتة الحقة التتجاوز يومني أوثالثة.وقديقو 

 .ويسمى هذا العقد بالسلم املوازي لبيع نفس السلعة وبنفس الشروط ملشرتي آخر آخر

القران الكرمي:يقول في ف .عقد السلم مشروع بالكتاب، والسنة، واإلمجاع :وشروطهمشروعية عقد السلم -2
وتضبط هذه اآلية التعامل بني الناس ، 1 تعاىل:"يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فأكتبوه"

                                                           

،دارالفكر، 5226، 6هـ(:رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه االمام أيب حنيفة النعمان، ط5616ابن عابدين،حممد آمني)ت1
 682،ص1بريوت، لبنان، ج

خمتصر املقنع،يف فقه امام السنة أمحد بن حنبل  -هـ(:الروض املربع بشرح زاد املستقنع5815البهويت،منصور بن يونس بن صالح الدين املصري،)ت2
 682،ص6،ج،د.طالشيباين،للحجاوي،شرف الدين أبو النجا املقدسي، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان

 154،ص4ج،5226، 3ط، دار الفكر،بريوت،لبنان،: مواهب اجلليل، لشرح خمتصر خليل احلطاب،أبو عبد اهلل حممد املغريب3
،  3ن،طالنووي،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي: روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت،لبنا4

 464،ص3، ج5225
 356،ص 5ج،6،6888العاملي:الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، منشورات جامعة النجف الدينية،طالعاملي حممد بن مجال الدين مكي  5
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 بالديون،وما يدخل فيها من معامالت مؤجلة،والسلم نوع من الديون.وهي تدل على حل املداينات بعمومها،
مشروعية السلم يف أما عن .املسلم فيه ثابت يف ذمة املسلم إليه إىل أجلهالسلم باعتباره من أفرادها.إذ  ومشلت

قدم النيب صلى اهلل ):)قال-ر-حديث ابن عباس:وردت يف مشروعية السلم عدة أحاديث منها،فقد السنة النبوية
ن معلوم شيء،ففي كيل معلوم ووز  من أسلف يف)):عليه وسلم املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث فقال

 3((.ويف رواية أخرى قال صلى اهلل عليه وسلم:"من أسلم يف شيء فليسلم يف كيل معلوم...2إىل أجل معلوم"
عديدة تنص على إباحة السلم.روى البخاري عن طريق ا آثار ،وردت عن الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهموقد .

اد وأبوبردة يف السلف،فبعثوين إىل ابن أيب أوىف شعبة عن ابن أيب اجملالد،قال:))اختلف عبد اهلل بن شداد بن اهل
احلنطة  رضي اهلل عنه، فسألته فقال:إنا كنا نسلف على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر يف

 .4والشعري والزبيب والتمر،فسألت ابن أبزي،فقال مثل ذلك((

،من القول 5رواية غري ثابتة عن سعيد بن املسيبوقد أمجع الفقهاء على جواز السلم،ومل ينقل خالف ذلك إال 
باعتباره أداة متويل ذات كفأة  أجاز جممع الفقه اإلسالمي التعامل بالسلم يف عصرنا احلاضرهذا وقد .6بعدم جوازه

 حيث جاء يف توصيات املؤمتر.عالية يف االقتصاد اإلسالمي،وسواء أكان يف العمليات الزراعية،أوالصناعية.اخل
يف دورته  5221نيسان 2-5ه املوافق5451لقعدةذي ا2-5جملمع الفقه اإلسالمي املنعقد يف فرتةالفقهي 
ه عالية يف االقتصاد اإلسالمي،ويف نشاطات اءأداة متويل ذات كف ))يعد السلم يف عصرنا احلاضر مايلي التاسعة،

واء أكان متويال قصري األجل،أم من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التمويل املختلفة،س، املصارف اإلسالمية
 .        7متوسطا،أم طويال((

                                                                                                                                                                                     

 (606سورة البقرة،أية)1
وزن متفق عليه،البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي:صحيح البخاري.حتقيق:حممد زهري بن ناصر، كتاب السلم،باب السلم يف 2

 26-12،ص6،ج 6885، 5ق النجاة ،بريوت،لبنان،طمعلوم ، دارطو 
 582،ص2ابن حزم الظاهري،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري:احمللى يف شرح اجمللى باحلجج واآلثار،مرجع سابق،ج3
 555،ص3البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي: صحيح البخاري.مرجع سابق،ج 4
ه،تابعي وهو أحد الفقهاء 53يد بن املسيب رضي اهلل عنه:هو أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي القرشي،ولد سنة سع 5

ه، 24تويف يف املدينة املنورة سنة -حىت مسي رواية عمر-السبعة يف املدينة املنورة،كان أحفظ الناس ألحكام أقضية عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
 586،ص 3،ج6886،  51ر:الزركلي ،خري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي: األعالم ،دار العلم للماليني، بريوت، لبنان ،طأنظ
د بن فقد وردت عنه رواية شاذة ذكرها املاوردي. مفادها أنه كان يقول ببطالن السلم،وهذا القول معارض مبا رواه عبد الرزاق يف مصنفه عن سعي 6

ل عن سلف احلنطة،والكرابيس،والثياب،فقال:ذرع معلوم اىل أجل معلوم،واحلنطة:بكيل معلوم،اىل أجل معلوم(أنظرذلك مفصال:يف فقه املسيب )أنه سئ
 .،هاشم مجيل عبد اهلل76،ص3سعيد بن املسيب،ج

 526،ص 5220، 5البوطي،حممد توفيق:البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع على شرعيتها،دار الفكر، بريوت، لبنان، ط 7
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 الشروط إىل باإلضافة.1عامة بصفة البيع عقد يف يشرتط ما السلم عقد يف يشرتط،فالسلم عقد شروطأما -
 :يلي كما وهي السلم لعقد اخلاصة

 :2شرطان ومها: السلم مال رأس شروط-ا

 معلوما يكون أن من فالبد مالية معاوضة عقد يف بدل السلم عقد يف الثمن ألن:معلوما يكون أن-األول الشرط
 العقد عند معينا يكون أن العقد،وإما جملس يف يعني الذمة،مث يف يوصف أن إما املال ورأس.املعاوضات كسائر

 أو اجلهالة لنفي منها بد ال اليت السلم مال رأس عينه،ومعلومية على العقد يقع مشاهدا،مث حاضرا يكون كان
 . والنزاع اخلصومة

 3احلنفية ذهب الفقهاء،فقد بني خالف حمل الشرط وهذا:العقد جملس يف املال رأس تسليم-الثاين الشرط
 .العقد بطل قبله تفرقا فلو العقد، جملس يف املال رأس تسليم السلم صحة شروط أن إىل.5واحلنابلة 4والشافعية
 :منها أدلة بعد لرأيهم واستدلوا

" معلوم أجل إىل معلوم ووزن معلوم كيل يف فليسلف متر يف أسلف من:"وسلم عليه اهلل صلى الرسول قول-5
 فانه مال رأس إليه يدفع مل أسلفه،فان من يفارقه أن قبل أعطاه إذا إال اإلعطاء يقع وال اإلعطاء مبعىن والتسليف

 .شيئا مسلف غري يكون

 .باإلمجاع عنه منهي بنسيئة،وهو نسيئة بكالئ،أي كالئ عن افرتاقا يكون املال رأس قبض قبل االفرتاق أن-6

 .الثمن وهو اآلخر العوض قبض بتعجيل ذلك فجرب للحاجة، احتمل غررا السلم يف أن-3

 عدمي العقد كان البدالن تأخر مبجرداالنعقاد،فإذا عليها آثارها العقد،هوترتيب يف املقصودة الشرعية الغاية أن-4
  .منه والغاية حلكمته للطرفني،خالفا الفائدة

                                                           

 شروط عقد البيع أربعة وهي:شروط انعقاد، وشروط صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم،والقصد من هذه الشروط يف اجلملة منع وقوع املنازعات بني 1
 1، ص4ع سابق،جالناس ومحاية مصاحل العاقدين، ونفي الضرر والبعد عن املخاطر بسبب اجلهالة، أنظر:ابن عابدين: رد احملتار على الدر املختار،مرج

 587أرشيد،حممود عبد الكرمي،الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية،مرجع سابق،ص2
 .680ص 4ابن عابدين:حاشية رد احملتار إىل الدر املختار شرح تنوير األبصار،مرجع سابق، ج 3
 21، ص3، ج5،5228املعرفة، بريوت،لبنان ،طهـ(: األم ،حتقيق : حممد زهري النجار،،دار 684اإلمام الشافعي )املتوىف:  4
 أنظر مايلي: 5

 .668،ص6،ج 5222البهويت، منصور بن يونس بن إدريس البهويت  :شرح منتهى اإلرادات ،عامل الكتب،بريوت،لبنان، -أ
 625ـ،ص5272،،السعودية،د.طالبهويت،كشاف القناع عن منت اإلقناع،مطبعة احلكومة ،مكة املكرمة-ب
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 العقد جملس يف(السلم مال رأس)الثمن تعجيل اشرتاط يف الفقهاء عندهم،مجهور املشهور يف 1املالكية خالف وقد
 هذا ومع.عنه معفوا البسيط التأخري هذا اعتربوا أهنم حيث.شرط وبغري بشرط، والثالث ليومني تأخريه جيوز: وقالوا
 .العقد جملس يف املال رأس بتعجيل تتحقق إمنا السلم يف العزمية بأن يصرحون أنفسهم املالكية فان

 السلم، عقد لصحة الزما حتققها وجعلوا عديدة شروطا فيه املسلم يف الفقهاء اشرتط لقد:2فيه املسلم شروط-ب
 .املسائل وسائر األحكام مجيع يف متوافقة غري واجتهاداهتم آراؤهم كانت وان

 موصوفا دينا فيه املسلم كون اشرتاط يف الفقهاء بني والخالف:الذمة يف موصوفا الدين يكون أن-األول الشرط
 منه املقصود للغرض مناقضا ذلك بذاته،الن معينا شيئا فيه املسلم جعل إذا السلم يصح ال إليه،وانه املسلم ذمة يف
 .إليه املسلم ذمة يف دينا فيه املسلم ثبوت معجل،ومقتضاه بثمن الذمة يف شئ البيع موضوع هو إذ

 بني املنازعة إىل األبواب ويسد عنه اجلهالة يرفع مبا ببيانه فيه املسلم ومعلومية:معلوما يكون أن-الثاين الشرط
 سائرعقود يف معلوما،كماهوالشأن يكون أن فيه فيشرتط.مالية معاوضة يف بدل ألنه تسليمه عند املتعاقدين
 .والقدر اجلنس ببيان ذلك املالية،ويتم املبادالت

 لصحة وغريهم، واحلنابلة واملالكية احلنفية من الفقهاء مجهور اشرتط:مؤجال فيه املسلم يكون أن-الثالث الشرط
 .3السابقة السلم أحاديث وحجتهم احلال، السلم صحة مؤجال،وقررواعدم فيه املسلم يكون أن السلم

 الرسول السلم،لقول لصحة شرط فيه املسلم فيه يويف الذي األجل معلومية: معلوما األجل يكون أن-الرابع الشرط
 وألن.الفقهاء نص ذلك وعلى.األجل معلومية أوجب فقد(( معلوم أجل إىل.... أسلم من:))وسلم عليه اهلل صلى
  .املنازعة ويقطع اجلهالة ينفي ذلك

 حلول عند وجوده يغلب مما فيه املسلم يكون بأن وذلك:حمله عند التسليم مقدور يكون أن-اخلامس الشرط
 حلول عند التسليم واجب فيه املسلم ألن السلم،وذلك لصحة الفقهاء بني وجوبه على متفق شرط األجل،وهذا
 إىل مثر يف يسلم أن جيوز فال وهبذا.املمنوع الغرور من كان حينذاك،وإال التسليم مقدور يكون أن األجل،فالبد

                                                           

 أنظرمايلي:1
 .683،ص1ج،اخلرشي، حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي: شرح خمتصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة،بريوت،د.ط -أ

 252، ص5220، 5أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب: املقدمات املمهدات،حتقيق: حممد حجي،دار الغرب اإلسالمي،ط-اجلد -ابن رشد-ب
 41،ص5223، 5سالمية،الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت،لبنان،طمحاد،نزيه:عقد السلم يف الشريعة اال 2
 .ابن قدامة: املغين،مرجع سابق،656،ص1.الكاساين:بدائع الصنائع،مرجع سابق،ج151ابن رشد اجلد:املقدمات واملمهدات،مرجع سابق،ص3
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 فتقضي آفة الثمار تصيب قد بعينه،ألنه بستان بعينها،أو خنلة أو معينة أرض فيه،أومثار وجوده يتصور ال أجل
 .أصال تثمر ال أو عليها

 احلنفية فذهب. فيه للمسلم إيفاء مكان تعيني اشرتاط مدى يف الفقهاء اختلف:اإليفاء مكان-السادس الشرط
 .1اشرتاطه إىل الشافعية الشرط،وذهب هذا اشرتاط عدم إىل واحلنابلة واملالكية

التطبيق املصريف هلذا  قبل احلديث عن:اإلسالمية البنوك في ومعوقاته السلم لعقد المصرفي التطبيق -ثانيا
 العقد،سنذكر أوال،بأمهية هذا العقد،ومزاياه االقتصادية،مع التطرق ألهم أشكاله.

 :ينطوي عقد السلم على مزايا اقتصادية كثرية أمههاأهمية عقد السلم وأشكاله:-1

مباشرة إىل نشاط اإلنتاج،وميكن وحدات اإلنتاج والسيما الوحدات اهلامشية اليت تعاين من نقص انه موجه -5
  توفري املبيع يبقى مبوجب العقدويف حالة إخفاق البائع يفاالستمرار يف العملية اإلنتاجية،املال من  رأس

عن اجلهة املنتجة وان كان املسلم إليه املبيع من مصدرآخر مبعىن أن السلم حيفز اإلنتاج بصرف النظر  ملزماً بتوفري
 .هو املعين مباشرة يف اإلنتاج

 .2التمويل الالزم لإلنتاج توفريب منتجني السلم حافزا لتكوين الوحدات اإلنتاجية أي حتويل العاملني إىل يعترب-6

الن العقد يقوم الرقي مبستوى ضبط األسواق ومراقبتها،بإشاعة استخدام املواصفات واملقاييس لضبط املبيع،-3
 .أصال على ضبط املواصفات واملقاييس

 يوفر العقد فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح جمزية، بسبب حصوهلم على بضاعة بأسعار ارخص من األسعار-4
املتوقعة عند التسليم، ومن الطبيعي ان تكون أسعارالسلم أقل من أسعارالبيع العادي.الن العقد يساهم يف ختفيض 

 .التمويل واإلنتاجتكاليف 

 :1يعتربعقد السلم من انسب العقود لتوفريالسيولة الالزمة للمنتجني ألسباب أمهها-1

                                                                                                                                                                                     

 650،ص6.البهويت:شرح منتهى االرادات،مرجع سابق،ج365،ص4ج
 .653،ص1ساين:بدائع الصنائع،مرجع سابق،جالكا-أنظر: أ 1
. النووي،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي: روضة الطالبني وعمدة املفتني، 626،ص3البهويت:شرح منتهى اإلرادات،مرجع سابق،ج-ب

 56،ص 4، ،ج5225،  3حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت،لبنان،ط
 70ص، 5،6884اخلياط،عبدالعزيز،والعيادي،امحد:فقه املعامالت وصيغ االستثمار،املتقدمة للنشروالتوزيع،عمان،ط 2
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 .إن التمويل يتم على شكل نقد سائل، مما مينح املنتج احلرية التامة يف استعمال األموال املتحصلة من السلم-أ

 .نتاج والتسويق، وخماطر االئتمان التجاريانه خيتصرالدورة النقدية للمؤسسة املنتجة،ويقلل من كلف اإل-ب

يوفرعقد السلم للمنتج التمويل الالزم لإلنفاق على العملية اإلنتاجية وخيفض من تكاليفه ففي هذه العملية -2
اختصار جلهد املنتج ولتكاليف اإلنتاج،فبدون هذه اآللية،على املنتج أن يقوم ببذل جهود وحتمل تكاليف إضافية 

 .التمويل والتسويق والتخزين وغريهاتشمل تكاليف 

بالنسبة للبنك يوفر استخدام عقد السلم ممارسة بعض أنواع التجارة احلقيقة، بداًل من التمويل القائم على -7
 .2االئتمان املايل فقط وهو الدور الذي طمحت البنوك اإلسالمية للقيام به يف البداية

املال العامل، من حيث انه متويل قصري األجل موجه مباشرة  يتميز بيع السلم كذلك مبألمته لتمويل رأس-0
 .للنشاط اإلنتاجي للمؤسسة املتمولة

الباحث عن  أشكال متعددة لكن سريكز-السابق ذكرها -لعقد السلم املستويف شروطه.فأشكال عقد السلمأما -
 :يليفيما التجاري داخل البنوك اإلسالمية واليت ميكن حتديدها  أشكال السلم املشهورة كعقود لالستثمار

العقود املستحدثة وهو دخول املسلم إليه يف عقد سلم مستقل مع  السلم املوازي: فالسلم املوازي من صور-5
طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاهتا مطابقة ملواصفات السلعة املتعاقد على تسليمها يف السلم األول. 

كن من الوفاء بالتزاماته فيه تتضمن صيغة (السلم والسلم املوازي) طرفا ثالثا وسيطا بني املشرتي واملنتج، وليتم
املمول ويتم  يرغب يف شراء البضاعة سلمًا من املنتج وبيعها سلما للمشرتي. والطرف الثالث املقصود هو البنك

ت الشراء املقدمة إليها إىل البنك ، حبيث يقوم العميل ذلك بان تقوم الشركة املنتجة "املسلم إليها"  بتحويل طلبا
بتقدمي طلب الشراء إىل البنك مباشرة حمدداً فيه الكمية واملواصفات والثمن واجل التسليم، ويربمان عقد سلم مبا 

ات اتفقا عليه.ويقوم البنك بتوقيع عقد سلم آخر مستقل مع املنتج حيدد فيه الكمية واملواصفات مطابقة للمواصف
املطلوبة منه يف العقد األول،وحيدد اجل تسليم اقرب من األجل األول ليتمكن من الوفاء مبا التزم به يف العقد 
األول وبسعر أعلى دون اإلشارة أو االتفاق على نفس السلعة األوىل، وإال سيكون من باب بيع املسلم فيه قبل 
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ون دورالبنك يف هذه العملية مزدوجا،وتتضمن هذه العملية قبضه وهذ االجيوز،ومسي هذا العقد بالسلم املوازي.ويك
فعقد السلم املوازي هو عقد سلم يعتمد .ثالثة أطراف وعقدين مستقلني اليتعلق تنفيذ أحدمها على تنفيذ اآلخر

 يف عقد سلم ظره من مبيع بصفته مشرتيا)مسلما(فيه البائع)املسلم إليه( يف تنفيذ التزاماته على ما يسـتحقه وين
سابق،دون أن يعلق عقد السلم الثاين على عقد السلم األول.وهبذا ميكن للمشرتي يف عقد سلم )املسلم( فيما 
بني تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض املسلم فيـه أن يكـون بائعا)مسلما إليه( يف سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط 

 مجاالت تطبيق هذا العقد متعددة. وميكن للمسلمعقد السلم األول الذي أبرمه أو بشروط معدلة.وعلى هذا ف
)املشرتي( فيما بني تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض املسلم فيه أن يكون مسـلما إليه)بائعا( يف سلعة مماثلة وبشروط 

.فالبنك اإلسالمي 1مماثلة لشروط عقد السلم األول الذي أبرمه أو بشروط معدلة،وهو ما يعرب عنه باملسلم املوازي
ميكنه أن يستخدم هذا األسلوب املعاصر،فهو بصفته مشرتيا يف عقد سـلم أول حيصل على السلعة اليت يريد 

ا أن البنك يستفيد املتاجرة هبا يف الوقت الذي يريده،فتنشغل هبا ذمة البائع الذي جيب عليه الوفاء مبا التزم به،كم
ا فيأمن بذلك تقلب األسعار.ويستطيع هذا البنك إذ أن بيع السلم أرخص من بيع احلاضر غالبمن رخص السعر،

أن يعقد سلما موازيا،فيبيع بعقد سلم جديد بضاعة من نفس النوع الذي اشرتاها بالسلم األول دون ربط بني 
العقدين.وال خالف بني الفقهاء يف أن عقد السلم إذا أبرم بني عاقدين مستجمعا أركانه وشروط صحته فإنه 

فإذا قبض سلم فيـه إىل رب السلم.وعلى ذلك،رأس املال إىل املسلم إليه وانتقال ملكية امليقتضي انتقال ملكية 
 أمـا املـسلم فيـهألنه مـلكه وحتت يده.فيه بكل التصرفات السائغة شرعا، املسلم إليه رأس املـال كان له أن يتصـرف

))مجيع الديون اليت يف قرة.قـال السـيوطي:ته له غري مستإال أن ملكيرته ملـكا للمسـلم مبقتضى العقد،،فمـع صريو 
الذمة بعد لزومها وقبض املقابل هلا مستقرة إال دينا واحدا هو دين املسلم، فإنـه وإن كان الزما فهو غري 

 ((.مستقر.وإمنا كان غري مستقر ألنه بصدد أن يطرأ انقطاع املسلم فيه فينفسخ العقد

لتطـبيقات املعاصرة لعقد السلم،قيام البـنك اإلسالمي بشراء بضـاعة السلم مع توكيل الغري ببيع السلعة:من ا-6
على أساس عقد السـلم،مث يقوم بتوكيل جهة ما قد يكون البائع نفسه أو غريه ليتوىل تصريف البضاعة بالنيابة عنه 

يث تكون مما بسعر حيدده البنك.يقتضي تطبيق هذا األسلوب أن خيتار البنك بعناية السلع اليت سيتعامل هبا حب
 ، يقبل التخزين مدة مالئمة،مع حتديد سعر شراء البنك هلا على حنو يأخذ باحلسبان الدورة الزمنية املعتاد لتصريفها

وكذلك نفقات التخزين وحنوها من التكاليف،وكذا تقلبات األسعار املعتاد يف تلك السلع. وعلى هذا األساس فإن 
يدخل بعقود مع الوسطاء املوزعني لتلقى السلع نيابة -لسلم لشراء السلعيف الوقت الذي يدخل فيه بعقد ا-البنك
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عنه وختزينها لديهم،مث بيعها حلساب البنك.وميكن للبنك أن يتفق مـع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع 
لما ألجل، مع أخذ الضمانات الالزمة للدين.وبذلك يكون البنـك قد استخدم أمواله يف متويل شراء السلع س

بأسعار منخفضة نسبيا،مث بيعها بعد قبضها ألجل بأسعار مرتفعة نسبيا.وقد يكون هؤالء الوسطاء جهة أخرى 
غري البائع يف عقد السلم األول،كما ميكن أن يوكل البنك نفس البائع لتصريف البضاعة.ويف كثري من األحيان 

مولة أو أجرة حمددة لذلك.ومثال هذا األسلوب أن يقوم البائع هبذه املهمة متربعا، ولكن قد يتفق أحيانا على ع
يشرتي البنك اإلسالمي كمية من األمسنت)مثال( على أساس عقد سلم، ويتضمن العقد أن يضع املصنع كمية 

ويوكله البنك ببيعها حلساب البنك بسعر ناجز أو ستودعاته باسم البنك صورة مميزة.األمسنت بعد إنتاجها يف م
قدار الذي حيدده البنك،وميكن للبـنك أن جيعل للمصنع أجرة على البـيع مبلغا حمدد أو نـسبة مؤجل ال يقل عن امل

من مثن املبيع.وميكن أن يكون البيع املشار إليه نقدا،كما ميكن للبنك أن يأذن للمصنع بأن يبيع ألجل بشروط 
يف عقد السلم بتسويق البضاعة  يرتضيها البنك, ومنها أخذ ضمانات كافـية للوفـاء بالثمن. إن قيام البائع

وتسليمها مبعرفته إىل املشرتي النهائي يكون جائزا باعتباره وكيال عن البنك وهو املشرتي األول يف عقد  السـلم 
وبطبيعة احلال يتطلب هذا أن يتحمل البنك كامل املسؤولية فيما يرتتب عن هذا البيع للمشرتي اجلديد. وال مانع 

 .بأجر أو بدون أجر ألن الوكالة تصح يف كلتا احلالتني أن يقوم البائع بذلك

ان اعتماد صيغة السلم بوضعها احلايل يعد :لعقد السلم ومعوقاتها في البنوك اإلسالمية عمليةالتطبيقات ال -2
يصعب غة يف نسختها املصرفية املعاصرة،فقد كان التجار قبل إحياء هذه الصياإلسالمية، البنوك احًا حققتهجن

فجاءت ،عليهم تفرض الفوائد الظاملة التقليدية، اليتعليهم العثور على ممول ملشروعاهتم مما كان يلجئهم إىل البنوك 
صيغة أهنا حمل التمويل الربوي،ومما يشكر هلذه ال -جزئياً  -صيغة عقد السلم لتكون من الصيغ الفعالة اليت حلت

-ستثماري،فمحل التعاقد سلعة من السلع اليت ميكن وصفهابل هلا مع ذلك جانب اليست صيغة متويل حمضة،
باالسرتاتيجية،كاملواد الغذائية واألدوات الصناعية، بل حىت توفري املساكن والعقارات، وهذا األمر مهم -غالباً 

ميكن  اإلسالمية، اليت جيب أن تتوخى مقاصد الشريعة يف تقدمي االستثمار على اإلقراض اجملرد، هلذا للبنوك بالنسبة
إذ هو يف حقيقته بيع ال إقراض، لكنه بيع آجل بعاجل.تطبقه البنوك صيغة السلم متوياًل استثمارياً، أن نعد

(.لكن هذا التطبيق هلذا العقد احليوي،ال خيلو من الصعوبات واملخاطر احملدقة  أاالسالمية يف عدة جماالت مهمة)
 (:بكما سنرى يف )
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إن السلم كما كان بالغ األمهية كباب من املداينات يف في البنوك اإلسالمية:لعقد السلم  العملية التطبيقات-أ
العصور اليت خلت واألزمات اليت سـلفت، فإنه يعد يف عصرنا احلاضر أداة متويل)ائتمان( ذات كفاءة عالية يف 

ويل املختلفة،سواء االقتصاد اإلسـالمي ويف نشـاطات البنوك اإلسالمية من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التم
أكان متويال قصري األجل أم متوسطا أو طويال،واستجابتها حلاجات شرائح خمتلفة ومتعددة من العمالء، سواء 
أكانوا من املنـتجني الزراعيني أو الصناعيني أو املقاولني أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل 

يكون عقد السلم طريقًا للتمويل يغين عن القرض بفائدة، فمن عنده والنفقات الرأمسالية األخرى.إذ ميكن أن 
سلعة مشروعة ينتجها ميكنه أن يبيع كمية منها، تسلم يف املستقبل، وحيصل على مثنها حااًل، ولذلك يكون عقد 

ضاً السلم أحد الوسائل اليت يستخدمها البنك اإلسالمي يف احلصول على السلع موضوع جتارته، كما يستخدمه أي
يف بيع ماتنتجه شركاته ومؤسساته، ولقد تبني من الواقع العملي أن العديد من البنوك اإلسالمية تطبق هذه الصيغة 
يف متويل العديد من الشركات الصناعية،وميكن استخدام بيع السلم يف اإلنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات 

ناحية النظرية ميكن تسمية عقد السلم بالعقد التشغيلي أو عقد قبل إنشائهًا وتسليمها بعد االنتهاء منها.من ال
رأساملال العامل الن اثرالعقد يظهر مباشرة يف"النشاط اإلنتاجي" ألنه يتطلب من الشركة البائعة املباشرة يف تنفيذ 

سة وهو اجلزء العقد والقيام بعمليات اإلنتاج،كما يظهراألثرعلى النشاط املايل بزيادة رصيد النقدية لدى املؤس
األكثر سيولة من رأساملال العامل.ومن الناحية النظرية أيضا ميكن تطبيق العقد على مجيع األنشطة االقتصادية 
طاملا كانت منتجاهتا قابلة للضبط والقياس كالصناعة والتجارة واملقاوالت، كما ميكن تطبيقه على خمتلف درجات 

ظهر لنا قلة .أما التطبيق العملي في1غرية واملتوسطة والكبرية((املنتجني من أصحاب األعمال))املؤسسات الص
وعلى الرغم من ذلك هناك جماالت واسعة لتطبيق  1استعمال السلم ورمبا انعدامه لدى غالبية البنوك اإلسالمية

 :العقد مثل

كبرياً -5 من عمليات شراء  عمليات شراء النفط اخلام من املنتجني،وبيعها ملصايف التكرير.مع مالحظة أن جزءا ً
النفط يف السوق العاملية جتري على أساس تسليم آجل)شهرين أو ثالثة(مبوجب عقود آجله،حىت لوكان التحوط 

 .الدافع احلقيقي ألغلبها

شراء منتجات مصانع احلديد واالمسنت وغريها من الشركات املماثلة بأمثان تدفع مقدماً على أن يتم التسليم -6
 .يف وقت الحق
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 يواجه التطبيق العملي لعقد السلم يف البنوك اإلسالمية،اإلسالمية: البنوك في السلم عقد تطبيق اتمعوق-ب
 :2معوقات كثرية بالرغم من املزايا الكبرية اليت يتمتع هبا هذا العقد.نذكر منها ما يلي

األجل مما يولد نزاعا مشكلة حتديد الثمن،إذ أن عقد السلم من العقود اآلجلة،والسعر قد يرتفع عند حلول -5
 .بني الطرفني

عدم إمكانيةاملسلم إليه من الوفاء بالتزاماته بسبب قلة اإلنتاج،أوبسبب مماطلته مستخدما يف ذلك حججا -6
 . واهية.كالغنب يف احملصول،أو رداءة املوسم،يف حالة السلم الزراعي..اخل

مي.لذلك جيب على البنك اإلسالمي أن يكون مشاكل االستالم،والتسويق والبيع اليت تواجه البنك اإلسال-3
 .3على قدر كبري من االستعداد الفين،بتهيئة الكوادر واملخازن ووسائط النقل،للقيام بعمليات االستالم والبيع

 : عقد االستصناعالفرع الثاني

 قبل من واسع نطاق على ستخدمةوم الشريعة مع متوافقة،تمويللل اإلسالمية الصيغ أحد هو االستصناععقد 
 إىل باإلضافة العالقة ذات واملنتجات ،السكنية واألبراج املباين تشييد لتمويل،اإلسالمية املالية واملؤسساتالبنوك 
عقد االستصناع من البيوع ف.ىاألخر  الصناعات من ذلك إىل وما واملعدات واآلالت،والسفن الطائرات تصنيع

 يف وخماطره لالستصناع املصرفية (وللتطبيقاتأوال)النظري لهماهية هذا العقد بالتأصيل املؤجلة،وسنتعرف عن 
 . (ثانيااإلسالمية) البنوك

سنتناول يف التأصيل النظري لعقد االستصناع،التعريف اللغوي : التأصيل النظري لعقد االستصناع-أوال
 وشروطه،فيمايلي: مدى مشروعية عقد االستصناع واالصطالحي،هلذا العقد.مث

استفع املصنع،فاأللف والسني  االستصناعاالستصناع لغة،:عقد االستصناعاللغوي واالصطالحي ل تعريفال-1
والصنع.يقول الرازي)الصنع(بالضم مصدرقولك صنع إليه معروفًا وصنع به  للطلب،يقال استغفار لطلب املغفرة.

 .1تعاىل:"واصطنعتك لنفسي"بكسرالضاد:حرفة الصانع، واصطنعه: اختذه،قال  والصناعة.4صنيعًا قبيحًا أي:فعل
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واستصنع الشيء:دعا إىل ،2يقول ابن منظور:))ويقال اصطنع فالن خامتًا إذا سأل رجاًل أن يصنع له خامتًا ((
دت تعاريف عقد االستصناع لكن ،فتعدالتعريف االصطالحي لالستصناعأما .3صنعه فاالستصناع:طلب الفعل

تعريف الكاساين:))هوعقد على مبيع ب .ولنبدأتقريبا كما سنرى ة،وسنقتصر على التعاريف املشهور املضمون واحد
ريف تعو .اشرتاط حتديد الثمن،فلم يكن جامعاً  وهنا قد بني كونه عقدا،لكن مل يذكر 4يف الذمة شرط فيه العمل((

ابن اهلمام:))االستصناع طلب الصنعة وهو أنيق وللصانع خف أومكعب،أو أواين الصفر اصنع يل خفًا طول 
وسعته كذا أودستا أي برمة تسع كذا،وزهنا كذا،على هيئة كذا بكذا ويعطى الثمن املسمى اليعطي شيئاً يف  هكذا

 تعريف السمرقندي:))هوأما .صوره وهو تعريف بالرسم ال احلد،حيث عرف االستصناع بذكر. 5عقد اآلخر معه((
الثمن  خمتصر،لكن يالحظ عليه عدم ذكروهو تعريف .6على مبيع يف الذمة وشرط عمله على الصانع(( عقد

ويالحظ عليه كذلك عدم ،7جملة األحكام العدلية:))مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا(( تهفر عو .واشرتاطه
القانون األساسي للبنك العريب وقد أورد .ذكر الثمن واشرتاطه،وكذلك فهو غري مانع حيث يدخل فيه اإلجارة

بقوله:))هو عقد بني الشركة والصانع يتعهد مبقتضاه بأن يصنع شيئا  قد االستصناعتعريف ع اإلسالمي الدويل
موصوف النوع والقدر،ومتفقا فيه على طريقة التسليم،ومدة االجناز لقاء مثن معلوم تتعهد به الشركة مقابل املادة 

 .8والعمل،أو مقابل العمل اذا قدمت الشركة املادة((

 حقيقة هو الذي-شيء صنع على التعاقد اجلزائري املدين التقنني اعترب:لالستصناع القانوني التعربف-2
 بأهنا 549 املادة يف املقاولة فعرف العمل، على الواردة العقود باب يف ذكرها اليت املقاولة عقود من- االستصناع
 ، 9اآلخر(( املتعاقد به يتعهد أجر مقابل عمال يؤدي أو شيئا يصنع أن املتعاقدين أحد مبقتضاه يتعهد ))...عقد

 العمل رب يقدم أن على فحسب عمله بتقدمي التعهد على يقتصر أن للمقاول ))جيوز بأنه 550 املادة يف وجاء
                                                                                                                                                                                     

 (45سورة طه،اية) 1
 682،ص0ابن منظور:لسان العرب، مرجع سابق، ج 2
 .375.الرازي،خمتارالصحاح،مرجع سابق ،ص682، مرجع سابق،ص0ب،جابن منظور:لسان العر 3
 3،ص1،ج 5202، 6الكاساين،عالءالدين:بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية،بريوت،ط4
العلمية،بريوت ، ابن اهلمام،اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام:شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي،دار الكتب 5

 554،ص7،ج 6883، 5لبنان،ط
 362،ص6،ج5224،  6السمرقندي، عالء الدين: حتفة الفقهاء، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط 6
 13،ص5220، 5الزحيلي،حممد:قضاء املظامل يف الفقه االسالمي ،دار املكتيب للطباعة والنشر، دمشق، سوريا،ط 7
 3، النظام األساسي، صالبنك العريب اإلسالمي الدويل 8
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معا  والعمل املادة بتقدمي املقاول يتعهد أن جيوز كما بعمله، القيام يف هبا يستعني أو يستخدمها اليت املادة
 :للمقاولة صورتني بني املدين التقنني ميز .فقد1((

 .الفقهي مفهومه يف االستصناع عقد على ينطبق وهذا معا، واملادة العمل املقاول يقدم أن :األوىل الصورة -

 هنا املقاول فيكون عنده، من الصنع مادة العمل رب يقدم أن فقط،على العمل املقاول يقدم أن :الثانية الصورة -
 .وشروطه أحكامه اإلسالمي الفقه بني الذي ،2مشرتكا أجريا

 .املقاولة عقد ضمن االستصناع عقد إدراج على العربية القوانني معظم سارت وقد

 القانون يف وتعريفه ،اإلسالمي الفقه يف االستصناع تعريف بني توافقا هناك أن سبق مما نستخلصرأي الباحث:
 جاء ما على تنطبق اإلسالمي الفقه عليها اليت نص حقيقته فإن،باالسم االستصناع يذكر مل وإن فحىت .الوضعي

عقد االستصناع  ف .واملباين باأللفاظ ال واملعاين باملقاصد العقود يف والعربة املقاولة، عقد موضوع يف القانون يف
أو املؤسسة االقتصادية  بنك اإلسالمي))عبارة عن دخول اليف العمل املصريف كأسلوب للتمويل واالستثمار

مبا يلزم للمشروع من أعمال تصنيع،أو بنك اليف مشروع معني على أساس قيام بصفتها مموال بتمويل جزئي،أو كلي 
 :أن هذا التعريف هو األقرب ملا يلي الباحث رىوي.3بناء بنفسه،أو بغريه.حبيث يقدم املادة والعمل معا((

دية،وهي كوهنا ممولة للمشروع وصانعة يف آن واحد،ألن الدافع األساسي أنه قد عرب عن صفة املؤسسة االقتصا-5
لقدوم العميل إىل البنك ليس كون البنك صانعا،أو مقاوال بل هو احلصول على التمويل الالزم إلقامة الصنعة،فهو 

يف املقاولني وأجور حمتاج إىل التمويل والصنعة معا،فيقوم البنك بتوفريمها للعميل معا،وبذلك يريح العميل من تكال
 .العمال

أنه اشرتط على املؤسسة االقتصادية)الصانع( تقدمي املادة والعمل معا،وهو بذلك يتفق مع االستصناع باملفهوم -6
 .الفقهي،ولو اقتصر على العمل وحده لكان خمالفا لطبيعة االستصناع ولصار إجارة
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من حيث  االستصناع إىل القول جبواز عقد ذهب مجهور الفقهاء:وشروطه مدى مشروعية عقد االستصناع-3
املبدأ،وان كان هناك خالف بينهم يف تكييفه الفقهي،هل هو سلم أم عقد مستقل بذاته،أم وعد،وهذا خالفا 
ملايذكره العديد من الباحثني الذين يعتربون أن عقد االستصناع مل يقل به ومل جيزه أحد إال احلنفية.نعم احلنفية هم 

ولكن ما هيته وحقيقته وأحكامه موجودة عند غريهم،ولكن حتت باب االستصناع حبثا مستقال، دوا لعقدمن أفر 
 فيمايلي:.ىوسنعرض اراء املذاهب الفقهية يف عقد االستصناع كل على حد. 1آخر غري االستصناع

اهلل صلى  االستصناع،وأدلتهم يف ذلك ما روي أن رسول احلنفية اىل القول جبواز املذهب احلنفي:ذهب مجهور-5
على عمل وصنعة،ليس  تعاقد-صلى اهلل عليه وسلم-أنه وهو اهلل عليه وسلم،استصنع منربا.ووجه الداللة ظاهر

كذلك قوله عليه السالم:))مارآه املسلمون .يف احلال بل سيوجد مستقبال،وهذا دليل اجلواز عليه موجودا املعقود
أيضا .واعتربوه حسنا وهلذا جرى به تعاملهم املسلمون،.وعقداالستصناع مما رآه 2حسنا فهو عند اهلل حسن((

احلنفية كلهم  ونشري إىل أن مجهور.اإلمجاع الثابت بالتعامل من لدن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يومنا هذا
 :االستصناع ودليله يف ذلك ذهب إىل عدم جواز الذي،ومل خيالف منهم إال زفر االستصناع مع جواز

 .على خالف القياس،فالقياس يأىب جوازهأنه ثابت -

 .أن االستصناع بيع معدوم،وهو منهي عنه-

املذهب املالكي:ذهب املالكية إىل القول جبواز االستصناع من حيث املبدأ،ولكنهم مل يفردوا له حبثا مستقال -6
جاء . 3عقد سلم وإمنا جعلوه ضمن عقد السلم.فإذا حتققت يف االستصناع شروط السلم صح هذا العقد واعترب

يف املدونة:))قلت ما قول مالك يف رجل استصنع طستا أو تورا،أو قمقما،...أو شيئا مما يعمل الناس يف أسواقهم 
من آنيتهم.أو أمتعتهم اليت يستعملون يف أسواقهم عند الصناع...فقال أرى يف هذا أنه إذا ضرب للسلعة اليت 

الذي يعملها بصفة معلومة وليس من شئ بعينه يريه إياه يعمله استعملها أجال بعيدا،وجعل ذلك مضمونا على 
                                                           

 543عربيات، وائل حممد:املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية،مرجع سابق،ص1
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منه ومل يشرتط أن يعمله رجل بعينه،وقدم رأس املال أو دفع رأس املال بعد يوم أو يومني،ومل يضرب لرأس املال 
 .1أجال،فهذا السلف جائز وهو الزم للذي عليه يأيت به إذا حل األجل على صفة ما وصفنا((

ي:أحلق الشافعية االستصناع بعقد السلم،وان كان الشافعية يفرقون يف السلف يف الصناعات املذهب الشافع-3
املكونة من مادة أو مادتني فأكثر،فبالنسبة للمادة فان الشافعي يلحقه بالسلم،إلمكان ضبط وزهنا ومعرفة مقدارها 

هالة يف حتديد الصفات والوزن فال توجد اجلهالة،أما إذا كان أكثر من ذلك فال جييزه الشافعية لوجود اجل
جتماع ))وال يصح السلم يف خمتلف أجزائه،كربمة معمولة وكوز،وطس...لندرة ا جاء يف مغين احملتاج.2والنوع...اخل

 ملخالفة أعالها أو وسطها ألسفلها إما الختالف األجزاء يف الدقة،أوولتعذر ضبطها الوزن مع الصفات املشروطة،
 . 3السلم فيها وزنا النضباطها،ألن مجلتها مقصودة،وما فيها من التفاوت جيعل عفوا((أما قطع اجللد فيجوز ،

يصح مطلقا يف كل  االستصناع ان،القول األول،اىل قولني.فاملذهب احلنبلي:تعددت الرواية يف املذهب احلنبلي-4
،فريى القول الثاينأما .4اما ميكن ضبط صفته، حىت يف األواين املختلفة ألن التفاوت يف ذلك يسري وميكن ضبطه

اليصح يف األواين املختلفة اليت جتمع أخالطا متميزة،وأما ما ال خيتلف كاهلاون،والسطل املربع  بأن االستصناع
ألنه يصح بيعه ،5احلنابلة فيصح إلمكانية ضبطه وكذا الثياب املنسوجة،والرماح ...،وهذا ما ذهب إليه مجهور

الثمن معها غالبا،فيصح السلم فيه كاخلشب والقصب وما فيه من غريه  يتفاوتوميكن ضبطه بالصفات اليت ال 
 .6واإلحاطة به،وال يتفاوت كثريا فال مينع متميز ميكن ضبطه

فعقد االستصناع،قالت به مجلة املذاهب الفقهية من حيث صورته  خالل آراء الفقهاء السابقة، منرأي الباحث:
مشروع دلت على مشروعيته أدلة   واختالفاته ورواياته.فهو عقد جائز وماهيته،وان كان لكل مذهب تفصيالته

 اإلسالمي،يف دورة مؤمتره السابع االستصناع جممع الفقه اإلسالمي مبنظمة املؤمترعقد  حبثقد و .كثرية سبق ذكرها
قواعد الفقهية يف وجاء يف القرار ما يأيت:مراعاة ملقاصد الشريعة يف مصاحل العباد وال 27/3/7رقم  القرار وأصدر ،

                                                           

 5224، 5االمام مالك،مالك بن أنس االصبحي:املدونة الكربى،برواية سحنون عن ابن القاسم عن اإلمام مالك،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط1
 20،ص
 541سابق، صمية واملؤسسات االقتصادية،مرجع عربيات، وائل حممد:املصارف اإلسال 2
 518،ص6الشربيين،مشس الدين،حممد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،مرجع سابق،ج 3
 573ابن مفلح،أبو إسحاق،برهان الدين إبراهيم:املبدع يف شرح املقنع،مرجع سابق، ص 4
 573صاملرجع السابق،  5
 640،ص4ابن قدامة،أبو حممد،عبد اهلل بن أمحد:املغين،مرجع سابق، ج 6



 
154 

واسعة للتمويل والنهوض  العقود والتصرفات،ونظرًا ألن عقد االستصناع له دور يف  الصناعة،ويف فتح جماالت
 :باالقتصاد اإلسالمي.قرر

ملزم للطرفني إذا توافرت فيه األركان  -وهو عقد وارد على العمل والعني يف الذمة-إن عقد االستصناع-5
 .والشروط

 :عقد االستصناع ما يلييشرتط يف -6

 .بيان جنس املستصنع نوعه وقدره وأوصافه املطلوبة -أ

 .أن حيدد فيه األجل -ب

 . يف عقد االستصناع تأجيل الثمن كله،أوتقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة جيوز-3

 .ناك ظروف قاهرةأن يتضمن عقد االستصناع شرطاً جزائياً مبقتضى مااتفق عليه العاقدان مامل تكن ه جيوز-4

 :1وهي-البيع شروط إىل إضافة-خاصة شروط االستصناع لعقد يشرتط،فاالستصناع عقد شروطأما -

 .التسليم عند التنازع مينع وافياً ًً  حتديدا صناعته املطلوب الشيء مواصفات بتحديد: معلوماً  املصنوع يكون أن-5

 .وحنوذلك واحلبوب البقول يف يصح فال الصناعة، تدخله مما املصنوع يكون أن-6

 فيه، التعامل فيما يصح استحساناً،فال جائز االستصناع فيه،ألن التعامل جيري مما املصنوع الشيء يكون أن-3
 وأما زمان، على والزمان مكان على مكان يقاس وزمان،فال مكان كل يف السائدة األعراف حبسب خيتلف وذلك

 .السلم بطريق إليه التوصل ميكن فإنه بصناعته العادة به جتر مل مما صنعه املطلوب الشيء كان إذا

 إجارة عقد يكون فإنه املستصنع من كانت فإذا الصانع، من املصنوع الشيء يف املستخدمة املواد تكون أن-4
 .استصناع العقد

 .التنازع مثال،ملنع املائة أو كاأللف، وعدداً  اجلزائري، كالدينار جنساً  الثمن بيان-1

 .ذلك إىل احتيج إذا املبيع تسليم مكان بيان-2
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 .أجل فيه يكون أال-7

 للعميل بالتصنيع،والجيوز للقيام ثالثاً  طرفاً  يوكل أن لعميله،وميكن املصنعة السلعة بتسليم البنك يلتزم-0
 حالة يف إال كامل، بشكل الصانع مسؤولية من ذلك أن حيث املصنعة، السلعة صنع يف املشاركة( املستصنع)

 . عليها للبناء باألرض املسامهة

 توقيع عند الثاين للطرف لالستصناع الكلي املبلغ بدفع إما األول يقوم بأن ،والبنك العميل بني االتفاق ميكن-2
 .الطرفني عليهابني االتفاق يتم حمددة مدة يف أقساط العقد،أوعلى

 يلزم ذلك،حيث على البنك ووافق املواصفات تغيري العميل طلب إذا إال االستصناع عقد قيمة تغيري يتم ال-58
 .أونقصان زيادة اجلديدة القيمة حتديد فيه يتم جديد عقد توقيع

 استشارية كجهة)عنه ينوب من بنفسه،أويوكل السلعة صناعة عملية على باإلشراف املستصنع يقوم أن ميكن-55
 أي ذلك أالينشأعن عليها،على اتفق اليت للمواصفات تصنيعها أثناءعملية املصنعة السلعة مطابقة من للتأكد(

 (.والصانع املستصنع بني)بينهما التزام

 إىل املصنعة السلعة ببيع منه توكيل على حصوله حال ،يف(املستصنع) عميله عن نيابة البنك يقوم أن ميكن-56
 .أيضاً  املهمة هبذه للقيام املصرف قبل من الصانع يوكل أن ميكن آخر،كما طرف

 كالصيانة املصنعة، السلعة مع عادة تقدم اليت البيع بعد ما خدمات االستصناع عقد يتضمن أن ميكن-53
 .1والضمان

قبل احلديث عن التطبيق املصريف هلذا  :اإلسالمية البنوك في ومخاطره لالستصناع المصرفية التطبيقات-ثانيا
 العقد،سنذكر أوال،بأمهية هذا العقد،و أهم أشكاله.

احتل االستصناع دورا رئيسا يف استثمارات البنوك : االسالمية البنوك فيوأشكاله  االستصناع عقدأهمية  -1
اإلسالمية،واخلليجية على وجه اخلصوص،إذ قامت البنوك بتمويل املباين السكنية واالستثمارية،بنظام عقود 

د،وسامهت بذلك يف حل االستصناع حىت بلغت األموال املستثمرة يف هذا اجملال عدة مليارات للبنك الواح
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وتتضح أمهية عقد االستصناع باحلاجة إليه يف احلياة البشرية،حيث بني اهلل عز وجل أن .1مشكالت معاصرة كثرية
البشر متفاوتون فيما بينهم تسخرياً منه سبحانه لبعضهم البعض.فقال تعاىل:"حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة 

 ومن صور،2درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورمحة ربك خريمما جيمعون"الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
تسخري البشر لبعضهم البعض،عقد االستصناع،فاملستصنع حمتاج ملن يصنع له حاجته بالشكل الذي يريد،والصانع 

ى حمتاج إىل املال الذي يأخذه مقابل صنعته ليستعني به على مصارف احلياة هذا على وجه اإلمجال،وأما عل
 :التفصيل فلالستصناع أمهية تتضح فيما يلي

من جهة الصانع: يعلم بأن مايصنعه جرى بيعه مسبقاً وحتقق أنه ربح فيه وعرف مقدار رحبه، فهو يعمل بطمأنينة 
وعلى بصرية.أما بغري عقد االستصناع فإن الصانع قد حيتاج إىل مدة لتسويقه ورمبا خيسر خسائر كبرية على حفظه 

 .-من جهة العمل ومن جهة املواد-وقد تكسد البضاعة فتكون اخلسارة مضاعفةحلني البيع.

من جهة املستصنع: فبكونه حيصل على مايريد بالصفة والنوع الذي يريد،فال يضطر لشراء ما قد اليناسبه من 
البضائع اجلاهزة، بل إن بعض األمور التوجد جاهزة بل البد من طلب صنعها من الصنائع فتصنع حسب 

طلب، كبعض البيوت واألبنية، كما أن املستصنع يكون مطمئنًا باالستصناع لكونه يتابع الصنع بنفسه،فيتأكد ال
 .من عدم وجود غرر أو تدليس يف املصنوع، مما جيعله مرتاح النفس مطمئناً 

بلد،ولذلك من جهة اجملتمع: فباالستصناع تتحرك األموال من جهة إىل أخرى مما ينعش احلركة االقتصادية يف ال
يدعو كثري من االقتصاد يني املسلمني إىل أمهية جعل أطراف االستصناع من املسلمني لتنعش اقتصادهم وتزيد من 
مصادر دخلهم، كما أن فيه تفريغاً ألصحاب التخصصات يف ختصصاهتم، فلو أن العامل أراد أن يبين بيتاً ومل جيد 

بإشغال هذا العامل مما حيرم اجملتمع من علمه ونفعه، ومثل ذلك من يصنع له،لكان يف ذلك ضرر كبريعلى اجملتمع 
 ، ،مث إن اإلنسان اليستطيع أن يصنع كل شيء يريده بنفسه واليقوم بأي عمل بنفسه3وغريهم الطبيب واملفكر

امتا فيحتاج إىل غريه كما أن الناس تعاملوا هبذا العقد منذ زمن رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم الذي استصنع خ
وقيل أنه استصنع منربا.ومن فوائد االستصناع أنه يشجع اإلنتاج والعمل وتشغيل األيدي العاملة ويزيد النشاط 
االقتصادي ويؤمن عملية التسويق.هذا وميكن للمصارف اإلسالمية اآلن الدخول يف عمليات االستصناع،كمثال 
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والقيام بالتصنيع أو أن تكون صانعا ومستصنعا يف ميكن هلاأن جتعل عقود استصناع عن طريق امتالكها املصانع 
 .نفس الوقت وهومايعرف ب: االستصناع املوازي،وهذا النوع هواألكثرمالئمة لعمل البنوك اإلسالمية

فقد يكون البنك .وأشكاال متعددة،صورايأخذ االستصناع .فان د االستصناع يف البنوك اإلسالميةأشكال عقأما -
لكونه غري قادر على ،غريه لتنفيذ ما يطلبه منه العميلمستصنعا،وقديكون صانعا،أويعقد استصناعا موازيا مع 

  :تنفيذ املشروع بذاته،وغريها من صورعقد االستصناع داخل البنوك اإلسالمية وسنتعرض ألمهها فيما يلي

أن يكون مستصنعا أي طالبا ملنتجات صناعية ذات  البنك من حيث كونه مستصنعا:ميكن للبنك اإلسالمي-5
مواصفات خاصة،وقد ميارس البنك هذه املهمة مموال هلا من ماله اخلاص،أو من أموال املودعني االستثمارية،وقد 

 .1تصبح هذه املصنوعات ملكا للبنك يتصرف فيها بالبيع،أو التأجري أو غريه

هذه احلالة الصانع،أوالعامل يف عقد االستصناع،وذلك بأن تطلب البنك من حيث كونه صانعا:ميثل البنك يف -6
منه بعض الشركات أواملؤسسات منتجات صناعية معينة،ذات مواصفات حتتاجها تلك الشركات،فيقوم هومن 
خالل ما ميتلكه من شركات ومصانع،بإنتاج تلك املصنوعات،أويقوم بالتعاقد مع غريه على صنع تلك 

حلالتني يقوم البنك بعملية التمويل لتوظيف مالديه من أموال.وإذا قام باالستصناع بنفسه املصنوعات.ويف كلتا ا
ميكن له أن يبيع املواد اليت استصنعها بكافة العقود املشروعة)بيع مراحبة(.وهذه الصورة تنقسم إىل قسمني،مها 

 .2االستصناع العقاري،واالستصناع املوازي

قود اليت يقوم البنك فيها بتجهيز املشروع جبميع مستلزماته،ويطلق عليها االستصناع العقاري:وهي تلك الع-أ
فهي عبارة عن استصناع باملعىن الفقهي القدمي، الذي جيمع شخصني،ويتميزعن االستصناع  ))تسليم املفتاح((

صناع العقاري القدمي باعتبارالصانع مموال يف ذات الوقت،وبائعا للعميل هذا املشروع بيعا بالتقسيط.ويعترباالست
جماالميكن استخدام عقد االستصناع فيه.فيمكن إنشاء مساكن عرب شركات املقاوالت،والوحدات اهلندسية يف 
البنك.وهناك مناذج عقود استصناع عقاري على أرض ميلكها العميل،أوإنشاء شركة،أو مصنع ذي صفات معينة 

 العقد، ميكن للدولة أيضا االستفادة من هذا حتتاج يف إنشائها إىل شركات إنشاءات ضخمة ومتويل عال.كما
 .3كاستصناع السالح،والطائرات والسفن وغريها

                                                           

 566املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، صأرشيد، حممود عبد الكرمي:الشامل يف معامالت وعمليات 1
 563سابق، صالرجع امل2
 56املرجع السابق، ص3



 
158 

االستصناع املوازي:إن أكثر صور عقد االستصناع شيوعا،هي صورة االستصناع املوازي وهي اليت ال يباشر -ب
 التنفيذ على جهة خمتصة،البنك اإلسالمي أعمال االستصناع بنفسه بل بواسطة غريه فيعمد إىل إحالة عملية 

وتكون هذه اجلهة املختصة مسؤولة عن حسن التنفيذ أمام البنك،كما أن البنك يكون مسؤوال أمام العميل على 
حسن التنفيذ.ويتم ذلك عن طريق التعاقد بني احملتاج للسلع الصناعية،سواء أكان تاجرا أم مستهلكا،والبنك 

 بصناعتها وإنتاجها،وبالتايل يكون البنك اإلسالميفي هذه اخلطوة بائعا، اإلسالمي بطريقة االستصناع،ليقوم البنك
وميكن أن يكون الثمن مؤجال.مث يتعاقد البنك مع املختصني بصناعة ذلك النوع من السلع،على إنتاج سلع على 

كذا تكون مدة وه أساس املواصفات والتصاميم املطلوبة املبينة يف العقد األول،وميكن أن يكون الثمن هنا معجال.
التمويل مضاعفة،مما يتيح للبنك اإلسالمي أن حيصل على ربح وافر.مث إذا تسلم البنك السلع من الصناعيني بعد 

اإلسالمي يغاير يف بعض األشكال  البنكي .واملالحظ أن عقد االستصناع يف النظام1متامها يقوم بتسليمها للبائعني
 :2واحي التاليةعقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي من الن

 .أن البنك ال يرغب يف السلعة املصنعة لذاهتا،وإمنا يهدف لبيعها لغرض حتقيق الربح-5

بدون تقاضي فوائد ربوية،ويف -الصانع-إن اهلدف من هذا العقد هو العمل على توفري السيولة النقدية للمصنع-6
املصانع،فقيام البنك بشراء كميات حمدودة تغطي الوقت نفسه ال بد أن حيقق عائدا على أمواله املستثمرة لدى 

 .التمويل الذي حيتاج إليه املصنع يف تشغيله حيقق غاية من غايات عقد االستصناع

عدم مرونة استخدام عقد املضاربة،أواملشاركة يف بعض املشاريع،حيث أن هناك موجودات مستثمرة طويلة -3
عملية التوزيع يعرض البنك لكثريمن املشكالت،كمامينع املصنع األجل،كماأن عملية الرقابة،واحتساب األرباح،و 

 .من حرية التصرف يف إدارة املصنع

شهد االقتصاد املعاصر تزايد األمهية :ومخاطرها اإلسالمية البنوك في االستصناع لعقد العملية التطبيقات -2
للمنتجات الصناعية،وذلك إلشباع احلاجات املتزايدة واملتطورة لإلنسان يف هذاالعصر. وقد أسهم التقدم العلمي 
يف توسيع جماالت وأنواع التصنيع يف كافة مناحي احلياة،فأصبحت املنتجات الصناعية تشكل اجلزءاألكربمن 

وخارج حدود إنتاجها،وهو ما أدى إىل انتشار عقود اإلستصناع وتعدد أشكاهلا.و قد   التجارة يف األسواق داخل
كان للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بشكل خاص دورهم يف تطبيق هذا العقد واستخدامه ضمن أدوات 
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ربى للمجتمع وصيغ التمويل املصريف،حيث أنه فتح أمامها جماالت واسعة لتمويل احلاجات العامة واملصاحل الك
 :مايلي والنهوض باالقتصاد اإلسالمي. ومن احلاالت اليت تستثمر فيها الصريفة اإلسالمية عقد اإلستصناع نذكر

والسفن،وخمتلف اآلالت اليت  الصناعة املتطورة واملهمة جدا يف احلياة املعاصرة مثل استصناع الطائرات والقطارات
متعات السكنية واملستشفيات، لمجوية،كذلك إقامة املباين املختلفة من اتصنع يف املصانع الكربى أو املعامل اليد

واملدارس واجلامعات إىل غري ذلك مما يؤلف شبكة احلياة املعاصرة املتطورة. باإلضافة ملختلف الصناعات اليت ميكن 
 والصناعات الغذائيةضبطها باملقاييس واملواصفات املتنوعة ومن ذلك الصناعات التحويلية،والصناعة اإلستخراجية،

.مبا يشمله من تعليب وحفظ املنتوجات الطبيعية وغريها. فاالستصناع بالنسبة للبنوك اإلسالمية، خطوة رائدة 
لتنشيط احلركة االقتصادية، وذلك إما بكون البنك صانعاً،أو بكونه مستصنعاً: فأما كونه صانعاً: فإنه يتمكن على 

الصناعة واملقاوالت بآفاقهما الرحبة،كصناعة السفن والطائرات والبيوت أساس عقد االستصناع من دخول عامل 
والطرق،وغري ذلك،حيث يقوم البنك بذلك من خالل أجهزة إدارية خمتصة بالعمل الصناعي تابعة للبنك، لتصنيع 

 .1االحتياجات املطلوبة للمستصنعني

ستصناع مع الصناعيني والذي يوفر هلم التمويل وإما بكونه مستصنعا: فبتوفري ما حيتاجه البنك من خالل عقد اال
املبكر ويضمن تسويق مصنوعاهتم، ويزيد من دخل األفراد، مما يزيد من رخاء اجملتمع بتداول السيولة املالية بني 

صانعًا ومستصنعًا وهي ما يسمى باالستصناع املوازي،الذي بنك هناك حالة ثالثة،وهي أن يكون الأبناء البلد. و 
االستصناع بعقدنه يف أشكال االستصناع.ومما ال شك فيه أن البنوك اإلسالمية.تسعى من خالل التمويل تكلمنا ع

إىل حتقيق األرباح وتعظيم املنفعة،وتشغيل أموال املودعني،وتوفري عائد هلا أكرب نتيجة إلدخاهلا يف ،واالستثمار فيه
،وإعطاء التمويل املناسب لكل مشروع،وعدم استثمار أمثل،فهي مطالبة بتلمس حاجات السوق ومعرفة أوضاعه

االقتصار على نوع واحد من التمويل كاملراحبة مثال،وهوما جيرى يف معظم البنوك اإلسالمية،إن مل نقل مجيعها،ومن 
هنا تربز أمهية عقد االستصناع كأسلوب للتمويل واالستثمار.كماأن كثريا من طاليب التمويل ليس لديهم القدرة 

لالزمة لدفع أجورالعمال،أواملقاولني بشكل عام.وهذا يعين أن أسلوب املراحبة لآلمربالشراء غري صاحل التمويلية ا
 بالنسبة هلم ألنه عبارة عن متويل جزئي،حيث يقتصرعلى متويل املشرتيات الالزمة للبناء،وال يتدخل يف أجور

ليب االستثمار حىت ظهر عقد االستصناع مشكلة تواجه طا-أجورالعمال-العمال أواملقاولني.وقد ظلت هذه القضية
إىل ساحة العمل املصريف اإلسالمي،كما أن أسلوب املشاركة أيضا يبقى قاصرا على املشاريع اإلنتاجية أي 
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املشاريع ذات الدخل املتوقع أو اجلدوى االقتصادية املرجوة،ويبقى البنك يف حالة قلق مستمرالحتمال تأخريحصوله 
األرباح ألنه ليس له أن يستويف من مصدرآخرغري املشروع الذي قام بتمويله،ولذا فهذا  على رأس ماله فضال عن

األسلوب قاصرعلى بعض املشاريع ذات اخلصوصية االقتصادية على الرغم من كونه حال ذا فائدة للمستهلكني 
 غبون يف تطويرواملستثمرين عموما.أماعقد االستصناع فيمكن أن يسد حاجات كثريمن طاليب التمويل ممن ير 

من يعانون من املشكالت السكنية،فإذا مل تتوفرهلم سيولة  انتاجهم من خالل استصناع معدات جديدة،وكذا
نقدية إلعطاء املقاولني أجورهم فستبقى املعاناة قائمة ولذافان أسلوب عقد االستصناع يوفر هلم هذه السيولة 

أومطارات من  مدارس ميكن القيام ببناء مسستشفيات أو كذاعن نتائج صنعه وعمله وبنائه.و ويبقى البنك مسؤوال 
عقد االستصناع من الناحية القانونية يف النظام البنكي  هبا .أما عن اخلطوات العملية اليت مير1خالل هذا األسلوب

 :2اإلسالمي،وإجراءات ذلك سواء أكان ذلك من العميل أم من البنك فتتمثل فيما يلي

مدعما بالرسوم،  استصناع مبىن)سكن،مصنع،مستشفى...(ويرفق مع الطلب بيانا كاماليقدم العميل طلب -5
 يقوم بتوصيف ما يريد صنعه إىل الدائرة اهلندسية التابعة للبنك،وتقوم الدائرة بعمل الالزم)خرائط، واخلرائط،أو

دائرة دراسة اجلدوى االقتصادية تراخيص،شوارع..(باإلضافة إىل التقرير اهلندسي املتضمن كلفة املشروع،وحتويله إىل 
 .لتحديد اإليرادات املتوقعة من املشروع

 .يعرض الطلب على اإلدارة يف البنك للدراسة وإمكانية التنفيذ-6

  :يف حالة املوافقة من البنك على عرض التعامل،يطلب البنك الضمانات الالزمة-3

 .رهن املبىن واألرض املقام عليها املشروع-أ

 .للبنك بإدارة العقار وحتصيل اإليرادات بعد االنتهاء منهتفويض -ب

 .تقدمي شيكات مؤجلة بقيمة األقساط-ج

 .التأمني الشامل،على العقار يقوم به العميل لصاحل البنك طيلة فرتة السداد لدى شركة التأمني-د

 .تزامات الطرفنيليع حقوق واناع مع املتعامل،حيدد فيه مجبعد التوقيع النهائي يقوم البنك بتوقيع عقد االستص-4

                                                           

 505عربيات، وائل حممد:املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية، مرجع سابق، ص1
 564ع سابق، صأرشيد، حممود عبد الكرمي:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، مرج2
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 اهلندسية،وبالتعامل مع شركة اإلنشاءات التابعة له بالعمل واإلنشاء، الدائرة بعد التوقيع إماأن يقوم البنك عرب-1
 الدائرة اهلندسية بالتوقيع مع أحد أويقوم البنك عرب-وهوالذي سبق تسميته باالستصناع العقاري-األفضل وهو

 ،وذلك بإجراء عطاء والتوقيع على من يرسوا عليه العطاء،وال عالقة بني العميل،1د مقاولةاملقاولني احملليني عق
 .فعالقة كل منهما مع البنك مباشرة واملقاول.

البنك  %من قيمة املشروع)ضمان حسن التنفيذ( كما حيجز58يقدم املقاول خطاب ضمان مصريف بنسبة-2
حلسن التنفيذ.يقوم البنك بدفعهاله يف هناية التنفيذ إذا كان من كل دفعة تدفع للمقاول كذلك،ضمانا  58على%

 .مطابقا ملواصفات املصنوع املتفق عليه

 .من قيمة املشروع للصيانة ملدة معينة، وغالبا ما تكون سنة1حيجز البنك %-7

 .إذا مل يوف العميل بااللتزامات املرتتبة عليه،يقوم البنك باستخدام الضمانات املوجودة لديه-0

 عقدتوظيف ب املرتبطة املخاطر تتعدد.اذ خاطرمن امل تطبيق عقداإلستصناع يف البنوك اإلسالميةال خيلو  لكن-
 1 :يلي فيماوميكن امجاهلا  فهناك خماطر تتعلق بتطبيق عقد االستصناع نفسهاإلسالمية، بنوكال يف االستصناع

 مطابقة غري رديئة السلع هذه تكون أو احملددة، اآلجال يف املستصنعة السلع تسليم يف وفشلهالصانع  عجز -
 .للمواصفات

 .مالية التزامات من عليه ما سداد يفع املستصنتعثر  -

 .النقل أو التخزين أو التصنيع أثناء خاصة شروط إىل حتتاج عندما وخاصة املصنعة بالسلعة متعلقة خماطر-

                                                           

ائزة وليس رأي العلماء يف لزوم عقد االستصناع ميكن إدراجه على رأيهم يف لزوم عقد املقاولة . فجمهور العلماء يرون عقد االستصناع من العقود اجل 1
ميكن أن يتسلط املستصنع على  من العقود الالزمة . ولكن األخذ هبذا القول يؤدي إىل ضياع احلقوق واجلهود، ويؤدي إىل اختالف املتعاقدين، ففيه

طائلة   الصانع فيطلب منه صناعة شئ مث إذا انتهى منه قال له : ال أرغب به . وستكون العملية أكرب ضرراً يف عقد املقاولة الذي قد يكلف مبالغ
ء يرفضه الشرع والعقل . إن الرأي القائل كإنشاء جممع سكين، فإذا ما انتهى املقاول من العمل قال له الطرف األول : ال أرغب به . إنَّ هذا الشي

 بلزوم االستصناع، وبالتايل عقد املقاولة هو القول الذي جيب األخذ به يف عصرنا، حيث أصبحت عقود املقاوالت تقع على مشاريع ضخمة تكلف
لة حسب االتفاق، مطابقة لألوصاف املتفق املاليني. ولذلك ذهب مجاعة من الفقهاء ومنهم القاضي أبو يوسف إىل أنه إن متت الصناعة أو املقاو 

عقداً الزماً  عليها يصري الزماً . ملا يرتتب على استقالل أحد الطرفني بفسخه من املضار الكثرية ،وإليه ذهبت جملة األحكام العدلية جلعل االستصناع
عقد االستصناع، مرجع سابق، -اإلسالمي واالقتصاد املعاصرة ةالفقهي القضايا السالوس:موسوعة علي منذ البداية خالفاً جلمهور الفقهاء .أنظر: أمحد

 67ص
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فاحتمال نشؤ خماطر جديدة  (مدةالسداد أو التصنيع مدة) املدة طويل العقد كان ،اذ كلماالعقد تغري ظروف-
 .املتعاقدين التزامات على تؤثر قد اليت احمليطة الظروف تغري يكون كبريا،نتيجة

 وميكن ذكرها فيمايلي: االستصناع لعقد توظيفه االسالمي عند طر تتعلق بالبنكوهناك خما

 عليها، املتفق للشروط وفقا بالتزاماته األطراف أحد وفاء عدم احتمال عن الناشئة املخاطر هي :االئتمان خماطر-أ
 حالة ويف ،1الدفع عن طرف ختلف نتيجة النقدية التدفقات جممل يف متوقع غري هبوط حدوث إىل يقود وهذا

 .مضمون غري منها العائد فيكون العقد، هناية يف معروفة غري املنتج قيمة فإن املبيع فيه يتأجل الذي االستصناع
 من حالة فتبقى السلعة تسليم عند وحىت عليه، املتفق املوعد يف السلعة بتسليم الصانع قيام عدم احتماالت وهناك
 تزاماته الل تسديده عدم أو فيها لعيوب املصنعة للسلعة املشرتي قبول عدم من حيدث قد ما بسبب التأكد عدم
 .2املالية

 بسعر تتعامل ال اإلسالمية بنوكال أن من الرغم فعلى السوق، خماطر من واحد وهو :حبالر  هامش خماطر-ب
 يف الربح هامش حتديد ومنه،)التمويلية عملياهتا يف ومعيار كمقياس ،3(الليبور)سعر إىل تلجأ لكنها الفائدة،

 غري بصورة اإلسالمية بنوكال إىل الفائدة سعر يف التغريات آثار نتقلت أن املمكن فمن هذا وعلى (،االستصناع
 ستدفع أهنا مبعىن، املخاطرة هذه اإلسالمية بنوكال تواجه قد (الليبور) الفائدة سعر يف التغري حالة ففي مباشرة،
 عقود أمهها من واليت األجل، طويلة استثماراهتا إيرادات من ستتسلمه مبا مقارنة القادمني للمودعني أكثر أرباحا

 .4االستصناع

                                                           

،جدة ،مطبوعات البنك االسالمي -حتليل قضايا يف الصناعة املالية االسالمية-طارق اهلل خان،حبيب أمحد.ترمجة عثمان بابكر أمحد:ادارة املخاطر 1
 22،ص 5،6883طعودية،للتنمية،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب،جدة،اململكة العربية الس

.البحث 17، السالوس،علي بن أمحد:خماطر التمويل االسالمي،حبث مقدم للمؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد االسالمي ،جامعة أم القرى،السعودية،ص2
   www.kantakji.org/fiqh/Files/Finance منشور يف االنرتنت باملوقع :

:هو سعر اسنادي لفائدة االقراض بني بنوك لندن،ويعترب من أكثر اسعار   London Inter-Bank Offered Rate :LIBOR هو 3
األسواق  الفائدة استعماال يف القروض اجملمعة،ويتم حتديده من قبل جمموعة من البنوك املرجعية لفرتات حمددة.أنظر:حتسني التاجي الفاروقي:قاموس

 571،ص 6884، 5بنان،طواألوراق املالية،اجنليزي/عريب،مكتبة لبنان،بريوت،ل
 527حتسني التاجي الفاروقي:قاموس األسواق واألوراق املالية،مرجع سابق،ص 4
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 متويل أو ،بالتزاماته الوفاء على قدرته عدم عن تنشأ ،حمتملة خلسارة بنكال تعرض يف وتتمثلة:السيول خماطر-ج
 يوجد املخاطر من النوع وهذا.مقبولة غري خسائر أو تكاليف تكبدي أن دون استحقاقها عند املوجودات يف الزيادة

 .1األسواق يف تداوهلا إمكانية عدم مع األجل ومتوسطة  طويلة مالية أدوات بوصفها االستصناع عقود يف

 موحدة، منطية عقود -غالبا-هناك توجد ال حيث اإلسالمية املالية للعقود خصوصية هناك :ةيالقانون املخاطر-ه
 مع وخاصة وتنفيذها، العقود هذه بتوثيق تتعلق املخاطر بعض ،اإلسالمية املالية واملؤسساتبنوك ال تواجه ولذلك
 .2العقد يف اآلخر الطرف من العقود بتنفيذ املرتبطة القضايا حالة يف التقاضي إجراءات صعوبة

 خماطر مبعاجلة خاصة تدابريو  إجراءات .فهناك عدةاإلسالمية بنوكال يف خاطرتلك امل مواجهة أساليبأما عن 
 :3التالية النقاط يف إمجاهلا ميكنواليت  اإلسالمية، املالية واملؤسسات بنوكال تنتهجها واليت باالستصناع التمويل

 .باالستصناع التمويل مبعايري الكامل االلتزام من التأكد-5

 بنك.ال مع التعامل يف جديتهما من للتأكد املستصنع أو الصانع قبل من مادية ضمانات تقدمي اشرتاط-6

 الصانع وفاء عدم عن الناتج الضرر عن تعويضا بنك،ال يستحقه جزائيا شرطا الصانع مع العقد تضمني-3
 .التسليم آجال أو النوعية أو باملواصفات

 تبعا خمتلفة مراحل على القيمة تسديد على االتفاق ميكن للمشروع، الصانع تنفيذ حسن من التأكد أجل من-4
 .التنفيذ بداية عند واحدة دفعة السداد عن بدال اإلجناز، مراحل لتقدم

 ميكن املتعاقدة، األطراف بني اخلالف أو النزاع حدوث عند وتعقدها التقاضي إجراءات صعوبة بسبب-1
 حالة يف اختاذها الواجب اإلجراءات على االتفاق(،و مثال للتحكيم جلنة اختيار)النزاعات لتسوية آلية على االتفاق
 .املستصنع قبل من املماطلة أو اإلعسار

 .معها املتعامل باألطراف املتعلقة املخاطر لتصنيف وفقا الربح معدالت حتديد-2

                                                           

 70،مرجع سابق،ص-حتليل قضايا يف الصناعة املالية االسالمية-طارق اهلل خان،حبيب أمحد.ترمجة عثمان بابكر أمحد:ادارة املخاطر 1
 22املرجع السابق،ص 2
 على تقتصر اليت التأمينية( املؤسسات )عدا للمؤسسات املخاطر إلدارة اإلرشادية املبادئ البحرين، اإلسالمية، املالية اخلدمات أنظر تقرير:جملس 3

 57(،ص6881)ديسمرب .إسالمية مالية خدمات تقدمي
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 وهذا الديون، خسائر لتغطية احتياطي إنشاء اجملال هذا يف بنوكال تطبقها اليت العامة اإلجراءات من-7
 .املستثمرون واملودعون بنكال أصحاب فيه يساهم االحتياطي

 ،البسيط مبفهومه وهو األوىل، عصوره منذ اإلسالمي الفقه أبدعها اليت العقود من عقد االستصناع:رأي الباحث 
 البنوك يف ،هامة متويلية صيغة منه لتجعل اإلسالمية املصرفية هطورت ،خاصة مبواصفات شيء تصنيع على عقد

 االستصناع دخول تأخر من الرغم وعلى دقيقة، وفنية شرعية ومعايري ضوابط وفق اإلسالمية، املالية واملؤسسات
 هذا يف معتربة مكانة يتبوأ فشيئا شيئا بدأ أنه إال األخرى بالصيغ مقارنة،اإلسالمي املصريف العمل ساحة إىل

 هتؤهل وغريها املزايا وهذه .له املشاهبة بالصيغ مقارنة الكبرية ومرونته، ومزايا خصائص من به ميتاز ملا وذلك اجملال؛
، الصناعي القطاع وتطوير االقتصادية لألنشطة التمويل توفري خالل من االقتصادية التنمية يف هاما دورا ليلعب

 املؤسسات و بنوكال يف توظيفه يتم الذي االستصناعو .والتكنولوجي الصناعي التقدم وتشجيع التجارة وتنشيط
 حمددة؛ مبواصفات صناعية ملنتجات طالبا أي :مستصنعا بنكال باعتبار أوهلما :أسلوبني بأحد اإلسالمية املالية

 النهائي، والصانع(العميل )املستصنع بني املالية الوساطة تشبه مهمة يؤدي خالهلا ومن صانعا؛ باعتباره وثانيهما
 مباديء مع متوافقا ليكون التمويلي؛ األسلوب هذا وتنظم تضبط وفنية شرعية ومعايري ضوابط وفق وذلك

 .اإلسالمي واملايل املصريف العمل يف متويل كأداة هبتوظيف ترتبط اليت املتعددة املخاطر ومتوقيا الشريعة،

تعترب  ،العمليات اليت جاءت هبا البنوك اإلسالمية، واملستمدة من الشريعة اإلسالمية خمتلفان  :الفصل خالصة
جتربة جدية ورائدة، يف امليدان املصريف من الناحية النظرية، كما ميكن اعتمادها كأسلوب بديل عن تلك األساليب 

ولقد أحدثت هذه  )الربا(. مد يف أساسها على الفائدةالتمويلية املستخدمة يف البنوك التجارية التقليدية اليت تعت
أحكام مبراعاة  جهة من وذلك من خالل تفردهاجمال االستثمار وتوظيف األموال، األساليب نقلة نوعية يف

بصفة  متعلمجواحلسبان مصلحة األفراد بصفة خاصة،ومن جهة أخرى أخذها با.وعدم جتاوزها،الشريعة اإلسالمية
إذا كان يف ذلك حتقيق للمصلحة العامة.فأسلوب حتقيق املصلحة الشخصية لألفراد، سعيها إىلمن خالل ،عامة

االستثمار املباشر يف البنوك االسالمية،هو أسلوب أثبت جناعته من خالل تقدمي التمويل الالزم لعميل البنك 
الترتبط مية ثابتة يف قيمتها النقدية،سالاالسالمي،دون زيادة ربوية مع تقادم الزمن،وباملقابل تبقى أصول البنوك اال

مبتغري خارجي.خالفا ملا عليه احلال يف البنوك التقليدية)التجارية(. مث إن املقصود أساسا من إجياد هذا األسلوب يف 
وحماولة إجياد دفع ودعم جديد لعجلة التنمية ة ونبذ الطبقية،البنوك االسالمية هو حتقيق العدالة االجتماعي

اليت تسعى كل البلدان اليت تتواجد هبا هذه البنوك)البلدان النامية( إىل حتقيقه.فهل تكتفي البنوك االقتصادية 
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االسالمية هبذا األسلوب املباشر يف االستثمار،أم أن هناك طريقة أخرى وأسلوب مغاير الستثمار األموال داخل 
 .اسةالبنوك االسالمية؟هذا ماسنعرفه من خالل الفصل الثاين من هذه الدر 
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 المباشر في البنوك اإلسالمية غير الفصل الثاني:االستثمار
 . املباشر يف البنوك اإلسالمية، من أهم العناصر اليت متيز البنوك اإلسالمية عن البنوك الربوية غري االستثمارتمهيد:

االستثمار التجارية،إال أنه جمال للتطوير،ووجهة منو ال وهو وان كان العمل به حمدودا ال يكاد يقارن بعمليات 
يف البنوك اإلسالمية،تلك العمليات  املباشر غري يستهان هبا يف نشاط البنوك اإلسالمية.ويقصد باالستثمار

لة يف املستفيد من التمويل إال حبسن األداء واإلدارة،وعدم املماط 1االستثمارية التشاركيه اليت ال يلتزم فيها العميل
أداء حقوق البنك اإلسالمي.إذا استحق البنك شيئا من ربح أو رأس مال، ويبقى البنك شريكا يف خماطرة املشروع 

وهي صيغ كانت على مدى التاريخ اإلسالمي كله اخل....ضاربة،واملشاركةامل:،وأهم هذه العملياتالذي جيري متويله
فهي صيغ إسالمية قدمية ال يدخلها الربا وال يكون فيها خمتلف معامالت التجارة واألسواق،أدوات تستخدم يف 

ظلم من أحد الشريكني لآلخر.باإلضافة إىل الصيغ احلديثة املطورة،وكلها مشروعات يتوىل البنك اإلسالمي دراسة 
وتقوم أساسا على إعطاء البنك الفرصة،لكي يعمل يف جمال التمويل ة،وإدارهتا ومتابعة تنفيذها،جدوها االقتصادي

دون اللجؤ إىل الزيادة الربوية احملرمة.ودون أن يتحول إىل تاجرعادي.وسنحاول يف هذا الفصل توضيح هذه الصيغ 
ن مل نقل كل الصيغ املعتمدة على االشرتاك يف ااملعتمدة من طرف البنوك اإلسالمية يف ثالث مباحث متثل أهم،

 فاستثمار (،مبحث ثان) شاركة(،مث االستثمار باملأولمبحث ) ضاربةالربح واخلسارة.ولنبدأ بصيغة االستثمار بامل
 (مبحث ثالثاألموال يف شركيت املزارعة واملساقاة)

 : استثمار األموال بالمضاربةولالمبحث األ

يف نظام التمويل  ،حتتل املضاربة يف نظام التمويل اإلسالمي مكانة مشاهبة لتلك اليت حيتلها القرض بالفائدة الربوية
اجلهود املشرتكة ألرباب األموال وأصحاب اخلربة يف جمال االستثمار.خالفا  وتتفوق عليه لتيسريها التقاء.التقليدي

من مموليه ويعكف على تنميتها وحده،حبكم أنه مسؤول يف النهاية عن رد ما  للقروض الربوية اليت يتلقاها املستثمر
تعد املضاربة اكتشاف الفقه اإلسالمي وهديته إىل القرض.و  باإلضافة إىل الفائدة املضروبة على مقدار،اقرتضه

 الربح حتقيق أجل من والعمل املال بني تعاون مبثابة فاملضاربةالنظم القانونية العاملية.حيث مل تكن معروفة قبله،
 يتم ذإ التجاري، الجملا يف اخلاص لدورها نظرًا م،هتاجتاها عن النظر بصرف الفقهاء ابه اهتم اليت املواضيع من وهي

 ما مبلًغا للثاين األول يقدم حيث .مال رأس بدون وخربة خربة، بدون مال رأس هناك كان كلما إليها، اللجوء
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 ويف هذا.والقراض املضاربة: مها مبصطلحني الفقه يف يعرف عقد، على بناءً  صفقات عدة أو صفقة يف به لإلجتار
 ( ثان مطلبلواقع العملي للمضاربة يف البنوك االسالمية)نأيت ل مث(مطلب أولاملبحث سنؤصل نظريا للمضاربة يف)

 المطلب األول: التأصيل النظري للمضاربة

 صروذلك حبملضاربة،ا مفهوم على الوقوف ، البحث هذا يف املتبعة للمنهجية املنطقي التسلسل علينا يفرض
( ،مث فرع أولمفهومها،ومدى مشروعيتها)  على التعرف منا يتطلب ما وهو،بالتأصيل النظري هلا.النظرية أرضيتها
 :كما يلي  (فرع ثان)يف  شروطها

 اربةـــــــــوم المضــــــــــــفرع أول: مفه

املضاربة على وزن مفاعله من الضرب يف األرض والسريفيها للتجارة،يقال:ضرب يف األرض يضرب ضربا وضربانا 
يف ابتغاء الرزق.وضربت يف األرض  أوغازيا.وقيل:أسرع،وقيل:ذهب فيها،وقيل:سارومضربا بالفتح:خرج فيها تاجرا 

اليستطيعون ضربا يف .أي سافرمت. وقوله عزوجل:"2ضربتم يف األرض" أبتغي اخلريمن الرزق،قال اهلل تعاىل:"وإذا
.واملضاربة:أن .يقال:ضرب يف األرض،إذاسافر فيها،فهوضارب،والضرب يقع على مجيع األعمال إالقليال3األرض"

 تعطي إنسانامن مالك ما يتجرفيه على أن يكون الربح بينكما،أويكون له سهم معلوم من الربح. واملضاربة
القطع الن املالك  القاف لغة أهل احلجاز،مشتق من القرض وهو والقراض امسان ملسمى واحد:فالقراض بكسر

من املقارضة وهي املساواة ألهنما يستويان يف  يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح،أو
من العامل،أي:لكل واحد منهما صنعا كصنع صاحبه يف بذل املال  ألن املال من املالك والعمل االنتفاع بالربح،أو

واملضاربة لغة .4اإلنشاد ووجود العمل من اآلخر،مأخوذ من قوهلم:قد تقارض الشاعران إذا تساويا يف من أحدمها،
 راق مشتقة من الضرب،ألن العامل يضرب يف األرض بالسفرفيها للتجارة فيستحق الربح بسعيه وعمله.أهل الع

يعين الذين يسافرون يف األرض للتجارة 5قوله تعاىل:"وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل" ومن هذا
                                                                                                                                                                                     

يعامل غريه يف شأن من الشؤون، ومجعها العميل:هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إىل البنك مث يشرتي منه السلعة وهو من  1
 212،ص6ج،عمالء.إبراهيم أنيس وآخرون: املعجم الوسيط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،لبنان،د.ط

 (585سورة النساء ،آية )2
 (673سورة البقرة ،آية ) 3
 144، ص5،ج5224،  3، لبنان،طابن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد:لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت4
 (68سورة املزمل،آية ) 5
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الشام وغريها فيبتاع املتاع على وذلك أن الرجل يف اجلاهلية كان يدفع إىل الرجل ماله على اخلروج به إىل 
 .1هذاالشرط.وقيل الن كال من الشريكني يضرب بسهم يف الربح

)القراض(:هوأن يعطي الرجل،الرجل املال  املضاربة على أن صفة عقد أمجع الفقهاءفقد املضاربة اصطالحا:أما -
ربعا أونصفا... وأنه  يتفقان عليه ثلثا أومعلوم يأخذه العامل من ربح املال،أي جزء مما  على أن يتجربه،على جزء

.وتعرف املضاربة بأهناعقد على الشركة يف الربح مبال 2الضمان على العامل فيما تلف من رأس املال إذا مل يتعد
في املذهب احلنفي:هي))عقد شركة .ف.وقد عرفها الفقهاء بعدة تعريفاتمن أحد الطرفني وكمل من الطرف اآلخر

ويقول صاحب حتفة الفقهاء إن املضاربة هي:))دفع املضارب املال .3جانب وعمل من جانب((يف الربح مبال من 
 إىل غريه،ليتصرف فيه،ويكون الربح بينهماعلى ماشرط:فيكون الربح لرب املال بسبب ماله،ألنه مناء ماله

أوردوا هلا تعريفات يف املذهب املالكي:تسمى عندهم املضاربة بالقراض،ولقد و .4عمله(( وللمضارب باعتبار
 يتفقان عليه من النصف أو ليتجربه ويكون الربح بينهما حسبما ))القراض هوأن يدفع رجال ماال لآلخر :5أمهها

))القراض توكيل على جتر يف نقد :إخراج رأس املال((.وجاء يف خمتصرخليل ذلك بعد غري الربع أو الثلث أو
املذهب الشافعي:وهم شأن املالكية يطلقون عليها القراض  أما. 6مضروب مسلم جبزء من رحبه إن علم قدرمها((

يقول الرملي:))هوالعقد املشتمل على .وتعين عندهم أن يدفع أحدمها لآلخرماال ليتجر فيه والربح مشرتك بينهما
بن يف املذهب احلنبلي:يقول او .7توكيل املالك آلخروعلى أن يدفع إليه ماال ليتجر فيه،والربح مشرتك بينهما((

                                                           

 144، ص5ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد:لسان العرب،مرجع سابق، ج 1
ري قرطيب الشهالخالف بني املسلمني يف جواز القراض)املضاربة (،وأنه مما كان يف اجلاهلية فأقره اإلسالم،أنظر : ابن رشد، حممد بن أمحد ، بن رشد ال2

 383،ص6، ج6884القاهرة ،د.ط، -بابن رشد احلفيد : بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، دار احلديث 
ه(:حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، مطبعة مصطفى احلليب، 5616ابن عابدين، حممد أمني)الشهري بابن عابدين، املتوىف سنة3

 241، ص1، ج5204، 3القاهرة، مصر، ط
 31،ص3،ج5202 العلمية،بريوت،لبنان،د.ط، الكتب املعامالت،دار قسم -األربعة املذاهب على الرمحن: الفقه اجلزيري عبد4
 646ه(:القوانني الفقهية،دارالفكر، بريوت،لبنان ،ص423ابن جزي،أيب القاسم حممد بن أمحد الكليب الغرناطي)إمام وفقيه مالكي،تويف سنة 5
ه(: شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،دار صادر للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،د.ط 5585اهلل حممد)الشهري باملالكي،املتوىف سنةاخلرشي،أيب عبد 6

 452،ص 4،ج
ه( : 5884الرملي،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين،املنويف،املصري،األنصاري،)الشهري بالشافعي الصغري، املتوىف سنة 7

 666، ص1، ج5204هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،دارالفكرللطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،الطبعة األخرية،
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آخر يتجرله فيه على أن ماحصل  املضاربة هي أن يشرتك بدن ومال.ومعناها: أن يدفع رجل ماله إىل  قدامه:))إن
 .1من الربح بينهما حسب ما يشرتطانه((

والعمل يف  فيه اجلهد فيه املال،ويبذل اآلخر وباحملصلة املضاربة هي اتفاق بني طرفني يقدم أحدمها رأي الباحث:
من النصف والربع وغريه.واخلسارة  يشرتطان من البداية بينهما حسب مافيه،على أن الربح إن حصل على  االجتار

 جهده، من العامل أكثر ويكفي العامل خسارته جلهده املبذول،إذ ليس من العدل أن خيسر تكون على رب املال،
عقد اشرتاك بني أرباب  ية اإلسالمية،أهناوصورة املضاربة احلديثة يف األعمال املصرفمنه أو إمهال. من غري تقصري

 .2رأس املال،وبني أهل اخلربة يف االستثمار،فيقدم رب املال ماله،ويقوم املضارب باالستثمار

العمل باملضاربة ويستدلون يف ذلك بالكتاب  ال خالف بني الفقهاء على جواز:مشروعية المضاربة مدى-ثانيا
 :وحاجة الناس إليها ،واإلمجاع والقياس ،والسنة

الكتاب:ورد يف القرآن الكرمي عدة آيات تدل على جواز املضاربة ومشروعيتها، ومنها قوله تعاىل:"وآخرون -5
،واملضاربة نوع من ابتغاء فضل اهلل،ألن املضارب يضرب يف األرض 3يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل "

ت عموم هذه اآلية.وقوله تعاىل:"ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فكان داخال حت4يبتغي بسعيه فضل اهلل عز وجل
قال املاوردي رمحه اهلل:)واألصل يف إحالل القراض وإباحته عموم قول اهلل عزوجل:"ليس عليكم .5فضال من ربكم"

وتدل هاتان اآليتان على مشروعية .1جناحا أن تبتغوا فضال من ربكم"،ويف القراض ابتغاء فضل وطلب مناء(
اربة.ألهنما تأمرا باحلث على االبتغاء من فضل اهلل،واملضاربة نوع من ابتغاء فضل اهلل،ألن املضارب يضرب يف املض

االرض يبتغي من فضل اهلل بطلب الرزق،أوالتجارة فتكون اآليات دالة على مشروعية املضاربة وجوازها إمجاال 
 .بعموم النصوص

قال:))كان العباس بن -ر-عن ابن عباس.فى مشروعية املضاربةالسنة: ورد يف السنة أحاديث وآثار تدل عل-6
والينزل به واديا،واليشرتي به ذات   دفع ماال مضاربة اشرتط على صاحبه أن اليسلك به حبرا، عبد املطلب إذا

                                                           

ه(: املغين على خمتصرأيب القاسم 268ابن قدامه،أبوحممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد)عامل وفقيه من بيت املقدس بفلسطني،حنبلي املذهب،تويف سنة  1
 534،ص1ج، 5،5201بداهلل بن أمحداخلرقي،دارالفكر،بريوت،طعمر بن حسني بن ع

 43أرشيد، حممود عبد الكرمي امحد:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص2
 (68سورة املزمل : آية ) 3
 310،ص0الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق،ج 4
 (520سورة البقرة: اآلية )5
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روى ابن نعيم وغريه كما .3.فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأجازه((2كبد
ابن مخس وعشرين سنة،إذ سافر مباهلا مضاربا إىل  وهو-ر-رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضارب خلدجيةأن 

عن  ولقد وردت آثار.4عظيما كانت له حصة منه الشام قبل أن يتزوجها وكان معه غالمها ميسرة،فربح رحبا
أنه قال يف املضاربة:))الوضيعة -ر-عن علي:الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم تدل على مشروعية املضاربة منها

 توضيح منه رضي اهلل عنه ببعض أحكام املضاربة،مما ففي هذا األثر .5عليه(( على املال،والربح على ما اصطلحوا
 -ر-وعن نافع،أن ابن عمر.6((أنه أعطى زيد بن خليدة ماال مقارضة)) :-ر-عن ابن مسعودو .يدل على جوازها

فهذه األحاديث واآلثار مبجموعها،تدل . 7 ((فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منهكان يكون عنده مال اليتيم ))
 همن وذلك تقرير .عليهم فلم ينكر،املضاربة،والرسول صلى اهلل عليه وسلم بعث والناس يتعاملون هبا على جواز

 .8جاز عليه السالم هلم،والتقريرأحد وجوه السنة،فعلم به وأقره ولوال ذلك ملا

وذلك أن الصحابة رضي اهلل عنهم تعاملوا باملضاربة،ومل يكن فيهم خمالف لذلك والمنكر،فيكون اإلمجاع:-3
.وقال 9املضاربة يف اجلملة(( واجلواز.قال ابن املنذر:))أمجع أهل العلم،على جواز على املشروعية داال عملهم هذا

. والخالف يف جوازه ،نقلت الدية كماعن الكافة، الكافة-أي القراض–الزرقاين يف شرحه ملوطأ مالك:))ونقلته 
 .10قال أبوعمر: أمجع العلماء على القراض،سنة معمول هبا((

                                                                                                                                                                                     

 568املاوردي،أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب:املضاربة،حتقيق عبد الوهاب حواس،مرجع سابق،ص 1
ه(:نيل 5611الشوكاين،حممد بن علي ابن حممد)إمام وحافظ للحديث،تويف سنة:أي التشرتي به احليوانات،ألن احليوان عرضة للتلف عادة، أنظر2

 627،ص1األخبار من أحاديث سيد األخيار،دار القلم،بريوت،لبنان،د.ط،ج االوطار شرح منتقى
  555،ص2،ج 6883، 3السنن الكربى،دار الكتب العلمية،ط ه(:401البيهقي،أبوبكر أمحد بن حسن)راو للحديث،تويف 3
 مايلي: أنظر4

 565أ.املاوردي،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب:املضاربة،مرجع سابق ، ص
 652،ص1ب.الرملي،مشس الدين حممد بن أيب العباس:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،مرجع سابق ،ج

ه(:املصنف،حتقيق الشيخ احملدث حبيب الرمحن األعظمي،املكتب 655الصنعاين،ابن مهام،أبوبكر عبد الرزاق الصنعاين)حافظ للحديث،تويف سنة 5
 640،ص0،ج5276، 5اإلسالمي ، بريوت،لبنان،ط

  627شوكاين ،حممد بن علي ابن حممد: نيل االوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار،مرجع سابق،صال6
 أنظر مايلي: 7

 555،ص2أ.البيهقي،أبوبكرأمحد بن حسن:السنن الكربى،مرجع سابق،ج
،  5احلوت،مكتبة الرشد، الرياض ،اململكة السعودية، طب.ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة: املصنف يف األحاديث واآلثار،حتقيق: كمال يوسف 

 ،باب يف مال اليتيم يدفع مضاربة627ص، 4، ج 5202
 647،ص0ابن حزم الظاهري،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد: احمللي ،مرجع سابق ،ج 8
 62،ص1بن أمحد اخلرقي، مرجع سابق،ج ابن قدامه،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد:املغين على خمتصر أيب القاسم عمر بن حسني 9

 341، ص3،ج5270، 6الزرقاين،حممد:شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،دار املعرفة للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،ط 10
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القياس:استدل بعض الفقهاء على مشروعية املضاربة بالقياس على املساقاة،ألهنا إمنا جوزت للحاجة من حيث -4
مايعمل فيه،وهذا املعىن موجود يف أن مالك النخيل قدالحيسن تعهدها،واليتفرغ له،ومن حيسن العمل قد ال ميلك 

يقاس عليه،وقياس كل منهما  القراض،وعلى هذا تقاس املضاربة على املساقاة واملزارعة،لثبوهتا بالنص فتجعل أصال
 .1اآلخر صحيح.فإن من ثبت عنده جوازأحدمها أمكنه أن يستعمل فيه حكم اآلخر لتساويهما على

حاجة الناس إليهامن اجلانبني،فإن من الناس من هوصاحب مال  حاجة الناس للمضاربة:وهي مشروعة لشدة-1
بعض  وعلى حد تعبري-واليهتدي إىل التصرف،ومنهم من هوبالعكس فشرعت لتنظيم مصاحلهم.وبعبارة أخرى

 يف التصرف صفر هي مشروعة للحاجة إليها.فإن الناس بني غين باملال غين عن التصرف فيه،وبني مهتد2-الفقهاء
 .والغين والذكي والفقريعاجز ست احلاجة إىل شرع هذاالنوع من التصرف،لتنظيم مصلحة العنه،فم اليد

 الفرع الثاني: شروط المضاربة 

باإلضافة إىل الشروط العامة الواجبة يف العقود،هناك شروط خاصة تعرف بشروط صحة املضاربة.وهي عبارة عن 
 قهية خبصوصها.فهناك شروط تتعلق بأحوال رأس املال،آراء اجتهادية اليوجد هلا نص ملزم،وتعددت اآلراء الف

 :وأخرى بالعمل وشروط تتعلق بالربح،

اهتم الفقهاء يف بيان الشروط الواجب توفرها يف رأس مال املضاربة،كي يكون العقد  شروط رأس املال:-5
 :صحيحا وهذه الشروط هي

 بالدراهم والدنانري،ألهنما قيم املتلفات وأمثانأن يكون رأس املال نقدا:أمجع الفقهاء على أن املضاربةتصح -أ
قال .3املبيعات،كماأهنما الوسيلة األساسية للتعامل بني الناس منذ أن عرف اإلنسان املادة، واختذها أداة للتعامل

 .1على أن القراض بالدنانري والدراهم جائز(( :))وأمجعوا-ر-ابن املنذر

                                                           

 أنظر مايلي: 1
 382،ص6الشربيين،حممد بن أمحد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،مرجع سابق،ج-أ 

 668،ص 1:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مرجع سابق ،جالرملي-ب
 661،ص3املرغيناين،برهان الدين ابن احلسن علي بن أيب بكر :اهلداية،شرح بداية املبتدئ،مرجع سابق،ج2
 أنظر مايلي: 3

، 6شرائع، دار الكتاب العريب،بريوت،طه(:بدائع الصنائع يف ترتيب ال107الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود)عالمة وفقيه حنفي تويف سنة -أ
 3124،ص0،ج 5206
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العقد:اتفق العلماء على أن من شروط رأس مال املضاربة، أن يكون معلوما أن يكون رأس املال معلوما عند -ب
قدرا وجنسا وصفة عند عقد املضاربة به.فان كان جمهوال بأن دفع صاحب املال للعامل مبلغا جمهوال من النقود  

فيها بأكثرعملة كصرة مثال، أو قال له:ضاربتك جبزء من مايل دون أن يبني مقدار هذا املال أو كانا ببلد يتعامل 
نقدية.ومل حيدد له نوع العملة اليت يريده أن يضارب هبا، كانت املضاربة باطلة.ألن جهالة رأس املال تؤدي إىل 

عند املفاصلة،وجهالة الربح تؤدي إىل جهالة حق العامل يف الربح الذي -الذي هو مقصود املضاربة-جهالة الربح
صحة املضاربة.كما أن جهالة الربح يرتتب عليها حدوث االختالف يستحقه بعمله،وكون الربح معلوما،شرط يف 

بني صاحب املال والعامل.والعلم برأس املال يكون إما بالتسمية،وهذا الخالف فيه،أو باإلشارة وهذا عند 
 .2احلنفية،ويكون القول يف قدره وصفته للعامل مع ميينه.ألنه أمني رب املال

:اشرتط مجهورالفقهاء أن يكون رأس مال املضاربة عينا،وأهنا تفسد إذا كان أن يكون رأس املال عينا ال دين-ج
ألن مايف الذمة ال يتحول ويعود أمانة.وألن الدين الميكن التصرف فيه،ومن مث فال يتحقق املقصود من .3دينا

 .املضاربة وهوحتصيل الربح

ي يدرب املال عن مال املضاربة،وإفساح أن يكون رأس املال مسلما إىل العامل:املقصود من هذاالشرط،هو ختل-د
اجملال للعامل لتمكينه من حتريك املال وتثمريه،حيث أن املضاربة تتطلب أن يقوم العامل بالتصرف يف رأمساهلا 
حبرية حىت ميكنه من حتقيق الربح.وحتقيق هذه احلرية يتم بإطالق التصرف للعامل يف رأس املال وعدم اشرتاط 
                                                                                                                                                                                     

ه:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدردير،دار الفكر 5638الدسوقي،حممد عرفة)عالمة وفقيه مالكي تويف سنة-ب
 157،ص3للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،د.ط،ج

 أنظر مايلي: 1
، 5202 ، 5ه(:اإلمجاع،حتقيق عبد اهلل عمر البارودي ،دار اجلنان للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،ط350)إمام توىف سنةابن املنذر،حممد بن إبراهيم-أ 

 555ص
 571،ص2الكاساين، عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق ،ج -ب
ه(: املبسوط،دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت 403تويف سنةالسرخسي،حممد بن أمحد بن سهل)املشهور باسم مشس األئمة،إمام وفقيه حنفي  2

 67-66،ص5270،  3،لبنان، ط
 أنظرمايلي: 3

 3121الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق،ص-أ 
 150الدردير،مرجع سابق،صالدسوقي،حممد عرفة:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد -ب
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يفسد العقد إن مل يتم  راد اشرتاط تسليم املال إىل  العامل حال العقد أو يف جملسه حبيثماينايف ذلك،وليس امل
 . 1قبضه يف جملس العقد

شروط العمل:يعتربالعمل دعامة أساسية يف عقد املضاربة حىت يتم حتقيق الربح حيث اليتصوروجود عائد أو -6
الذي حيصل مقابل أدائه على حصة معينة على أساس  استثمار أو إنتاج دون وجود العمل،وهو ما يقوم به العامل

 : النسبة الشائعة من الربح الذي حيققه، ويشرتط يف العمل الذي يقوم به العامل عدة شروط هي

اختصاص العامل بالعمل:فاملضاربة عقد يكون املال فيها من طرف،والعمل من طرف آخر،والبد من تسليم -أ
ذا اشرتط مجهورالفقهاء أن خيتص العامل بالعمل يف املضاربة والجيوزأن يشرتط رأس املال للعامل ليتصرف فيه وهل

 :رب املال أن يعمل معه،وهذه املسألة خمتلف فيها وبياهنا كما يلي

)احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية( إىل أنه إذا اشرتط رب املال مشاركة العامل  الفقهاء ذهب مجهور-5
واستدلوا:بأن املضاربة تقتضي .2فسدت املضاربة بنفس الشرط سواء قام رب املال بالعمل فعالأومل يعمليف العمل 

تسليم رأس املال إىل العامل فإذا اشرتط رب املال عمله مع املضارب اليتم تسليم املال إليه ألن يداملالك ثابتة 
شرتاك يف العمل مينع إطالق التصرف وحيد على رأس املال مل تنقطع عنه،وأن عمله جيعل املال حتت يده،واال

 .منه،ويف ذلك تضيف عليه،وهذا يتناىف مع شرط تسليم املال إىل العامل

وذهب احلنابلة يف الصحيح من مذهبهم إىل أنه جيوز لرب املال أن يشرتط عمله مع العامل وأن املضاربة -6
ينفرد به أحدمها مع وجود األمرين من اآلخر   ،واستدلوا:بأن العمل أحد ركين املضاربة،فجاز أن3تكون صحيحة

                                                           

ه(: املضاربة ، حتقيق عبد الوهاب حواس،دار 418املاوردي،أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب)إمام وفقيه شافعي من البصرة يف العراق تويف سنة1
 542،ص 5202، 5الوفاء للطباعة والنشر،املنصورة،مصر،ط

 أنظر مايلي: 2
  3288،ص0مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق،جأ.الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن 

  683، ص3ب.املرغيناين،برهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر:اهلداية شرح بداية املبتدى،مرجع سابق، ج
 687ص ،1ه(: شرح اخلرشي غلى خمتصر خليل،مرجع سابق،ج5585ج. اخلرشي،أيب عبد اهلل حممد)الشهري باملالكي،املتوىف سنة

 168،ص 3د.الدسوقي،حممد عرفة:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدردير،مرجع سابق،ج
 663،ص 1ه.الرملي،مشس الدين حممد بن أيب العباس ،املنويف،املصري،األنصاري:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،مرجع سابق ،ج

ه(:اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،حتقيق حممد حامد 001بن سليمان)عالمة وفقيه حنبلي،تويف سنة و.املرداوي،عالء الدين أيب احلسن علي 
 43،ص1،ج 5212، 5الفقي،مطبعة السنة احملمدية،القاهرة،مصر،ط

 أنظر مايلي: 3
 62،ص1أمحد اخلرقي ،مرجع سابق،ج أ.ابن قدامه،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد:املغين على خمتصر أيب القاسم عمر بن حسني بن عبد اهلل بن 
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أن يكون العمل من كال املتعاقدين،واملال من أحدمها،كما جيوزأن يكون املال من كليهما والعمل  كاملال،أي جيوز
 . من أحدمها

أال يضيق على العامل يف تصرفاته اليت يبتغي هبا الربح:األصل يف املضاربة أن تكون مطلقةحيث يعطي رب -ب
ال ماله للعامل، يعمل به دون قيود مث تقيم األرباح بعد ذلك طبقا ملا اتفقا عليه،ألن الربح هو اهلدف واملقصود امل

  .من عقد املضاربة،والتضييق على العامل مبا مينع الربح ينايف مقتضى العقد فيفسده

املضاربة عقد املضاربة أن أن يكون جتارة:املقصود من العمل هو التجارة،أي البيع والشراء،ويقتضي عقد -ج
 .يتصرف العامل بتنمية املال عن طريق البيع والشراء

شروط الربح:الربح يف املضاربة،هوما زاد على رأس املال نتيجة عمل املضارب واستثماره ذلك املال.واحلصول -3
 يكون الربح على الربح هو الغرض األساسي،واملقصود من شركة املضاربة.وقد اشرتط الفقهاء عدة شروط حىت

 :صحيحا،وهذه الشروط هي

حق خالص  أن يكون الربح خمتصا باملتعاقدين:ربح املضاربة هونتاج ماقدمه املتعاقدان من مال وعمل،لذا فهو-أ
من الربح  جزءا-العامل رب املال أو-ال يعدومها إىل غريمها،واليثبت ألحد فيه حق.فلوشرط أحد املتعاقدين هلما

املال مضاربة على أن يكون ثلثه لك،وثلثه يل وثلثه  معينة.كأن يقول رب املال:خذ هذالشخص ثالث أوجهة 
ألجنيب.فإن اشرتط على الشخص الثالث العمل مع العامل صح الشرط،واستحق  أليب أو البين،أو لزوجيت أو

باتفاق الفقهاء،ألن  لوقال:اعمال يف هذا املال،ولكل منكماكذا.وهذا عاملني مبنزلة ما ماشرط له من الربح،وكانا
أما إذا مل .1اشرتط عليه العمل فاستحقه بالعمل يف املضاربة املال.وقد بالعمل أو يستحق إال ال الربح يف املضاربة

  :يشرتط على الشخص الثالث العمل مع العامل،فقد اختلف الفقهاء يف صحة املضاربة على ثالثة أقوال

                                                                                                                                                                                     

ه(:كشاف القناع عن منت اإلقناع،مطبعة احلكومة،مكة ،السعودية،د.ط 5815ب.البهويت،منصور بن يونس بن إدريس)إمام وفقيه حنبلي تويف سنة 
 183،ص3مبكة،السعودية،ج 5204

:املبدع يف شرح املقنع،املكتب اإلسالمي،بريوت، لبنان، د.ط، ه(004ج.ابن مفلح،أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم)عالمة و مؤرخ حنبلي،تويف سنة
     63،ص1،ج5274

 436،ص1د.املرداوي،عالء الدين أيب احلسن:اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،حتقيق حممد حامد الفقي،مرجع سابق،ج
 أنظر مايلي:1

 3126، ص0جع سابق،جأ.الكاساين،عالء الدين أيب بكر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مر 
(:شرح العناية على اهلداية مطبوع هبامش تكملة فتح القدير،دار الفكر،بريوت،لبنان، 702ب.البابريت،حممد بن حممود)إمام وفقيه حنفي تويف سنة 

  421،ص0،ج5277، 6ط
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أن املضاربة فاسدة،ألن اشرتاط جزء من الربح ألجنيب عن العقد بدون  ذهب الشافعية واحلنابلة والظاهرية إىل-5
 .1عمل أومال.هوشرط فاسد يعود إىل الربح ففسد به العقد،كما لو شرط دراهم معدودة

وذهب احلنفية إىل أن املضاربة صحيحة،والشرط فاسد،وجيعل الثلث املشروط لألجنيب كاملسكوت عنه فيكون -6
إن كان يؤدي -األجنيب–إمنا يستحق برأس املال أو بالعمل أوبضمان العمل،ومل يوجدمن ذلكلرب املال.ألن الربح 

إىل جهالة الربح يوجب فساد العقد ،ألن الربح هو املعقود عليه،وجهالة املعقود عليه توجبفساد العقد.وان كان ال 
شيء من هذه الثالثة،فال  يؤدي إىل جهالة الربح يبطل الشرط وتصح املضاربة.وشرط جزء من ربح املضاربة

.واألصل يف الشرط الفاسد أنه إذا دخل يف العقد ينظر:ألجنيب شرط فاسد،ولكنه ال 2يستحق شيئا مما شرط له
يؤدي إىل جهالة الربح،ألن األصل أن العامل إمنا يستحق نصيبه من الربح بالشرط وقد شرط له نصيبه فال 

 .3العقد يستحق غريه،فال يؤثر يف العقد وال يفسد به

وذهب املالكية إىل أن املضاربة صحيحة والشرط صحيح،وختصيص جزء من الربح لألجنيب يكون من قبيل -3
 .4اهلبة،ألنه من باب التربع

                                                                                                                                                                                     

 661،ص 1ج. الرملي،مشس الدين حممد بن أيب العباس:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،مرجع سابق ،ج 
 32،ص1د. ابن قدامه،أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد:املغين على خمتصر أيب القاسم عمر بن حسني بن أمحد اخلرقي،مرجع سابق،ج 
 185،ص3ه. البهويت،منصور بن يونس بن إدريس:كشاف القناع عن منت اإلقناع،مرجع سابق،ج 

 أنظر مايلي:1
ه(:روضة الطالبني وعمدة املفتني،املكتب     272سوريا،تويف سنة-مام وفقيه شافعي عاش بدمشقأ.النووي،حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف)إ 

  566،ص1،ج5201، 6اإلسالمي،ط
ه(:مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،مطبعة مصطفى احلليب، القاهرة، مصر،  277ب.الشربيين،حممد بن أمحد اخلطيب)فقيه شافعي،تويف سنة

 356،ص6ج،د.ط، 5210
 661،ص 1ج.الرملي،مشس الدين حممد بن أيب العباس:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،مرجع سابق ،ج

 32،ص1د.ابن قدامه،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد:املغين على خمتصر اخلرقي، مرجع سابق،ج
 185،ص3سابق،جه. البهويت،منصور بن يونس بن إدريس:كشاف القناع عن منت اإلقناع،مرجع 

ه(: احمللي،حتقيق أمحد حممد شاكر،دار 412و.ابن حزم الظاهري،أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد)إمام وعالمة يف املذهب الظاهري،تويف سنة
 . 647،ص0الرتاث،القاهرة،مصر،د.ط،ج

 أنظر مايلي :  2
  3126،ص0،مرجع سابق،جأ. الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

 421،ص0ب.البابريت،حممد بن حممود:شرح العناية على اهلداية مطبوع هبامش تكملة فتح القدير،مرجع سابق،ج
 3283،ص0الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق،ج 3
 أنظر مايلي:4
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أن يكون الربح مشرتكا بني املتعاقدين:واملرادبذلك هواشرتاك رب املال والعامل يف الربح،ليأخذ املالك حصته -ب
 .تص به أحدمهامبلكه والعامل بعمله فال خي

أن يكون مقداره معلوما:يشرتط لصحة املضاربة أن تكون حصة كل من رب املال والعامل يف الربح معلومة يف -ج
الربح عند العقد.ألن املعقودعليه هو الربح،وجهالة املعقود عليه توجب فسادالعقد.ويستحق رب املال الربح 

 ستحقاقه إىل الشرط بدليل أنه إذافسد الشرط كان مجيع الربح له.باملال،ألن الربح مناء ماله،وبالتايل فال يفتقرا
أماالعامل فانه ال يستحق الربح إالبالشرط ألنه إمنااستحقه مبقابلة عمله،والعمل ال يتقوم إالبالعقد.واملقدار املعلوم 

مل النصف،ولرب من الربح لكل من رب املال والعامل اليتحقق إال بالنص عليه يف العقد،كأن ينص على أن للعا
 .املال النصف أوللعامل الثلث ولرب املال الثلثني

أن يكون شائعا: يشرتط لصحة املضاربة أن يكون نصيب كل من رب املال والعامل حصة شائعة،كالنصف أو -د
الربع وال جيوز حتديده مببلغ معني،وال أن يشرتط ألحدمها مبلغ حمدد مع حصة شائعة من الربح، وال أن يشرتط 

احد منهما حصة شائعة ناقصة مبلغا حمددا.ألن املضاربة يف حقيقتها الشرعية والعرفية إمنا هي شركة يف الربح، لو 
ونظرا ألن الربح الناتج عنها غري معلوم وال حمقق الوقوع فانه جيب أن يكون نصيب كل من رب املال والعامل 

))وأمجعوا على إبطال -رمحه اهلل -.قال ابن املنذر1وهذا الشرط متفق وجممع عليه بني الفقهاء حصة شائعة منه
 .2القراض الذي يشرتط أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم معلومة(( 

 

                                                                                                                                                                                     

ه(:مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، دار 214الرمحن)عالمة وفقيه مالكي مشهور باسم احلطاب تويف سنة أ.احلطاب، أيب عبد اهلل حممد بن عبد 
 323،ص1،ج5270، 6الفكر، بريوت، لبنان،ط

 682، ص1ه(:شرح اخلرشي غلى خمتصر خليل ،مرجع سابق،ج5585ب.اخلرشي،أيب عبداهلل حممد)الشهري باملالكي،املتوىف سنة
 163،ص3شية الدسوقي على الشرح الكبريأليب الربكات سيدي أمحدالدردير،مرجع سابق،جج.الدسوقي،حممدعرفة:حا

 573،ص6د.اآليب، صاحل عبد السميع األزهري:جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، دار الفكر، بريوت، لبنان، د.ط،ج
 أنظر مايلي:1

 555رجع سابق صأ.ابن املنذر،حممد بن إبراهيم:اإلمجاع،حتقيق عبد اهلل عمر البارودي ،م
 30،ص1ب.ابن قدامه:املغين على خمتصرأيب القاسم عمر بن حسني بن أمحد اخلرقي،مرجع سابق،ج

 أنظر مايلي: 2
 3286،ص0أ.الكاساين،عالء الدين أيب بكربن مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق،ج

 68،ص3تيار لتعليل املختار،داراملعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،د.ط،جب.املوصلي،عبداهلل بن حممود بن مودود)إمام وفقيه حنفي(:االخ
  157،ص 3ج.الدسوقي،حممدعرفة:حاشية الدسوقي على الشرح الكبريأليب الربكات سيدي أمحدالدردير،مرجع سابق،ج

 420،ص3د.البهويت،منصوربن يونس بن إدريس:كشاف القناع عن منت اإلقناع،مرجع سابق،ج
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 الميــــــــــاإلس كيـــــــــالبن عــــــــــــوالواق اربةــــــــــــالمض: الثاني المطلب

 التمويل، يف التقليدية األدوات حمل للحلول اإلسالمية بنوكال منظرو اعتمدها متويلية، وسيلة أول املضاربة تعد
 يف املضاربة اإلسالمية بنوكال أخذتاذ  .تتلقاها اليت الودائع أموال بواسطتها بنوكال هذه توظف أن أساس وعلى
 وتعد.عليها التطوير من نوع إدخال طريق احلديثة،عن التمويلية القواعد مع تكييفها األوىل،وحاولت اهتصور 

 كانت وإن.بواسطتها عمليات من اإلسالمية البنوك تنجزه ملا ،القانوين األساس واملقيدة، املطلقة بنوعيها املضاربة
 االستخدام يف أكرب حرية اأيض ا،وتعطيهابه ستعمل اليت الشروط حتديد سلطة متنحها اهناملطلقة،أل املضاربة تفضل

 هذا يف املتبعة للمنهجية املنطقي التسلسل علينا يفرضداخل البنوك االسالمية، للحديث عن واقع املضاربةو .
 يتطلب ما وهو ،ومدى مشروعيتها النظرية أرضيتها حصرنا أن للمضاربة،بعد العملي اجلانب على الوقوف،البحث

أشكال التمويل باملضاربة،واألساليب اليت تأخذ هبا البنوك  حيث من بنوكال هذه يف واقعها على التعرف منا
 اإلسالميةبنوك ال تعرتض اليت واملعوقات الصعوبات يف البحث مث،(أول فرع)االسالمية الستثمار األموال مضاربة 

 .(ثان فرع)املصريف لالستثمار املضاربة نظام مالءمة ،ومدىاستخدامها يف

 في البنوك االسالمية التمويل بالمضاربةوأساليب أشكال  الفرع األول:

 يف والتجارة االقتصاد يف املضاربة مفهوم عن اإلسالمي، الفقه يف استثمارية وسيلة باعتبارها املضاربة مفهوم خيتلف
 الثاين التصور ويف الربح، حتقيق دفبه والعمل املال كاشرت ا األول، املنظور يف تعين فهي.احلديث الوضعي الفكر
 الرتقب مع الشراء، وأسعار البيع أسعار بني الفرق على وحده،واملضاربة املال استثمار طريق عن الربح حتقيق

 من ألنه اإلسالم، يقبله ال املفهوم وهذا بأعالها، البيع أو األمثان بأخبس للشراء مواتية فرصة كل إلنتهاز والرتصد،
 ألن عليها، ويشجع االستثمار أشكال من كشكل املضاربة يقبل بينما،1 عنها االبتعاد أوجب اليت املقامرة قبيل

 اليت لألموال مسريا املضارب ومن له مقرضا ال للمشروع مالكا املال صاحب من جتعل أطرافها بني العالقة طبيعة
 يتفق اليت املتحققة األرباح يف شائعة نسبة عبارة عن املبذول هودجملا من مكافأته تكونو  األول، الطرف له قدمها
 بل باملشروع تلحق قد خسارة أية يتحمل ال كما ،مسبقا معني ثابت أجر على حيصل ال أنه يعين وهذا ا.عليه

 الروابط نوعية لنا يبني ما وهذا.ووقته جهده خسر قد املضارب يكون إذ، مبفرده املال صاحب يتحملها
 وليست واإلدارة املال بني روابط أي ،الفائدة على يقوم ال اقتصاد يف اإلسالمية الشريعة تريدها اليت االقتصادية
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أسلوب  (،مثأوال)ضاربة يف البنوك االسالميةوسنتناول يف هذا الفرع،أشكال التمويل بامل.واالقرتاض اإلقراض بني
 فيمايلي:،(ثانيا)البنوك اإلسالمية يف استثمار األموال مضاربة

ختتلف أنواع وصيغ املضاربة اليت تأخذ هبا البنوك : في البنوك االسالمية بالمضاربة التمويل أشكال -أوال
الدورين معا.وقد  املضارب،أو دور رب املال أو الذي تلعبه هذه البنوك.فقد تقوم بدور اإلسالمية حسب الدور

 حسب ما تراه من مصلحة.ولذلك ميكن تقسيم املضاربة إىل قسمني:املضاربة،تدخل يف مضاربة مطلقة أو مقيدة
 :واملضاربة املشرتكة ،الفردية

 وتسمى أيضا املضاربة اخلاصة أواملضاربة الثنائية.وتكون عندما يقدم املال من شخص واحد:المضاربة الفردية-1
والعمل من شخص واحد.وهي أن يقدم البنك اإلسالمي التمويل ملشروع معني ويقوم العامل باألعمال الالزمة 

أكان ذلك من  رب املال املعطي املال لعميله بوصفه مضاربا.سواء دورميارس  واألرباح حبسب االتفاق.فالبنك هنا
جيوز للمضارب أن يضارب غريه بإذن رب املال أوتفويضه.أوميارس البنك اإلسالمي  لديه من ودائع.إذ مما ماله أو

استثمارات مباشرة يف  دور املضارب.حيث يقوم البنك بتوظيف جزء من األموال املودعة لديه. فيضارب هبا ويعمل
يشرف عليها بنفسه واألرباح حبسب االتفاق ويتحمل صاحب رأس املال وحده اخلسارة ،بشرط أن ال يكون 
للبنك يد يف اخلسارة الواقعة.أما إذا كان البنك املضارب قد تسبب يف اخلسارة أو يف جزء منها يصبح متعديا 

ذا النوع إىل حد انعدامه، وذلك نتيجة ممارسات األفراد وقد قللت البنوك اإلسالمية من ه.ويكون عليه الضمان
البعيدة عن روح الشرع احلنيف.ويصلح هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغرية واحلرفيني يف جماالت معينة 

 .1خاصة يف توفري املواد األولية

ما هو حاصل يف البنوك وهي احلالة اليت يتعدد فيها أصحاب األموال واملضاربني،ك:المضاربة المشتركة -2
اإلسالمية فهي تتلقى املال من أصحابه بوصفها مضاربا،وتقدمه إىل أرباب العمل املتعددين ليضاربوا به بوصفها 

لشركة املضاربة املعروفة عند الفقهاء،القائمة على أساس الفردية يف التعاقد حيث تضم  رب املال.وهذا النوع تطوير
بني كل فريق والفريق اآلخر.تبعاالختالف شكل التعاقد بني الفريقني وهذه ثالثة أطراف،ختتلف العالقات 

 :األطراف هي
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املودعون:هم املستثمرون الذين يقدمون املال بصفة انفرادية على أساس التعامل به بأسلوب املضاربة،ويطلق -أ
 .عليه اسم رب املال أوالشريك مباله

ليعمل كل واحد منهم فيما حصل عليه من مال حسب االتفاق  املستثمرون:هم الذين يأخذون املال منفردين-ب
 .اخلاص به، ويطلق عليه اسم الشريك بعمله

البنك:هوالقائم بدورالوسيط بني املالكني لألموال واملضاربني فيها.وتكمن أمهية هذا الطرف الثالث، يف صفته -ج
كمالك املال  موال من ناحية،كمايبدواملزدوجة.اليت يبدوفيها مضاربا بالنسبة للمستثمرين وهم أصحاب األ

واملضاربة املشرتكة هي مبثابة انتقال من ميدان االستثماراجلماعي املشرتك .1بالنسبة للمضاربني من ناحية ثانية
وتوزيع األرباح يف فرتات دورية،حيث  االستثمار القائم على أساس اخللطة املتالحقة لألموال،وعلى أساس استمرار

 اجلماعية يف هناية كل فرتة زمنية يوزع فيهاالربح على املستثمرين.لذلك فهي جتسد الكلية للعمليةالتصفية  تتعذر
ملن حيتاج إليه وهذا يدفعنا للحديث عن عناصر  خلدمة مالك املال أو اليت ينشدها البنك املعاصر مجيع املزايا

  .املضاربة املشرتكة مث أمهيتها يف البنوك احلديثة خاصة اإلسالمية

 :عناصر املضاربة املشرتكة-5

:ويتمثل يف عملية خلط األموال املستثمرة،ألن عملية اخللط تعد عنصرا أساسيا من عناصر هذا 2عنصر اجلماعية-أ
  :النوع من املضاربة.وقد حبث الفقهاء مسألة خلط مال املضاربة بغريه فكانوا يف ذلك على ثالثة أقوال

 واحلنابلة، ذهب كل من فقهاء احلنفية، بغريه مبطلق العقد،وإىل هذا املضاربةخلط مال  القول األول:عدم جواز
 إال جيوز فال اخللط فألنه يوجب يف مال رب املال حق لغريه، جاء يف البدائع:))وأما.3قول لإلمامية والزيدية،وهو

يك جاز له ذلك((أما إذا وجاء يف املغين:))وليس له أن خيلط مال املضاربة مباله،فإن قال له اعمل برأ،بإذنه((
خلط مال املضاربة من قبل املضارب بغريه،إالبإذن  القول الثاين:عدم جواز.فوض املضاربة للعامل فإنه جيوزله اخللط

                                                           

، 38/2/5272رسالة  دكتوراه  ،كلية احلقوق، جامعة القاهرة،نوقشت يف  سامي محود: تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية،1
 324،323ص
 474اهلييت،عبد الرزاق رحيم جدي:املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق،مرجع سابق، ص 2
 أنظر ذلك يف:3

  22ص،2أ. الكاساين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق،ج
ه(:شرح فتح القدير،دار إحياء الرتاث العريب 205ب. ابن اهلمام،كمال الدين حممد بن عبد الواحد )فقيه حنفي،معروف باسم ابن اهلمام،تويف سنة 

 24،ص7،بريوت،لبنان،د.ط،ج
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القول الثالث:جيوزخلط مال املضاربة بغريه أما .1صريح من قبل رب املال،وهبذا قال الشافعية،وهوقول لإلمامية
 ضارب االجتار بكال املالني،سواءكان ذلك اخللط مبال املضارب نفسه،أم مبال غريه،استطاع امل مبطلق العقد،إذا

 .2قال املالكية وهبذا

رجحان الرأي القائل جبواز خلط مال املضاربة مبطلق العقد،ألن اخللط  -واهلل أعلم-الذي يبدو يلرأي الباحث:
ظاهرة وذلك يف حالة كون رأس مال املضاربة ال وقد تكون فيه مصلحة ،من األمور املتعارف عليها لدى التجار

وال سبيل أمامه إلمتام هذه الصفقة إال خبلط مال املضاربة ،يرى املضارب فيها رحبا حمققا،ريةيغطي قيمة صفقة جتا
 . بغريه،فتكون يف عملية اخللط مصلحة تعود على كال املالني

 إذ ها ال تتوقف أو تصفى إال إذا صفي العمل بكامله،:فاملضاربة املشرتكة مستمرة بطبيعت3عنصر االستمرارية-ب
 أنه ال يتصورأن جترى تصفية املضاربات القائمة كلها يف وقت واحد من ناحية،ومن ناحية أخرى فإنه ال يتصور

أيضا أن يقوم املضارب املشرتك بإعادة رؤوس األموال ألصحاهبا،لكن جيري اقتسام الربح املتبقي كماهواحلال يف 
 ربح يف املضاربة وأراد هذه املسألة وهي أنه لو ظهر–رمحهم اهلل-بة الفردية )اخلاصة(.وقد حبث الفقهاءاملضار 

من فسخ  بد هل جيوز ذلك ؟أم الاملتعاقدان اقتسامه مع املضي يف تلك املضاربة وبنفس الشروط السابقة، ف
 املضاربة السابقة ؟

  وهوأنه جيوزاقتسام ربح املضاربة بني،4والزيديةالرأي األول:قال به احلنابلة والظاهرية 

املضاربة إذا مت تقسيم الربح وقاية لرأس املال،وقدحتدث خسارة  استمرار الرأي الثاين:قال به احلنفية وهوعدم جواز
بعد القسمة فتجرببالربح السابق ألن العقد مستمر.واليسمى رحبا إال أطرافها مع بقاءها. ما زاد على رأس املال 

 . املضاربة،وعلى هذا األساس فإن الربح الميكن تقسيمه ما دامت املضاربة مستمرة بعد انتهاء

                                                                                                                                                                                     

 18،ص1ج. ابن قدامة،أبو حممد،عبد اهلل بن أمحد:املغين، مرجع سابق،ج
 303ص54شرح مهذب الشريازي لإلمام النووي، مطبعة اإلمام، القاهرة،د.ط،جاملطيعي،حممدجنيب:تكملة اجملموع 1
ه( 648ه(:املدونة الكربى،رواية سحنون بن سعيد التنوخي)املتوىف سنة572ابن أنس،األصبحي،)اإلمام مالك صاحب املذهب املشهور،املتوىف سنة2

 586، اجمللد اخلامس،ص 5270ارالفكر،بريوت، لبنان،ه(،عن اإلمام مالك،د525،عن اإلمام عبد الرمحن القاسم)املتوىف سنة
 472اهلييت،عبد الرزاق رحيم جدي:املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق، ص 3
 انظر مايلي : 4
 152،ص3البهويت،منصوربن يونس بن إدريس:كشاف القناع عن منت اإلقناع،مرجع سابق،ج-أ

 640، ص0أمحد بن سعيد:احمللي، مرجع سابق، ج ابن حزم الظاهري،أبوحممدعلي بن -ب
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رجحان ماذهب إليه أصحاب الرأي األول،ذلك ألن الربح يف احلقيقة -واهلل أعلم-الرأي املختاررأي الباحث:
املال،وما مل يفضل فليس بربح،وال هوما زاد عن رأس املال يف أي وقت من األوقات فالربح هو))الفاضل من رأس 

وهوملك لكل أطراف املضاربة فيجوزهلم اقتسامه يف أي وقت يتفقون عليه،وتكون هذه ،1خالفا(( نعلم يف هذا
مبثابة  نفس املضارب،على نفس الشروط املسبقة رأس املال بيد التصفية احلسابية مبثابة فسخ للعقد األول.وإقرار

 .باآلخر أحدمها خسارة العقدين حكما مستقال والجترب فيأخذ كل من هذين عقد جديد

 أساسي من عناصر ليضارب به،هو عنصر عنصر تتايل املضاربة:ذلك ألن قيام املضارب بإعطاء املال آلخر-ج
لو عدنا إىل ما .املال لغريه ليضارب فيه دون الرجوع ملالك املال؟ املشرتكة،لكن هل حيق للمضارب إعطاء املضاربة
فقهاء هبذا الشأن لوجدنا أهنم قد اتفقوا على أن املضارب ليس له احلق يف مضاربة غريه مبطلق العقد قرره ال

 :2لألسباب اآلتية

أن صاحب املال قد رضي خبربة املضارب وأمانته، فال حيق له أن خيرج املال من يده ويضارب به غريه، دون -5
 .إذن مالك املال أو تفويضه

  .وال جيوز إجياب حق يف مال إنسان بغري إذنهللمضارب الثاين يف مال املضاربة،يف املضاربة الثانية إجياب حق  -6

 .وألن وضع املضاربةقائم على التعاقدبني املتعاقدين،فاليعدل إىل أن يعقدها مضاربان-3

لتفويض أن يضارب غريه،أم البد إىل املضارب،فهل ميلك مبقتضى هذا ا املضاربة إذا فوض مالك املال أمور أما-
  :من اإلذن الصريح من رب املال؟.اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني

القول األول:أنه الحيق ذلك للمضارب مبجرد التفويض العام من مالك املال،ذلك ألنه هبذا التفويض يكون قد 
 العموم ربةإىل غريه داخل حتت هذافوض املضارب بكل مامن شأنه أن ِيؤدي إىل الربح،ودفع املضارب املال مضا
من الربح،فتكون املصلحة يف  قدر ،إذ قد يرى غريه أمهرمنه يف شؤون التجارة وإن يف دفع املال إليه حتقيق أكرب

 .3االثنا عشرة( قال احلنفية وهو رواية عن أمحد،وقول للزيدية واإلمامية وهبذا ، ذلك

                                                           

 17،ص1ابن قدامة،أبوحممد،عبداهلل بن أمحد:املغين،مرجع سابق،ج1
 405اهلييت،عبد الرزاق رحيم جدي:املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق،ص 2
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للمضارب دفع مال املضاربة إىل غريه  جيوز يف رواية،وبعض االمامية.ال القول الثاين:قال املالكية،والشافعية،وأمحد
 ينصرف على كيفية املضاربة والبيع والشراء،وأنواع التجارة. باإلذن الصريح من رب املال.ذلك الن التفويض إمنا إال

 .1ويف دفع املال مضاربة إىل غريه ،خروج عن املضاربة فال يتناوله التفويض

رجحان الرأي القائل،أن التفويض العام من مالك املال للمضارب يكفي ألن يدفع -واهلل أعلم-يبدو:الباحث رأي
 وحتقيق أكرب أنه قد يرى املضارب أن غريه أقدر منه على إدارة شؤون املضاربة، املضارب مال املضاربة إىل غريه.اذ

 .العاممن الربح فتكون يف مثل هذه املضاربة مصلحة تدخل حتت التفويض  قدر

عنصر التنضيض التقديري لرأس املال: الربح يف املضاربة هو وقاية لرأس املال، وعليه إذا مل يسلم األصل فال -د
يقال أن هناك رحبا قابال للقسمة.وقد وضع الفقهاء من أجل محاية رأس املال منهجا حسابيا دقيقا،فلم يعتربوا 

 . العقد املدفوع يف بداية كماكان سابقا،ومن نفس صفة النقد  إذا عاد رأس املال حتقق أي ربح يف املضاربة،إال
والتنضيض .2لديهم:))أن املقارض إمنا يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض مجيع رأس املال(( ولذلك فان من املقرر
 اربةهو حتويل املتاع إىل عني)أي دراهم أودنانري( ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ يف باب املض،3يف املصطلح الفقهي

 . .ولكن املضاربة املشرتكة اليت تقوم على أساس اخللط املتالحق ألموال املضاربة يصعب فيها التنضيض احلقيقي
يف املضاربة  إىل التنضيض التقديري يف هناية كل مدة،مع االستمرار فهل نلجأ إىل التنضيض التقديري؟.يصار

 ولو مل تنته املشاريع اليت أسهم فيها البنك اإلسالمي.املشرتكة دون فسخ هلا.فتوزع األرباح يف هناية كل سنة 
نسبة األرباح يف كل سنة بالنسبة إىل رأس املال،وتوزع على أصحاب  ،فتقدر4جائز فالتنضيض التقديري أمر

 حلساب وتنضيض رأس املال وتقوميه،األموال حبسب كل مال،وفرتة استثماره.وعلى هذااألساس فان إجراء عملية ا
املضاربة املشرتكة،وسالمة رأس مال املضاربة.واليشرتط تسليم رأس املال اىل املضاربني.بل يكفي يف  مراركافيا الست

 .ذلك جمرد تنضيضه

                                                           

 أنظر مايلي:1
ه(: التاج واإلكليل شرح خمتصرخليل،مطبوع هبامش 027يوسف)اإلمام والفقيه املالكي الشهريباملواق،املتوىف سنةاملواق،العبوري،أبوعبداهلل حممدبن -أ

 321،ص1،ج5270مواهب اجلليل،دارالفكر،بريوت،لبنان،
 354،ص6ب.الشربيين،حممد بن أمحد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،مرجع سابق،ج

 18،ص1اهلل بن أمحد املقدسي:املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،مرجع سابق،جج.ابن قدامة،عبد 
 21،ص1ابن قدامة، املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،مرجع السابق،ج 2
 671،ص 6880،  5نزيه محاد:معجم املصطلحات املالية واإلقتصادية يف لغة الفقهاء، دار القلم،دمشق،سوريا،ط3
 42أرشيد،حممود عبد الكرمي امحد:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص 4
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 :1أمهية املضاربة املشرتكة:حتقق املضاربة املشرتكة عدة مزايا للنظام البنكي املعاصر نذكر منها ما يلي-6

ول على األموال دون التعرض للحساسيات الفردية اليت ميكن أن املضاربة املشرتكة تسمح للمضاربني يف احلص-أ
 .يتعرضوا هلا يف حاالت املضاربة اخلاصة ) الفردية( مع املستثمرين املنفردين

املشرتكة هتيئ للمستثمر)رب املال( إمكانية انسحابه وقفله حلساب املضاربة يف أي وقت يشاء.ذلك  املضاربة-ب
 املصريف،حبيث يكون هناك استعداد ميكن أن ينظم على نسق االستثمار املشرتكة املضاربةيف ظل  أن االستثمار

وذلك اعتماداعلى تعادل احلركة يف الدفع والسحب،دون التأثرياحلاد جهة االنسحاب من دائرةاالستثمار.دائم ملوا
 .املالية على املوارد

عمل، أكثر من تالقي رأس املال برأس املال.كما هو متبع نظام املضاربة املشرتكة يقوم على تالقي رأس املال بال-ج
املتاحة مماهوخمصص لالستثمار بوجه عام.تنظيمه على أن  يف البنوك الربوية.حيث أن نظام املضاربة املشرتكة يقوم

ألموال تصرف ملن يعمل فيها حبيث يتم إجياد فرص العمل املنتج الذي يساعد الدول يف التغلب على مشاكل 
 .لةالبطا

ميلك نظام املضاربة املشرتكة القدرة على استقطاب األموال احملتجبة عن املشاركة يف اجملتمعات اإلسالمية حيث -د
 .املفاهيم الدينية تؤثر يف سلوكيات وتصرفات الناس،بعدم الرغبة يف االستثمار الربوي احملرم

إىل املضارب)البنك   ماله الوديعة االستثمارية()املودع أوصاحب  وهي أن يدفع رب املال:المضاربة المطلقة-3
 تعيني للزمان،أو أنواع السلع.ومن غري تعيني ألنواع التجارة أو حالال من غري ليستثمره استثمارا كشريك بعمله(

احلرية يف تشغيل مال املضاربة،بالكيفية اليت يراها   وتكون للمضارب يف هذه احلالة.2من يتعامل معه ،أو املكان
 باحملافظة على هذا املال.وحتقيق العائد املالئم،وهذه حالة حسابات االستثمار العام يف البنوك اإلسالمية. كفيلة

وتعترب صيغة املضاربة املطلقة أنسب هلذه البنوك ألهنا تتيح هلا مرونة كافية يف توظيف األموال املودعة لديها.حيث 
ى أن فيها مصلحة له على اعتبار أنه مضارب يف مال صاحب للبنك القيام باألعمال مجيعها.مادام ير  أهنا جتيز

خيلطها بأموال أصحاب األسهم والودائع األخرى.كماأن له احلق يف دفعها لغريه ليضارب هبا.ولكن يف  الوديعة،أو
ضرورية للمحافظة على أموال الغري.ومن خالل  املضاربة بالشروط اليت يراها هذه احلالة األخرية،له احلق يف تقييد
                                                           

 22الصويعي، أمحد شليبك:املضاربة اليت جتريها البنوك اإلسالمية يف ضوء الشريعة اإلسالمية،مرجع سابق،ص 1
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البحث واالطالع تبني أن املضاربة املطلقة وان كان البنك يتعامل هبا مع أصحاب الودائع،االأنه اليتعامل هبا مع 
 هذه األموال وفق املضاربة استثمار )العمالء(وذلك حرصا على أمواله وأموال املودعني،ولصعوبة متابعة املستثمرين

املضارب.لكن عندما يكون هو رب  عندما يكون هو املطلقة وهلذاجندأن البنك اإلسالمي تالئمه املضاربة قة.املطل
 .عنه فاملضاربة املقيدة تالئمه،وهوما سنعرفه يف الفرع التايل املال أونائبا

 ، وشروط معينةوهي اليت يدفع رب املال،املال فيها إىل املضارب مضاربة.ويضع له قيود :المضاربة المقيدة-4
 كتقييد املضارب بنوع معني من السلع،أوبنوع معني من البيع،أو تقييده مبكان املضاربة أومعاملة شخص بعينه.

من جراء وضع هذهالشروط وهذه القيود والشروط جيب وضعها عند االتفاق على  على أن تكون هناك مصلحة
نقدا،ومل يبدأ املضارب التصرف به،واألصل أن القيد إن كان  املضاربة أو يبقى ذلك ممكنا طاملا مال املضاربة مازال

والوكيل  مفيدا يثبت.وجيب على املضارب مراعاته والوفاء به،وإذا خالف ماقيد به كان ضامنا للمال ألنه وكيل،
فيعترب يتقيد مبا قيده به موكله.وألن األصل يف الشروط اعتبارهاماأمكن،وإذا كان القيد مفيدا كان ميكن االعتبار 

وإن مل .2وقوله صلى اهلل عليه وسلم:))املسلمون عند شروطهم((،1لقوله تعاىل:"ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"
 .3يكن مفيدا،فإنه اليصح واليثبت،بل يبقى مطلقا،وجيعل كاملسكوت عنه.ألن ماالفائدة فيه يلغي ويلحق بالعدم

ن يف البنوك اإلسالمية ، ألهنا أكثرانضباطا من املضاربة املطلقة،وتتيح وهلذا جند أن املضاربة املقيدة هي السائدة اآل
أمواهلا بالشكل السليم.لكن ذلك المينع من قبول البنك اإلسالمي لبعض األموال من  للبنوك متابعة استثمار

رأى أن يف  املودعني على أساس املضاربة املقيدة،أوإعطائه بعض األموال ملن يضارب هبا كمضاربة مطلقة إذا ما
 .4ذلك مصلحته

أما عن أسلوب البنوك االسالمية،يف توظيف : أسلوب البنوك اإلسالمية في استثمار األموال مضاربة-ثانيا
 اإلنتاجي للتمويل وسيلة،كاملضاربة من اختذتاملضاربة يف العمل املصريف لديها،فنشري اىل أن البنوك االسالمية 

                                                           

 (5سورة املائدة، اآلية)1
 أنظر مايلي : -  2
  72،ص2ه(:السنن الكربى،مرجع سابق،ج401بيهقي،أبو بكر أمحد بن حسن)راو وحافظ للحديث،تويف سنةأ.ال

 .( باب يف الصلح3124،رقم احلديث) 384،ص3ب.سنن أيب داود:سلميان بن األشعث السجستاين:سنن أيب داود،مرجع سابق،ج
 585وء الشريعة اإلسالمية،مرجع سابق،صالصويعي، أمحد شليبك:املضاربة اليت جتريها البنوك اإلسالمية يف ض3
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 القدمي اإلسالمي الفقه يف به عرفت الذي شكلهاأن حورت  بعد ولكن،بالفوائد القروض عن خاصة،عوضا بصفة
 : 1اآلتية احملاور يف التغيريات هذه حتديد وميكن باجلوهر املساس عدم ذلك يف حماولة تغيريات، عدةوأدخلت عليه 

 عددهم حيث من املضاربة أطراف على تغيرياتعدة اإلسالمية، خلت البنوك دأ :املضاربة أطراف خيص فيما-5
 املستثمرين و بنوكال واملضارب،أي املال صاحب مها شخصني يف يتحددون ال فيها األطراف أصبح فقد،وطبيعتهم

 تعمل الذين الودائع، أصحاب يف ويتمثل األموال، على بنوكال حتصل بفضله ثالث، طرف العالقة يف ظهر وإمنا ،
 وهي .ومديونية دائنية عالقة ال مشاركة عالقة كلهم األطراف وجتمع .املستثمرين وبني بينهم كوسيط البنوك
 حىت املطلق، النوع من املضاربة تكون أن بد وال،2واحد مع املال أصحاب تعدد حبالة السابق يف عرفت وضعية

 األفضل يراه ما حسب معه املتعاملني للمستثمرين الودائع أموال تقدمي يف حريته بكامل التصرف البنك يستطيع
 األشخاص إىل الطبيعيني األشخاص من انتقلتفقد املضاربة، يف األطراف طبيعة .أما عنللجميع بالنسبة

 أو املودعني، وبأموال بأمواله بنفسه يضارب إما أصبح الذي أي البنكبالعمل، املضارب الطرف سيما ال املعنويني،
 .األموال أصحاب وبني بينها وسيط جمرد هو فيكون ا،به لتضارب لبنكا من التمويل تطلب اليت الشركات يف

 من املضاربة لتطبيق البسيطة الصورة يف العالقات هذه تصور ميكن:  املضاربة يف العالقات طبيعة خيص فيما -6
 بني التمويالت نتائج وتتوزع املضاربون، هم واملتعاملون املال، صاحبة هي بنوكال أن يف اإلسالمية، البنوك طرف
 املصارف غطت إن يهم وال ذلك، يف الفقه يتطلبها اليت الشروط يراعي أن جيب الذي االتفاق، حسب اجلميع
 عدة تأخذ وإمنا البساطة، ذهبه ليست احلقيقية الصورة أن إال .منها نسبة يف أو كلها العمليات أو العملية

 أو املال، أرباب هم ابهأصحا يكون اليت الودائع، بأموال بالعمل مضاربة جمرد تكون قد لبنوكا ألن احتماالت،
 بنفسها، ابه وتضارب الودائع بأموال أمواهلا ختلط أو وسيطة، جمرد فتكون آخرين، ألشخاص الودائع أموال تقدم

 حيث املودعني، مع باالشرتاك املال صاحبة فتكون للمستثمرين، وتقدمها ختلطها أو بالشركة، املضاربة فتختلط
 .املضاربون هم ومن األموال أصحاب هم فيمن تضارب، احلاالت هذه يف يقع

 أصبح املال رأس أن وهو :عام األول :اجتاهني يف حدثت اليت التغيريات تسري : املال رأس طبيعة خيص فيما-3
 املال، لصاحب دائنا بالعمل املضارب يكون عندما وهو خاص، والثاين .فضة أو هباذ كان أن بعد ورقية نقودا

 ذابه املضاربة جواز عدم املنطق ويستدعي .عليه الذي للدين ضمانا لديه، األخري هذا رهنه مال يده حتت ويكون
                                                           

 51،ص 5203، 5ط قطر، الدوحة، احلرمني، ،دار2 رقم املعاصرة معامالتنا اإلسالم،سلسة ضوء يف احلديثة البنوك أمحد: معامالت السالوس،على 1
 587-586،ص1جمرجع سابق،اإلمام مالك، عن التنوخي، سعيد بن سحنون اإلمام رواية الكربى، : املدونة أنس بن مالك 2



 
187 

 يف املسامهني أن هي للمضاربة، احلايل التطبيق يف احلالة هذه وصورة .1الدين سداد بعد إال الراهن، بإذن ولو املال
بنوك ال تستمر ذلك ومع منها، قروض على احلصول مقابل اإلسالميةبنوكهم ل أسهمهم يرهنون ،بنوكال املال رأس

 مبا ولكن .2قاطع رفض موقف هنا وللمالكية .مرهونة اهنكو  رغم األرباح من نصيبا ومنحها أمواهلم، استثمار يف
 للمضارب فيمكن الراهن، من الصريح باإلذن املرهون، باملال واالنتفاع التصرف نهتللمر  جتيز الوضعية القوانني أن
 املرهونة املسامهني أموال تقدم أن ميكنها اإلسالميةبنوك ال أن أي .الراهن من بإذن عنده املرهون املال يستخدم أن

 .منهم صريح إذن على حصوهلا بعد مضاربة عندها،

 مضاربة أمواله اإلسالمي بنكال يقدم عندما : األوىل : حالتني بني هنا منيز :املضاربة نتائج خيص فيما-4
 مضاربة، املودعني أموال يقدم عندما،والثانية .نتائجها توزيع حيث من مشكل أي تطرح ال وهذه للمستثمرين،

 وجهة من ودائع، شكل يف له قدمت اليت للمبالغ مالكا يعد ال فهو البنك، لوضعية مزدوجا تكييفا تفرض وهذه
 توزيع لتسهيل ضروري، التكييف وهذا ابه املضاربني املستثمرين نظر وجهة من هلا مالك يعد ولكنه املودعني، نظر

 وأمهها املودعني، لصاحل مالئمة يراها اليت التدابري باختاذ بنكلل يسمح الذي هو ألنه وأيضا املضاربات نتائج
 وتتوزع .التمويلية املسالك ألحسن اختياره طريق عن ممكنة، مردودية أعلى يعطي الذي بالشكل أمواهلم استعمال

 املال وحتمل ، لألرباح بالنسبة االتفاق حسب أي اإلسالمي، الفقه يف املقررة املبادئ على بناء املضاربة نتائج
 باملضاربة، مولت اليت املشروعات نتائج احتساب يتم حيث.املضارب إرادة عن خارج بفعل وقعت إن باخلسارة

 األرباح تسوية وتقع.املالية السنة ايةهن عند ا،مبدئي املسامهني، أموال من وجبزء ابه أو وحدها الودائع بأموال إما
 حسب واملستثمرين بنوكال بني الو أ وزعت أرباحا، املشروعات حققت فإذا.خسائر هناك كانت إن واخلسائر،

 وبني بينه يوزع ذلك عن والفاضل،التسيري نفقات منه خيصم نصيبه، بنكال يأخذ أن وبعد عليها، املتفق النسب
                                                           

 اعتبار يصح فحينئذ االلتزامات، بتلك الوفاء مت إذا إال للمضاربة، مال رأس تكون أن يصح ال التزامات، لتسديد ضمانا تأخذ اليت ))فالتأمينات  1
 من الكويت اإلسالمي، للمصرف الثاين املعاصرة،حبث مقدم للمؤمتر والتطبيقات القراض أو ،املضاربة غدة أبو الستار عبد،املضاربة(( مال رأس املرهون
 52،ص1983 مارس 23 إىل 21

 يقول أن احلالة هذه يف يصح ال فإنه املال، رب عند له دينه نظري يف عنده مرهونة مضروبة نقودا العامل يد حتت عندما يكون أنه املالكية)) يرى 2
 فإن حيوان، أو جتارة عروض املرهون كان إذا أما ... عليه الذي الدين سدد إذا إال مثال رحبه ينصف مضاربة فيه اعمل للراهن، املرهون املال صاحب

 الرهن صاحب يقول أن جيوز ال فإنه أمني، يد يف املرهون كان إذا وكذلك علمت، كما املضاربة مال رأس جتعل أن يصح ال ألنه ظاهر، فيها املنع
 املذاهب على اجلزيري: الفقه الرمحن (( أنظر:عبد أجله من األمني يد حتت رهنت الذي الدين يسدد أن قبل الربح من جبزء مضاربة فيها اعمل لألمني،
 48،ص 3، ج5202 العلمية،بريوت،لبنان،د.ط، الكتب املعامالت،دار قسم -األربعة
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 اسرتجعه سليما، املال رأس وبقي،احأربا املشروعات حتقق مل وإذا ،1عليها املتفق النسب حسب الودائع أصحاب
 رأس من جربها املستثمرين،مت من فعل دون خسارة حدثت وإذا .عائد أي على املستثمرون حيصل وال بنكال

 .االتفاق حسب املودعني مع وضعيته يسوى مث العمليات، يف املال رب باعتباره وحده املصرف يتحملها املال،أي
 مال على أمني يد بالعمل املضارب يد أن املال،ذلك رأس من هلك ما يضمنون اهنمف منهم، بفعل حدثت إذا أما

 التمويلي للنشاط احملاسبية النتائج معرفة أن تقدم مما ويفهم. التسيري يف للخطأ أو لإلمهال إال يضمنه ال املضاربة
 إن األرباح توزيع املضاربون،مث أو املضارب ابه قام اليت األعمال تصفية بنكال من يتطلب املضاربة، على القائم

 شكل إما يتخذ الذي نصيبه بنكال ويأخذ املودعني، حسابات تصفية ذلك بعد وتأيت .االتفاق حسب وجدت
 أن سبق مما ويستنتج .املودعني بني الباقي وساطته،ويوزع عن عمولة جمرد أو عليها، املتفق األرباح من نسبة

 النتائج،من جتلي.وهي توزيعها ميكن حىت مراحل، بثالثة متر املضاربات، من اإلسالميبنك لل تتحقق اليت املداخيل
 وإذا.النتائج توزيع مث عليه، صاحبه وحصول املال رأس سالمة من التأكد مث اخلسارة، وقوع أو الربح حتقق حيث

 حيث مبدئيا، املراحل، ذهبه الواقع يف اإلسالميةبنوك ال وتلتزم .العامة القواعد طبقت،ما الكهب املال رأس أصيب
 ميزانيتها بإعداد وتقوم عموما، املالية السنة تساوي معينة مدة يف املضاربات من حققتها اليت املداخيل حتصر
 علما .املال رأس سالمة من تأكدت قد تكون أن وبعد ، ذلك بعد األرباح توزع مث وخصومها، بأصوهلا كاملة

 بشكل حتسب اهنأ أساس على منه مينعها ومن التوزيع، قبل والتسيري اإلدارة أعباء خصم هلم يبيح من هناك بأن
 .2وحدها بنكال موهلا اليت املضاربات على قاصرة وليست األدوات، مبختلف املنجزة العمليات مجيع على إمجايل

 كأداة للمضاربة اإلسالمية بنوكال استخدام أدى :االقتصادية القطاعات خمتلف إىل املضاربة تسديد خيص فيما-1
 .األخرى االقتصادية القطاعات خمتلف إىل ،فيه حمصورة كانت الذي التجاري القطاع نطاق من بإخراجها.متويلية

 .مضاربة تكون فال عنها خرجت وإذا التجارة يف إال تستخدم ال كانت القدمي اإلسالمي الفقه يف فاملضاربة
 الغرر زيادة )) التجارة عن املضاربة خروج يف رأوا الذي املالكية، هم باخلصوص املوقف هذا وأصحاب

 جيعل أن إال عليه للمضاربة،فما ضرورية وكانت االجتار، عن خترج أعمال إىل املال رب احتاج إذا وأنه.3((واجلهالة
                                                           

 وبنسبة مبالغ ودائعهم، بنسب النصف عليهم البنك وزع للمودعني، اآلخر والنصف مثال، الربح نصف للبنك يكون أن على الطرفان اتفق ))فإذا 1
 فيوزعه البنك، خص الذي الربح صايف من الثاين النصف أما .االستثمار هذا يف مبقتضاها وسامهت البنك حوزة يف الودائع هذه بقيت الذي األجل
 ، 520العددرقم  اإلسالمي الوعي جملة اإلسالمية، والبنوك املضاربة على :أضواء سليمان الفتاح عبد أسهمهم((جمدى مبالغ بنسبة مسامهيه على البنك
 67، ص5205أبريل
 56،ص 5272،نشرة 5271ماي 66-68بديب، اإلسالمي املصرف مؤمتر بديب:قرارات اإلسالمي املصرف مؤمتر توصيات 2
 0املعاصرة،مرجع سابق،ص والتطبيقات القراض أو غدة:املضاربة أبو الستار عبد 3
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 املوقف، هذا على املالكية أورده الذي واالستثناء .عنها مستقلة األصلية املضاربة وتبقى أجريا، هلا بالنسبة املضارب
 قد.1احلنفية كان وإذا .بذلك شرط عقدها يف يرد أن دون ولكن الفالحة، على املضاربة مال رأس من اإلنفاق هو

 القطاعات يف واستخدامها التجاري الملا حلدود املضاربة ختطي جبواز قالوا احلنابلة فإن املالكية، مذهب ذهبوا
 دامت ما ، مقبولة مسألة التجارة، إطار من باملضاربة اخلروج أن واملالحظ.3واحلريف،2الفالحي كالقطاع األخرى،

 ما والعقاري، والزراعي الصناعي للقطاع متديدها مينع ما يوجد ال إذ مهتتعامال عليهم وتسهل الناس مصاحل ختدم
 يف هلا املنسوبة واجلهالة الغرر قضية أما .العمل وطرق املوضوع حيث من واحلرام احلالل بقاعدة التزام هناك دام

 ومضبوطة حمددة شروط بوضع عليها التغلب ميكن وجدت، وإن حاالت فهي األصلي، إطارها عن خروجها حالة
 .املتعاقدين بني خالف أي لنشوء تالفيا اجلميع، طرف من ابه وااللتزام الطريقة، ذهبه العمليات ملمارسة

وضعيتني،أو  بني التمييز ،جيبمن طرف البنوك االسالمية لتطبيق املضاربةملعرفة األساليب املنتهجة رأي الباحث:
 تعرف اليت الدول،أو حالة  ووضعية،بالكامل.واملصرفية املالية أنظمتها أسلمت اليت الدول حالتني خمتلفتني.وضعية

 القائمة واملصرفية املالية القوانني بإلغاء قامت اليت باكستاندولة  األوىل الفئة رأس فعلى.األنظمة هذه يف ازدواجية
 يساهم مضاربة شركة بتأسيس امليدان هذا يف العاملة املسجلة للمؤسسات مسحت له، وكبديل الفوائد، نظام على
 من مقبوال يكون أن سوى الشركة هذه غرض يف يشرتط وال .4مهتمبهارا الباقون يساهم بأمواهلم،بينما البعض فيها

 من للمضاربة احلديث التطبيق ينظم 5خاص قانون بإصدار القرار، هذا الباكستاين املشرع ودعم .الشرعية الناحية
 األرباح توزيع مبدأ على بناء تتم اليت،املالية للصفقات قاعدة منهوجعل  5208 سنة وذلك البنوك طرف

 شركات تصدرها بفائدة،حيث القرض سندات حمل للحلول املضاربة، شهادات إصدار نظم كما.واخلسائر
 هذا ولكن .األموال من حتتاجه ما على الشركات بذلك فتحصل املالية، واملؤسسات بنوكال وتقتنيها املضاربة،
 املصرفية اهليئات كلل وأعطى.والعمل املال رأس فيها يشرتك اليت العمليات كل باملضاربة، قصد الواقع، يف القانون
 الشريعة لقواعد أشكاهلا خمتلف يف ختضع وهي.القانون هذا حسب مضاربة كشركات،نفسها تسجيل حق واملالية

                                                           

 31،ص 66،ج55،اجمللد 5223،  5بريوت،لبنان،ط العلمية، الكتب :املبسوط ،دار الدين السرخسي مشس 1
 قال .بينهما  والربح جائزة فاملضاربة فيها، فربح زرعا فزرع شئت، مبا فيها اجتر : وقال ألف رجل إىل دفع فيمن اهلل، رمحه أمحد عن روي ))وقد 2

 اجمللد آخر، توثيق أي ،بدون الفكر الكبري،دار املقدسي:الشرح قدامة ابنأنظر (( املزارعة... يف دخلت شئت مبا اجتر قوله أن ، هذا ظاهر :القاضي
 73ص.والثالث الثاين

 ربعه، أو مثنه ثوبا بثلث ينسجه رجل إىل غزال دفع وإن .. جاز عمله، حبق رحبها نصف وله يبيعها قمصانا ليفصله خياط إىل ثوبه دفع ))إن 3
 11 ،ص 5 مرجع سابق،ج املغين،:جاز((.أنظر ابن قدامة 

 57،ص 1983 ،د.ر،فيفري اإلسالمية، املصارف نظام تطبق اإلدارة ، مقال بعنوان: باكستان عامل جملة 4
 5208لسنة 31 رقم املضاربة شركات قانون وهو 5
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 اليت باألعمال القيام عليها وفرض .االستثمار مبجاالت يتعلق فيما سيما ال خمتصة، شرعية هيئة وتراقبها اإلسالمية
 توزيع قبل الشركة جملس يقرر أن على االتفاق، وحسب الشرعية للرقابة هيئة هلا وأسس.فقط الشريعة ابه تسمح
 لوائح الباكستاين، املركزي البنك أصدر القانون هذه ولدعم لإلحتياطيات، ختصيصها جيب اليت النسبة ،األرباح
 احلدود يف وذلك املختلفة، املؤسسات عن الصادرة املضاربة شهادات شراء طريق عن بالتمويلبنوك لل مسحت
 وطرق واخلسارة، الربح يف جهة كل وحصة االستحقاق، بآجال يتعلق فيما احلكومة تضعها اليت الشروط وضمن
 والقت مضاربة، شركات اهنأ أساس على ،الودائع قبول يف ،القانون صدور مبجردبنوك ال بدأت وفعال .1الوفاء

 عرفت الشهادات هذه. فيها باكتتا  أول أصدرت عندما خاصة،مشجعا جناحا اهتأصدر  اليت املضاربة شهادات
 2املقيمني وغري املقيمني نيالباكستاني.ومشلت ((Twin Towers))الرأسني ذات املضاربة باسم

 القوانني أن هو فاملالحظ.البنكي النظام يف ازدواجية تعرف اليت الدول يف املوجودة اإلسالميةبنوك لل بالنسبة أما-
 وسيلة جمرد اهتاعترب  إذ عمل، كأداة للمضاربة اهتلنظر  راجع ذلك ولعل التفاصيل، هذه مبثل تأت هلا،مل املنظمة
 املنظمة القوانني.فاستعماهلا عدم أو استعماهلا بنفسها، تقرر أن اإلسالمية بنوكلل ميكن بفائدة، للقرض بديلة

 مثل لديها، لالستثمار كوسيلة للمضاربة أشارت من األخرية،منها هذه طبيعة كانت ومهما اإلسالمية، بنوكلل
 .5الكوييت التمويل وبيت  4للتنمية اإلسالمي كالبنك هلا، تتعرض مل من ومنها،3السوداين اإلسالمي فيصل بنك

اليت اعتمدت عليها بعض البنوك اإلسالمية،الستثمار مواردها على أساس  على دراسة نصوص العقود بناءو 
 :6املضاربة ميكن استخالص النتائج العامة التالية

والضرورية لتطبيق نظام املضاربة واليت كانت حمل اشرتكت البنوك اإلسالمية يف النص على بعض الشروط العامة -5
 :اتفاق مجيع الفقهاء منها

                                                           

 قطر احلديثة، الدوحة مطابع ، 53العدد األمة، كتاب والتطبيق، والنظرية واالجتهاد والتقييد والتنظيم احلرية بني اإلسالمية البنوك الدين: عطية، مجال 1
 48د.س،ص ،

 11،ص 5203،د.ر،عدد جويليةاألموال جملة ،باكستان يف املصريف للنشاط القانوين رضوى:اإلطار إعزاز 2
 33السودانية،ص امللون التصوير معامل ،مطابع ومعامالته( السوداين)أهدافه اإلسالمي فيصل دراسة صادرة عن بنك 3
 9 التأسيس،الفصل اتفاقية : للتنمية اإلسالمي البنك 4
 7 األساسي،املادة والنظام التأسيس عقد : الكوييت التمويل بيت 5
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 .1اخلسارة يتحملها رب املال وليس املضارب إال إذا قصر أو خالف الشروط-أ

 ضرورة معلومية وحتديد مقدار رأس مال املضاربة-ب

 .ضرورة حتديد نسبة توزيع الربح بني طريف العقد منذ البداية-ج

مع  للمسائل اليت اختلفت حوهلا آراء الفقهاء أخذت هذه البنوك يف الغالب بوجهة النظر اليت تتالءموبالنسبة -6
واليت تساعد على تسيري تطبيق نظام املضاربة يف العمل املصريف اإلسالمي ومن هذه .طبيعة الواقع العملي احلايل

 :املسائل

وذلك ألن التأقيت أكثر .2جييزون تأقيت املضاربة الفقهاء الذين تأقيت املضاربة:أخذت العقود بوجهة نظر-أ
مالئمة من إطالقها،لطبيعة العمل املصريف االستثماري احلايل. فتحديد مدة حمددة للمضاربة يتيح للمستثمرترتيب 
 ظروف نشاطه منذ البداية.حبيث يستطيع البدء بإجراءات تصفية املضاربة يف الوقت املناسب بناء على هذه املدة.

 التمويل من عدمه يف ضوء قدرته على املواءمة بني األجل املقدرهلذه العملية نه يتيح للبنك إمكانية اختاذ قرارأ كما
 .3،ونوعية املوارد املتاحة من حيث آجاهلا احملددة سلفا

 املضاربة املقيدة:اعتمدت هذه البنوك على صورة املضاربة املقيدة،وذلك عن طريق النص يف العقد على ضرورة-ب
 بالعقد،أو التزام الطرف الثاين)املضارب املستثمر(باستثمارهذا املال يف الغرض املتفق عليه أويف النشاط احملدد

بالشروط احملددة بالعقد،أوطبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وحنوه مما يقيد تصرفات املستثمرمن أجل احملافظة على 
الفقهاء الذين جييزون لرب املال تقييد  األخذ بوجهة نظر .ويعدمايراه البنك حمققا هلذا املقصد األموال يف ضوء

مالئمة للواقع احلايل،الذي تعمل يف إطاره البنوك اإلسالمية وذلك  املضارب ببعض القيود،أنفع للمضاربة وأكثر
ا من إطالقها.ألن ذلك يتيح للبنوك اإلسالمية مواجهة بعض املخاطراليت تتعرض هلا يف مواجهة عمالئه بدال

 .املستثمرين يف الوقت احلايل عنداستخدام نظام املضاربة لتوظيف مواردها املالية

                                                           

يف بنك التضامن السوداين. ونص 7للبنك اإلسالمي األردين،ونص البندرقم  0يف بنك فيصل اإلسالمي.وكذلك نص البندرقم 7البندرقمأنظر نص 1
 .يف العقداخلاص مبصرف قطراإلسالمي 2البندرقم 

 وهوما ذهب إليه احلنفية واحلنابلة يف الصحيح من املذهب أنظر مايلي:2
  186،ص 3يس:كشاف القناع عن منت اإلقناع،مرجع سابق،جأ.البهويت،منصور بن يونس بن إدر 

 65، ص1ابن مفلح،أبوإسحاق برهان الدين إبراهيم: املبدع  يف شرح املقنع،مرجع سابق، ج-ب
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 موافقة إال بعد،ل املمنوح من البنك( مباله اخلاصعدم السماح للمستثمر بالقيام خبلط مال املضاربة)التموي-ج
 مبال املضاربة والعمل هبما بعض الفقهاء،كاملالكية للمضارب)املستثمر(،القيام خبلط ماله اخلاص أجاز البنك فقد

معا.ولكنهم اشرتطوالذلك موافقة رب املال على قيام املضارب هبذاالتصرف.وقدأخذت بعض هذه البنوك بوجهة 
نظرهؤالء الفقهاءألهلية ذلك لطبيعةالعمل املصريف واالستثماري احلايل.فنصت بعض البنوك على إمكانية قيام  

ألن  ك يف عملية املضاربة،ولكنهااشرتطت أن يتم ذلك بعدموافقة البنك أوال.املستثمرخبلط ماله اخلاص مبال البن
 .هذاالتصرف سوف يرتتب عليه حقوق جديدة للمستثمرجتاه عملية املضاربة فيما يتعلق برأس املال والربح

 أيم كوسيلة للفصل يف أي نزاع ينشاعتمدت هذه البنوك باستثناء بنك قطر اإلسالمي على عملية التحك-3
 .1خبصوص العقد،أوأي اختالف حول تفسري بعض نصوصه

 تطبيق نظام المضاربة في البنوك اإلسالمية ومقومات صعوبات الفرع الثاني:

واجه تطبيق نظام املضاربة لتوظيف األموال يف اإلسالمية: البنوك في المضاربة نظام تطبيق صعوبات-أوال
وبعضها راجع إىل بعد .بعضها راجع إىل طبيعة نظام املضاربة ذاتهالبنوك اإلسالمية العديد من الصعوبات، كان 

 اليت تعمل هبا هذه البنوك عن أحكام الشريعة اإلسالمية،،القوانني والتشريعات املطبقة يف غالبية الدول اإلسالمية
القادرة على  فر املوارد البشريةأدى إليه ذلك من عدم تو  وما.وبعضها راجع إىل حداثة جتربة البنوك اإلسالمية

فر العمالء املستثمرين باملواصفات املطلوبة والكفاءة املالئمة، يضاف إىل ذلك عدم تو ،النظام اجلديد تطبيق هذا
أدت يف النهاية  واحلقيقة أن هذه الصعوبات واملعوقات ليست مستقلة عن بعضها البعض،إمناهي متداخلة ولكنها

هذه املعوقات يف  داة لتوظيف مواردها. وميكننا إبرازتخدام هذه اآلالمية عن اسإىل ابتعاد غالبية البنوك اإلس
 :1النقاط التالية

صعوبات ترجع لطبيعة عقد املضاربة:فالطبيعة اخلاصة لعقد املضاربة جتعل العمليات االستثمارية املنفذة عن -5
وحتمل كثريمن األعباء،فأحكام طريق هذه األداة أكثرخماطرة،ومن مث تلزم البنك بضرورة أخذ كثري من االحتياطات 

 التسمح للبنك مثال بالتدخل يف أعمال املستثمر،بعكس احلال يف حالة اعتماده على املشاركة،،عقد املضاربة
جيعل  ما يف إدارة وتنفيذ العملية.ولذلك ففي حالة املضاربة وهو حيث يكون للبنك احلق يف مشاركة املستثمر

يف مثل هذه العمليات ألن جناحها أوفشلها سوف يتوقف إىل حد  .البنك نظردرجة املخاطرة مرتفعة من وجهة 
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وحيث الميكن للبنوك اإلسالمية أن ترتك كامل التصرف يف عملية .العميل املضارب بعيد على كفاءة وأمانة
 يف ضوءاملضاربة للعميل مبفرده، خاصة يف ضوء سيطرة عدم االلتزام على غالبية املتعاملني يف الوقت احلاضر.و 

من البنوك اإلسالمية عدم  لكثري العملية أثبتت التجربة اذمن النتائج اليت أفرزهتا املمارسات العملية للتجربة، العديد
فر العميل املالئم ألسلوب املضاربة.كما يتميز عقد املضاربة عن غريه من عقود املشاركات بأنه جيعل اخلسارة  تو 

أوتعد،أوخمالفة للشرط من قبل املضارب.ومعىن ذلك أن  امل حيدث تقصريكاملة يف حال وقوعها على رب املال،م
ميكن أن تقع لعمليات املضاربة مبفرده مما ،البنك اإلسالمي بصفته ممثال لرب املال هنا،سوف يتحمل أية خسائر

ألمرالذي جيعل حيمل البنك عبئا كبريا،يدفعه للبحث عن العميل املضارب املالئم والعملية االستثمارية املالئمة،ا
من غريها من  التزاما ومسؤوليات كثرية أكثر،املنفذ عن طريق هذه األداة، يفرض على البنوك اإلسالمية االستثمار

  .األدوات األخرى

 كانت وإن االتفاق، حسب تتوزع املضاربات أرباحمن املعلوم أن املضاربة: يف واخلسائر األرباح توزيعاشكالية -6
 ال ربح،فاملضارب أي املضاربة حتقق مل وإذا املال، رأس حتملها تكف مل فإن.أوال منها خصمت خسارة هناك

 هي األطراف، على منها يوزع ما فإن األرباح، حتقق حالة ويف .اخلسارة باملقابل يتحمل وال،شيء أي على حيصل
 وعمليا .نقدية سيولة إىل األرباح حتويل بعد إال يتم ال توزيع وهو.العملية تكاليف كل خصم بعد الصافية األرباح

  :كاآليت املضاربات أرباح توزيع يتم

 تتحمل أال أساس وعلى املنجزة، العمليات يف منهم كل مسامهة حسب واملودعني، املسامهني بني األرباح تتوزع-أ
 .فقط الفعلية املضاربة تكاليف سوى املستخدمة األموال رؤوس

 .البنك قدمها اليت اخلدمات من املتأتية املداخيل على وحدهم املسامهون حيصل-ب

 .فقط املسامهني أرباح من االحتياطات ختصم -ج 

 العديد أن األوىل2.مالحظتني هبذا الشكل  اإلسالمية بنوكال عند املضاربة يف واخلسائر األرباح توزيع عملية وتطرح
 بعض على بناء.اإلدارية السجملا لتقدير وترتكها،الربح يف نسبتهم على الودائع أصحاب مع تتفق ال بنوكال من

 كعقد، املضاربة يفسد وروده  عدم نا بل ،لعقد ا هذا يف رئيسي أمر التحديد هذا أن رغم.الشرعية الرقابة هيئات
                                                                                                                                                                                     

 440بداهلل براك:تنظيم االستثمار املصريف يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،مرجع سابق،صاحلايف ،خالد ع 1
 58، ص5225األهرام، جريدة األوىل احللقة، واملستقبل الواقع بني اإلسالمية املصارف ندوة يف مداخلة:شوقي الفنجري حممد 2



 
194 

املالحظة و .اإلسالمية بنوكال حلرية أنصبتهم حتديد مسألة يرتكوا أن يعقل الاذ الودائع، أصحاب مبصلحة ويضر
 الصميم يف يضرب فئة، لكل املخصصة العائد نسبة حيث من،واملودعني املسامهني بني احلاصل التمييز أن،الثانية

 وإمنا التامة، املساواة يعين ال تقارب وهو األرباح، يف منهما كل نسبة بني التقارب تفرتض اليت املضاربة، أحكام
 .الربح يف واحلصة املال يف احلصة بني منطقي تناسب وجود يعين

:واجه تطبيق نظام املضاربة يف البنوك اإلسالمية جمموعة من املعوقات القانونية، واليت تعود يف 1صعوبات قانونية-3
 لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي عامة. ،األساس إىل عدم مالئمة القوانني الوضعية السارية يف البلدان اإلسالمية

حيث تقوم غالبية البنوك املركزية بتطبيق نفس األساليب الرقابية اليت ومن هذه القوانني ،قانون الرقابة على البنوك،
 على الرغم من اختالف طبيعة نظام اإلقراض،.تستخدمها يف الرقابة على البنوك التقليدية،والبنوك اإلسالمية أيضا

بنوك اإلسالمية، أن عن طبيعة نظام املضاربة.كذلك من املعوقات القانونية اليت واجهت تطبيق نظام املضاربة يف ال
هذه البنوك ملزمة عند إبرام أية عملية متويل باملضاربة،الن ختضع هذه العملية إلحدى صور العقود القانونية 

هذه  يف إبرام أي عقد بأي صورة تراها،ويف حالة اختيارها إلحدى، لبنوك اإلسالمية ليست طليقة اليدفا .املعروفة
 . 2لألحكام القانونية اخلاصة هبذه الصورة وليس لألحكام الفقهية لعقد املضاربةفان العملية ختضع مباشرة ،الصور

فأختار شركة التوصية ألهنا أقرب الصور القانونية إىل شركة املضاربة، ،بنك يريد مثال إنشاء شركة مضاربةفإذا كان ال
 فقه اخلاصة بشركة املضاربة.فانه حينئذ سيكون خاضعا ألحكام القانون اخلاص بشركة التوصية،وليس ألحكام ال

حيفظ لكل طرف من أطرافها  يضاف إىل ما سبق عدم وجود قانون يف هذه الدول ينظم عمليات املضاربة،و
 مالية إىل سند قانوين ميكن أن تعتمدعليه حلفظ حقوقها،عند حقوقه.فالبنوك اإلسالمية يف حاجة كمؤسسات

ماهواحلال بالنسبة للبنوك التقليدية.ألن طبيعة هذه البنوك جتعلها ك.العمالء واملستثمرين من خمالفة الطرف اآلخر
يف أمس احلاجة إىل مثل هذه القوانني املالئمة ألساليبها الشرعية،وذلك من أجل محايتها.ولعل التجربة الباكستانية 

وذلك عام  ي املعاصراليت كانت أول دولة تصدر مرسوما حيدد اإلطار القانوين،لتطبيق املضاربة يف الواقع االقتصاد
باإلضافة إىل طبيعة نظام الضرائب السائد والذي يعترب من أهم الصعوبات القانونية  م.أجدر باالهتمام،5201

اليت تواجه البنوك اإلسالمية عند تطبيق أسلوب املضاربة.فالبنك اإلسالمي كرب للمال ملتزم بأداء زكاة األموال 
ا االستغناء بالضرائب املدفوعة،عن إخراج الزكاة املفروضة.ولذلك فالبنك اخلاصة بعملية املضاربة.والجيوز شرع

اإلسالمي يصبح ملتزماعند تنفيذه ألية عملية مضاربة،أن يدفع الضرائب املفروضة عليه،مع إخراج الزكاة املستحقة 
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ستثمارية املنفذة عن على أمواهلا،دون احتساهبا كجزء من الضرائب املفروضة.مما يؤدي إىل رفع تكلفة العمليات اال
طريق نظام املضاربة مقارنة بعمليات التمويل عن طريق االقرتاض من البنك التقليدي مما يؤثر يف النهاية على رحبية 

 .هذه العمليات

:وهي من أهم املعوقات اليت واجهت نظام املضاربة يف البنوك اإلسالمية وميكننا تقسيمها إىل صعوبات بشرية-4
 :الصعوبات أو املعوقاتنوعني من 

معوقات من جانب العمالء املستثمرين: إذ أن عالقة البنك اإلسالمي بعملية املضاربة ختتلف متاما عن العالقة -أ
اليت تربط بني البنك التقليدي وعملية املقرتض ، فهذه األخرية هي عالقة العينية الدائن باملدين ومبوجب هذه 

لضمانات العينية والشخصية اليت تكفل له اسرتداد أصل القرض وفوائده يف األجل العالقة حيصل البنك على كافة ا
 احملدد بغض النظر عن نتيجة نشاط العميل من ربح أو خسارة.أما عالقة البنك اإلسالمي باملستثمر )املضارب(

ج عنها من ربح أو فيحكمها عقد املضاربة وبالتايل فهما يشرتكان يف حتمل خماطر العملية االستثمارية،وما ينت
خسارة،ومعىن ذلك أن البنك اإلسالمي ملزم بدراسة نوعية العميل املستثمر سواء من حيث كفاءته األخالقية أو 
العملية.وبناءا على ذلك يتبني أن جناح عمليات املضاربة سوف يتوقف إىل حد كبري على مدى توافر العمالء 

العمليات االستثمارية املنفذة بواسطة نظام املضاربة ، والبنوك املضاربني باخلصائص والصفات املطلوبة لنجاح 
التقليدية ال يعنيها توافر مثل هذه اخلصائص يف عمالئها املقرتضني ألن عالقتها هبم هي عالقة الدائن باملدين 

ية املالئمة ومنه فقدرة البنوك اإلسالمية على تطبيق نظام املضاربة سوف تظل مرهونة مبدى توافر هذه النوع وفقط.
من العمالء املستثمرين،األمر الذي أدى بأغلبها إىل التحول عن التعامل هبذا النظام ، خاصة يف ظل غياب منهج 

 . علمي ومعايري موضوعية يعتمد عليها لدراسة العميل واختياره

يت واجهت البنوك معوقات من جانب املوارد البشرية للبنوك اإلسالمية: ويعد هذا األمر من أهم الصعوبات ال-ب
اإلسالمية،وإن كان يف حقيقة األمر ال يطرح يف جمال تطبيق نظام املضاربة فحسب بل واجهته البنوك اإلسالمية 
يف مجيع عملياهتا االستثمارية بأكملها.فغياب الكوادر البشرية املتخصصة يف اجملاالت االستثمارية وذات الكفاءة 

ألساليب والنظم احلديثة املمزوجة باملبادئ والقواعد الشرعية لفقه املعامالت يعد واملهارات العالية واليت تعمل وفق ا
معوقا رئيسيا أمام تطبيق نظام املضاربة.مما يرفع من درجة املخاطر اليت تتعرض هلا العمليات االستثمارية املنفذة من 

هذه النوعية من العاملني، وذلك  خالل هذا النظام. وباملقابل ال يتطلب العمل بالبنوك التقليدية توافر مثل
 .الختالف طبيعة االقرتاض وآلية تطبيقه يف هذه البنوك عن نظام املضاربة يف البنوك اإلسالمية
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 املضاربة عقد يؤدي أنيسعى منظروا الصريفة االسالمية،:البنكي االسالمي المضاربة لالستثمارمقومات  -ثانيا
 ،بالغرم الغنم قاعدة على القائم جبوهره تفظحي أن له يرادو .قبل من أداها اليت مهمته احلديثة العملية احلياة يف القدمي
 أحكام هل،نتساءل لكننا.عملهم وجماالت أمواهلم، رؤوس وطبيعة م،هتوصفا املتعاملني نوعية يف االختالف رغم
 اليت الشركة ملميزات نظرا تالئمه اهنإ يقال قد أصال؟ املصريف للعمل كوسيلة الستخدامه صاحلة القدمية، العقد هذا

 مال رأس كان إذا الربويات،فيما مبادلة موضوع يف حىت اليسري التفاوت زتجاو بفيها، التسامح ومنها ابه تتمتع
 صالحية تقرير حيث من،قسمني إىل انقسم احلديث الفقه أن إال.1نقدا اآلخر ومن طعاما أحدمها من الشركة

 نوعيات مع التكيف على قادرة املضاربة أن املؤيد،إىل االجتاه ذهبف.ومعارض مؤيد بني،املصريف للعمل املضاربة
 األموال هذه واقرتان،إليها حتتاج اليت األموال برؤوس حجمها كان مهما املشروعات إمداد وعلى ،2احلديثة التمويل

 مشوب املضاربة يقبتط أن املعارض،إىل االجتاه ذهببينما .األطراف كل اهتفائد تعم أرباح إىل بالعمل،سيؤدي
 من نسبتني حتديد على التقليدية،والقائم بنوكال به تعمل الذي الفائدة بنظام قورن ما التعقيد،إذا من بالكثري
 أسهل نظام فهو ولذلك،املقرتضني من تؤخذ للمودعني،واملرتفعة تعطى الضئيلة.األخرى من أقل إحدامها الفوائد،

 احلديث، املصريف العمل يف للتطبيق قابلة اإلسالمي،فغري الفقه يف عليه املنصوص بشكلها املضاربة أما.التطبيق من
 اليت باألموال عادة بنوكال متارسه اليت اجلماعي االستثمار فكرة مع وال العمل، هذا نوعية مع أصال تتالءم وال

 الصورة ذهبه اهنفإ،فيها ظهرت اليت تمعاتجملا حلاجيات مناسبة تقنية كانت إن فهي وبالتايل .املودعني من تتلقاها
 تعاقدي شكل إجياد من بد ال ولذلك.3حمددة وشروطا تقنيات تتطلب اليت الكربى االستثمارات إلجناز كافية غري

                                                           

 ما بني املبادلة قائمة على حقيقتها يف واملشاركة املشاركة) هذه املالكية صحح فقد قائال: )) يربره الذي غده أبو الستار عبد للدكتور هو املوقف وهذا 1
 إىل امليل :أيضا االجتاه هذا على يدل ومما .عنه للتجاوز حمال التفاوت احلنفية ير مل حني يف .قبضه قبل الطعام بيع علة قيام شريك(من كل به يسهم

 يعود مما كان فإن الشروط، نوع إىل النظر من احلنابلة به أخذ ما على املعامالت، بقية يف والفساد الصحة قواعد عن خارجة بصورة املضاربة تصحيح
 منهم إيثارا العقد، دون للشرط مفسد عندهم فإنه مثال، الضمان كاشرتاط كذلك، ليس مما كان وإن والشرط، للعقد مفسد فهو باجلهالة الربح على

 21 من الكويت : اإلسالمي للمصرف الثاين املعاصرة،، املؤمتر والتطبيقات القراض أو املضاربة" غدة أبو الستار أمكن(( راجع عبد ما العقد لتصحيح
 14 ص ، 1983الكويت، السياسة، دار املؤمتر، أحباث ، كتاب 1983 مارس 23 إىل
 يف عمودا أصبح ولقد احلديث، اإلسالمي االقتصادي التعامل يف بارزة مكانة احتل املضاربة عقد قائال:))بأن املوقف هذا عويس احلليم عبد .د وبرر 2

 كأسلوب املضاربة بصالح القول ميكن وهلذا الفنية. واملعاصرة اإلسالمية األصالة بني اجلمع يريد الذي اإلسالمي االقتصاد عليها يتكئ اليت العمل
 القدمي يف املضاربة فقه:عويس احلليم عبد ((.راجعاإلسالمية الدولة يف االقتصادي النشاط قطاعات مجيع يف املختلفة املشروعات يف األموال الستثمار
 56،ص 5201األوسط الشرق جريدة 7 احللقة،املعاصر لالستثمار صاحل أسلوب واحلديث،

 : )) بأن فيها(( اإلسالم ورأي املصرفية األعمال ))كتابه يف العريب اهلل عبد .د وهو الرأي هذا صاحب على سليمان الفتاح عبد جمدي .د ويعلق 3
 كلما تدرجييا، يتضاءل سوف البداية يف منه خيشى الذي التعقيد هذا أن على .وشروره آثامه من والنجاة الربا أوزار عن البعد يعدل التعقيد، من شيئا

 اإلسالمية، والبنوك املضاربة على :أضواء سليمان الفتاح عبد جمدى : راجع((. عام بعد عاما الناس ألفه وكلما املعايري له ورمست البنوك عليه درجت
  .67،ص 1981 ،أفريل  198 العدد اإلسالمي، الوعي جملة
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 املصريف العمل تقنيات استيعاب الوقت،على نفس يف اإلسالمية،وقادرا الشريعة لقواعد مطابقا يكون آخر،
 واقرتح.1املشرتك األجري وضعية تنظم اليت القواعد على االعتماد ضرورة،االجتاه هذا من جانب واقرتح .احلديث
مدى مالئمة عقد املضاربة وكل هذا االختالف حول .املضاربة حمل املشاركة عقد إحالل ضرورة آخر، جانب

يرجع احلديث.املصريف  إذا كان باإلمكان استخدامه كأسلوب لالستثمار ما املصريف واجلماعي،و لالستثمار
قائم على االجتهادات الفقهية بصورة كاملة.حيث شروطه كلها اجتهادية مل يرد الاملضاربة  خلصوصية وطبيعة عقد

وقد جعلت هذه الطبيعة أبواب االختالف بني الفقهاء،حول شروط وأحكام هذا ،2فيها نص من الكتاب أو السنة
وقد  هذا العقد كي يصبح مالئما لالستثمار املصريف، احملاوالت لتطويرأدى إىل قيام العديد من  مما.العقد عديدة

اعتمدت هذه احملاوالت على كثري من األساليب املستخدمة لتحقيق هذا التطوير.مثل التنضيض التقديري لرأس 
جدل  وضمان املضارب املشرتك،وغريها من األساليب اليت ثار ومازال حوهلا ،املال،والتسامح يف حساب اخللطاء

األمر الذي أدى إىل وجود صعوبات يف التعامل مابني البنوك اإلسالمية.فمثال وجد أن غالبية البنوك .3فقهي كبري
اإلسالمية التقوم بتحديد حصة كل طرف من أطراف املضاربة،من األرباح مسبقا عندإبرام العقد،وهذا مفسد 

.مما جعل البعض يرى بأن عقد 4عمالء أيضاللمضاربة.كما أدى ذلك إىل وجود صعوبات يف التعامل مع ال
وصاحب هذا الرأي هو  اليصلح كأسلوب لالستثمار املصريف اجلماعي، ،ملضاربة بأحكامه وشروطه املعروفةا

 يتعذر الذي يرى بأن تطبيق قواعد املضاربة بالشكل املبني يف املؤلفات الفقهية،أمر سامي حسن محود( )الدكتور
مجال الدين  )الدكتور الرأي قال أيضا اجلماعي على النسق املصريف،وهبذا االستثمار تطبيقه عمليا يف جماالت

 : .وذلك لعدة أسباب منها5عطية(

 أكثر( أو املال،ويقوم الطرف الثاين )واحد أكثر( أو )واحد أن املضاربة تعاقد ثنائي يقدم فيه الطرف األول-
اقتسام الربح.ومىت بدأ العمل يف مال املضاربة فانه ال جيوز بالعمل فيه على حنو ما يتفق عليه يف شروط العمل و 

 .لطرف ثالث االنضمام للمضاربة باعتباره صاحب مال يريد أن ينضم إىل من سبقوه مبال جديد

                                                           

 60اإلسالمية،مرجع سابق،ص والبنوك املضاربة على :أضواء سليمان الفتاح عبد جمدى 1
 7،ص5208علي حسن،عبد القادر:عقد املضاربة يف املرحلة التطبيقية والتجديد،مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،القاهرة، 2
 555البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم،مرجع سابق،ص عطية، مجال الدين: 3
 475احلايف، خالد عبداهلل براك:تنظيم االستثمار املصريف يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،مرجع سابق ،ص 4
سالمية منذ قيامها إىل د.مجال الدين عطية،الصعوبات اليت تواجه البنوك اإل-305سامي،حسن محود:تطوير األعمال املصرفية،مرجع سابق،ص5
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أن لرب املال أن يقيد املضارب بالشروط اليت يراها مناسبة حلفظ ماله من الضياع. واالهم من ذلك أن له -
عند من مل يعترباملضاربة -أي حتويله عينا بعدأن كان متاعا-ملضارب بتنضيض رأس املالأنيفسخ العقدويكلف ا

 .1عقد الزم

أن اقتسام األرباح يف املضاربة مبين على أساس التصفية الكاملة للعملية،حىت يتمكن رب املال من اسرتداد رأس -
 س املال،والربح بعد سالمة رأس املال لصحابهماله أوال،مث جتري قسمة الربح املتبقي بعد ذلك،ألن الربح وقاية أل

اليت تقوم على أساس استمرار االستثمار من ناحية، وإجراء االستثمار اجلماعي، .وهذا يتعارض متاما مع فكرة
توزيع لألرباح يف فرتات دورية من ناحية ثانية.ومن املتعذر إجراء التصفية الكلية يف هناية كل فرتة يوزع فيها الربح 

 املستثمرين.على 

 يعرفون كانوا السابق يف املتعاملني أن :منها نقاط، عدة يف احلديثة عن ختتلف القدمية املضاربة رأي الباحث:
 الودائع البنوك االسالمية تتلقى  اليوم بينما ضئيال، ابه املضارب األموال حجم شخصية،وكان معرفة بعضا بعضهم
 عليها تعتمد اإلسالمية بنوكال أصبحتو  الفقهية، القواعد حسب باملضاربة املعروفة،ومتول الوضعية القوانني حسب
 بني اهليكلية لالختالفات ونظرا.ضخمة أموال واملستثمرين،برؤوس الودائع أصحاب مع التعامل يف قانونية كوسيلة
 ال جوانبها بعض على تغيريات إدخال ضرورة يرى الباحثاآلن، تطبيقها بنوكال تريد كما واملضاربة قدميا املضاربة

 ذلك يتم أن على املال، هذا حتمي بضمانات وتأطريها حدثت، إن باخلسارة وحده املال رأس حتمل قضية سيما
 يف الودائع أصحاب ونصيب نصيبها وحتديد للتمويالت، ومنحها للودائع، بنوكال هذه قبول تنظم قوانني بواسطة
 للزيادة قابلة طرف لكل العائدة األرباح نسبة تكون أن على ا،طرفه من املمولة املشروعات من املتحققة األرباح

 إىل دفهت دامت ما املتعاملة، األطراف كل على وفرضها ابه خاصة قوانني وضع حكومة أي حق منفوالنقصان،
 بالنسبة فيها جتتهد وأن االعتبار، بعني املوضوع يف الفقهية املبادئ تأخذ أن على .تمعجملا يف املصلحة حتقيق

 لتوحيد ضرورية مسألة القوانني هذه مثل وضع أن ونعتقد .احلديث املصريف العمل وطبيعة تتوافق ال اليت للجوانب
 التنظيم وأن خاصة .بشأنه الفقهية اخلالفات وحسم،املوضوع يف اإلسالميةبنوك ال طرف من املطبقة القواعد
 التطبيق صعوبة من يزيد ذلك وكل.فقهيا فيها وخمتلف أحيانا، ومعقدة كثرية تفاصيل على يقوم،للمضاربة الفقهي
وأغلب .الصالحيات مقيدة أو،املضاربة حبسب األصل إما أن تكون مطلقة الصالحيات االستثماريةف.هلا احلديث

مشروعات مدروسة توضع هلا اجلدوى االقتصادية اليت  التمويل باملضاربة يف البنوك اإلسالمية،تكون مقيدة يف صور
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تبني األرباح املتوقعة،واملخاطر احملتملة اليت يقبلها البنك.وال تقبل البنوك الدخول يف مضاربات مطلقة دون قيد أو 
البنوك اإلسالمية حتجم عن التمويل هبذا األسلوب على أساس أن عامل املضاربة  معظمشرط للحد من املخاطر.و 

أن البنك  رة األخالقية بسبب قلة األمانة يف هذا العصر.كماأمينا على املال ووكيال يف التصرف.وهنا تكمن املخاط
املانعة لرب  يقوم بالتمويل الكامل للعملية دون أن يدفع العميل حصة يف التمويل،فضال عن األسباب الشرعية

 ما دفع البنك املركزي يف بعض الدول حلظر واألسباب هو من التدخل يف اإلدارة.ولعل هذه املخاطر املال)البنك(
على املتعاملني الذين  جدا،ويقتصر التعامل هبا.وحىت البنوك اليت تلجأ للتمويل هبذا األسلوب،فانه يكون حمدودا

االستثمار غري فضلت ،و التخلي عن املضاربة تكون مراكزهم املالية قوية.بل قد وجدت تلك البنوك ضالتها يف
  وايل.،اليت نتطرق اليها يف املبحث املاملشاركةاملباشر يف صيغة 

 استثمـــــــــــــار األمـــــــــوال مشـــــــــاركــــــــــة :لثانيالمبحث ا

الجيد يف نفسه القدرة على ممارسة العمل،وشريك اجلهد قد يتمتع باخلربة الالزمة واليستطيع  صاحب املال قد
أوال،وإفادة  االستفادة الذاتية لتحقق رغبة كل منهما يف 1من خالل بعض املال،فتأيت املشاركة إال استغالهلا

اآلخرين ثانيا.عن طريق القيام بنشاط صناعي أو جتاري أوفالحي يصعب حتقيقه دون اشرتاكهما.والبنك 
له يف املشروع املمول من قبله،ويقوم  ميول جهة حمتاجة لرأس املال.فان هذه اجلهة تصبح شريكة اإلسالمي حينما

((،وهي قاعدة شرعية تطبق يف كل 3بالغنم2ح أوخسارة تبعالقاعدة) الغرمالبنك بتحمل نتيجة املشاركة من رب
مشاركة بني طرفني فأكثر.أمامن حيث تأسيس الشركات اليت تراعي الشروط اإلسالمية،فالبنك اإلسالمي ورغم 

مع  الرأمسالية الشركات احلديثة املوانع القانونية اليت تعوق طريقه،بسبب عدم تطابق القوانني الوضعية املنظمةإلنشاء
الفقهاء القدامى.وإمنا ابتكر أنواعا جديدة من  الشروط اإلسالمية، فانه مل يتوقف عندأنواع الشركات اليت ذكرها

املشاركة يف  من الشركاء مها:أصحاب الودائع واملسامهني. وختتلف مدةاملشاركة.خاصة وانه يتعامل مع نوعني 
 واحد مع أصحاب الودائع.بينما يتعامل البنك التقليدي)الربوي(مع نوع .فهي طويلة مع املسامهني،وقصرية النوعني

                                                           

 دون -اإلسالمية  املصرفية املعامالت يف-املشاركة لفظ اإلسالمية البنوك واستحدثت.الفقهي املصطلح يف واحد مبعين والشراكة والشركة املشاركة 1
 القانون مصطلحات من والشراكة الشركة لفظي ،وأصبحا التميز اإلسالمي،وبدافع الفقه ألدب اقرب املشاركة لفظ بان والشراكة،اعتقاداً  الشركة لفظي

 ، مطبوعات اإلسالمية، اخلرطوم املصارف يف الشرعية وضوابطها أحكامها -املشاركة يعقوب: اهلادي وعبد عثمان الدين التقليدي.أنظر:سراج التجاري
 3 م،ص5226 اخلرطوم، بنك
 432،ص 56الغرم:الدين،أنظر : ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، مجال الدين: لسان العرب ،مرجع سابق، ج 2
 441الغنم:الفوز بالشئ من غري مشقة،والغنم: الغنيمة.ابن منظور،املرجع السابق،ص 3
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 .1املسامهني،أما أصحاب الودائع فهو يتعامل معهم بوصفهم دائنني) مقرضني( مقابل فائدة معينة هو من الشركاء،
 عن ليس لصاحبه،ولكن معينة منفعة جبر له وتسمح اإلنتاج، عناصر من املال رأس تعترب اإلسالمية، الشريعةف

 بإحدى يأيت الذي الربح املشروع،أي عن الناجتة أي الالحقة الفائدة طريق عن وإمنا املسبقة، الفائدة طريق
 مبفرده اإلنتاجية العملية مباشرة أجل من والوقت، واخلربة املال رأس على متوفرا الشخص يكون أن إما :الطريقتني
 مع االشرتاك إىل فيضطر،بعضها أو العناصر هذه أحد على فقط متوفرا يكون أن وإما.رحبها على واحلصول
 املشاركة،اليت شكل تأخذ قد األخرية، احلالة وهذه الربح، هذا إىل الوصول أجل من آخرين، أشخاص أو شخص

 ابه تعوض عمل كوسيلة اإلسالمية بنوكال اهتاعتمد أن بعد جوانبها، خمتلف توضيح ،ملبحثا هذا يف سنحاول
 واقعها حبث مث ،(مطلب أولهلا) النظري التأصيل طريق عن وذلك .املضاربة استخدام يف هلا حصل الذي النقص
 فيمايلي: (مطلب ثاناالسالمية ) بنوكال يف العملي

 المطلب األول: التأصيل النظري للمشاركة

، املضاربة استخدام يف هلا حصل الذي النقص ابه تعوض عمل كوسيلةاملشاركة، اإلسالميةبنوك ال تاعتمد
بنوك ال طرف من املستخدمة الثانية الوسيلة يعد الذي املشاركة، نظام املطلب احلديث عن هذا يف وسنحاول
 (،مثفرع أول) ،ومدى مشروعيتهوذلك بالتأصيل النظري له،عن طريق ضبط املصطلح لغة واصطالحا االسالمية،

 .(فرع ثانوالقانون اجلزائري) يف الفقه اإلسالمي الشركة  أقسامنتعرف على 

  ركةــــــــــــــــــــــــــــية الشـــــــــــــماهالفرع األول:

 ( فيمايلي:ثانيا)اإلسالمي الفقه يف نتطرق ملدى مشروعية الشركة ،مث(أوال)الشركة لغة واصطالحاتعريف نتناول س

يف  من شرك يشرك وشركة،وشركت بينهما هي مصدر،الشركة لغة:لشركةاللغوي واالصطالحي لتعريف ال-أوال
الراء،وبكسر الشني وإسكان  والشركة بفتح الشني وكسر.2املال،وأشركته جعلته شريكا.ومجع الشريك شركاء وأشراك

االختالط،أوخلط امللكني،أوخمالطة الشريكني واشرتاكهما يف شيء واحد. ،لغة تطلق على عدة معاين منها.3الراء
                                                           

 368،ص 6887، 6دراسة علمية فقهية للممارسات العملية،دار البشائر االسالمية،ط -الشعراوي عايد فضل الشعراوي: املصارف اإلسالمية 1
 5668الفريوز أبادي،جمد الدين حممد بن يعقوب:القاموس احمليط،مرجع سابق،ص 2
له مع ذلك،أنظر فتح البارئ ذكر ابن حجر رمحه اهلل فيها أربع لغات: فتح الشني وكسر الراء،وكسر الشني وسكون الراء،وقد حتذف اهلاء،وقد يفتح أو  3

 562،ص1شرح صحيح البخاري،مرجع سابق،ج
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 اآلخر.ويشارك يعين يشاركه يف الغنيمة، شاركنا،وقد اشرتك الرجالن وتشاركا،وشارك أحدمهايقال: اشرتكنا مبعىن ت
وقيل:أن يكون الشئ بني اثنني .1واشرتكنا وتشاركنا يف كذا،وشركته يف البيع واملرياث وشاركت فالنا:صرت شريكه،

الذي يفيد االختالط  على التعدد ورواحلاصل من هذه األقوال،أن معىن الشركة يف اللغة،يد. 2ال ينفرد به أحدمها
واالشرتاك يف شئ ما بني اثنني فصاعدا.وقد ذكر للشركة معىن آخر غري االختالط،وهو إطالقها على عقد الشركة 
نفسه،ألنه سبب اخللط.فإذا قيل شركة العقد،فهي إضافة بيانية، أو إطالق جمازي.وقد ورد يف املعىن اللغوي قوله 

 .5،وقوله تعاىل:"فيه شركاء متشاكسون"4وقوله:"أم هلم شرك يف السموات واألرض" ،3ي"تعاىل:"وأشركه يف آمر 
،وحديث معاذ رضي اهلل تعاىل عنه،أنه  6وقوله صلى اهلل عليه وسلم)) الناس شركاء يف ثالثة: املاء والكأل والنار((

آخر بالنصف أو الثلث أو حنو بني أهل اليمن الشرك،أي االختالط يف األرض،وهو أن يدفعها صاحبها إىل  أجاز
ويتضح من هذا أن للشركة معنيني لغويني مها:اخللط مطلقا سواء أكان يف املال أوالشريكني أويف غريمها، .7ذلك
تعريف واحد بل  -يف نظر الفقه-أيا كانت طبيعتها مدنية أو جتارية اهل اليوجد،فالشركة اصطالحاأما .عقد وال

أكثر،على وضع شئ باالشرتاك بينهم بقصد قسمة  عقد مبقتضاه يتفق اثنان أو بأهنا فهي تعرف.عدة تعريفات
التعريف التقليدي للشركة.ومتتدجذوره إىل جمموعة)اإلمرباطور جستنيان(،وقد  هو عنه بينهم.وهذا األرباح اليت تنشأ

بأهنا شخص أيضا، تعرفو (.5036) املادة قدميجيل،عن طريق القانون املدين الفرنسي ال جيال بعد انتقل إلينا
حيث يقوم بالنشاط االقتصادي وطريقة متويله،كما -يتميز بغرضه-قانوين مستقل عن شخصية الشركاء املكونني له

، أحد األشكال اخلاصة للمشروع االقتصادي،يأيت يف األمهية ينياالقتصاد الشركة،عندو .يستهدف حتقيق األرباح
 .8مباشرة بعد املشروع العام واملشروع التعاوين

                                                           

 أنظر مايلي:1
  440،ص58ابن منظور،أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم :لسان العرب،مرجع سابق،ج -أ 

 612،ص 5226، 5شق،طاألصفهاين،املعروف بالراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق: صفوان عدنان الداودي،دار القلم،دم-ب
 621،ص3ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي: معجم مقاييس اللغة،مرجع سابق،ج 2
 (36سورة طه:أية)3
 (48سورة فاطر:أية )4
 (62سورة الزمر:أية)5
، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، دار الرسالة أنظر :ابن ماجة ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد: السنن)سنن ابن ماجة(6

 .062،ص6،ج 6882، 5العاملية،ط
، ،بريوت ، لبنانأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي: سنن أيب داود، احملقق: شعيب األرناؤوط .حممد كامل قره، دار الرسالة العاملية-ب
 670،ص3،ج 6882،  5ط
  440،ص58ابن منظور،أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم :لسان العرب،مرجع سابق،ج 7
 ،ص6882صديقي،أمرية:القانون التجاري، مطبوعات مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، 8
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على أساس تقدمي البنك جزءا من  القائم تمويليالسلوب األ يف هذا البحث،نقصد هبا ذلك الشركةرأي الباحث:
التمويل لعميله،بينما يقوم العميل بتغطية اجلزء الباقي من التمويل الالزم ألي مشروع،على أن يشرتكا يف العائد 

 تهحصللشريك  ،يعطى ند حتقق الربح الفعليالطرفني.فعبنسب متفق عليها بني ،أو خسارة،املتوقع إن رحبا كان
ويعترب البنك .الباقي يوزع بني الشريكني بنسب مسامهة كل منهماو .مقابل عمله وإدارته، وإشرافه على العملية

يكون تدخل  شريكا كامال يف العملية ونتائجها، وعادة ما يفوض البنك عميله لإلشراف على العملية وإدارهتا،وال
بالقدر الذي يضمن له االطمئنان على حسن سري العملية والتزام الشريك باملتفق عليه يف  يف اإلدارة إال البنك
 . 1العقد

 : 2بالكتاب والسنة واإلمجاع كمايلي ،ية أصل عقد الشركة بأدلة متضافرةثبت مشروع:مشروعية الشركة-ثانيا

فليأتكم  أزكى طعاما أيها بورقكم هذه إىل املدينة فلينظرأحدكم  قوله تعاىل:"فابعثوا:األدلة من القران الكرمي-5
 ويف هذه اآلية دليل على صحة أصل الشركة،ألن الورق كان جلميعهم.3برزق منه وليتلطف واليشعرن بكم أحدا"

قوله تعاىل:"واعلموا أمنا غنمتم من شئ فأن هلل و .4وخلطهم طعامهم معا،وان كان بعضهم أكثرأكال من اآلخر ،
جه الداللة أن اهلل تعاىل جعل مخس الغنائم و و .5وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل"مخسه 

مشرتكة بني أهل اخلمس، وجعل الباقي مشرتكا بني الغامنني ألنه ملا أضاف املال إليهم وبني اخلمس ألهله،دل 
قوله تعاىل:"وان كثريا من اخللطاء ليبغي ضا يف وأي.6بداللة املفهوم أن الباقي هلم،مما يدل على مشروعية الشركة

وجه الداللة أن نيب اهلل داود عليه السالم أقر و .7بعضهم على بعض إال الذين امنوا وعملوا الصاحلات وقليل ماهم"
                                                           

 33-36أرشيد،حممود عبد الكرمي أمحد:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية،ص1
عبداهلل:تطويرآليات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية"دراسة حالة األردن"،رسالة دكتوراه،جامعة الريموك،اربد، األردن ، أبوا اهليجاء،اليأس 2

 45،ص  6887
 (64سورة الكهف، من اآلية رقم )3
،  5بن عبد احملسن الرتكي،مؤسسة الرسالة،طالقرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(،حتقيق: عبد اهلل  4

 377،ص58،ج 6882
 (45سورة األنفال، من اآلية رقم ) 5
د،دار املاوردي،علي بن حممد:احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي"وهو شرح خمتصر املزين"،حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجو  6

 422، ص2،ج5224،،5ط ،الكتب العلمية،بريوت،لبنان
 (64سورة ص، اآلية )7
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الشركة بينهم ومل ينكرها،وإمنا أنكر الظلم بني الشركاءمما دل على صحة أصل الشركة بني املخلوقني بداللة 
 .1املنطوق

 قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:-ر-عن أيب هريرةف:أدلة مشروعية املشاركة من السنة النبوية الشريفة-6
 ووجه الداللة:أن هذا.2))إن اهلل تعال يقول:أنا ثالث الشريكني مامل خين أحدمها،فإذا خانه خرجت من بينهما((

شركة املضاربة،ألن اهلل تعاىل وعد الشريكني حبفظ الشركات يف اجلملة،ومن ضمنها  احلديث دل على جواز
أمواهلما،وإنزال الربكة يف جتارهتما مامل خين أحدمها صاحبه،مما يدل على جواز الشركة بل يدل على استحباهبا يف 

شريك،كنت  أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم:))كنت شريكي يف اجلاهلية،فكنت خري-ر-عن السائبو .اجلملة
ووجه الداللة يف احلديث النبوي الشريف:أن السائب جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم .3متاريين(( وال التداريين

مذكرا شراكته معه يف اجلاهلية،فلم ينكر عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم، فدل على أن الشركة أمر ممدوح غري 
 .4مذموم وإال ملا سكت عنه صلى اهلل عليه وسلم

اإلمجاع:قد أمجعت األمة على مشروعية أصل الشركة، إذ التوارث والتعامل هبا من لدن النيب صلى اهلل دليل -3
 وقد نقل غري واحد من أهل العلم،اإلمجاع على جواز.5عليه وسلم،إىل يومنا هذا متصل ال حيتاج فيه إىل إثبات

 .1يف أنواع منها(( اختلفوا يف اجلملة،وإمنا الشركة يف اجلملة،قال ابن قدامه:))وأمجع املسلمون على جواز الشركة

  الشركة أشكال :الثاني الفرع

هذا التعدد من خالل يف الفقه االسالمي،كما يف القانون الوضعي.وميكننا ايضاح  وأشكال الشركاتتتعدد أقسام 
النظم القانونية،ولنأخذ يف خمتلف  ،أما عن أشكاهلا يف القوانني الوضعية فهي متشاهبة، املذاهب الفقهية األربعة

 ذلك فيمايلي:القانون التجاري اجلزائري كنموذج ل

أن: ))الشركة يف األصل هي  3من جملة األحكام العدلية 5841:ورديف املادة 2الشركة يف املذهب احلنفي-5
اختصاص ما فوق الواحد بشئ وامتيازهم به،لكن تستقل أيضا عرفا واصطالحا يف معىن عقد الشركة الذي 

                                                           

 572القرطيب، حممد بن أمحد:اجلامع ألحكام القران،مرجع سابق،ص1
 612،ص3،ج3303أخرجه أبو داود،سليمان بن األشعث،يف سننه،مرجع سابق،كتاب البيوع،باب الشركة،رقم احلديث 2
 461،ص3أخرجه اإلمام ابن حنبل،أمحد بن حممد بن حنبل:املسند،مؤسسة قرطبة،مصر،ج3
 46أبوا اهليجاء، اليأس عبد اهلل:تطوير آليات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية"دراسة حالة األردن"،مرجع سابق،ص  4
 43املرجع  السابق،ص5
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االختصاص.وعلى هذا تقسم الشركة مطلقا إىل قسمني:األول شركة امللك،وحتصل بسبب من  هوسبب هلذا
العقد،وحتصل باإلجياب والقبول بني الشركاء.وتأيت تفصيالت  أسباب التملك كاالشرتاك واإلرث،والثاين شركة

متلك األشياء  عامة يف حقالقسمني يف باهبما املخصوص.وسوى هذين القسمني شركة اإلباحة،وهي اشرتاك ال
فقد .هو تعريف شركة اإلباحة وإذاكان هذا.املباحة اليت ليست يف األصل ملكاألحد،كاملاء،بأخذها وإحرازها.((

األحكام العدلية ونصها: ))شركة امللك بالشراء،وقبول وصية  من جملة 5828ورد تعريف شركة امللك يف املادة 
 ماال،أويهبه هلما-مثال-يف صورة ال تقبل التمييز والتفرق كأن يشرتي اثنان وتوارث،أوخبلط أمواهلما واختالطهما

ذلك املال مشرتكا بينهما،ويكون كل منهما شريك اآلخر  أحد أو يوصي هلما به ويقباله،أو يرثاه منه فيصري
 فتصريهذه اخنرقت عدوهلما بوجه ما،واختلطت ذخريتا اثنني فيه.كذلك إذا خلط اثنان ذخريهتما بعضها ببعض،أو

 من اجمللة ذاهتا،5362الذخرية املخلوطة أواملختلطة ماال مشرتكا بني االثنني((.أما شركة العقد فقد عرفتها املادة 
على أن يكون رأس املال والربح مشرتكا بينهماأو بينهم((.وتنقسم شركة العقد   أكثر بأهنا:))عقد شركة بني اثنني أو

 4.م العدلية إىل شركةأموال،وشركةأعمال،وشركةوجوهمن جملة األحكا5336كمايف املادة 

 وذمم وجرب،وعمل، الشركة يف املذهب املالكي:يقسم املالكية شركات العقود إىل أقسام ستة))مفاوضة وعنان،-6
 ويعين املالكية باملفاوضة،التفويض أي تفويض كل شريك لصاحبه حق التصرف يف شؤون الشركة..5مضاربة(( ،

املالكية االتفاق على نفي حق احد الشريكني يف االستبداد،أواالستقالل بالتصرف،يف أموال  عند والعنان معيارها
الشركة بالبيع والشراء واألخذ والعطاء،وغري ذلك مما حيتاج إليه يف التجارة.وهي تسمى هبذا االسم)من عنان الدابة 
                                                                                                                                                                                     

 3،ص4،ج 5204، 5ابن قدامه،عبد اهلل بن أمحد املقدسي:املغين يف فقه اإلمام امحد بن حنبل الشبياين،دار الفكر،بريوت،لبنان،ط 1
 ومابعدها 60،ص 1ه،ج5352، 5ابن مهام احلنفى: شرح فتح القدير ،املطبعة االمريية الكربي، القاهرة،مصر ، ط 2
على كافة األحكام املتعلقة باملسائل العدلية من عقود والباحثني ، ألحتوائها  القانونمنارة قانونية يهتدي هبا فقهاء  تعد جملة األحكام العدلية، 3

المية دون ومعامالت فقهية وقانونية ،وأحكام احملاكم العدلية زمن الدولة العثمانية .فضال عن أن اجمللة تناولت املسائل الفقهية من وجهة نظر اس
على القوانني الغربية واليت كانت تدعي السمو والتحضر مما فرض االحرتام االنسالخ عن واقع احلياة العصرية. وبذلك فان جملة األحكام العدلية تفوقت 

مادة قانونية مشلت  5015يراها تقع على  -جملة األحكام العدلية-والطاعة ألحكامها وأصبحث مأثر يفتخر به لدى عموم املسلمني، والناظر اىل 
ة يف شىت املعامالت يف البيع والوكالة والقرض والكفالة واحلوالة وغريها من أحكاما مفصلة، ملختلف موضوعات القانون املدين وللمسائل الفقهي

أول تشريع مدين مت تدوينه يف زمن الدولة العثمانية بسبب اتساع رقعة املعامالت  فهي. موضوعات جتسدت على شكل أبواب، بتسلسل منطقي ومنظم
لدى السلك القضائي، باعتبارها مرجعا يف اصداره لألحكام ولتنظيم السندات  حلكم ولتمدد االمرباطورية العثمانية مما تطلب تنظيم وفرض سلطة ا

خاصة مبختلف أنواعها مما كان يقدم لكتاب العدل وما زالت جملة األحكام العدلية هي املصدر االساس للقانون املدين يف عديد الدول العربية . العدلية 
 اليت تعرف انتشارا للمذهب احلنفي.

 62م احلنفى: شرح فتح القدير،مرجع سابق،صابن مها 4
 315،ص3ج د.ط،الدردير،اإلمام أيب الربكات أمحد بن حممد:الشرح الكبري ملختصر خليل،مطبعة احلليب،القاهرة، مصر، 5
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عند املالكية،فاهلدف منها هو القضاء  اجلربأما .1بالكسر،وهوما تقاد به،كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه(
بالشركة عند مظنة الرضاء هبا،وذلك بإجبارمن يشرتي من سوق معني سلعة للتجارة،على إشراك غريه من التجاريف 

 ، الشركة الرتاضي يف عقد يف املذهب املالكي مع مبدأ هذه السلعة، واليتعارض وجود هذه الشركة ومشروعيتها
هبا إذابني املشرتي للحاضرين منالتجار ويقول هلم أناال أشارك أحدا منكم،ومن شاء أن يزيد  حيث ميتنع القضاء

قضى هبا،وأن مالكا -رضي اهلل تعاىل عنه-عن غريه لغيبتهم.وقد نقل الدرديرأن عمر مستقال اشرتاها إذا زاد،أو
 للعقد الذي انعقد برضا ضمين وشروط يف هذه الشركة أن يكون نوعا من التنفيذ العيين اإلجبار قال هبا. وال يعدو

وهي أن يشرتي بسوقه،وأن يكون .القضاء هبذه الشركة يف املذهب املالكي ستة وهي))ثالثة يف الشئ املشرتي
شراؤه للتجارة،وأن تكون التجارة به يف البلد.وثالث يف املشرتي بالفتح،وهي أن يكون حاضرا يف السوق وقت 

واستجماع هذه الشروط، وانتفاء .2ار تلك السلعة التيبيعت حبضرته،وأال يتكلم((شراء املشرتي،وأن يكون من جت
املوانع للحكم بالشركة يفيد موافقة املشرتي، داللة على اشرتاك زمالئه من جتار السوق معه.فان رفض ذلك فيما 

على مشاركته،وهو ما بعد أجرب عليه.والحق هلم كذلك يف رفض الشركة إذا بان عيب الصفقة اليت عقدها،وجيربون 
 .يدل على انعقاد هذه الشركة مبوافقة أطرافها موافقة ضمنية ما مل يقوموا بنفيها صراحة

وجتوز شركة األعمال عند املالكية سواء كان رأس مال الشركة ماال أو عمال.مع وجوب التالزم يف عمل –
كامل معه يف حتقيق ما يدرالربح على الشريكني على األقل،وذلك بأن يتوقف عمل أحدمها على عمل اآلخر،ويت

الشركة حىت ميكن التعاون بينهماكالسائق يف النقل مثال.ويوجب املالكية توزيع الربح بني الشريكني على وفق 
 . نسبة اشرتاكهما يف العمل

ال عندهم أن يتعاقدا على أن يشرتيا شيئا غري معني بالم املالكية،وتعريفها عند أما شركة الذمم فال جتوز–
منهمامحيل عن اآلخرمث يبيعانه، وماخرج من الربح فبنهما.وإمنا  يف ذمتهما،على أن كال ينقدانه،وأن يكون دينا

عندهم ألهنا:))من باب حتمل عين،وأحتمل عنك،وهو ضمان جبعل،وأسلفن وأسلفك وهو  بطلت هذه الشركة
اال.أماجمردالضمان فال يصلح أن يكون أساسا .وهم امنا جييزون الشركة إذا كان رأمساهلاعمالأوم3سلف جر منفعة((

  .لقيام شركة يف املذهب املالكي
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مذهب الشافعية يف الشركات بقوله:))هي أربعة أنواع :شركة 1الشافعية:يلخص زكريا األنصاري الشركة عند-3
وشركة .ختالفها،أوا أبدان،بأن يشرتكا ليكون بينهما كسبهما ببدهنما متساويا كان أو متفاوتا،مع اتفاق احلرفة

وذلك بأن يشرتكا ليكون بينهما كسبهما ببدهنما أو ماهلما متساويا أو متفاوتا وعليهما ما يغرم بسبب ،مفاوضة
حال هلما،مث  وشركة وجوه بأن يشرتكا ليكون بينهما بتساو أو تفاوت ربح ما يشرتيانه مبؤجل أو.غصب أو غريه

ن عن الشئ ظهرأومن عنان الدابة.وهي الصحيحة،دون الثالث وشركة عنان،بكسرالعني على املشهور.م.يبيعانه
السيما شركةاملفاوضة.  فيها، الباقية فباطلة،ألهنا شركة يف غريمال.كالشركة يف احتطاب واصطياد ولكثرة الغرور

 ((.نعم إن نويا باملفاوضة وفيها مال شركة العنان صحت

ة املفاوضة مبعىن االشرتاك يف كل شئ من اإلكساب الشركة يف املذهب احلنبلي:اليرى احلنابلة صحة شرك-4
أو هبة أو على أن  ،ما يرثه أحدمها أو يكسبه بوصية،عقدا الشركة على أن يقسما بينهماوالغرامات.وذلك كأن ي
أما املفاوضة مبعىن تفويض كل منهما ،2من ضمان غصب أو أرش جناية أوغري ذلك،يتحمال ما يلزم أحدمها

واملضاربة والتوكيل وغريها فتصح يف املذهب احلنبلي،وهي ليست مفاوضة وإمنا هي شركة مؤلفة صاحبه يف البيع 
 من أنواع الشركات األخرى إذ جتتمع فيها العنان، واألبدان، والوجوه، واملضاربة.وإمناجاز اجلمع يف املذهب احلنبلي

 عند األبدان شركة وجتوز.3(جمتمعة فصحت مفردة تصح منها واحدة كل ألن)واحدة شركة يف األنواع هذه بني
 . كاالصطياد املباحات أومتلك باألجرة ذممهما يف األعمال تقبل يف يشرتكا كأن احلنابلة

 القانون التجاري يف أكثر البلدان اإلسالمية مبا فيها األقطار العربية أن من املعلوم.فالنظم القانونية احلديثةأما يف -
 حىت بوجودها.وإذا فكر اثنان يف إنشاء شركة عنان أو أبدان مثالال يعاجل الشركات اإلسالمية املعروفة وال يعرتف 

ومن املعلوم أيضا أن كرب حجم األموال وحجم .،فلن جيدا يف مواد القانون التجاري مايوضح عالقة املشاركة هذه
ونشأت شركات ،ت يديرها أشخاص هم غري املالكنيفنشأت شركا.الشركات أدى إىل فصل امللكية عن اإلدارة

 :4وذلك يف شركات املسامهة.وتدخل هذه الشركات الناشئة ضمن ثالث فئات ،اليعرف أصحاهبا بعضهم بعضا

                                                           

هـ(:حاشية اجلمل على منهاج الطالبني،دار الفكر، بريوت، 5684اجلمل،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل )املتوىف: 1
 323،ص3لبنان، د.ط،د.ت،ج

 135، ص3جمرجع سابق،بن يونس بن صالح الدين: كشاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، منصور  2
 135سابق،صالرجع امل 3
 617، ص5207،  3املصري، رفيق:مصرف التنمية اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط 4
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ويطلق عليها شركات احلصص: وهي شركات  Sociétés par intérêts الفئةاألوىل:شركات األشخاص-
هذا العنصر باعتباره جزءا هاما مما بنيت عليه املشاركة،وحيسب حساب الشخصي،ويتجسد دور  يربز فيها العنصر

 :العنصرالشخصي يف تقديراحلصص واألرباح،وتشمل شركات األشخاص األنواع التالية

شركات التضامن:وتعتربالنموذج األمثل لشركات األشخاص ألهنا حتتوي على مجيع مميزات شركات األشخاص -5
رالشخصي وتنقضي بانقضائه وهي تعد أقدم الشركات ظهورا.غريأن التسمية اليت فهي تنشأ على أساس االعتبا

مسيت هباحديثة نسبيا.إذهي مدينة هبا إىل)جاك سافاري(الذي وصفها يف كتابه الشهري))التاجر الكامل((الصادريف 
امن(أو)الشركة ذات بكوهنا الشركة اليت يباشر فيها الشركاء التجارة بامسهم مجيعا،ومن هنامسيت)شركة التض5271

ويتفق الشركاء يف شركة التضامن على االلتزام بتحمل ديون الشركة .1االسم اجلماعي(اليت تعرف هبا إىل يومنا هذا
 إال بالتضامن فيما بينهم،ولو أدى ذلك إىل التسديد من ماهلم الشخصي،والحيق للشريك التنازل عن حصته للغري

ت أحد الشركاء،أواحلجرعليه،أوإفالسه.مامل يتم االتفاق على خالف ذلك بإذن باقي الشركاء وتنحل الشركة مبو 
من القانون التجاري اجلزائري.غري أنه  123اىل 155وقد تناول املشرع اجلزائري أحكام شركةالتضامن يف املوادمن

 .2مل يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات

وصني مباهلم وآخرين متضامنني هلم احلق وحدمهبإدارة شركة التوسيطة البسيطة:هي شركة تنشأ بني شركاء م-6
 الشركة،وتكون مسؤولية الشركاء املوصني حمدودة بقدر ماهلم،أو نصيبهم يف رأس املال،يف حني أن مسؤولية الشركاء
مل املتضامنني تكون غري حمدودة بنسبة رأمساهلم،بل تتعدى ذلك إىل أمواهلم الشخصية.ونشريإىل أن املشرع اجلزائري 

 املعدل واملتمم يعرف شركة التوصية البسيطة،وان كان قد نص على بعض مميزاهتا،بعدأن أدخلها باملرسوم التشريعي
من القانون التجاري على أن تطبق أحكام شركات التضامن على شركات 123وقد نصت املادة 3 80-23رقم

 . 4التوصية البسيطة باستثناء األحكام اخلاصة هبذه األخرية

ة احملاصة:وهي شركة ال تظهر للجمهور بصورة شركة ألنه ال يظهر منها إال مديرها،أوالشخص الذي يتوىل شرك-3
.ولقد أضاف املشرع اجلزائري يف املرسوم السالف الذكر 5االستثمار.فهي سرية الطابع وليس من الضروري إشهارها

                                                           

 586،ص5227فوضيل،نادية:أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري)شركات األشخاص(،دار هومة، 1
 . ،والقانون التجاري السعودي،أنظر فوضيل نادية،املرجع السابق22/57كقانون التجارة املصري رقم2
 5223أبريل  67،املؤرخ يف67م ،اجلريدة الرمسية ،العدد  5223أبريل61املؤرخ يف   80-23أنظر املرسوم التشريعي رقم  3
 530اجلزائري)شركات األشخاص(، مرجع سابق ،صفوضيل،نادية:أحكام الشركة طبفا للقانون التجاري 4
 610املصري، رفيق:مصرف التنمية اإلسالمي،مرجع سابق،ص 5
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عن شركات األشخاص،وعن شركات  م،هذا النوع من الشركات التجارية،وأدرجها يف فصل مستقل5223لسنة 
وليس  األموال نظرا لعدم خضوعها ألي شكل من األشكال اليت ذكرها بل هي شركة جتارية حبسب املوضوع،

مكرر من القانون التجاري بأنه))جيوز تأسيس شركات احملاصة بني شخصني  721فنص يف املادة .حبسب الشكل
على أهنا شركة مسترتة،تنعقد بني  ،شركة احملاصة الفقه عرف وقد.(طبيعيني أو أكثر تتوىل اجناز عمليات جتارية(

شخص يتعامل بامسه مع الغري،وشخص آخر أو أكثر،ويقدم كل منهم حصة من مال أو من عمل للقيام بعمل 
 ..واحدا أو عدد من األعمال قصد اقتسام األرباح واخلسائر بني الشركاء

األموال،باعتمادها على العنصر املايل، وعدم االتكال على العنصر  الثانية:شركات األموال:تتصف شركات الفئة-
الشخصي للشركاء،كما أن مسؤولية الشريك يف هذا النوع من الشركات مسؤولية حمدودة حبدوداحلصة اليت قدمها 

ار املايل يف رأس املال.وتعتربشركة املسامهة النموذج أوالدليل الرمز لشركات األموال ألهنا ال تعتمد على االعتب
فحسب بل نظرا حلجمها الضخم.اذ مل تقتصرعلى حدود الدولة الواحدة بل تعدت ذلك لتشمل فروعها عدة 

 : وهي 1دول مما أطلق عليها بالشركات املتعددة اجلنسيات

 شركة املسامهة:وهي شركة يتألف غالبية رأمساهلا من األسهم،ومسؤولية مجيع املسامهني حمدودة بقدر أسهمهم-5
،وهلذه الشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء أمام القانون،وأمام الشركة،وأمام الغري. والشركاء يف 
هذا النوع من الشركات ال يعرفهم اجلمهور، وللشركة أن تقاضي ويتقاضى بامسها أمام احملاكم وهلا مكان إقامة 

ضو من أعضاء جملس اإلدارة سواء بوصفه خاص،وجنسية خاصة،وال يقوم مقامها أي مساهم فيهاوال أي ع
أو بوصفه الشخصي،وان ميلك ذلك من يفوض بالنطق بامسها وقد يكون رئيس جملس اإلدارة،أو املدير  شريكا،

العام بوصفه موظفا،وليس بوصفه شريكا.وقد اشرتط املشرع اجلزائري أال يقل رأمسال شركة املسامهة عن مخسة 
 د.ج(على االقل يف حالة ما إذا جلأت الشركة إىل االكتتاب العام. وعن مليون ماليني1ماليني دينار جزائري )

إذاجلأت الشركة اىل التأسيس املغلق أي التأسيس دون اللجؤ العلين  .مليون د.ج( على األقل5دينار جزائري )
عدد الشركاء  هذا بعد أن عرفها وبني.2تكوين رأمسال الشركة فيه على املؤسسني فحسب لالدخار والذي يقتصر

من القانون التجاري،واليت نصت بقوهلا))شركة املسامهة هي الشركة اليت ينقسم رأمساهلا  126فيها يف نص املادة 
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إىل أسهم،وتتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهم.وال ميكن أن يقل عدد الشركاء عن 
 .شكل أسهم وسنداتوتصدر شركة املسامهة األوراق املالية يف .1سبعة...((

تقوم هذه الشركة على أساس املعرفة الشخصية أو الثقة املتبادلة بني الشركاءويكون  شركة التوصية باألسهم:ال-6
معروفني من قبل بعضهم البعض بأمسائهم،أومحلة أسهم معينة،ويكون األشخاص ذوي  إما أشخاصا الشركاء فيها

ن ديون الشركة مسؤولية تضامنية،ويكون األشخاص الذين حيملون احملددة متضامنيني يف مسؤوليتهم ع األمساء
أسهما معينة شركاء موصني،وتنحصرمسؤوليتهم مبقدار حصصهم.وقد تناول املشرع اجلزائري هذا النوع من 

 751إىل  751)السالف الذكر(،ونص على أحكاها من املادة 5223الشركات يف املرسوم التشريعي الصادر يف 
 .2قانون التجاريمن ال 58ثالثا

الشركات املختلطة:يتمتع هذا النوع من الشركات مبزيج من اخلصائص حبيث حيمل يف طياته خصائص -الفئة الثالثة
 شركات األشخاص وخصائص شركات األموال،فهو جيمع بني االعتبار الشخصي واالعتبار املاليفي آن واحد.

اجلزائري ومها: الشركة ذات املسؤولية احملدودة،وشركة  وهناك صورتان للشركات املختلطة يف القانون التجاري
التوصية باألسهم.غري أننا سبق وأن أدرجنا هذه األخرية ضمن شركات األموال نظرا لكون رأمساهلا يقسم إىل أسهم 
قابلة للتداول بالطرق التجارية كما هي احلال عليه يف شركات املسامهة كما انه يطرح لالكتتاب من طرف 

الشركة ذات املسؤولية ف .وسنتناول بإجياز الشركة ذات املسؤولية احملدودة كصورة معربة عن هذه الفئة . 3راجلمهو 
حمدودة  ،فيهاتكون مسؤولية مجيع الشركاءSRL-  La société a responsabilit limitée -احملدودة

بقدر حصصهم يف رأس املال،و ينص القانون املنظم هلذه الشركات على منع تأسيسها أو زيادة رأمساهلا،أو 
،ومن املمكن أن 4االقرتاض هلا بواسطة االكتتاب العام،ومنع إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول يف أسواق املال

 ة ذات املسؤولية احملدودة ال تضم إال شخصا واحداتتأسس هذه الشركة من شريك واحد فقط.فإذا كانت الشرك
)كشريك وحيد(تسمى هذه الشركة )مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة(.وقد تبىن املشرع 

ذات املسؤولية احملدودة من  وأطلق عليها اسم الشركة5 67-22اجلزائري شركة الشخص الواحد يف األمر رقم 
                                                           

 .من القانون التجاري اجلزائري 126انظر نص املادة 1
 342فوضيل،نادية:شركات األموال يف القانون التجاري اجلزائري، مرجع سابق،ص 2
 63سابق،صالرجع امل 3
 610املصري،رفيق:مصرف التنمية اإلسالمي،مرجع سابق،ص 4
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م.ورضوخا ملتطلبات العصر 5201ع الفرنسي،الذي تبىن شركة الشخص الواحد سنة شخص واحد.أسوة باملشر 
 .1االقتصادية

 االستثمار بالمشاركة في البنوك االسالمية :الثاني المطلب

يف هذا املطلب سنتناول الواقع املصريف للمشاركة داخل البنوك اإلسالمية،وذلك بالتطرق أوال لكيفية تطبيق أهم 
 (.مثفرع أولاإلسالمية) البنوك يف باملشاركة االستثمار ،وألشكالكة من طرف هذه البنوكصيغ نظام املشار 

 .(فرع ثاناالستثمار باملشاركة،كصيغة استثمارية مهمة داخل البنوك االسالمية)تطبيق  وموقومات ملعوقات

 المصرفي للمشاركة الواقع الفرع األول:

 (.مثأواللكيفية التطبيق املصريف للمشاركة يف البنوك االسالمية)للحديث عن الواقع املصريف للمشاركة،سنتطرق 
 ( فيمايلي:ثانيااإلسالمية) البنوك يف باملشاركة االستثمار ألشكال

رغم تعدد أشكال املشاركات وصيغها،إال أن صيغة املشاركة :للمشاركة االسالمي المصرفي التطبيق-أوال
األهم بالنسبة ملعظم البنوك اإلسالمية،فهذه الصيغة هي املطبقة يف نظام )املنتهية بالتمليك( تبقى هي  املتناقصة

 التمويل باملشاركة املقدم داخل هذه البنوك.ويرجع السبب يف ذلك ألمهيتها للبنوك اإلسالمية، ولعمالء هذه البنوك
لثابتة،فالبنك ال يقصد .فبالنسبة للبنك اإلسالمي هذه الصيغة ال تتصف بعامل االستمرارية الذي مييز املشاركة ا

من التعاقد البقاء واالستمرار يف املشاركة إىل حني انتهاء الشركة.بل هدفه هو إعطاء فرصة للشريك ليحل حمله يف 
ملكية املشروع عن طريق التنازل عن حصته يف املشاركة دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط 

 تناقصة يتمتع كال من البنك اإلسالمي وعميله بكامل حقوق الشريك العادي،املتفق عليها.كما أن يف املشاركة امل
 فهم مييلون للمشاركة املتناقصة ألهنم اليرغبون باستمرار،التمويل وطالبللعمالء  ويتحمالن نفس التزاماته.أمابالنسبة

وقد طبقت . الشركاءمشاركة البنك هلم يف مشاريعهم،كما أهنا الصيغة األكثر بساطة عند توزيع األرباح بني
البنوك  املشاركة املنتهية بالتمليك ألول مرة يف مجهورية مصرالعربية.عندما قام فرع املعامالت اإلسالمية يف أحد
وانتهت  التجارية مبشاركة إحدى الشركات السياحية يف امتالك أسطول نقل بري سياحي لنقل أفواج السائحني.

 هذا اإلسالمية استخدمت البنوك شركة السياحية بعد متام السداد.وقدالعملية بأن أصبحت السيارات ملكا لل
                                                           

 585فوضيل، نادية،:شركات األموال يف القانون التجاري اجلزائري،مرجع سابق،ص 1



 
211 

واملشاركة ، 1...اخل األسلوب االستثماري،واستخدمه البنك اإلسالمي األردين يف املشاريع العقارية،واملشايف
 :2املتناقصة تتم عربخطوات ومراحل كمايلي

 (.ملكية األرضدراسة جدوى اقتصادية للمشروع،والوثائق الالزمة )كسند -5

 .أن يقوم البنك اإلسالمي بدراسة املوضوع والتحقق من املرفقات السابقة-6

 :إذا وافق البنك على املشاركة حتدد األمور التالية-3

 قيمة التمويل الذي يقدمه البنك وكيفية الدفع وشروطه-ا

 حتديد الضمانات املطلوبة من رهن للعقار لصاحل  البنك-ب

 والتوقيع عليهكتابة العقد -ج

 فتح حساب خاص بالشركة-د

 .توزيع األرباح يكون حبسب االتفاق،واخلسارة بقدر رأس املال-ه

 :3صور ويف ذلك عدة كليا أو البنك يقبل التنازل عن حصته،يف املشروع للشريك جزئيا-4

 .امل احلرية يف ذلكأن يتفق الطرفان على أن حيل الشريك حمل البنك بعد هناية عقد الشركةوأن يكون هلما ك-ا

أن يتفق الطرفان على أن يقسم الربح ثالثة أقسام بنسبة متفق عليها:نسبة للبنك كعائد متويل،ونسبة للشريك -ب
 .اآلخركعائد ملادفعه ومايقوم به من عمل،ونسبةلسداد متويل البنك

حيصل كل منهم على أن يتفق الطرفان على تقسيم رأس املال إىل حصص،أو أسهم لكل منها قيمة معينة و -ج
نصيبه من األرباح،وللشريك شراء مايستطيع من أسهم البنك كل سنة حبيث تتناقص أسهم البنك وحصصه يف 

 .4حني أن أسهم الشريك تزيد إىل أن ميتلك مجيع أسهم البنك ملكية كاملة
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يتم وفق الصيغ القانونية بأن التطبيق املصريف للمشاركة داخل البنوك اإلسالمية جيب أن هنا  نشريرأي الباحث:
 أن ختتار (،فالبنوك اإلسالمية عليهامثال  القانون التجاري الساري املفعول)كشركات املسامهة املالئمة اليت ينظمها

إحدى هذه الصور،وبالتايل اخلضوع مباشرة لألحكام القانونية لتلك الصيغة املختارة،خاصة فيما يتعلق بعدد 
املفروضة عليها،وغريها من األحكام القانونية الوضعية  رأمسال الشركة ونوعية الضريبة الشركاء، ومسؤوليتهم،ومقدار

، بالرغم من الطرح الذي  1.واملتتبع للقوانني األساسية للبنوك اإلسالمية جيد أن أغلبها أختار شكل شركة املسامهة
إىل جانب شركات -ح على األقليرى أن األوىل أن يكون اإلطار القانوين للبنوك اإلسالمية مرنا حبيث يسم

البنوك اإلسالمية اململوكة بالكامل للدولة واملسرية كأحد مرافقها،والبنوك االسالمية :بنوعني آخرين مها-املسامهة
 .2الشركات التعاونية اليت تأخذ صورة اجلمعيات أو

 هيئة مبوقف اإلسالمية البنوك يف املشاركة تأثرتاإلسالمية : البنوك في بالمشاركة االستثمار أشكال -ثانيا
 مؤسسات مع سواء متعددة عمليات واحدة،أو معينة عملية يف مشاركة تكون بنك،فقد كل يف الشرعية الرقابة
 قيد أو موجودة مشروعات مال رأس يف مسامهة شكل تأخذ كما أخرى إسالمية بنوك مع أو صناعية أو جتارية

 اإلسالمية البنوك يف عموما األمر واستقر.تكون ال أو املدة حمددة املشاركة تكون قد األحوال مجيع ،ويف اإلنشاء
 البنك جتمع امهثابتة.وكال مشاركة ،أو(بالتمليك منتهية) متناقصة مشاركة إما،ومها للمشاركة أساسيني شكلني على

 وسنوضح واملتعامل البنك باتفاق املناسب الشكل اختيار ويتم.مشرتكة مشاريع يف أكثر أو شريك مع اإلسالمي
 :فيمايلي ذلك

 حمل حيل أن فيها الشريك حق من املشاركة،يكون من نوع وهيبالتمليك(: المتناقصة)المنتهية المشاركة -1
 وطبيعة عليها املتفق الشروط تقتضيه حسبما .دفعات على واحدة،أو دفعة إما املشروع ملكية يف اإلسالمي البنك

لفظ     وإطالق هلم البنك مشاركة استمرار يف اليرغبون ممن التمويل طاليب من كثري النوع هذا إىل ومييل.العملية
 من جزء اسرتد كلما تتناقص مشاركته أن ميول،حبيث الذي البنك نظر وجهة تبين إىل يشري ((املتناقصة املشاركة)) 

 نظر وجهة من االسم إطالق يكون وهنا((.بالتمليك املنتهية املشاركة))النوع نفس على يطلق البعض متويله،وأن
                                                                                                                                                                                     

 . 582،ص5226خوجة،حممد عز الدين:أدوات االستثمار اإلسالمي،جمموعة دلة الربكة،جدة،اململكة العربية السعودية،د.ط،-أ
 361،ص1،ج5،جملد 5206العملية للبنوك اإلسالمية، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، اهلواري،سيد حممود: املوسوعة العلمية و -ب
 أنظر فقرة بعنوان شروط تأسيس البنوك باجلزائر،من هذه الرسالة 1
، 6ت والنشر،بريوت،لبنان، ط،املؤسسة اجلامعية للدراسا-النظرية والتطبيق-عطية، مجال الدين:البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم والتقومي واالجتهاد2
 507، ص5223، 
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واملشاركة .1البنك إىل التمويل رد من يتمكن أن األمر،بعد هناية يف املشروع يتملك ألنه أوالشريك التمويل طالب
 حقوق بكامل يتمتع الشريك صفة يأخذ الذي البنك أن حيث الدائمة،من الشركة مع تتفق بالتمليك املنتهية

 .واالستمرار الدوام عنصر يف الدائمة الشركة عن وختتلف.الشريك التزامات مجيع الدائمة،وعليه الشركة الشريك،يف
 يف حمله اإلحالل يف اآلخر للشريك احلق ويعطي الشركة، يف االستمرار اليقصد،بالتمليك املنتهية الشركة يف فالبنك
 أما.2هنايتها، وتصفيتها حىت الشركة يف االستمرار يقصد الدائمة الشركة يف البنك أن حني يف.املشروع ملكية

 فيها ساهمكل مشاركة :))بقوهلا بالتمليك املنتهية املشاركة عرفت اإلسالمية،فقد للبنوك والعملية العلمية املوسوعة
 أكثر،وعندئذ أو شريك مع زراعة مصنع،أو بنايات،أو أو جتارية مؤسسة شركة،أو مال رأس يف اإلسالمي املصرف
 عن يتنازل أن اإلسالمي املصرف وعد مع،التعاقد عند االتفاق مبوجب األرباح من نصيبه الشركاء من كل يستحق
 على امللكية،سواء يف حمله واحللول املصرف أسهم بشراء يعدون والشركاء .شركائه إىل أسهمه بيع طريق عن حقوقه
عدة  (بالتمليك املنتهية) املتناقصة لمشاركةول.1((عليها املتفق الشروط تقتضيه حسبما دفعات على واحدة،أو دفعة
 :يلي كما رئيسه صور ثالث يف إجيازها ناميكن،صور

 تبعا كذلك شروطها وحتديد املال رأس يف منهما كل حصة حتديد على العميل مع البنك يتفق:الصورةاألوىل-5
 إىل تنتمي التقليدية،وال الشركة إىل أقرب أهنا الصيغة هذه على ويالحظ.املشاركة موضوع سيكون الذي للمشروع

 بقيام مستقل،وذلك بعقد انتهائها بعد املشاركة تصفية جزئيا،وتتم بالتمويل فيها البنك يقوم حيث املتناقصة الشركة
 مقدم املال رأس أن فمادام بالرتاضي،وعليه ثالث طرف ألي أو لآلخر حصته ببيع العميل أو البنك:الطرفني أحد
 تكييفها عن يبعدها فهذا املدة هناية يف واحدة بدفعة اآلخر إىل الشريكني أحد من تنتقل وامللكية الطرفني من

 .بالتمليك املنتهية بالشركة

 وذلك متوقع دخل ذي ملشروع اجلزئي أو الكلي التمويل يف املشاركة على عميله مع البنك يتفق: الثانية الصورة-6
 حقه مع فعال احملقق الدخل صايف من امسية حصة على حصوله على اآلخر الشريك مع البنك اتفاق أساس على

 ما أصل لتسديد خمصصا اجلزء ذلك ليكون عليه يتفق منه قدر على أو اإلرادات من املتبقي باجلزء االحتفاظ يف
 :يلي ما الصورة هذه على يالحظ. متويل من البنك قدمه

 كلي(. متويل)الشريكني أحد من بالكامل مقدم املال رأس-ا

                                                           

 31أرشيد، حممود عبد الكرمي أمحد:الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق،ص 1
 558ص،5،5223خوجة،عز الدين حممد:أدوات االستثمار اإلسالمي،دله الربكة،السعودية،ط 2
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 جزئي(. متويل)الطرفني من مقدم املال رأس-ب

 عبارة ذلك على ويدل املدة هناية يف واحدة دفعة على تكون اآلخر إىل الشريكني احد من امللكية انتقال-ج
 .االحتفاظ

 من املتبقي باجلزء البنك حيتفظ بالتمليك،حيث املنتهية الشركة مسمى حتت تندرج الصورة هذه فان هذا وعلى
 إىل -تدرجييا متويل من البنك قدمه ما أصل لتسديد خمصصا اجلزء ذلك ليكون عليه يتفق منه قدر أي أو اإليراد

 .2العميل إىل العقد حمل املشروع ملكية عن البنك يتنازل بعدها-الصفر إىل يصل أن

 قيمة جمموع متثل شائعة حصص أو أسهم صورة على والعميل البنك من كل نصيب يتحدد: الثالثة الصورة-3
 من احملقق اإليراد من نصيبه على( والشريك البنك) الشريكني من كل حيصل(مثال عقارا)املشاركة موضوع الشئ

 األسهم تكون حبيث سنة كل معينا عددا للبنك اململوكة األسهم هذه من يقتين أن شاء إذا العقار،وللشريك
 دون للعقار املنفردة امللكية له ليصبح بكاملها األسهم العميل متليك يتم أن إىل متناقصة البنك حيازة يف املوجودة
 .آخر شريك

 أو جتارية عملية مال رأس يف ،املتعامل مع كشريك فيها البنك يدخل اليت وهي:المستمرة()الثابتة المشاركة-2
 والتحمل عليها، والرقابة وتسيريها ملكيتها يف شريكني الطرفني فيصبح عليه، األخري هذا يقرتحه .حمددة صناعية

 استمرارية هو ثابتة بكوهنا واملقصود. عليها املتفق الضوابط حسب ذلك أرباحها،وكل واقتسام وخسائرها بالتزاماهتا
 إجنازه يتم حىت،املشروع مال رأس يف ثابتة حبصصه حيتفظ طرف كل أن أي .ايتهانه حىت فيها طرف كل وجود

 املشاركة تأخذو.املال رأس يف طرف كل حصة بنسبة واملتعامل البنك بني نتائجها تتوزع ومبدئيا الشركة، وتصفى
 املنتهية،وتسمى الثابتة املشاركة أوشكل،(مباشر متويل أي)مستمرة ثابتة مشاركة إما فهي أساسني شكلني الثابتة
 :يلي كما وذلك.الواحدة بالصفقة املشاركة أيضا

 جمموعة أو شريك مع البنك يشرتك ،وفيها(املباشر التمويل)اسم أيضا عليها ويطلق: املستمرة الثابتة املشاركة-5
 شركات من شراء أسهم إىل البنك يلجأ املشروع،أو بتصفية إال ومستمرالينتهي دائم مشروع إنشاء يف الشركاء من

 البنك أوبيع الشركة بانتهاء إال املشاركة هذه املشروع،والتنتهي إدارة ويف امللكية يف شريكا يصبح حبيث أخرى
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 يف األساسية األساليب كأحد عليه االعتماد طبيعته،والميكن من يبدو كما األجل طويل ألسهمه،وهواستثمار
 البنك فيها يبقى اليت الفرتة طوال استثمارها يتوقف مثال األسهم لشراء املخصصة األموال ألن املصريف العمل
 ومببادرة فالبنك لذلك التجميد،ونتيجة هذا جراء أضرارا باملودعني يلحق مما تطول، قد فرتة ألسهمه،وهي مالكا

 فلن املشاركة هذه يف األرباح نصيب لتحديد بالنسبة أما.الشكل هذا يف كبرية بنسبة أمواله توظيف عن ميتنع منه
 حسب الربح من نصيبه يكون وبالتايل.واخلسائر لألرباح تقييم وفيها ادائمة نهذلك،أل يف صعوبة البنك جيد

 .1اإلنفاق أوحسب رأساملال يف مسامهته

 تنتهي جتارية عملية ختص اليت املشاركة وهي الواحدة، بالصفقة املشاركة كذلك وتسمى: املنتهية الثابتة املشاركة-6
 حسب الربح يقتسمان مث معينة بنسب العملية هذه متويل يف العميل مع البنك يشرتك حبيث الصفقة، هذه بانتهاء

والتصدير أو  االسترياد عملية لتمويل توجه هانأل القصري األجل يف عادة تتم االتفاق،وهي أوحسب النسب هذه
 انتهت كلما إذ سرعة، أكثر املال رأس دورة جتعل انهأ يف املشاركة هذه مزايا وتتحدد.العامل املال رأس متويل

 هبا يطالب اليت النسب من خيفض البنك جتعل أهنا أخرى،كما عملية يف وقدمه رأمساله البنك استخلص العملية
 املخاطر بتوزيع أيضا فيها،وتتميز يشارك اليت العمليات لعدد أكثر،بالنظر يربح النهاية يف بأنه األرباح، علما يف

 .خمتلفة عمليات بني وتوزيعها االستثمارات تنويع عن الناجتة

 معوقات ومقومات االستثمار بالمشاركةالفرع الثاني: 

وسيلة للقضاء على اخللل املوجود ،نظام الفوائد بعقد املشاركة، يعترب يف رأي منظري البنوك اإلسالميةإن استبدال 
هود واملبادرة.ويعترب نظام املشاركة حاليا يف البنوك اإلسالمية لمجومكافأة ا،املال حاليا يف العالقة بني مردودية رأس

دون أن يكون هلا ،رية متول املشروعات بالقروض بالفائدةنقطة اخلالف بينها وبني البنوك التقليدية،فهذه األخ
 وهذا يعين أنه مامل حتقق املشروعات أية مردودية،.ودون أن يتحمل أصحاب الودائع املسؤولية،ارتباط بنتائجها

فاملقرتضون ملزمون مع ذلك بسداد القروض مع الفوائد املستحقة عليها.بينما يؤدي تطبيق املشاركة إىل توزيع 
واملخاطر توزيعا عادال بني البنك واملستثمرين واملودعني،فهم يقتسمون مجيعا كل تبعات املشاريع  ،سؤوليةامل

الذي تقع فوائد املشروعات فيه ،وهي وضعية اليعرفها النظام القائم على الفوائد.مبخاطرها مث بأرباحها وخسائرها
.نستنتج مماسبق 2وله وحده األرباح املخاطر واخلسائرعلى املستثمر املستخدم للمال إذ هو وحده الذي يتحمل 
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فكل من حتملها جيب أن حيصل على ،ا املشاركة هي حتمل عنصر املخاطرأن القاعدة األساسية اليت تقوم عليه
 فشلت يف حتقيق هذه املردودية إذا ،ربح معقول إذا حقق استخدامها مردودية ما،وباملقابل عليه أن يقبل خسائرها

ميكن  مسألة ال التوجد مكافأة ثابتة سيأخذها املمول عن األموال اليت قدمها،علما أن األرباح واخلسائرإذ أنه .
 ضئيلة من خالل الدراسة املعمقة للمشروع الذي وقع متويله. حىت ولو تبني أن املخاطر،التأكد منها يف البداية

وهذا ماجيعل .لك النتائج سواء كانت اجيابية أو سلبيةحتمل توزع املخاطر بني البنوك واملتعاملني،وكذ نفاملشاركة إذ
ا تساهم يف املشروعات نهمتويالت البنوك اإلسالمية بواسطتها،متويالت فعلية ومباشرة يف احلياة االقتصادية.أل

صل اليت يتعرض هلا املدين، وحي عن املخاطر بينما يبقى البنك يف النظام التقليدي مبعزل.ومتارس العمليات التجارية
 عن الربح أو واستحقاقه ألمواله هذه،بصرف النظر.سواء ربح املدين أوخسر،يف األخري على أصل دينه وفوائده

 لنظام اإلسالمي البديل هو املشاركة نظام تعترب اإلسالمية بنوكالف .يعترب يف اإلسالم استغالال مرفوضا،اخلسارة
 إىل أدى البديل، هي املشاركة بكون احلسم هذا أن إال .االستثمارات خمتلف يف املتاحة األموال الفائدة،الستغالل

 البداية، منذ رأوا فاملؤيدون، .تنتهي ال الطرفني بني مناقشات إثارة وإىل ومعارض، مؤيد بني حوهلا الفقهاء انقسام
 فيه املودعون يعترب عادل، نظام إقرار إىل املشاركة،سيؤدي نظام إىل الفوائد على القائم املصريف النظام حتويل أن

 فإن .ودائعهم على مسبقا حمدد دخل ألي امسية،وال قيمة ألي ضامن غري بنكال ويكون .مسامهني كانوا لو كما
 ويكون .منها نصيبهم حتملوا خسارة، له حصلت وإذا منه، معني نصيب على احلصول حق هلم رحبا،كان حقق

 .1األموال لتوظيف خاصة طرق فيه تطبق استثمار، شركة أو للتوظيف، اجتماعي كصندوق هلم، بالنسبة بنكال
 يتمتعون فاملسامهون األخرى، عن فئة لكل القانونية الطبيعة متيز حيث من عليه، للرد قابل الطرح هذا ولكن
 ابه يتمتع ال االحتياطات يف حق هلم فاملسامهون .التزامهم وكذلك املودعني، حقوق عن خمتلفة معينة حبقوق

 الذي الشيء عنها، بالتنازل بنكال من اخلروج وميكنهم للودائع، يتوفر ال ما وهو للتدوال قابلة وأسهمهم املودعون،
 القائمة االختالف نقط من ذلك غري إىل آجاهلا، حلول قبل به القيام ،ألجل خاصة الودائع ألصحاب ميكن ال

 أهم طرح وميكن .املصرفية التوظيفات يف املشاركة نظام استخدام عيوب بلورة إىل باملعارضني دفعت واليت .بينهم
 : كاآليت العيوب هذه
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 التالعب فرصة للمسريين يعطي مما ومراقبتها، احلسابات على املشاركة العتماد واإلدارة، التسيري تكاليق ارتفاع-5
 .1باكستان يف فعال تأكد ما وهو ا،به

 خاطئ، استخدام واملستثمرين، الودائع أصحاب بني التمييز أساس على الفوائد، مكان املشاركة استخدام -6
 األخري هذا خماطر وحتمل استثمارها عليها،وليس احلفاظ سوى بنكال يف أمواله إليداع يدفعهالاألول، الصنف ألن
 عن أو مباشرة سواء العائد حتقيق عن يبحث الذي هو الثاين، فنصال بينما .منها عائد على احلصول دفبه

 جيعل بأنه ويقولون التحليل، هذا املؤيدون ويرفض.2املشاركة على بناء اإليداع يقبل والذي البنوك، يف اإليداع طريق
 التنمية، عملية يف بأمواهلم املشاركة وال مداخيلهم، من الرفع عن يبحثون ال سلبيني أشخاصا الودائع أصحاب من
 استثناء ميكن وال املردودية من املزيد على واحلصول الكسب، حب على جمبول اإلنسان ألن صحيح، غري هذا وأن

 .3الفطرة هذه من الودائع أصحاب

 الودائع تبقي وبذلك .الطويل األجل ذات االستثمارية الودائع على إال يقع أن ميكن ال املشاركة، استخدام إن -3
 مما م،هتمشروعا يف هلم بنوكال مشاركة من خوفا هلا، املستثمرين رفض عن فضال،نطاقها خارج القصري األجل ذات

 أن رغم بأنه النقطة، هذه على املؤيدون ويرد.4أصال اإلسالمية بنوكال من التمويل طلب على ونميقد ال جيعلهم
 على التمويل من مينعها ال هذا فإن املدى، قصرية ودائع هي بنوكال هذه عند املوجودة الودائع من نسبة أعلى

 حتت بالودائع جهة، ومن،املدى والطويلة املتوسطة واالدخارية االستثمارية جهة،بالودائع اآلجال،من خمتلف
 يف الباقي استغالل من ميكنها مما %58 األحيان أغلب يف تتجاوز ال اليومية السحوبات نسبة دامت ما الطلب،
 .5املدى ومتوسطة طويلة متويالت

 هذا ألن 6.احلديث االقتصادي النمط تالئم ال اهنأل للفائدة، اإلسالمي البديل هي املشاركة اعتبار ميكن ال -4
 والعمل الريع، ويقابلها الطبيعة أو األرض وهي الدخل، من معني نوع عنصر عناصر،لكل أربعة على يقوم األخري
 حيث من متاما الربح عن الفائدة ختتلف وبذلك .الربح ويقابله والتنظيم الفائدة، وتقابله املال ورأس األجر، ويقابله
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 الرأي هذا أصحاب ويوضح 1.اآلخر مقام أحدمها يقوم أن ميكن وال االقتصادي، النظام يف ووظائفها طبيعتها
 املشاريع ألصحاب وصوله إىل أيضا حيتاج وإمنا ،االدخار تعبئة تكفيه ال،النامية الدول يف االقتصاد بأن موقفهم،

 رأسهم وعلى لذلك، املؤهلني بالوسطاء إال العملية، هذه تكتمل أن ميكن وال .اإلنتاج إىل يؤدي حىت واملستثمرين
 ووسائل أنواع من عدد أكرب على متوفرة كانت إذا إال جيد بشكل العملية تنجز لن بدورها واليت ،بنوكال

 من فمنهم وظروفهم، مهتوضعيا باختالف مهترغبا ختتلف الذين املدخرين، شرائح خمتلف ترضى حىت التوظيف،
 أو املتوسط أو القصري املدى على مسبقا،إما عليها املتفق الثابتة الفوائد على واحلصول أمواله إيداع يف يرغب

 إذا لذلك .أرباحه من نسبة على حيصل كشريك معينة مشروعات يف الدخول يف يرغب من ومنهم الطويل،
 بعملية االدخار عملية اقرتان يف وخلال إرباكا حيدث قد ذلك فإن الفائدة، نظام من هذه التوظيف وسائل جردت

 مهما املشروعات يف الدخول ويرفضون املخاطر، حتمل عن ابهأصحا حيجم اليت احلاالت يف السيما،االستثمار
 القول، إىل والتأويل، التحليل هذا ويؤدي 2،ومضمون وحمدد ثابت دخل على احلصول ويفضلون الطريقة، كانت

 احلفاظ يريدون الذين الودائع أصحاب بني الفرق ، االعتبار بعني يأخذ ال واخلسارة، الربح يف املشاركة نظام بأن
 إمكانية ويتحملون املخاطر يقبلون الذين وبني خماطر، أية يتحملوا أن دون الشرائية، اهتقو  تقلص من أمواهلم على
 الصنف فإن املشاركة، على بناء فقط األخري الصنف هذا مع بنوكال عملت إذا حبيث اخلسارة، وإمكانية الربح

 ويصل.3إليها تكون ما أحوج وهي منها، االستثمارات حيرم مما املشاركة، يرفض ألنه أمواله نز سيخ األول،
 نامية، دول هي اليت اإلسالمية الدول يف الفوائد نظام على القضاء أن مفاده، استنتاج، إىل املوقف هذا أصحاب

 الدولية األسواق يف واستثمارها دوهلم حدود اجتياز أو ،هتمبيو  يف هتممبدخرا االحتفاظ إىل إما باملدخرين سيدفع
 العظمى النسبة))الدول هذه اقتصادياتعلى  سيضيع ذلك أن يرى الذي.4أكثر أرباحا شك وال ستعطيهم اليت
 املديونية من ومزيد اخلارجية القروض من مبزيد إال االستثمارية العملية متويل يتيسر وال احمللية، االدخارات من

((  حمرمة ربوية املسألة هذه بأن االحتجاج نستطيع وال الدائن حيددها اليت بالفائدة تكون القروض هذه أن وطبيعي
                                                           

 7م، ص 1989/9/14يف األهرام جريدة ،2 احللقة " الصامتة واألغلبية املصرفية الفائدة سعر" :النجار سعيد 1
 معيشتها تتوقف( اجملتمع من كبرية قطاعات يشمل ولكنه املعاشات، وأصحاب األرامل على يقتصر ال " املوقف هذا أن النجار سعيد .د ويؤكد 2

 متثل القطاعات هذه أن نعرف أن واملهم .املشروع بفشل يتالشى وال ، الرحبية بتغيري آلخر عام من يتغري ال مضمون، ثابت دخل على احلصول على
 من كبري عدد يف اإلحصائيات وتدل املشروعات، خماطر حتمل على القدرة ميتلك الذي هو هؤالء من األقل القليل وأن املدخرين من الساحقة األغلبية

 سعر " النجار سعيد .د : راجع . " ثابتة فائدة حتمل اليت االستثمارية األدوات يف مدخراته يضع املدخرين، من املائة يف مثانني من أكثر أن على البالد
 7،جريدة األهرام،ص 2 احللقة "الصامتة واألغلبية املصروفية الفائدة

 33،ص5202،لسنة5828حممود شاكر " البنوك املصرية وأحكام الشريعة اإلسالمية" جملة األهرام االقتصادي العدد 3
 7،مرجع سابق، ص األهرام جريدة ،2 احللقة " الصامتة واألغلبية املصرفية الفائدة سعر" :النجار سعيد 4
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 مع ليتعامل.واخلسارة الربح يف املشاركة يريد من أمام الباب وفتح القائم، النظام على احلفاظ من بد ال وبالنتيجة
 التربيرات هذه كل ورغم،1إسالمية سميهان أن الضروري من وليس لالستثمار بنكا تكون قد خمتصة، بنوك

 االقتصاد دام ما بفائدة، بالقروض للتمويل اإلسالمي البديل هي هناأ يؤكدون، املشاركة مؤيدي فإن والتوضيحات،
 بكثري أقل فيه القرض مكانة وألن 2ةضمني أو صرحية مباشرة، كانت سواء القرض على الزيادة يقبل ال اإلسالمي

 وبالنتيجة.3االقرتاض على القائم الرأمسايل النظام خيالف وبه األساس، هو يعد الذي باملشاركة، التمويل مكانة من
 هذا على املعارضون ويرد .املصرفية القروض إىل اللجوء عن واالمتناع باملشاركة، التمويالت كل ممارسة من بد ال

 لن االدخار أصحاب ألن .بالركود االقتصاد يصيب قد بالفائدة التعامل ضد إجراء أي اختاذ بأن األخري، التحليل
 لرؤوس العادي التجميع تكفل اليت الفوائد، يف املتمثل العائد وجود لعدم املستثمرين، متول لن وهي بنوكلل يقدموه

 واعتربت الفائدة، أمر حسم إذ احلل عن املعارضون، يتساءل احلد هذا وإىل .التمويل مسالك يف وضخها األموال،
 الوسائل استخدام: هو احلل بأن املؤيدون، وجييبهم .ابه التعامل على القضاء الواجب من وأن احملرم الربا هي فعال

 تعبئة إىل تؤدي اليت املشاركة، وأمهها،العملي الواقع مع تكييفها اإلسالمية بنوكال حتاول واليت الشريعة، يف املقبولة
 إليها مضافا املال، رأس لفعالية احلقيقي املؤشر تعترب اليت هي عنها الناجتة األرباح وأن .الفائدة عوض االدخار
 الباكستان، يف الوضع وهو واقعي، بنموذج الرابع، مربرهم يدعمون املعارضني أن إال .4العمل وأمهها أخرى عوامل

 مرحلة يف ودخلت املشاركة، نظام تبين يف الرغبة جمرد جتاوزت أشواطا قطعت اهنأ رغم الدولة، هذه أن ويقولون
 الباكستاين املعهد طالب إذ .داخلها جهات عدة من معارضة تالقي اهنفإ تنفيذها، يف شرع اليت القوانني إصدار
 جيعل لن هذا، املشاركة نظام تبين قطعي،ألن بشكل التجربة هذه يف تدخل بأال احلكومة،االقتصاد لتطوير

 واخلسارة الربح تقاسم نظام غرس حماولة وأن وفوري، مباشر بشكل اإلسالمي للنظام خاضعا الباكستاين االقتصاد
 استغالل وزيادة الرأمسايل، النظام خاصيات أسوأ تأكيد إىل فقط، سيؤدي الرأمسايل االقتصادي النظام صلب يف

                                                           

 33حممود شاكر " البنوك املصرية وأحكام الشريعة اإلسالمية" جملة األهرام االقتصادي،مرجع سابق،ص 1
 6ص1988 أكتوبر 27 - 25 اخلرطوم :اإلسالمية للبنوك الثاين العام ،املؤمتر اإلسالمي املصريف النظام عن الغزايل،عبد احلميد: مالحظات 2
 2،ص 5204، 6العدد ،1 اجمللد -اإلسالمي االقتصاد أحباث جملة عربية، إسالمي،ترمجة اقتصاد يف واملصريف النقدي عمر:النظام دشابرا ،حمم 3
 والذي.44،ص 1977 األول، العدد الكويت جامعة -والشريعة احلقوق اإلسالمية،جملة الشريعة ضوء يف املصرفية حممد: القروض الطنطاوي ،حممود 4

 بدء يف منهم تؤخذ كانت اليت بالفائدة انتفاعهم إىل تؤدي للمواطنني، جليلة خدمة تعترب الفائدة، إلغاء إىل الدعوة "إن: بقوله املؤيدين فلسفة يوضح
 احملتاجني مساعدة عن مسؤول – اخلزانة وزارة اآلن ومتثله – املال وبيت حوائجهم، وقضاء املواطنني خدمة واجبها من والدولة  وهنايته، التعامل

تعاىل))امنا الصدقات للفقرآء واملساكني والعاملني  قوله يف مستحقيها على للصدقات اهلل توزيع يف ونظرة .الكرمية احلياة هلم يوفر حىت كفايتهم وإعطائهم
 برفع الزكاة تقوم كيف ترينا  60 :التوبة اآليةعليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل وابن السبيل،فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم(( 

 القرض عن وامتنعوا الزكاة أهل حبق خبلوا الناس ولكن .اجملتمع ألفراد خري كل على والتعاون اإلنسان حترير على واملساعدة احلاجة ودفع املعيشة مستوى
 ."به العمل من مناص ال اقتصادية ضرورة أصبح الربوي التعامل أن البعض وظن الناس بني املعروف وضاع احملرم، الربوي العمل فراج احلسن،
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 احلايل االقتصادي النظام يف االستغالل على أوال القضاء بوجوب املعهد، هلذا ممثلة جلنة وطالبت .للفقراء األغنياء
 املعارضني، من إن بل .احلكومة تريده الذي االجتاه يف به القيام ميكن فيما ينظر ذلك بعد مث الفوائد، على القائم

 الشريعة روح خيالف كالمها والفائدة املشاركة بأن ىرأ من املشاركة، لنظام تطبيقها يف الباكستانية للحكومة
 اليت الضخمة األرباح قبول عن وتساءل املودعني، حساب على املستثمرين سيطرة يكرسان ماهنأل اإلسالمية،

 الشريعة منطق يف مقبول غري التناقض هذا وأن زهيدا، كان وإن الفوائد تعطيه ما ورفض اإلسالمية، بنوكال حتققها
 1اإلسالمية

 وعلى ،عليه بناء له واملشاركني اإلسالمي بنكال بني األرباح اقتسام يتم الذي األساس على املعارضون يتحفظ-1
 فيها استخدمت اليت العمليات على للتعرف والوثائق الدفاتر على اإلطالع من املشاركني متكني عدم من موقفه

 أقل هي أم فعال املتحققة هي ابه هلم صرح اليت األرباح أن ومن ؟ ال أم للشريعة مالئمة اهنكو  من للتأكد أمواهلم،
 من هلم يكون أن جيب بل باملشاركات، املرتبطة املسائل كل على التعرف حقهم من الشركاء أن مع،أكثر أم

 رغم بذلك، تقبل ال نوعها كان مهما اإلسالمية بنوكال أن أكد العملي الواقع ولكن ،2الشركات هذه يف ميثلهم
 عن تقل نسبة إال شركائها على وال توزع املال رأس من %588 تتجاوز أرباح عن باإلعالن لنفسها تسمح اهنأ

 .3النقطة هذه  على رد واحدا مؤيدا جند مل أننا واملالحظ % 10

 حدود يف تكون توزعها اليت والعوائد الشركات، من اإلسالمية بنوكال مداخيل حجم أن املعارضون يالحظ-2
 تغيري استطاعت ما حتاول كانت وإن اهنوأ ،4الربوية قروضه جراء من متوسط ربوي بنك عليها حيصل اليت الفوائد

 هذا وأن،الثابتة الفوائد عن تعطيه ما متييز فقط تريد اهنفإ السنوات، وحسب اإلمكان بقدر،كعائد تتوزعه ما
 ألن عيبا، ذلك يف املؤيدون يرى ال وهنا .كفوائد التقليدية بنوكال تقدمه ما مع متقاربا الغالب يف يبقى العائد

                                                           

 50رقم   ،ص  بدون م، 1983 فرباير اإلدارة، عدد عامل جملة "اإلسالمية املصارف نظام تطبق باكستان 1
 األسئلة على الصحيحة باإلجابة تقتنع مشرتكة، جلنة يف للجمهور ممثلني مثة يكون أن "الدين علم إمساعيل الدين حمي .د يرى وكما األقل وعلى 2

 جملة " البنوك وفوائد اإلسالم " الدين علم إمساعيل الدين حمي .د : انظر مذهلة، حقائق لنا النكشفت الفرصة هذه للجمهور أتيحت ولو املطروحة،
 6،ص63/58/5202بتاريخ  5804العدد االقتصادي األهرام

 أصحاب نفس تطيب بينما احلرام، من شيء فيها يكون أن خائفا متشككا النسبة هذه يقبل " اجلمهور أن الدين علم إمساعيل الدين حمي .د ويؤكد 3
 1084 العدد االقتصادي األهرام جملة " البنوك وفوائد اإلسالم " الدين علم إمساعيل الدين حمي"؟ اإلسالم من هذا هل املائة، يف املائة بربح املؤسسة

 62، ص 63/58/5202يف
،  5202،جوان 48 العدد ، املعاصر املسلم جملة .إدريس اهلل عبد أبو ترمجة " اإلسالمية املصارف رحبية حبث حول " نينهاوس فولكر : انظر 4
 552-551ص
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 كانت سواء واليت ملردوديتها، العادل التوزيع إىل املشاركة نظام يهدف اليت األرباح هي ليست رأيهم يف الفوائد
  .بنكوال املستثمر يفيد خاصة بصفة االرتفاع فإن الفائدة سعر تفوق أو تساوي

 من وغريها بنوكال بواسطة باملشاركة، التوظيف حنو اإلسالمية، الدول بعض يف توجه قد االدخار كان إذا وعموما
 الطريقة ذهبه اهتواستثمر  1الدوالرات مليارات إىل اهتعبأ اليت املدخرات وصلت واليت اإلسالمية، املالية اهليئات
 األميةيف: ميكن حتديدهاأساسية، معوقات الشامل،ثالثة تطبيقها دون حيول األداة هذه فإن ،2ذلك يف وجنحت
 بإخفاء أغلبهم يف املتعاملني وقيام املتعلمني، طرف من حىت املنضبطة احلسابات مسك الناس،وعدم بني املتفشية
 مالية سوق له يأتهو  ،االستعمال يف واحلرية الكفاءة له توفرت لو املشاركة نظام وباملقابل،إن.احلقيقية األرباح
 ذلك ألدى أموال، من حتتاجه ما على فيه حتصل أن للمؤسسات وميكن املبادئ، لنفس التعامل فيها خيضع جيدة

 .3االقتصاد على إجيابيا تأثريا وأثر استخدامه جناح إىل

،وما بالفوائد كأحد البدائل اإلسالمية للقروض  نظام املشاركة، أسلوب،أو التوسع يف استخدام رغمرأي الباحث:
 واملشاكل،املتمثلةتضمنه من املقومات السابقة،اال أن تطبيق هذا النظام،مازال تعرتضه العديد من الصعوبات 

مشاكل اإلدارة تدور .فومشاكل بعض املتعاملني مع البنوك اإلسالمية أساسا يف اإلدارة وتعويض رؤوس األموال،
يف اإلشراف على املشاريع اليت متوهلا باملشاركة ومتابعة تنفيذها،مما  ،حول الصعوبات اليت تواجهها البنوك اإلسالمية

أما .العمليات حمل التمويل،خاصة ملا يكون مكان املشروع بعيدا جدا عن البنك تكاليف إجناز يؤدي إىل ارتفاع
مشاكل تعويض أصحاب رؤوس األموال، فتظهر خاصة بالنسبة للذين يقدمون أمواهلم للبنوك لتمول هبا على 

 عدم املدى القصري،وتتمثل يف أهنم عندما يطبق عليهم نظام املشاركة  بشكل قطعي وكامل،فإن ذلك يؤدي إىل
وفيما خيص مشاكل .تطابق اآلجال بني اليت اختاروها وآجال تنفيذ املشروعات اليت مولتها البنوك بأموال املشاركة

أغلب املتعاملني على الكفاءة املهنية  عدم توفر هو،االجتاه األول.يف اجتاهني وتسريهي األكثر خطورة،املتعاملني،و 
اإلعالن عنها  أو،ناعهم عن اإلعالن عن األوضاع الفعلية للمشروعاتاملفروضة،وحتايلهم على البنوك من حيث امت

 . ،وذلك هبدف االحتفاظ بأعلى نسبة ممكنة من األرباح من جهة ومهية أو التصريح خبسائر،صحيح بشكل غري
وأهم أدوات التحايل املستعملة من .املال من جهة أخرى من نصيبه يف رأس وحتميل البنك باخلسارة اليت جترب

                                                           

 7،ص  62/55/5200،جريدة األهرام،بتاريخ" حال  يريد اإلسالمي املال :" هويدي فهمي 1
 مالية صيغة ألي يتوافر مل جناحا حقق لألموال اإلسالمي التوظيف إن فيقول: )) مبصر مثاال يعطي يريد حال،الذي اإلسالمي املال هويدي: فهمي 2

 7تارخيها(، املرجع السابق،ص يف مصر عرفتها واقتصادية
 53إسالمي،مرجع سابق ، ص اقتصاد يف واملصريف النقدي عمر:النظام شابرا ،حممد 3
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الغش يف كل ما تفرتض طبيعة  مسكها بشكل غري منضبط.وأيضا أو.رفهم هي،عدم مسك حسابات أصالط
يتمثل يف عدم رغبة املتعاملني ف االجتاه الثاينأما .عمليات التقومي كالبضائع واألصول،ودفع رواتب مرتفعة للمسريين

هم عن دخول الغري معهم فيها. وهنا وعزوف همتنظرا لنجاح مشروعا ،أساسا يف الدخول يف مشاركات مع البنوك
نوك التقليدية اليت تبقى م يتوجهون للبنهفإ نظام املشاركة، إذا مل تستطع البنوك اإلسالمية التعامل معهم على غري

لكن ورغم كمل ذلك،يبقى أسلوب املشاركة داخل البنوك (.هبا يف حدود الدائنية واملديونية )الربا عالقتهم
 البدائل املطروحة،والناجحة مقارنة بأسلوب القروض الربوية املمقوتة شرعا،وعقال. كاحدى أهم،االسالمية

 ،من األساليب الفعالة يف مجيع القطاعات،خاصة يف اجملال الفالحي.عصب االقتصاد الناجح،فأسلوب املشاركة
  ووسيلته للقضاء على التبعية الغذائية،كما سنرى يف املبحث املوايل.

 ثمار األموال في شركة المزارعة والمساقاةالمبحث الثالث:است

العمل يف القطاع الزراعي جانب مهم من جوانب العملية اإلنتاجية.سواء أكان ذلك عمل اإلنسان بيده،أم عن 
 طريق الشركات االستثمارية الزراعية،اليت تبعث احليوية والنشاط يف قطاعات اقتصادية أخرى كالصناعة مثال.

فاملزارعة واملساقاة من عقود املشاركات ،اليت مبناها العدل بني الشريكني يف وحدة واحدة. فتتكامل هذه القطاعات
مثل التاجر الذي  ،كصاحب النقود اليت دفعها للمضارب يف التجارة، واملساقى واملزارع،فصاحب الشجر واألرض

يتطلب يف   ،واملساقاة كات املزارعةواستثمار األرض عن طريق إنشاء شر يتجر باملال فالغنم  بينهما والغرم عليهما. 
من طرف البنوك واملؤسسات املالية املتخصصة يف اجملال الزراعي .لتمويل الكايف واملرافقة الدائمةمن األحيان ا كثري

لقدرة املالية على ااإلسالمية.فكيف تتعامل هذه األخرية مع من ميلك األرض وليس لديه  املؤسسات املالية أو
رعة أم سقيا؟وما مدى مشروعية ها،فيتقدم لبنك إسالمي طالبا منه استغالل هذه األرض مزاأوسقي استغالهلا

 كأسلوب تشاركي استثماري مهم يف قطاع جد مهم؟.هذا ما سنبينه يف هذا املبحث،.واملساقاة املزارعة يتشرك
 والتطبيق املصريف املعاصر شركة املزارعة،ولنبدأ ب1،لكل شركة على حداللتأصيل النظري سيتطرق الباحث فيهالذي 

 :كمايلي (الثاني مطلب)يف  هلااملصريف ،والتطبيق املساقاة،مث للتأصيل النظري لشركة (األول مطلبهلا)

                                                           

واحدة،كاجلمع مثال بني املساقاة واملزارعة يف بستان واحد،أي أن يساقيه على شجر جبزء معلوم وزراعة األرض علما أنه جيوز اجلمع بينهما يف شركة  1
بني املزارعة  وألن هناك من الفقهاء خاصة األحناف ،من يفرق جبزء معلوم.لكن الباحث يفضل التطرق اىل كل منهما على حدا،لتفصيل أحكامهما.

ساقاة كاملزارعة إال يف أربعة أمور :إذا امتنع أحد املتعاقدين يف مساقاة عن تنفيذ العقد، جيرب عليه، إذ الضرر عليه يف بقاء واملساقاة،اذ قال احلنفية: امل
ر غري عند اجلمهو  العقد، خبالف املزارعة، فإن رب البذر إذا امتنع قبل اإلطفاء، ال جيرب عليه، بالضرر األحق به يف االستمرار، وألن املساقاة عقد الزم

الوديعة واجلعالة : عقود جائزة من احلنفية . أما املزارعة فال تلزم املتعاقدين إال بإبقاء البذر . وقال احلنابلة : الوكالة والشركة واملضاربة واملساقاة واملزارعة و 
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 زارعة ــــــــركة المــــــشالمطلب األول: 

ملمارسة قد ال يقدر صاحب األرض على زرع أرضه والعمل عليها.وقد ال جيد العامل الزرع واألرض اليت حيتاجها 
ا أو دفع األرض إىل من يزرعه ،فهي مبثابةحتقق مصلحة كال الطرفني صاحب األرض والعاملفاملزارعة  قدراته.

وفق صيغة تشاركية،انفرد االقتصاد االسالمي،بتقدميها للعامل أمجع،كبديل اسالمي يعمل عليها والزرع بينهما.
(،مث فرع أولمفهوم شركة املزارعة،ومدى مشروعيتها ) خلدمة االرض وزراعتها،ويف هذا املطلب سنتعرف أوال عن

 ( كمايلي: فرع ثاننأيت ألسلوب البنوك االسالمية يف التمويل هبذ الصيغة اهلامة يف)

  شركة المزارعة ومشروعيةالفرع األول:مفهوم 

(.مث نتساءل عن مدى مشروعية شركة املزارعة يف أواللغة واصطالحا) املزارعة ركةهذا الفرع سنتطرق ملفهوم شيف 
 (،كمايلي:ثانيا)لكل فريق دليلهخاصة وأن املزارعة أوعدم جوازها، جواز ،حول مدىف الفقهاءاختالظل 

املزارعة يف اللغة مفاعله من الزرع له معنيان:أحدمها طرح : المزارعة شركةل التعريف اللغوي واالصطالحي -أوال
والثاين اإلنبات،واإلنبات يكون من اهلل سبحانه وتعاىل.قال تعاىل:"أفرأيتم ما  إلقاء البذر على األرض،الزرع،واملراد 

فقد نسب سبحانه احلرث لعباده دون الزرع،ويصح أن ينسب لإلنسان .1حترثون،أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون"
ني كاملشاركة واملضاربة،ولكن املفاعلة قد تستعمل على سبيل اجملاز. واملشهور أن مصدر املفاعلة ال يقع إال بني اثن

فيما اليوجد الفعل إال من واحد كاملداواة واملعاجلة.فالفعل هنا ال يوجد إال من الطبيب املعاجل.وعليه تكون املزارعة 
قصود وجواب ذلك أن املزارعة من الزرع وهو طرح البذر،وهو أيضا اإلنبات، واإلنبات امل مستعملة على غري باهبا،

من العبد هو التسبيب حلصول النبات،وهو من أحدمها بالعمل،ومن اآلخر بالتمكن من العمل بإعطاء اآلالت 
                                                                                                                                                                                     

عليه لصاحب الشجرة، فللعامل البقاء يف  الطرفني، لكل فسخها .إذا انقضت مدة املساقاة ترتك أي يستمر العقد بال أجر، ويعمل العامل بال أجر
ة فيستمر العامل عمله إىل انتهاء الثمرة، لكن بال أجر عليه ؛ ألن الشجر ال جيوز استئجاره عند احلنفية، وألن العمل كله على العامل . أما يف املزارع

 الزرع، فيكون العمل على العامل وعلى صاحب األرض، بأجر مثل نصيبه من األرض ؛ ألن األرض جيوز استئجارها والعمل عليها، فحسب امللك يف
 وإذا وجب األجر لرب األرض على العامل، مل جيب على العامل العمل يف نصيب صاحب األرض بعد انتهاء املدة.

ىت صارت عيناً واستحقت، إذا استحق النخيل املثمر لغري رب األرض، يرجع العامل بأجر مثله ؛ ألن أجرته صارت عيناً أي متثلت جبزء من الشجر وم
ته من الزرع رجع بقيمة املنافع، وال يرجع بشيء مل خترج النخيل مثراً . أما يف املزارعة : لو استحقت األرض بعض املزارعة، فريجع العامل بقيمة حص

ستحساناً، اكتفاًء بعلم وقتها عدداً ؛ ألن نابتاً، ولو استحقت األرض بعد العمل قبل الزراعة ال شيء للمزارع .ليس بيان املدة يف املساقاة بشرط ا
عترب املساقاة واملزارعة إلدراك الثمرة وقتاً معلوماً قلَّما يتفاوت، خبالف الزرع، قد يتقدم احلصاد، وقد يتأخر حبسب التبكري أو التأخر يف إلقاء البذرة . ت

 685،ص1املساقاة باملضاربة .أنظر :الدر املختار ورد احملتار،مرجع سابق،ج عند احلنفية والشافعية إجارة ابتداًء، شركة انتهاًء . وأحلق احلنابلة
 (24-23سورة الواقعة: اآلية)1
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واألسباب اليت ال حيصل العمل بدوهنا عادة،فكان كل واحد منهما مزارعا.ومنه يتضح أن املزارعة معناها 
والفرق بني .شتقة من اخلبار وهو األرض اللينةوهي موقد تسمى املزارعة املخابرة )بفتح الباء( .1لغة:الشركة يف الزرع

أي إعطاء األرض ملن يزرعها  ،أن املزارعة عمل يف األرض ببعض ما خيرج منها والبذر من املالك ،املزارعة واملخابرة
أما  .وتسمى كذلك باحملاقلة والقراح.واملخابرة مثلها  لكن البذر من العامل .على أن يكون له نصف ما خيرج منها

تعريفات الفقهاء للمزارعة حىت داخل املذهب الواحد،إال أن هذه التعريفات متقاربة  تعددتف.املزارعة اصطالحا
عقد  أهناعلى  مجع احلنفية يف تعريفهم للمزارعةأب .فقد ذكر تعريف واحد من كل مذهلذلك سأكتفي ب.جدا

يشري اىل وجود عقد بني مالك  والتعريفزرعها.ببعض اخلارج املتحصل من األرض املتعاقد على ،على الزرع
 واكتفوا،3املزارعة هي نوع من االشرتاك يف الزرعف املالكيويف الفقه .2لألرض ومستأجر هلا وفق حصة من النماء

عدة أطراف تقوم هبذه  هذا االشرتاك،إذ البد من وجود أنه ميكن استخالص عناصر إال،هذا التعريف فقط بذكر
أما الشافعية فقد ذهبوا إىل أن املزارعة هي))املعاملة على األرض ببعض ما و  .ال يعين نفيها ذكرهافإغفال  العملية

يرى احلنابلة بأن املزارعة هي دفع األرض إىل من يقوم بزراعتها .و 4خيرج من زرعها والبذر من مالك األرض((
 .5النصف أو الثلث مثالوالقيام على خدمتها حبيث يكون للعامل نصيب معلوم شائع من احملصول ك

عقد بني  املالحظ عن هذه التعريفات الفقهية أهنا متقاربة.وبالتايل نستطيع القول بأن املزارعة هيا رأي الباحث:
صاحب األرض والعامل على القيام بزراعة األرض مقابل حصة معينة من اخلارج منها.فهي عقد على الزرع ببعض 

 .6جمال الزراعة هو باحلديث ألهنا تنفرد مبجال خاص من جماالت املشاركة،واخلارج منه،وقد أفردها الفقهاء 

املزارعة أوعدم جوازها،ولكل فريق دليله.وسنتناول  اختلف الفقهاء يف جواز:المزارعة شركة مشروعيةمدى -ثانيا
 ثانيا.مث القائلني بعدم اجلواز وأدلتهم أوال،  القائلون جبواز عقد املزارعة وأدلتهم

                                                           

 665،ص3اجلز يري:الفقه على املذاهب األربعة،ج-678الرازي:خمتار الصحاح،مادة زرع،ص 1
 أنظر املصادر احلنفية التالية: 2

  674ص، 2جالدر املختار شرح تنويراألبصار، مرجع سابق،ابن عابدين،حممد أمني:حاشية رد احملتار على -أ
وقدزاد على التعريف السابق بأن املزارعة عقد ببعض اخلارج 571،ص2الكاساين،عالء الدين:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،مرجع سابق،ج-ب

 .بشرائطه املوضوعة له شرعا
 664،ص6،ج5على مذهب اإلمام مالك،بريوت، دار املعرفة،ط عليش،أبوعبداهلل حممد أمحد:فتح العلي املالك يف الفتوى-ج
 377ص،1ج،5،5200القفال،سيف الدين:حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء،حتقيق د. ياسني درادكة،عمان،األردن،مكتبةالرسالةاحلديثة،ط3
 ،502،ص5204،  5،طاء الرتاث اإلسالمي، قطرالغمراوي،حممدالزهري:أنواراملسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك،منشورات إدارة إحي 4
 627،ص6،ج5206، 3ابن قدامة،املقدسي:الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق زهري الشاوش،بريوت،املكتب اإلسالمي،ط5
          641محاد،نزيه: معجم املصطلحات املالية واإلقتصادية يف لغة الفقهاء ،مرجع سابق،ص6
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عقد املزارعة اإلمام أمحد بن حنبل،جاء يف املغين:))..واملزارعةدفع األرض  قال جبوازالقائلون بالجواز وأدلتهم:-1
كذلك أجازها الصاحبان ،1إىل من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما،وهي جائزة يف قول كثريمن أهل العلم...((

 ،4أماالشافعية فقد أجازوها تبعا للمساقاة وذلك للحاجة.3وابن حزم من الظاهرية،2من احلنفية وقاال مبشروعيتها
 وابن املنذر، فقهاء احلديث من املتأخرين ومنهم سفيان الثوري اإلمام البخاري،وأبوداود،ومجاهري وأجازها أيضا

وماجرى عليه عمل  الرسول صلى اهلل عليه وسلم،وسنة اخللفاء من بعده، وابن خزمية وغريهم.وذلك اقتداء بسنة
 ، الزمة بالبذور وحنوه مث تصري عندهم ابتداء املزارعة كالصاحبني وجتوز .ويرى املالكية جواز5املسلمني والسلف

مارواه نافع عن ابن  أستدل به هؤالء على قوهلم جبواز املزارعة،فهو ما .وأماعمدة6وقيل تلزم بالعقد كشركة املال
 . 7زرع(( أو يه وسلم أهل خيرب بشطر ماخيرج منها من مثرقال:))عامل النيب صلى اهلل عل رضي اهلل عنهما عمر

وعن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليهود خيرب يوم فتحها:))أقركم فيها ما أقركم اهلل 
على كذلك استدلوا مبارواه ابن عمر))أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا ظهر .8عزوجل على أن الثمر بيننا وبينكم((

 .9خيرب سألته اليهود أن يقرهم هباعلى أن يكفوه عملهاوهلم نصف الثمرة فقال هلم،نقركم هبا على ذلك ماشئنا((

تبعا للمساقاة للحاجة  إال اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه املزارعة مل جيزالقائلون بعدم الجواز وأدلتهم:-2
 .بني الشجريعين زراعة األرض ما  وهذا ،10 والحاجة قبل املساقاة

ما  فهو ودليلهمايف عدم إجازة املزارعة.11املزارعة اإلمام أبوحنيفة رضي اهلل عنه فقدذهب إىل عدم مشروعية أما-
اهلل قال:)) هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه  بن عبد روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املخابرة.فعن جابر

                                                           

 111،ص7 بن أمحد املقدسي:املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،مرجع سابق،جابن قدامة،عبد اهلل 1
 571،ص2الكاساين،عالء الدين:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق،ج2
 655،ص0ابن حزم الظاهري،علي بن أمحدبن سعيد الظاهري:احمللى،مرجع سابق،ج 3
 457، ص 54وع شرح املهذب ،بريوت، دار الفكر ،جالنووي ،أبو زكريا حمي الدين:اجملم 4
 21،ص 38،جملد 5207،  5ابن تيمية، أمحد تقي الدين ابن تيمية: الفتاوى الكربى البن تيمية، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان ،ط 5
الدردير،حتقيق حممد عبد السالم شاهني،دار الصاوي، الشيخ أمحد الصاوي. :بلغة السالك القرب املسالك على الشرح الصغري للقطي سيدي أمحد  6

 570،ص6،ج5221، 5الكتب العلمية ،بريوت،لبنان،ط
 532، ص 3،  ج5صحيح البخاري ،مرجع سابق،مج 7
 783،ص 6،جمرجع سابقمالك ابن أنس:املوطأ،  8
 548،ص  3، ج5صحيح البخاري ،مرجع سابق ،مج9

 457مرجع سابق ، صالنووي،أبو زكريا حمي الدين:اجملموع شرح املهذب،10
 571،ص2الكاساين،عالء الدين:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق،ج11
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 -ر-رواه جابر مبا كذلك استدلوا.3حىت يبدو صالحه(( وعن بيع الثمر واملخابرة، ،2واملزابنة ،1وسلم عن احملاقلة
. 4املخابرة فليؤذن حبرب من اهلل ورسوله(( حيث قال:))مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:)من مل يذر

فان  أخاه، ليمنحهاقال:))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:من كانت له أرض فليزرعها أو  -ر-وعن أيب هريرة 
وهذا احلديث يبني طرق استغالل األرض،فتزرع أوالمن قبل صاحبها،وان مل يستطع ذلك .5أىب فليمسك أرضه((

أدلة أخرى اليتسع املقام  وهناك فعليه منحها بال مقابل وإالبقيت بال استغالل.هذه بعض األدلة يف منع املزارعة،
 .مشروعية املزارعةيف ظاهرها إىل عدم  لذكرها وكلها تشري

 بعد أن عرفنا رأي القائلني باجلواز وأدلتهم،وماجاء به القائلني بعدم جواز املزارعة وأدلتهم أيضاالرأي الراجح:-3
 :أرجح رأي اجمليزين لألسباب التالية .

  الفعلية والتقريريةأن قوة األدلة اليت جاء هبا اجمليزون للمزارعة جاءت مبوجب سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم -5

 .أن الصحابة والتابعني استمروا يف معاملتهم ألهل خيرب كما عاملهم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم-6

ولكن يشرتط يف املزارعة بيان ،احتج املانعون لعقد املزارعة بأن العوض فيه جمهول،واجملهول يؤدي إىل الغرر-3
   .جلهالة ويف حالة عدم وجود حمصول أصال فال غرر،والغنم ألحدمهاالعوض كالثلث أوالربع مثال.وبالتايل تنتفي ا

يف فتاويه هذا املبدأ،ويشري إىل أن  يؤكد هذا االجتاه علماء وفقهاء األمة.فهاهوشيخ اإلسالم ابن تيمية يقرر-4
جهالة،وان حدث الغرر يف املشاركات هونفسه يف املعامالت والبد من التعادل يف املشاركات من اجلانبني بال غررأو 

 .6مثل ذلك دخل الظلم واحلرام

عن ابن عباس أن رسول اهلل  بن دينار حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم.وهوحديث صحيح ،فعن عمرو-1
 .7أن يرفق الناس بعضهم من بعضهم صلى اهلل عليه وسلم.مل حيرم املزارعة ولكن أمر
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 أحاديث صحيحة،وكذلك فعل القائلون بعدم اجلواز، ساقوا للبعض بأن القائلني باجلواز قد خيطر رأي الباحث:
اإلجابة على ذلك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مارس املزارعة،ومارسها من بعده الصحابة ،وهنا حيدث التناقض

 بفعل وينهى عنه يف نفس الوقت، والزالت متارس حىت يومنا هذا،والميكن له عليه السالم أن يأمر والتابعني،
 وجهالة ونزاع ا.فما كان فيه غررماجلمع بينه أحاديث اجلواز،وأحاديث املنع هو بني يل حلل التناقض الظاهروالسب
.ومنه نقول بأن املزارعة جائزة يف الفقه اإلسالمي لألدلة املتقدمة،وهي 1مرفوض وماعداه فهو جائز وحالل ،فهو

ث حتقق للعمال مزيدا من الكسب وملالك األرض ناتج عن عالقة طيبة بني رأس املال والعمل.حي استثمار طيب،
 . مزيدا من العطاء

 المزارعة وشركة اإلسالمي البنك:الثاني الفرع

 جزء من مقابل الغري استثمار مال على تقوم املزارعة، عالقة يف والعامل األرض صاحب بني القائمة العالقة إن
 قبل من استثمارية كصيغة تطبيقها وميكن بعيد زمن منذ متواجدة استثمارية عالقة وهي.االستثمار هذا دخول
 االستثمارية الربامج تطبق اليت اإلسالمية املالية املؤسسات الزراعي،أو اجملال يف املتخصصة املالية واملؤسسات البنوك

 واملسامهة امليدان هذا اقتحام ميكنه اإلسالمي ،فالبنك(أوال) املزارعة شروط توافرت اذا.وغريها مضاربة،ومراحبة من
 :( ثانيا) يف كماسنرى.الوطين االقتصاد من مهم جانب يف الفعالة

 فصل الفقهاء فيها.حيحا جيب أن تتوفر فيه عدة شروط،حىت ينعقد عقد املزارعة صالمزارعة: شروط عقد-أوال
ونتاجه، باإلضافة إىل رع فيها، وعلى من جيب هذا البذر،ونوع البذر الذي سيز ما يشرتط يف األرض املزروعة، وبينوا

 :2فيما يلي تلخيص تلك الشروط بعيدا عن اخلالفات الفقهية ميكنو ملتعلقة باملدة الزمنية للزراعة.الشروط ا

 .أهلية العاقدين سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو اعتباريني-5

 .حتديد واجبات كل واحد من الطرفني والتزاماته حتديدا واضحا ونافيا للجهالة-6

يشرتط يف األرض أن تكون صاحلة للزراعة وأن خيلي صاحبها بينها وبني املزارع حىت يتمكن من العمل بال -3
 مانع، كما يشرتط أن يكون ما يزرع فيها معلوماً .
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يشرتط بيان نوع البذر الذي سيبذر يف األرض للزراعة، وجيوز أن يقدم صاحب األرض أو املزارع نفسه حسب -4
 السائد .االتفاق أو العرف 

 يشرتط أن تكون مدة املزارعة معلومة وكافية لزرع األرض وإدراك ما يزرع فيها .-1

وأن تكون حصة كل واحد معلومة بنسبة شائعة يف اجلملة، ،يشرتط يف املزارعة أن يشرتك الطرفان يف اخلارج -2
 وال يصح شرط قدر معلوم من اخلارج ألحدمها ألن ذلك مينع حتقق الشركة .

ألن املزارعة ليست من اإلجيارات الطلقة وإمنا ،تصح املعاملة إذا كانت حصة أحد الطرفني من غري اخلارجال -7
 ميكن اعتبارها نوع من إجارة األرض ببعض اخلارج منها .

ويف حالة ما إذا مل خترج األرض  ،يقسم اخلارج من األرض بني الطرفني بالنسبة اليت يشرتطاهنا ويتفقان عليها-0
 د منهما، فيخسر املزارع مقابل عمله وجهده كما خيسر صاحب األرض منفعة أرضه .حفال شيء لوا شيئاً 

مما حيتاج الزرع إليه إلصالحه يكون على املزارع ألن العقد تناوله، وأن كل ما   ،إن كل ما كان من عمل املزارعة-2
ذلك ليس من عمل املزارعة حىت كان من باب النفقة على الزرع يكون على الطرفني علي قدر حصتهما ألن 

 خيتص به املزارع .

مهما للزراعة ولالقتصاد،واملتعاملني  ميكن أن تؤدي البنوك اإلسالمية دوراالبنك اإلسالمي وشركة المزارعة:-ثانيا
 :1من خالل صيغة املزارعة واليت تتحقق من خالل ما يلي معها

للزراعة،وتوفري مستلزمات اإلنتاج لعملية املزارعة،من آالت وبذور أن يوفر البنك اإلسالمي األرض الصاحلة -5
العمل واجلهد يف عملية اإلنتاج الزراعي،وهذه الصيغة يف  بتوفري وأمسدة...وما إىل ذلك،وأن يقوم املتعامل)املزارع(

لزمات اإلنتاج( املزارعة تكاد تكون شكل من أشكال املضاربة اليت تتضمن مشاركة البنك برأس املال)األرض،ومست
 .واملزارع بالعمل،وحيصل الطرفني على عائد العملية وحسب احلصةمن اإلنتاج املتفق عليها مسبقا

وأمسدة ومبيدات وغريها، ويوفر الطرف اآلخر يف  البنك اإلسالمي مستلزمات اإلنتاج.من آالت وبذور أن يوفر-6
البنك  مشاركة الطرفني يف توفري رأس املال.أحدمها وهوهذه تتضمن  املزارعة األرض،والعمل،وبذلك فان الشراكة
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يوفر املستلزمات.والطرف اآلخر يوفر األرض،إضافة إىل تقدميه العمل واجلهد الالزم للقيام بعملية اإلنتاج الزراعي. 
  .وحصول كل منهما على نسبة من اإلنتاج املتحقق حسب االتفاق املسبق واملعروف ابتدءا

األطراف حيث يوفر البنك اإلسالمي التمويل الالزم لعملية اإلنتاج  زارعة،املشاركة متعددةأن تتخذ صيغة امل-3
الزراعي اليت تتم من خالل هذه الصيغة،ويوفرصاحب األرض،األرض الصاحلة لإلنتاج الزراعي ويوفراملزارع العمل 

كنسبة من اإلنتاج املتحقق فعال الالزم للعملية. وحصول كل طرف منهم على حصة معينة حمددة ومعلومة،و  واجلهد
من العملية،وحسبما يتم االتفاق عليه عند التعاقد.أي قبل القيام بعملية اإلنتاج.حىت ال تتأثرحصص كل طرف 
 من أطرافها بطبيعة هذه العمليةوظروف إنتاجها،وحبيث يتم تاليف حتقق ضرر لطرف أوأطراف فيها لصاحل طرف 

لألطراف يف  أضرار اس الذي يستندإىل األخذ بضرورة عدم حصول ضرر، أوأطراف أخرى.واستناداإىل األس أو
 .1صيغة املزارعة هذه

مماسبق يتبني أن املزارعة هي نوع من املشاركة بني البنك اإلسالمي الذي يوفر التمويل،وبني املتعامل رأي الباحث:
 مشاركة يؤكد شرعية التعامل هبا ألهنا صاحب األرض الزراعية،أوصاحب العمل الزراعي الذي حيتاج للتمويل،وهذا

 ،)غلة( أكثر.ووفقا للمنهج اإلسالمي الذي يتضمن أن األرض أذامل حتقق ناجتا حقيقية،وفعلية بني طرفني أو
 ،إمهال أوتعمد.كأن يكون لظروف طبيعية طارئة لسبب من األسباب وبالذات عندما ال يكون نتيجة تقصري أو

هبا فان كل اإلطراف تتحمل اخلسارة،حيث خيسر البنك أمواله،وخيسر صاحب خارج السيطرة عليها والتحكم 
األرض عائد أرضه،وخيسر العامل يف الزراعة عائد عمله وجهده،أما يف احلالة اليت يتحقق فيها عائد .فان كافة 

 .األطراف ابتدءا األطراف يف املزارعة تتقاسم فيما بينها العائد املتحقق فعال،وحسب احلصة املتفق عليها بني هذه
كما أن املزارعة تليب حاجة كل أطراف التعامل فيها، صاحب األرض (.الغرم بالغرم،والغنم بالغنم) وتطبيقا ملبدأ

الذي ال يتمكن من زراعة أرضه، والعامل يف الزراعة الذي ليست لديه أرض يزرعها،والبنك الذي حيتاج الستخدام 
 األموال لديه،ومبا حيقق نفعا للجميع.

 اةـــــــــــــــــــــــة المساقــــــــــــــــــــــــــالمطلب الثاني: شرك

سنحاول التأصيل النظري لشركة املساقاة وذلك بالتطرق ملفهومها اللغوي واالصطالحي،ومدى مشروعية هذه 
 ( فيمايلي:فرع ثانشركة املساقاة يف البنوك االسالمية) (مث لواقعأولفرع الشركة يف )

                                                           

 524السامرائي،قحطان وهيب رحيم السامرائي: الصريفة الشاملة يف املصارف اإلسالمية بالوطن العريب مرجع سابق،ص  1



 
230 

  المساقاة شركةل التأصيل النظري: األول الفرع

مفهوم الصورة الثانية من صور استغالل األرض الزراعية،كأسلوب استثماري مهم تقوم به البنوك هنا تناول سن
 :(ثانيامدى مشروعية هذه الشركة )(،مث أوالا)واصطالحاإلسالمية وهو شركة املساقاة لغة 

مأخوذة من السقي،ألن العامل فيها يقوم ،لغة املساقاة:شركة المساقاةل اللغوي واالصطالحي مفهومال -أوال
.واملعاملة مأخوذة من العمل الذي 1أهل املدينة بسقي الثمر،وسقاه من باب رمى،وتسمى أيضا باملعاملة،يف لغة

أما .هوالسقي فيها،وذلك أن يقوم شخص على سقي النخيل والكرم ومصلحتها،ويكون له من ريعها جزء معلوم
 ،في الفقه احلنفي.فاألربع من مذهب آلخر املساقاة خيتلف داخل املذاهب الفقهية مصطلح،فاملساقاة اصطالحا

هناك أكثر من تعريف للمساقاة يف كتب احلنفية،وميكن القول بأهنا عقد على إعطاء األشجار والكروم إىل من 
فحواه  عقد بني طرفني، ،هييف الفقه املالكيو .2يقوم على خدمتها وفق حصة معينة من الثمر يتم االتفاق عليها

هي أن يدفع الرجل شجره إىل آخر ،فاملساقاة يف الفقه الشافعيأما .3القيام خبدمة شجر أو نبات حبصة من النماء
إىل من يقوم  هي دفع الشجر يرى احلنابلة بأن املساقاةو .4ليسقيه وعمل ما حيتاج إليه جبزء معلوم له من مثره

 .5من مثره جبزءمبصاحله 

                                                           

 381الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي: خمتار  الصحاح، مادة السقي ، مرجع سابق  ،ص 1
 : أنظر املراجع التالية 2

اعيل الطحطاوي احلنفي: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،حتقيق: حممد عبد العزيز الطحطاوي،أمحد بن حممد بن إمس-ا
 542، ص5227،  5اخلالدي ، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط

 12، ص4املرغيناين،برهان الدين ابن احلسن علي بن أيب بكر :اهلداية،شرح بداية املبتدئ ،مرجع سابق، ج-ب
هـ( : تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،حتقيق أمحد عزو عناية ،دار الكتب  743عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف:  الزيلعي،-ج

 12،ص 2،ج 6888، 6العلمية،بريوت،لبنان،ط
 .وما بعدها5،ص 4اإلمام مالك بن أنس : املدونة الكربى،مرجع سابق ،مج3
 أنظر املراجع التالية: 4

 644، ص1ملي،مشس الدين حممد بن أيب العباس)الشهري بالشافعي الصغري(:هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،مرجع سابق، جالر  -ا 
 317،ص 6،ج 5207، 6حسن الكوهجي:زاد احملتاج بشرح املنهاج، حتقيق إبراهيم األنصاري،قطر، دارإحياء الرتاث اإلسالمي،ط-ب
،  3شرف النووي:روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري الشاويش،املكتب االسالمي،عمان، األردن، ط النووي،أبو زكريا حميي الدين حيىي بن-ج

 518،ص 1،ج 5225
 انظر املراجع التالية: 5

 13، ص3أ.البهويت،منصور بن يونس بن إدريس:كشف القناع عن منت اإلقناع ،مرجع سابق،ج
 .502،ص6،واملقنع،ج672،ص 3ابن قدامة:الشرح الكبري،مرجع سابق،مج-ب
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تعريف املساقاة بأهنا:  جاءت متقاربة.وميكننا االصطالحية للمساقاة نالحظ بأن هذه التعريفاترأي الباحث:
 يكون الشجر، استثمار على زراعية هي))شركة أو.1حصة شائعة معلومة من الثمر نظري، شجر على تعهد عقد
 املتعاقدان عليها يتفق بنسبة بينهما مشرتكة احلاصلة والثمرة جانب من الشجر يف والعمل جانب من الشجر فيها

 .2الشجر(( برب يسمى اآلخر والطرف باملساقي العامل ويسمى ذلك، وحنو والثلث كالنصف

  :ومانع هلا كمايلي تباينت أراء الفقهاء يف مشروعية املساقاة،كما يف املزارعة.مابني جميز:مشروعية المساقاة -ثانيا

هم مجهور العلماء:اإلمام مالك،والشافعي،والثوري ،واإلمامان أبو يوسف المساقاة وأدلتهم: بجواز القائلون-1
أيب حنيفة،واإلمام أمحد بن حنبل،وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع مامل خيلق،ومن  وحممد بن احلسن صاحبا

اهلل صلى اهلل عليه وسلم،دفع إىل يهود  اإلجارة اجملهولة.ودليل اجلمهوريف إجازهتا حديث ابن عمرالثابت))أن رسول
 .3خيرب،خنل خيرب وأرضها على أن يعملوهامن أمواهلم،ولرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شطر مثرها((

 غريه. إىل بطالن املساقاة،ومل يذهب إىل ذلك أحد-ر-ذهب اإلمام أبوحنيفةوأدلتهم: القائلون بعدم الجواز-2
 .ويف ذلك يتحقق الغرر،4ها فهو خمالفة املساقاة لألصول،ألهنا إجارة بثمرمل خيلقمن ذهب إىل عدم جواز  دليل أما
عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى عن بيع الغرر.فعن أيب هريرةرضي اهلل عنه))أن رسول اهلل صلى  ورد وقد

 هذه أدلتهم،إضافة إىل ماواحلديث رواه مسلم يف صحيحه .6((وعن بيع الغرر5اهلل عليه وسلم هنى عن بيع احلصاة
 .به على عدم جواز املزارعة من أدلة،واألمركذلك يف املساقاة استدلوا

 :لألسباب التالية املزارعة نرجح رأي القائلني جبوازها يف املساقاة كمارأي الباحث:

                                                                                                                                                                                     

ابراهيم بن حممد بن ضويان:منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،حتقيق عصام قلعجي، داراحلكمة ،دمشق، سوريا،ط -ج
 452،ص5206

 65، ص 3اجلزيري:الفقه على املذاهب األربعة،مرجع سابق ،ج1
 568، ص6882، 5رسالن،دمشق،سوريا،ط دار املالية، األسواق على وأثرها المياإلس االستثمار أساليب اهلييت: الكرمي عبد قيصر 2
 .، واحلديث أخرجه البخاري ومسلم674، ص6ابن رشد: بداية اجملتهد،مرجع سابق ،ج3
 أنظر مايلي: 4
 .641ابن رشد:بداية اجملتهد،مرجع سابق ،ص -أ

 501الكاساين:بدائع الصنائع،مرجع سابق، ص  -ب
و أن يقول البائع للمشرتي : بعتك من السلع ما تقع عليه  حصاتك إذا ما رميت هبا ، أو بعتك من األرض إىل حيث تنتهي حصاتك بيع احلصاة :ه5

  .،والكل فاسد ألهنا من بيوع اجلاهلية
 501جع سابق ،صبيع الغرر:من البيوع اجملهولة اليت الحييط بكنهها املتبايعان حىت تكون معلومة:املعجم االقتصادي اإلسالمي،مر 6
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هبا على صحة أن األحاديث اليت وردت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف إجازة املزارعة، نفسها يستدل -5
 .املساقاة

املساقاة جائزة ألهنا من قبيل املشاركة بني رأس املال والعمل.اليت تدعوا احلاجة اليها فأبيحت متشيا مع مصاحل -6
 .العباد

 عقدعلى العمل يف املال ببعض منائه، املساقاة تصح قياسا على املضاربة،وكمايقول ابن قدامة:))فان املساقاة-3
فانه يعمل يف املال بنمائه وهومعدوم -املساقاة يعين قول من مل جيز-ما ذكروه باملضاربة كاملضاربة،وينكسرفهي  

على املنافع املعدومة للحاجة،فلم  يف اإلجارة الشارع العقد جوز باإلمجاع،وهذا يف معناه.مث قد جمهول.وقد جاز
 .1على الثمرة املعدومة للحاجة...؟(( الجيوز

 

  المساقاة شركةالواقع المصرفي ل: الثاني الفرع

 جزء من مقابل الغري استثمار مال على تقوم املساقاة،عالقة يف والعامل الشجر صاحب بني القائمة العالقة إن
 قبل من استثمارية كصيغة تطبيقها وميكن بعيد زمن منذ متواجدة استثمارية عالقة وهي.هذا االستثمار دخول
 االستثمارية الربامج تطبق اليت اإلسالمية املالية أواملؤسسات الزراعي، اجملال يف املتخصصة املالية واملؤسسات البنوك

 واملسامهة امليدان هذا اقتحام ميكنه اإلسالمي ،فالبنك(أوال)شروط املساقاة توافرت اذا.وغريها مضاربة،ومراحبة من
 :يأيت فما( ثانيايف) كماسنرى.الوطين االقتصاد من مهم جانب يف الفعالة

يشرتط يف املساقاة كل ما يشرتط يف املزارعة مع مراعاة ما يليق هبا،ويتفق معها المساقاة: شركة شروط -أوال
املدة يف املساقاة  المعىن له يف املساقاة.أمامن حيث ذكر ويتالءم معها،فاشرتاط بيان البذروصالحية األرض للزراعة

 أو أن يكون خروج الثمرة فيها حمققا خيرج يف تلك السنة،وإذا ذكرت مدة، فإما مثرتقع على أول  فإهنا إذا مل تذكر
 حمتمال.فان كان حمققا صحت املساقاة،وان كان ممتنع افسدت لفوات املقصود وهوالشركة يف اخلارج أو عادة ممتنعا

حت املساقاة،ويقسم اخلارج .وان كان حمتمال فاملساقاة موقوفة.فان خرج يف الوقت املسمى مثرة يرغب يف مثلها ص
بينهماعلى حسب شروطهما،وان تأخرخروج الثمرة عن الوقت املسمى فسدت املساقاة لتبني اخلطأ يف املدة 
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 املسماة.ويكون للمساقي أجرمثل عمله ليدوم عمله إىل إدراك الثمر،وان مل خيرج شيء أصال فال شيء ألحدمها
،فال يتبني فساد املدة فيبقى العقد صحيحا.ويشرتط فيها أيضا  على األخر.ألن ذهاب الثمر يكون إذآنا بآفة

 :1باإلضافة إىل أهلية العاقدين مايلي

أن يقوم العامل بإحضار ما حيتاجه يف عمله،إن مل يكن موجودا وأن يكون عمله معلوما كإصالح السواقي -5
وبني العامل حىت يتمكن من والسقي وقطع احلشائش والتأبري وماشابه ذلك وأن خيلي صاحب األرض بينها 

 .العمل بال مانع

 .أال تكون األجرة من غريالثمر وأن يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا كالنصف أو الثلث أو الربع-6

أن تكون املدة معلومة منعا للغرر وأن يعقد العقد قبل بدو صالح الثمر ألهنا تقوم على أساس بذل اجلهد من -3
 .العمل، والثمر بعد بدو صالحه الحيتاج إىل هذا العمل واجلهدالعامل ليستحق نصيبه من 

إن البنوك اإلسالمية ميكنها أن تلعب دورا أساسيا يف القيام مبهمة :المساقاة وشركة اإلسالمي البنك -ثانيا
سالمية،ويف املساقاة.واليت حتتل أمهية كبرية يف عملية اإلنتاج الزراعي،خاصة بالنسبة للدول النامية ومنها الدول اإل

ظل حمدودية املوارد املائية يف العديد من هذه الدول،وبالتايل احلاجة امللحة لتوفري مستلزمات السقي ووسائله،وما 
تتطلبه يف حاالت ليست بالقليلة من تكاليف مرتفعة تعجز عن توفريها إمكانات املزارعني احملدودة، وهذه الوسائل 

واخلزانات،ونصب القنوات،واآلبار وحمطات حتليه املياه حىت تكون صاحلة  واملستلزمات تتمثل يف إقامة السدود
للسقي،وهذه كلها ميكن أن تكون جماال تدخل يف متويل توفره البنوك اإلسالمية،وذلك عن طريق قيام البنوك 

 رض واألشجاراإلسالمية كطرف يف املساقاة سواء بتوفري التمويل الالزم لذلك للمتعامل معها الذي تتوفر لديه األ
يف القطاع  فاملساقاة تعترب نوعًا متخصصًا من)املشاركة(.2والذي ميكن أن يتوىل توفري العمل الالزم للمساقاة

الري  ميثله البنك اإلسالمي الذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب، أو،الطرف األول.الزراعي بني طرفني
التكنولوجيا احلديثة،ومن مث إدارة مشروعات املياه على مبدأ واستصالح األراضي لزراعتها وتطويرها باستخدام 

يمثله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي واملواالة خبدمته حىت ،فالطرف الثاينأما .الرحبية التجارية
غالل تنضج الثمار. وقد يكون الطرف الثاين طالب التمويل الذي ميتلك أرضًا ويرغب يف تطويرها وزراعتها بإست

مشروعات متليك األراضي الصحراوية للشباب  ولعل .نقل املياه إليها من موقع يتميز بغزارة مياههمياهها اجلوفية أو 
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أو متليك خرجيي كليات الزراعة أراضي معينة ذات مساحة حمددة للقيام بزراعتها وسقايتها، تعد نوعًا من 
أو أن يقوم بالعمل ،1.سالمية ما تستحقها من العناية واألولويةاملشاركات التنموية اليت جيدر أن توليها البنوك اإل

 .2طرف ثالث،ويف هذه احلالة تكون املساقاة متعددة األطراف،وتقسيم العائد املتحقق باالتفاق بينهما

أنه مل يوىل له  رغم أن الزراعة قطاع اقتصادي اسرتاتيجي إالرأي الباحث في شركتي المزارعة والمساقاة:
وباعتبار أن الدول ول اليت تعتين وتقوم على تنميته،الذي قد حيدث التغيري احلقيقي يف مكانة الد،االهتمام الكايف

حتدث  فبإمكاهنا حقا أن ،اإلسالمية متتلك مساحات زراعية شاسعة وتتوفر على عمالة زراعية وفالحيه معتربة
ى تطوير هذا القطاع، مادامت مل تستطع االلتحاق بالركب الصناعي التغيري يف مكانتها بالقيام والسهر عل

ذلك باالستفادة طبعا مما وصلت إليه تلك احلضارات يف تطويره واالعتماد على خمتلف الطرق ،والتكنولوجي
بني هذه الطرق أساليب التمويل اإلسالمي الذي أعطى أمهية بالغة هلذا  ومن ،واألساليب القادرة على تنميته

.وضع  قطاع فباإلضافة إىل صيغ املضاربة واملشاركة،السلم واإلجارة وغريهم مما يصلح لتنمية مجيع القطاعاتال
 :صيغ متخصصة هبذا اجملال وتتمثل يف املزارعة واملساقاة اليت تعمل على تنميته من خالل توفري

عادة ما ميتلكون األراضي ،وحىت الفالحني األفراد ،مصدر مايل:فمعظم املؤسسات الفالحية الصغرية واملتوسطة-5
ولديهم الرغبة للعمل واالستثمار فيها، إال أنه ينقصهم التمويل الالزم للقيام بذلك،فتقوم البنوك  اإلسالمية بتقدمي 

ات وفق التمويل املطلوب هلم لشراء البذور واألمسدة ووسائل جلب املياه وخمتلف اآلالت الالزمة لالعتناء باملزروع
  .أحد الصيغ اخلاصة هبذا القطاع

املياه:إضافةإىل نقص املال فإن مشكل املياه يعدثاين عوائق القطاع الزراعي الذي تعمل هذه الصيغ على  توفري-6
توفريه إماجبلبه من مناطق توافره أواستخراجه من باطن األرض أومن خالل حتلية مياه البحارحىت متكن أصحاب 

 .                                         سقي مزارعهم وحقوهلم واقتسام عوائدها هذه املشروعات من

توفري األراضي:التمليك اجلزئي لألراضي من طرف مالكها الغري قادرين على خدمتها أوالغري مهتمني -3
م األراضي الكافية باستثمارها للشباب العاطل أوخرجيي كليات الزراعة أواملؤسسات الفالحية اليت ال تتوفر لديه

للقيام بنشاطهم مقابل القيام بزراعة مساحات أكربواالعتناء هبا وفق صيغة املغارسة وتقدمي جزء من هذه األراضي 
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هلم وعوائد تتمثل يف نسبة من الثمار ونسبة من األشجار حسب مامت االتفاق عليه مسبقا،كما متكنها أيضا من 
 .عدات واألمسدة الالزمة لذلكاستصالح قطع األراضي بتوفري خمتلف امل

التقليل من املخاطر:إن التمويل باملزارعة واملساقاة،تستدعي دراسة دقيقة ومتخصصة بالزراعة لألرض من موقع -4
ومناخ ونوعية البذور،وطبيعة األشجارواألمسدة وغريها من قبل املمول،وهذا لكربحجم املخاطراليت يتضمنهاهذا 

لفالح من القيام بكل تلك الدراسات.إضافة إىل املشاركة يف الربح واخلسارة وأثره على القطاع.اليت قد ال يتمكن ا
 .التقليل من حجم املخاطر

 

 

 

 

 

 أو يشرتي.النقود بضاعته،تاجر انه أساس على تقوم التقليدي البنك نظرية كانت إذاالباب األول:خاتمة 
 اجلارية احلسابات يف مثن بدون أو قليل، سعر ذات ثابتة فائدة هو معني بثمن املودعني( )أموال النقود يستأجر
 هو مثن مقابل للغري األموال هذه بتأجري البنك يقوم حيث األسعار بأعلى األموال ويبيع ، الطلب( حتت ) الدائنة
 األموال)املقرتضني(،وبني طاليب من احملصلة الفائدة بني الفرق وميثل األول، الشراء مثن من كثريا أعلى الفائدة، سعر

بنك ال فكرةف .1رحبيته مث ومن التقليدي البنك إليرادات الرئيس املصدر املودعني(، احملصلة) األموال أصحاب
 واإلقراض األول، الطرف من واملستثمرين،باالقرتاض( املدخرين) األموال أصحاب بني التوسط على تقوم  التقليدي

 (املودعني) األموال أصحاب أن ذلك متاما، خمتلف أساس على قائمة اإلسالمي بنكال فكرة فان.الثاين الطرف إىل
 هو بل األموال، مستخدمي خماطر اإلسالمي بنكال يتحمل وال املستثمرين، خماطر مباشرة يتحملون الذين هم

 يف أساسيتني بقاعدتني اإلسالمي بنكال يلتزماذ  ،2مباشرة االستثمار خماطر األموال أرباب ويتحمل وسيط
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 وأفضلها، االجتماعي العائد تعظيم إىل املؤدية الطرائق أرشد املسلمني،باختياره أموال من لديه ما وتشغيل استثمار
 اليت العوامل أهم من القاعدتان هاتان وتعد بالضمان، اخلراج وقاعدة بالغرم، الغنم قاعدة :مها القاعدتان وهاتان

 نظري مصاريف أو عمولة، أو أتعاب، أو معني، لعميل املصرفية األعمال عوائد أو نتائج توزيع عملية يف تؤثر
 دورها هلا فعالة أداة النقود كانت وان تاجرا للنقود، يعترب ال اإلسالمي لبنك.فاالعمالء ألحد معينة خدمة

 ولكن والبيع، الشراء مبنطق يتم ال النقود هذه مع تعامله فان للنقود تاجرا ليس وألنه.البنك عمل يف األساسي
 لذا .اإلنسان على هبا وتعاىل( سبحانه اهلل) من اليت والطيبات املوارد وتشغيل البشري اجلهد لتحريك أداة باعتبارها

 كبضاعة،أن النقود اعتبار يلغي وكونه التقليدية، للبنوك األصيل البديل باعتباره اإلسالمي البنك على الطبيعي فمن
 نظام عن كبديل نشاطه ملمارسة الالزمة اإليرادات على احلصول له تكفل اليت التمويلية الصيغ ويقدم جيتهد

 اإلسالمية البنوك اعتمدت لذلك .التقليدية البنوك يف والتمويل اإلقراض نظرية عليه ترتكز الذيالثابتة. الفائدة
 من النقود على حيصل اإلسالمي فالبنك فيها، التمويل نظرية عليه ترتكز والذي بأنواعها، املشاركة مبدأ

 صورة يف ( املراحبة متويل عدا ما للغري)املشاركني النقود هذه يقدم والبنك املضاربة إطار يف مشاركة الغري)املودعني(
شهدت أساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية تطوراً سريعاً فاملختلفة. اإلسالمية التمويل صيغ إطار يف مشاركة

استطاعت أن تتزايد الودائع باطراد داخل البنوك اإلسالمية.ويف و وكبرياً على الرغم من حداثة البنوك اإلسالمية، 
ل وذلك من خال،البنوك اإلسالمية جندها حققت العديد من اإلجنازات االقتصادية هذه الفرتة القصرية من عمر

مجاالت عمل فويف إطار ضوابط العمل املصريف،.التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها يف املعامالت
مثله مثل أي تاجر يشرتي ويبيع،وأمهها:االجارة  تتلخص يف االستثمار املباشر )املتاجرة(البنوك اإلسالمية 

 السلم وعقد االستصناع والبيع بالتقسيط.واالستثمار غريوالبيوع املؤجلة مثل عقد بيع ية، وبيع املراحبة،التمليك
ضاربة وذلك بواسطة صيغ التمويل اإلسالمي املعروفة وأمهها: استثمار األموال مشاركة، وعن طريق امل املباشر

 ميتد نشاط البنوك اإلسالميةبل ،.وال يتوقف دور البنوك االسالمية،عند هذا احلد وفقطوشركات املزارعة واملساقاة
،ومرافقة املتعاملني االقتصاديني،يف جمال إىل تقدمي العديد من اخلدمات البنكية ألالئتمانية يف جمال التجارة الدولية

 .وهو ماسنتعرف عليه يف الباب الثاين من هذه الدراسة االسترياد والتصدير.
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 ارة الخارجية في البنوك اإلسالميةــــــــــــــــــالباب الثاني: التج

التجارة اخلارجية جمال واسع وكبري، فباالضافة إىل األمهية اليت متثلها. فهي تتميز بوجود العديد من مقدمة:
التعقيدات اليت تعرقل وتصعب سريها بطريقة عادية، وذلك لتدخل طرف أجنيب يف العملية. كما أن طبيعة 

ون خارج احلدود اإلقليمية، اذ أن أطراف العملية التجارية خيتلفون عن بعضهم البعض،أضف إىل العالقات تك
ذلك بعد املسافة اليت تفصل بينهما.ومن هذا كله ومن اجل إزالة هذه الصعوبات والعوائق،تتدخل البنوك حماولة 

 اذخلارجية )الصادرات والواردات(.ا أن تلعب دور الوسيط الذي يربط بني هاته األطراف.عن طريق متويل التجارة
اال ويلجأ أطرافها اىل مؤسسة مصرفية ألجل احلصول على ،التكاد تتم عملية من عمليات التجارة اخلارجية

أو ألجل االستعانة بوسائل الدفع اليت تتيحها املؤسسة املصرفية هلم.وهذا مايعرف بنشاطات التجارة  قروض،
املصرفية،هبدف تقريب التجارة اخلارجية من املتعاملني يف ميداهنا ،ووضع حد اخلارجية اليت متارسها املؤسسات 

للمخاطر النامجة عنها.اذ أصبحت املؤسسة املصرفية يف املفهوم االقتصادي احلديث ،املركز الرئيس يف تشجيع 
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م باملؤسسات املصرفية املنتوجات احمللية وزيادة قدرهتا التنافسية يف األسواق الدولية.لذا كان من الواجب االهتما
اليت تقوم بتمويل التجارة اخلارجية،عن طريق حتديد تلك املؤسسات املخول هلا ممارسة نشاطات التجارة اخلارجية 
،ومرافقة املتعاملني يف هذا امليدان املهم لالقتصاد الوطين.وذلك بسن القوانني والتنظيمات،بل ووضع االطار 

وبالنسبة صرفية.لتشجيع ومواكبة املؤسسات املصرفية يف ميدان التجارة اخلارجية.القانوين اخلاص بتلك املؤسسات امل
للمنطقة العربية واالسالمية، فقد تأثرت جتارهتا نتيجة الخنفاض أسعار النفط العاملية، وانكماش السيولة املتوفرة 

نتيجة السرتاتيجيات التقليل وكذلك .لتمويل التجارة سواء يف شكل االئتمان السابق للتصدير أوالالحق للتصدير
من املخاطر من جانب البنوك التجارية وتركيزها على دعم قواعدها الرأمسالية.ولقد تزايدت صعوبات متويل التجارة 
اخلارجية، يف ضوء عزوف البنوك التقليدية العاملة يف الدول العربية واالسالمية عن املخاطرة والتفريط يف املوارد 

وتقلصت فرتات السداد للتسهيالت اليت تقدمها البنوك للتجارة ،فعت تكاليف متويل التجارةاملتاحة لديها،وارت
 .اخلارجية،وازدادت أيضا شروط الضمانات اليت يطلبها البنك التقليدي من الزبون لتمويل الصادرات أو الواردات

وإال ،دراهتا وجتارهتا اخلارجيةومن هنا فإن احلاجة أصبحت ماسة للدول اإلسالمية لتقوم بتطوير مكنات هيكل صا
يف حماولة  5222وهو األمر الذي هنجته اجلزائر وكرسته دستوريا من خالل دستور .تراجعت أحجامها االقتصادية

لفرض منتوجاهتا يف األسواق الدولية.وكانت أول مبادرة لتنظيم التجارة اخلارجية باجلزائر،هو انشاء جملس النقد 
املتعلق 5228لسنة  28/58قلة عن السلطة التنفيذية يف الدولة،مبوجب القانون رقم والقرض،كهيئة نقدية ومست

الذي مت من خالله اعتماد عدة بنوك  6883لسنة  83/55بالنقد والقرض،والذي استبدل باألمر رقم
ية وتقف عملومؤسسات مالية وطنية وأجنبية،فظهرت يف اجلزائر مؤسسات مصرفية  خمتلطة برأمسال وطين وأجنيب.

أمام حتقيق عملية .واملوافق ملبادئ شريعتنا السمحة،وقبل ذلك كله املشروع.واملناسب ،والكايف،التمويل الالزم توفري
وتوسيع نطاق أسواقها الدولية على راس االولويات.متويال تسعى البنوك ،تطوير هيكل صادرات الدول اإلسالمية

فما هي يا ترى إمكانيات هذه  باتت واقعا مفروضا على بلداننا.االسالمية لتوفريه يف ظل العوملة التجارية اليت 
 البنوك يف متويل التجارة اخلارجية؟.وماهي اآلليات أو اخلدمات البنكية املقدمة على مستوى البنوك اإلسالمية يف

 لدفعطرق اتناولنا اذ ال؟هذا ما سنتعرف عليه يف هذا الباب من خالل تقسيمه إىل فصلني متكاملني.اجمل هذا
مث تطرقنا العتمادات التجارة اخلارجية يف البنوك اإلسالمية  (.الفصل األول) يف البنوك االسالمية لتجارة اخلارجيةل
 :( كما يليالفصل الثاني)
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 البنوك اإلسالمية في  لتجارة الخارجيةلطرق الدفع  ل:الفصل األو 
يعترب ميدان متويل التجارة اخلارجية من امليادين األكثر إثارة للدراسة والتحليل االقتصادي يف األلفية تمهيد:

الثالثة،نتيجة التطورات والتغريات املستمرة واملتالحقة اليت يعرفها النظام االقتصادي العاملي من عشرية 
،إذ هااحملرك الرئيسي لتمويل.حيث تعترب خلارجيةة دورا هاما يف التجارة اتلعب البنوك واملؤسسات املاليو ألخرى.

تزداد احلاجة إليها نظرا ملا تقدمه من تسهيالت، ضمانات،قبول الودائع، إضافة إىل كل تقنيات التمويل املوجهة 
ويكمن االختالف بينها من حيث السرعة، التكاليف واملمارسة، ،لصاحل زبائنها، فلكل تقنية خصائصها ومميزاهتا

زبون اختيار الوسيلة األنسب لتسوية صفقاته التجارية.إذ أصبحت اآلن تقنيات متويل التجارة اخلارجية فعلى كل 
وهذا ما أدى .الصعبة لقاء ما يعادهلا بالدينارتعتمد على نظام الدفع املباشر، أي تكفل البنك بعملية دفع العملة 

ورقابة  ،سترياد بالنسبة للمتعاملني االقتصادينيإىل ختفيض الضغط على السوق املوازية، وكذا تسهيل عملية اال
 ،هتتم بتعاظم دور النظام املصريف أحسن من طرف البنك املركزي لعمليات التجارة اخلارجية.فالدول أصبحت
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بغض  ،أصبحت البنوك اليوم عنصرا فعاال يف إدارة املعامالت مع اخلارج اذتطوير التقنيات املستعملة هبذا اجلهاز،و 
ما إذا كانت تنتمي للقطاع العام أو اخلاص،ومن هنا نتساءل عن دور البنوك اإلسالمية يف جمال التجارة النظر ع

اخلارجية.واآلليات اليت تتيحها  يف جمال الدفع لعمليات التصدير واالسترياد؟وهل ميكن هلذه البنوك أن تستخدم 
تقليدية؟أم أن للبنوك اإلسالمية أدوات دفع نفس أدوات الدفع يف التجارة اخلارجية املستعملة يف البنوك ال

يف التجارة  1أخرى؟هذا ماسنتناوله يف هذا الفصل من خالل املباحث التالية،واليت نتطرق فيها لطرق الدفع
ة واملتمثلة انيثمث الطريقة ال(،مبحث أولاألوراق التجارية) الدفع بواسطة طريقةولنبدأ ب.البنوك االسالمية يف اخلارجية

 .(مبحث ثان)  املصريففع والتحويل يف الد

 المبحث األول: األوراق التجارية

 مساعدة هبدف .احلكومات جلميع األكرب االنشغال يعد،والتمويل للتجارة اخلارجية االستثمار أدوات تطوير إن
 املصادر عن بديلة متويل مصادر إجياد يف بلد، أي يف االقتصادية العملية أساس تشكل اليت الوطنية املؤسسات

 .إجراءاهتا وكلفة وتعقد طول األقل على أو جناعتها عدم أثبتت اليت .2البنكية القروض يف املتمثلة التقليدية
 العاملي، االقتصادي العقل ابتكرها اليت احلديثة التمويلية األوراق التجارية ،احدى أهم وأجنع الوسائل تشكلو 

قبل احلديث عن األوراق التجارية يف البنوك و ميدان التجارة اخلارجية.والشركات يف  املؤسسات متويل مشكلة جملاهبة
رة جارية ودورها كأداة دفع يف التجااهية األوراق التملاإلسالمية،وخمتلف العمليات اليت ترد عليها جيدر بنا التطرق 

 .كمايلي:(ثان مطلب) الواقع العملي هلذه األوراق يف البنوك اإلسالميةنتناول (،وبعدها أولمطلب اخلارجية )

 ألوراق التجارية التأصيل النظري ل :االول المطلب

 أوال ملاهية هذه األوراقسنتطرق دفع يف ميدان التجارة اخلارجية، التجارية كأدواتحىت نؤصل نظريا لألوراق 
 .(فرع ثان) دور االوراق التجارية يف التجارة اخلارجيةمث (،فرع أول)التجارية 

   ألوراق التجاريةا ماهية: الفرع األول
                                                           

متعددة، وكل يقسمها حسب الزاوية اليت ينظر منها، وحبسب االختصاص. لكننا هنا سنتناول تلك الطرق االكثر طرق الدفع يف التجارة اخلارجية  1
 شيوعا واليت تستعمل يف البنوك االسالمية.وهي الدفع عن طريق االوراق التجارية،وطريقة الدفع والتحويل املصريف االلكرتوين.

اخلارجية،لكن البنوك االسالمية ال تعمل بالقروض الربوية وهلذا مل نتناوهلا يف طرق الدفع يف التجارة اخلارجية القروض تعترب اداة دفع ومتويل يف التجارة  2
 بالنسبة للبنوك االسالمية.



 
243 

 معرفة(،مث أوال) شروط صحتهافهومها،واستنتاج مل التطرقالميكننا التعرف عن كنه،وماهية األوراق التجارية،دون 
 كأدوات دفع يف جمال التجارة اخلارجية.مع الرتكيز على أهم االوراق التجارية املستعملة  (ثانياها ووظائفها)خصائص

 مايلي:في

أوردت القوانني يف كثري من دول العامل األحكام اخلاصة باألوراق وشروط صحتها: األوراق التجاريةمفهوم -1
املشرع اجلزائري على غرار باقي املشرعني،سكت عن  التجارية من دون أن تعمل على إجياد تعريف حمدد هلا،و

الختيار ،واسعًا أمام الفقه والقضاءجتهاد تعريف األوراق التجارية.وقد يكون اهلدف من ذلك هو ترك جمال اال
ألن ،اريف كثريةولقد وضع الفقه تع.التعريف األكثر مالئمة مع إمكانية تطويره وفقًا لتطورات األعراف التجارية

 فالورقة التجارية حمرر مكتوب وفقا ألوضاع حيددها القانون،.))ول خصائص معينة.ال بد من توافرهااغلبها تدور ح
طرق التجارية،وميثل حقا موضوعه مبلغ من النقود،يستحق الوفاء مبجرد االطالع، أويف ميعاد معني قابل للتداول بال

 احلياةوألن  .1((أو قابل للتعيني،ويستمر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنه يف ذلك شأن النقود
 األوراق تشبه قد أوراقا بإنشاء كفيلة احلديثة التكنولوجية والوسائل وسريع مستمر تطور يف والتجارية االقتصادية

 الناحية فمن 3االلكرتونية التجارية االوراق ظهرت وبالفعل ذلك، إفراز عن أبدا ينضب ال العملي ،والواقع2التجارية
 هاما دورا تلعب البنوك أن جند التقليدية التجارية االوراق حىت ،بل البنوك خالل من إال اهب التعامل يتم ال الواقعية

 مينع ال القانوين النظامها،فعن البصر نغض منا جيعل أن جيب ال ذلك أن إال ،السفتجة باخلصوص عملياهتا ىف
 األوراق يورد مل املشرع أنكما ، 51/844رقم االلكرتوين التوقيع قانون صدور بعد خاصة،األوراق هذه مثل وجود

 االلكرتونية، التجارية األوراق وجود من اقانون مينع ما هنالك فليس مث ومن،احلصر سبيل على القانون ىف التجارية
 .االلكرتونية للمحررات كاملة حبجية االعرتاف بعد خاصة ة،مراجع إىل ذاته حد يف حيتاج األوراق لفظ إن والواقع

 :بأهنا تعرف هذا وعلى ، الكرتونياتعاجل  كوهنا سوى التقليدية مثيلتها عن ختتلف ال، االلكرتونية التجارية األوراقف
 التجارية بالطرق للتداول وقابلة النقود من مبلغ موضوعه حق متثل،جزئية أو كلية بصورة الكرتونيا معاجلة حمررات))

                                                           

 62،ص3،6883،طفوضيل،نادية:األوراق التجارية يف القانون اجلزائري،دار هومه،اجلزائر1
 0،ص6884ة احلقوق، جامعة بنها،مصر،د.ط،عصام حنفي حممود:األوراق التجارية،مطبوعات كلي 2
التقليدية،نظرا لطبيعة وآليات هذا النوع من االوراق  التجارية باألوراق جدا،مقارنة ضئيلة اإللكرتونية التجارية باألوراق املتعلقة الدراسات نشري اىل أن 3

 ن التجارة االلكرتونية.التجارية،اليت تعرف مستجدات متسارعة يوما بعد يوم،نظرا لطبيعة وخصوصية ميدا
حيدد القواعد العامة للتصديق والتوقيع االلكرتونيني،  6851ه املوافق أول فرباير 5432ربيع الثاين  55املؤرخ يف   84-51أنظر القانون رقم  4

 6851فرباير58،بتاريخ2اجلريدة الرمسية العدد 
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من خالل هذا التعريف و  .1(( الوفاء يف النقود مقام وتقوم،قصري أجل بعد أو االطالع لدى الدفع ومستحقة
 اليت وهي الورقية االلكرتونية التجارية األوراق ،األوىل الصورة:صورتان نستنتج بأن هلا  االلكرتونية التجارية لألوراق
 ةالكرتوني دعامة على مضموهنا وإدخال،الكرتونيا معاجلتها يتم مث ورقي رر حم على تقليدية بصورة البداية من تصدر

 ة،تتمثل يفالثاني الصورة .أما ،الواردة يف التعريف السابقجزئية بصورة االلكرتونية املعاجلةهنا بعبارة  دو قصو املوه،
 الوسائط خالل من كلي بشكل وتتم متاما الورق دور فيها خيتفي اليت وهي،املمغنطة االلكرتونية التجارية األوراق

 خالل من أيضا تداوهلا يتمف تداول هلا حدث وإذا .ممغنطة الكرتونية دعامة على البداية من فتصدر ة،االلكرتوني
أهنا صكوك حمررة وفقا ألوضاع شكلية معينة،ووفًقا  تعريف األوراق التجارية على نا امجاالميكنو .االلكرتونية الوسائل

جتارياً،بدفع مبلغ نقدي مستحق الوفاء يف تاريخ معني،أو قابل ألوضاع حيددها قانون كل دولة وتتضمن التزامًا 
من شخص إىل  الثابت يف األوراق التجارية،مع إمكانية نقل احلق ،للتعيني أو مبجرد االطالع أو بعد أجل منه

 وسنحاول التطرق هنا لألوراقآخر عن طريق التظهري بشرط أن يستقر العرف التجاري على قبول التعامل هبا.
التجارية املستعملة على نطاق واسع،كأداة أو وسيلة دفع يف ميدان التجارة اخلارجية، وهي نفسها األوراق 

 .2سالمية،وهي ثالثة أوراق واملتمثلة يف السفتجة والشيك والسند ألمراملستعملة داخل البنوك اال

تعد السفتجة من أقدم األوراق التجارية،وقد ظهرت عند الفرس مث -La lettre de change:السفتجــة-أوال
ء انتقلت إىل العرب واشتهرت يف جتارهتم ومدوناهتم،وقد أخذوا هذا املستند الذي كان يسمى السفتة أي الشي

هي حمرر مكتوب وفق و .3صرفصرف،ومنه جاء قانون الاحملكم،وأمسوه السفتجة أي أداة لتنفيذ عقد قرض أو 
أوضاع شكلية حددها القانون،ويتضمن أمرا من الساحب موجه إىل املسحوب عليه،بأن يدفع للمستفيد مبلغا من 

ثالثة أشخاص هم الساحب واملسحوب عليه النقود جملرد االطالع أو يف ميعاد معني.وعليه تتكون السفتجة من 
ختول للساحب توجيه األمر للمسحوب ،تربط بني الساحب واملسحوب عليه عالقة دائنية واملستفيد أو احلامل،

 عليه،كما تربط بني الساحب واملستفيد أيضا عالقة دائنية توضح سبب توجيه الساحب األمر لصاح املستفيد،
                                                           

 345 ،ص6887،اإلسكندرية،،د.ط، اجلامعى الفكر ،دار احلديثة اإللكرتونية الدفع ووسائل التجارية األوراق: بندق انور وائل طه، كمال مصطفى 1
الشيك -السند ألمر-أورد املشرع اجلزائري،يف الكتاب الرابع من القانون التجاري اجلزائري، ستة أنواع لألوراق التجارية،ووردت مرتبة كمايلي: السفتجة2
ها حتت اسم)السندات التجارية(وهو املصطلح الذي عرف انتقادات عديدة،وقد ذكره املشرع بدال من عقد حتويل الفاتورةوذكر -سند النقل-سند اخلزن-

وهي املستعملة   األسانيد التجارية.فالسندات تعد من القيم املنقولة اليت تصدرها شركات املسامهة.ويف هذه الدراسة نقتصر عن األوراق الثالثة املذكورة
 .جمال التجارة اخلارجيةكأدوات دفع على نطاق واسع يف 

 هذا ومسي .األوراق هذه عن الناشئة وااللتزامات احلقوق وتوضح التجارية، األوراق أحكام تنظم اليت القانونية القواعد جمموعة الصرف بقانون يقصد 3
 سبب هي الوظيفة هذه أن بل الصرف، عقد لتنفيذ األصل يف نشأت-التجارية األوراق أساس وهي-السفتجة أو الكمبيالة ألن االسم، هبذا القانون

 3عصام حنفي حممود،األوراق التجارية،مرجع سابق،ص الكمبيالة،أنظر: نشأة
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تنشأ عن ذلك ،مبجرد قبول املسحوب عليه السفتجةواملستفيد عالقة دائنية إمنا  لكن ال تربط بني املسحوب عليه
 القول ميكن مث ومن ،الورقية مثيلتها عن االلكرتونية السفتجة تعريف خيتلف الو .1عالقة صرفية وبالتايل التزام صريف

 يسمى شخص من أمرا يتضمن ، جزئية أو كلية بصورة الكرتونيا معاجل األطراف ثالثي شكلى حمرر بأهنا
 لدى املستفيد يسمى ثالث لشخص النقود من مبلغا يدفع بان عليه املسحوب يسمى خرآ شخص اىل ،الساحب
 ىف البداية من تصدر الىت وهي،ورقية الكرتونية سفتجة،نوعني إىل تنقسم املتقدم باملعىن و.معني بتاريخ أو االطالع

 تظهريها مبناسبة او لتحصيلها البنك لدى تقدميها عند الكرتونيا معاجلتها يتم مث تقليدية سفتجة كأي ورقة شكل
 .ممغنطة دعامة على البداية من تصدر و للورق دور اى خيتفى وفيها،ممغنطة الكرتونية سفتجة.و آخر طرف ألى

 السفتجةلقول بصحة ول.2احلديثة االلكرتونية التقنيات من االستفادة قمة ميثل الذى هو النوع هذا ان والواقع
 باإلضافة وسبب. وحمل، ة يف العقود من رضا وأهلية،توفر الشروط املوضوعية العام فيها أيضا، يجبف،االلكرتونية

للشروط الشكلية إذ السفتجة كما عرفنا حمرر مكتوب.جيب أن يشتمل على بيانات إلزامية،ذكرها املشرع اجلزائري 
اجلزائري.و ميكن إدراج بيانات وشروط اختيارية يف السفتجة تسهيال من القانون التجاري  328يف املادة 

وقد ترد هذه الشروط إما بصريح النص ،للمتعاملني هبا شرط أال ختالف النظام العام،وأال تتناىف مع قانون الصرف
 بنوعيها االلكرتونية السفتجة خضوع مدىحول  التساؤل يثورلكن .أو مبوجب اجتهاد قضائي أو مبوجب اتفاق

 الورقي احملرر ضرورة وهي ة،مبدئي نظرة من انطلقت لؤ استال هذا على الفقه اجابة أن والواقع 3ف.الصر  لقانون
 ختضع الورقية االلكرتونية السفتجة أن البديهية االجابة كانت مث الصرف،ومن قانون احكام لتطبيق كمحرر
 نظر حمل الرأي هذا أنقيقة واحل .القانون هذا ألحكام ختضع أن ميكن فال املمغنطة أما.الصرف قانون ألحكام
 ذلك،4الذي حيدد القواعد العامة املتعلقة بالتصديق والتوقيع االلكرتونيني 51/84رقم  قانونال صدور بعد خاصة

 هو ما على معناه يقصر ما احملرر كلمة اللغوي االصل يف يوجد ورقيا،فال يكون أن احملرر يف يشرتط مل املشرع أن
 احملرر تشمل حمرر كلمة أن القول ميكن لذلكه.غري  أو ورقيا كان سواء الدعامات من معني نوع على مكتوب

                                                           

لورقة التجارية وجمرد يسمى االلتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بااللتزام الصريف ،وهو مبثابة التزام حريف مستقل عن غريه من االلتزامات الثابتة با 1
ولاللتزام الصريف عدة .التجارية الورقة على التوقيع عن الناشئ االلتزام على أيضاً  الصريف االلتزام اصطالح ويطلق .العالقات اليت كانت سبب إنشائهعن 

 3أنظر:عصام حنفي حممود،األوراق التجارية،مرجع سابق،ص.التزام جمرد و.التزام مستقل بذاتهو .أنه التزام حريف صفات أساسية أمهها:
 341احلديثة،مرجع سابق،ص اإللكرتونية الدفع ووسائل التجارية األوراق: بندق انور وائل طه، كمال مصطفى 2
 أنه ،صحيح الدويل أو الداخلي الصعيد على ،سواء االلكرتونية التجارية األوراق لفكرة متكامل قانوين تنظيم ،اىل غياب الصدد هذا الباحث يف يشري 3
 إىل اللجوء من المناص ولذلك األوراق هذه مثل لتنظيم كافية ليست أهنا إال االلكرتوين، والتوقيع االلكرتونية بالتجارة املتعلقة القوانني بعض صدرت قد

 التقليدية. التجارية لألوراق املشرع وضعها اليت العامة القواعد
حيدد القواعد العامة للتصديق والتوقيع االلكرتونيني،  6851أول فرباير ه املوافق 5432ربيع الثاين  55املؤرخ يف   84-51أنظر القانون رقم  4

 6851فرباير58،بتاريخ2اجلريدة الرمسية العدد 
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 املعىن هذا يؤكد .السائد التقليدي القانوين املفهوم يف تغيريا يستدعي ما سواء،وهو حد على االلكرتوين و الكتايب
 على تنص البيانات،واليت برسائل القانوين االعرتاف عن يتحدث الذي النموذجي األونسرتال قانون من 05 املادة

كما أن ((. بيانية رسالة شكل يف أهنا جملرد للتنفيذ قابليتها او ا،صحته أو القانوين مفعوهلا املعلومات التفقدأنه ))
الذي مت من خالله ،و 1من قبل املشرع باجلزائر للمرة األوىل االلكرتوين التوقيعالذي أدرج  81/58القانون رقم 

 اعترب حيث.5مكرر636مكرر و363بالكتابة االلكرتونية كوسيلة اثبات وذلك بإضافة املادتني  االعرتاف
 التوقيع قانون أن الباحث عتقدي لذلك.معينة شروط بتوافر بالكتابة كاإلثبات االلكرتوين بالشكل اإلثبات

 اليسوغ و.الورقي للمحرر اليت القيمة ذات االلكرتوين لمحررل وأصبح امتام لةأاملس حسم،الصورة هبذه االلكرتوين
 فكلتامها املمغنطة االلكرتونية والسفتجة.الورقية االلكرتونية السفتجة بني التفرقة عن حديثنا جمال يف إذن احلديث
 .الصرف قانون لقواعد ختضعان

 معني مبلغ بدفع حمررها تعهد تتضمن ورقة،فهو أو االذين  ألمر السندLe billet a ordr :السند ألمر-ثانيا
وخيتلف السند ألمر عن  .2للتعيني قابل أو معني ميعاد يف أو اإلطالع مبجرد املستفيد هو آخر شخص إلذن

السند ألمر مبثابة ساحب السفتجة يف أنه ال يشتمل إال على شخصني احملرر املتعهد واملستفيد،فاملتعهد يف 
 غري ، ألمر السند يعرف مل الشيك و السفتجة يف سلكا كم  اجلزائري املشرعنشري اىل أن  و.ومسحوب عليه معا

واملالحظ أنه  .اجلزائري التجاري القانون من475إىل املادة  421املواد من املادة  يف له املنظمة األحكام ذكر أنه
اليت ال تتعارض مع أهم  3وتوضيحها بل اكتفى باإلحالة إىل أحكام السفتجة،مل يسهب يف بيان أحكامه

 جزئية أو كلية بصورة ،الكرتونيا معاجل االطراف ثنائي شكلي حمرر هو،ف االلكرتوين ألمر السند أما.خصائصه
 خيضع .وهواملستفيد  يسمى آخر شخص إلذن ،معني تاريخ يف النقود من مبلغ بدفع،حمرره من تعهدا يتضمن
 كان إذا مطبوع منوذج على صدوره ضرورة من ،االلكرتونية السفتجة نأبش اليها وأشرنا سلف اليت األحكام لذات
 للسند وجدت اليت الوحيد الصورة أن ورغم.حسابه ورقم احملرر بنك اسم مثل، البيانات بعض توافر ومن ورقيا
ان  بل. البداية من ممغنط شكل يف السند هذا صدور من مينع ال ذالك ولكن ،الورقية الصورة هي االلكرتوين ألمر

 التجار بني االلكرتونية التجارية املعامالت إطار يف وإمنا ط،فق البنوك مع التعامل طارإل اضافة هفي ليس صدوره
                                                           

 57ص 6881يونيو 62،بتاريخ44املعدل واملتمم للقانون املدين،أنظر اجلريدة الرمسية العدد 6881جوان  68املؤرخ يف  58-81أنظر القانون رقم  1
  65،ص 6888اإلسكندرية،مصر،د.ط، اجلامعية، املطبوعات التجاري،دار فريد:القانون حممد والعريين، علي البارودي 2
األوراق  أكمل السفتجة باعتبار التجارية لألوراق وضعه الذي للتنظيم منوذجا اختذها حيث املشرع، نظر يف التجارية األوراق أهم السفتجة تعترب 3

 من كثريا يف املشرع إليها أحال لذلك شامل، تنظيم على حتتوي فهي األخرى التجارية األوراق يف املوجودة العالقات كل تضم حيث وأمشلها.،التجارية 
 68عصام حنفي حممود،األوراق التجارية،مرجع سابق،ص والشيك.أنظر: السند ألمر أحكام وضع عند األحيان
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ولكي يكون السند ألمر سندا صحيحا يشرتط أن تتوفر فيه شروط موضوعية وشكلية إذ يشرتط .1ببعض بعضهم
نفس الشروط الواجب توفرها يف السفتجة،وهي الرضا وسالمته من العيوب  ،السند باعتباره التزاما صرفيايف صحة 

بالنسبة حملرره ومظهره وضامنه،وكذلك إىل كون حمل االلتزام مبلغا معينا من النقود ووجوب شرعية السبب.باإلضافة 
 421وقد نصت املادة  ل فيه دورا جوهريا،للشروط الشكلية،فالسند ألمر كالسفتجة تصرفا شكليا يلعب الشك

وجزاء ختلف إحدى هذه البيانات.وتطبق ،البيانات اإللزامية فيهائري على من القانون التجاري اجلز  422واملادة
من القانون  478إىل  427على السند ألمر أحكام السفتجة،فيما ال يتعارض مع طبيعته وذلك وفقا للمواد من 

،الرجوع لعدم الوفاء، الوفاء،الوفاء بطريق التدخل ،حقاقاالست،يتعلق بالتظهري،النسخ،التحريفالتجاري،أي كل ما 
 ،وغريها من األحكام.االحتجاجات، التقادم

يعد الشيك من أكثر األوراق التجارية شيوعا يف األوساط التجارية خبالف باقي :-Le chèque-الشيـك-ثالثا
مل به بني األشخاص املدنية والتجارية،السيما أن سحبه يكون دائما على األوراق،فقد وطد العرف الثقة بالتعا

 فقط بياناته بذكر إكتفى بل-للفقه ذلك تاركا -2لشيكل اتعريف يتضمن مل التجاري والقانونمؤسسة مالية معينة.
 عليها نص معينة لبيانات وفقا حمرر صك بأنه الشيك تعريف وميكن.التجارى القانون من 472 املادة ىف

 عليه املسحوب إىل الساحب، يسمى شخص من النقود من مبلغ بدفع شرط، على معلق غري أمرا يتضمن،القانون
هوحمرر مكتوب ف.3اإلطالع مبجرد حلامله أو املستفيد يسمى ثالث شخص إىل النقود من معني مبلغ بوفاء البنك،

وهو  ،االطالع مبلغا من النقود إىل شخص معنييتضمن أمرا من الساحب إىل املسحوب عليه بأن يدفع مبجرد 
 بطبع تقوم اليت و البنوك أحد ،الشيك يف عليه املسحوب يكون ما عادة و. املستفيد أو ألمر الساحب نفسه

وكباقي األوراق التجارية يشرتط لصحة الشيك .ظاهر بشكل عليه املسحوب البنك اسما فيه يربز، للشيك مناذج
فمثله مثل .والسبب واحملل والرضا األهلية وهي.قانوين التزام ألي العامة املوضوعية الشروطتوفر  ،والتعامل به

الصحيح اخلايل من كل العيوب واألهلية التجارية،إذا  اجيب أن يتوفر فيه الرض،االلتزامات القانونية اإلرادية األخرى
جتاري جزائري(،باإلضافة للمحل املتمثل يف املبلغ  184صدر الشيك من تاجر وألغراضه التجارية)أنظر املادة 

حمقق الوجود وقت إصدار الشيك،والسبب املشروع يف العالقة األصلية نقدي، الذي جيب أن يكون موجودا و ال
.باإلضافة للشروط الشكلية جعل املشرع اجلزائري للشيك منوذجا موحدا،حبيث   الساحب واملستفيداليت تربط بني
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ق ت(،ويدون فيها   137تقوم كل مؤسسة مالية أو مصرفية باستخراج دفاتر شيكات باسم املتعاملني معها )م 
تناول املشرع اجلزائري أحكام الشيك يف الكتاب الرابع من  .كما(ق.ت476كل البيانات الالزمة يف الشيك )م 

 ما يذكر ومل.من القانون التجاري اجلزائري143 املادة إىل 476املتعلق باألوراق التجارية من املادة  ،الباب الثاين
 تعلقو امل 27/83والتنظيم رقم  والقرض النقد قانون ىف ضمنيا ذلك يظهر إمنا و إلكرتونيا إصداره أمكن إذا

 الشيك عن تعريفه خيتلف ال اإللكرتوىن الشيكو .1املادة الثالثة .يف هذا القانون الفقرة الثانية مني فى املقاصة بغرف
 أمرا يتضمن ،جزئ أو كلي بشكل الكرتونيا معاجل االطراف ثالثي حمرر هوف.2إلكرتونيا يتم أنه سوى العادى
 ثالث شخص إلذن النقود من مبلغا يدفع بأن ،عليه املسحوب البنك إىل الساحب يسمى شخص من صادرا
 واملعاجلات املواصالت جمال يف منها االستفادة ميكن اليت التجارية األوراق أكثر هو الشيك ولعل.املستفيد يسمى

 دائما تستعمل البنوك كانت وملا ،3هايوحتصل بل هبا الوفاء يف أساسيا طرفا البنوك تعد ،فالشيكات االلكرتونية
 شيك أن على فضال ،وذلك املعاجلة هذه ملثل ختضع اليت االوراق أهم يعد الشيك فإن االلكرتونية املعاجلة لائوس

 االلكرتونية املعاجلة مع يتالءم الذي النموذج بوضع للبنوك يسمح ما وهذا، بنكي منوذج على يكون وأن البد
 تالئم االلكرتونية كاتيالش و.4التقليدي الشيك حتكم اليت األحكام لذات االلكرتوين الشيك خيضعو .تللبيانا
تسدد  االنرتنت عرب املشرتيات مجيع من %55 أن االحصائيات وتقرر االئتمان بطاقات ميلكون ال الذين االفراد

 . 5االلكرتونية الشيكات بواسطة

صكوك حمررة األوراق التجارية من حيث وظيفتها.بأهنا  نافعر وأن بق س:األوراق التجاريةووظائف  خصائص-2
مستوفية لبيانات معينة،وفقًا ألوضاع حيددها قانون كل دولة،وتتضمن التزامًا جتاريًا بدفع مبلغ نقدي واحد 
مستحق الوفاء يف تاريخ حمدد مع إمكان نقل احلق يف اقتضائه من شخص إىل آخر عن طريق التظهري أو 

 :ستخالص اخلصائص اليت متيز األوراق التجارية،من خالل هذا التعريف واملتمثلة يفاملناولة.وميكن ا

                                                           

1 article du réglement no 97-03 du16rajab 1418.correspondant 
au17novembiflabchambrere1997relat de compensation .jorano 1du 25-03-1998 a la chambre 
de composation a pour mission de facrlitér à ses adhérents par compensation journaliére entre 
enx la reglement des chéques ‘’voir aussi larticle 59de l’ordonnace 2013- 
11relatif a la monnair et la crédit 

  515ص ، 5222، ،د.ط اإلسكندرية اجلامعية، املطبوعات ،دار التجاري السيد: القانون حممد الفقي و علي، البارودي 2
 318احلديثة،مرجع سابق،ص اإللكرتونية الدفع ووسائل التجارية األوراق: بندق انور وائل طه، كمال مصطفى 3
 العادى. الشيك أحكام ملعرفة اجلزائرى التجارى القانون من143غاية إىل476 من املواد راجع 4
  536،ص 6882، 5اإلسكندرية،مصر،ط اجلامعية، الدار املعرفة، جمتمع ىف املتكاملة االلكرتونية واألعمال التجارة: آخرون و النجار فريد 5
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الورقة التجارية حمرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حيددها القانون:تتضمن األوراق التجارية نوعًا من الشكلية ال -أ
استوجبت قوانني الدول الكتابة لتمثل بد منها لسهولة تداوهلا واالطمئنان إىل استيفائها يف ميعاد االستحقاق،وقد 

،وحتديد البيانات اليت 1ا دائماة التجارية،أي أن تكون الورقة صكا مكتوبالشكل الذي جيب أن تكون عليه الورق
ا وفقمناذج حمددة واشرتط أن تصاغ  عكل ورقة جتارية.لذا وضع املشر   متثل احلد األدىن الذي جيب أن تشتمل عليه

التجارية ختتلف باختالف أنواعها،وتستهدف الشكلية تيسري تداول األوراق التجارية، ذلك ألهنا هلا،وشكلية الورقة 
ها من العيوب وخلو ،لتحقق من صالبة احلق املثبت فيهاواالستقصاء ل ،توفر على من سيتلقى الورقة مشقة البحث

على الورقة، ليتأكد أهنا اشتملت على اليت هتدره،فشكلية األوراق التجارية،جتعله يكتفي مبجرد إلقاء نظرة عاجلة 
 .مجيع البيانات الالزمة لقيمتها واستوفت بذلك الشكل املطلوب

نقديا مستحق الوفاء يف أجل معني:جيب أن ميثل احلق الثابت يف الورقة  األوراق التجارية صكوك متثل حقا-ب
ية، الصك الذي يكون موضوعه بضاعة  ،وعلى ذلك ال ميكن أن يعترب ورقة جتار 1التجارية مبلغ معني من النقود

كسند الشحن أو صك اإليداع يف املخازن العامة إذ إن حامل هذه الصكوك ال يطمئن إىل احلصول على مبلغ 
معني من النقود إال يف تاريخ حمدد أو ميكن حتديده.وعليه تكون الورقة التجارية مستحقة الدفع يف تاريخ معني أو 

ع أومضافة إىل أجل بعد اإلطالع،وذلك لتمكني احلامل الدائن من ضمان استفاء قابل للتعيني،أولدى االطال
احلق الثابت يف الورقة التجارية، إضافة إىل ذلك فإن املبلغ الثابت يف الورقة التجارية، جيب أن يكون معيناً أو قاباًل 

 .للتعيني وغري معلق على شرط أو مقرتن بأجل غري حمدد

ة للتداول بالطرق التجارية:تقوم األوراق التجارية مقام النقود يف املعامالت وبذلك فهي الورقة التجارية قابل-ج
تؤدي الوظيفة نفسها اليت تؤديها النقود من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون وااللتزامات، ولذلك فإهنا ال 

يت جتعل األفراد يطمئنون إىل قبوهلا يف بّد من أن تكون ميسرة للتداول بني األفراد وأن تكون حماطة بالضمانات ال
تعاملهم كوسيلة للوفاء. وجيب أن تتضمن الورقة التجارية ما ميكن من تداوهلا بالتظهري، فإذا كانت حلاملها فإن 
احلق الثابت فيها ينتقل إىل الدائن اجلديد مبجرد املناولة أو تسليم الورقة، أما إذا كانت الورقة إلذن أو ألمر 

، فإن احلق الثابت فيها ينتقل إىل املظهر إليه مبجرد كتابة خمتصرة على ظهر احملرر تفيد انتقال هذا شخص معني
                                                           

 شكلية هو الورقة هذه جعل يف والسبب الورقة، هذه مصدر املدين توقيع أخصها حمددة إلزامية بيانات التجارية الورقة تتضمن أن أوجب فاملشرع 1
 .االقتصادية واحلياة التجارة حلركة تدعيماً  األوراق هبذه التعامل يف الثقة إضفاء وأيضاً  عنها، الناجتة وااللتزامات األحكام إىل هبا املتعاملني نظر لفت
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-احلق إىل شخص آخر ومستوفية لتوقيع املظهر.وختتلف الورقة التجارية عن ورقة النقد اليت يصدرها بنك اإلصدار
من النقود على بنك اإلصدار كما هو احلال يف الورقة ذلك أن الورقة النقدية ال متثل دينا مببلغ -البنك املركزي عادة

التجارية،إذ تستمد ورقة النقد قوهتا من فرض املشرع هلا باعتبارها قوة إبراء مطلقة،وال جيوز ألي فرد أن ميتنع عن 
بسحبها  قبوهلا يف الوفاء.كما أن الورقة النقدية ال حتمل تارخيا لالستحقاق بل يستمر تداوهلا إىل أن يقوم املشرع

 .من التداول

األوراق التجارية جيب أن يقبلها العرف كأداة وفاء:تقوم األوراق التجارية بني التجار مقام النقود، وعليه فإنه ال -د
 التجاري العرف من نشأت التجارية الورقةفبد أن تكون هناك ثقة عرفية معينة هبا ليقبلوا التعامل هبا فيما بينهم.

أي أهنا تستطيع أن حتل حمل النقود، .جتارية كورقة التجاري العرف يقبلها أن جيب لذلك بااللتزامات، لوفاءل
.فهي متثل حقوقا نقدية،يسهل تداوهلا 2واخلصائص السابقة هي اليت تثبت قبول العرف التجاري هلا كأداة وفاء

السابقة لكي نتمكن  بطريقة سريعة وهي قصرية األجل من حيث استحقاق قيمتها،وبالتايل جيب توافر اخلصائص
 .من اعتبارها ورقة جتارية

الورقة التجارية وسيلة حلماية الدائن،وكل املوقعني عليها:تستخدم الورقة التجارية كوسيلة لالئتمان من طريق -ه
تسييليها أي احلصول على قيمتها نقًدا قبل حلول ميعاد استحقاقها،وذلك نظري حصول البنوك على نسبة بسيطة 

ويعرف ذلك اإلجراء خبصم األوراق التجارية الذي ميثل وظيفة رئيسية من الوظائف اليت تؤديها البنوك. من قيمتها 
ولتحقيق وظيفة األوراق التجارية كوسيلة لالئتمان شّرعت القوانني يف خمتلف الدول، لتحقق للدائن محاية 

قاصداً من ذلك رعاية حقوق احلامل  ،3تجاريةخاصة،مما جعل املشرع يلجأ إىل الشدة يف معاملة امللتزمني بالورقة ال
 .حسن النية

                                                                                                                                                                                     

 االلتزام هو موضوعها يكون أن جيب وإمنا فقط، بالدين االعرتاف موضوعها كان لو كما النقود من مبلغ التجارية الورقة موضوع يكون أن يكفي وال1
 ميعاد يف بدفعه تتعهد الشركة على دين ميثل ال ألنه جتارية أوراقاً  األسهم تعترب ال لذلك معني، تاريخ يف نقدي مبلغ بدفع التعهد أي نقدي مبلغ بدفع

 54عصام حنفي حممود،األوراق التجارية،مرجع سابق،ص معني،أنظر
 7ص ، 5203 طبعة اجلامعية،القاهرة،مصر، الثقافة مؤسسة التجاري، القانون طه: كمال مصطفى 2
ة حق احلامل و يتميز االلتزام الصرىف بإنه التزام شديد القسوة إذا ما قورن بغريه من االلتزامات االرادية بوجه عام . و هدف املشرع من ذلك هو محاي 3

.وتظهر قسوة االلتزام  ة التجارية على الوفاء بقيمتها يف ميعاد االستحقاق و إال تعرض لتوقيع جزاء رادع عليهزيادة ضماناته حيث حيرص املدين ىف الورق
  : الصرىف ىف سلسلة من االحكام املتشددة من بينها

  . اعتبار مجيع املوقعني على الورقة التجارية مسئولني على وجه التضامن، ىف مواجهة احلامل عن الوفاء بقيمتها -
الف خيتلف التضامن الصرىف عن تضامن القواعد العامة ىف إنه جيمع بني املوقعني على الورقة التجارية، أيا كانت صفتهم و بصرف النظر عن أخت -

  . االسباب الىت أدت هبم إىل وضع توقيعاهتم عليها
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 دور االوراق التجارية في التجارة الخارجية : الفرع الثاني

يف ميدان التجارة ،بدور هام يف جمال املعامالت التجارية،الداخلية واخلارجية،ومن بني أدوارها تقوم األوراق التجارية
  نذكر مايلي: اخلارجية

 كان فقد نشأهتا، وسبب التجارية األوراق وظائف أوىل الوظيفة وهذهالنقود: لنقل أداة التجارية األوراق -1
 يصدره صك حتويل مبوجب آخر بلد يف مثله يقبضوا أن على الصيارفة، إىل املال من مبلغا يدفعون التجار

 من النقود نقل توفري ذلك من والغرض فيه، األخرى العملة قبض يراد الذي البلد يف آخر، صرييف إىل الصرييف
 يف البنوك ختصصت حبيث األمر تطور والسرقة.مث الضياع خماطر من النقل على يرتتب ما وتفادي آخر، إىل مكان
 اخلارج يف مراسله أو فرعه إىل أمرا يتضمن خطابا، النقود حتويل يف الراغب عميله يعطي البنك فصار العملية، هذه
 السفتجة، فكرة أساس واخلطابات الصكوك هذه كانت وقد .إليه عميله وصول حال حتويله املراد املبلغ بدفع
 املسحوب هو الفرع أو املراسل البنك أو اآلخر والصرييف الساحب، هو األمر مصدر البنك أو الصرييف فكان
 ما لظهور النقود، لنقل أداة السفتجة استخدام احلاضر العصر يف ويقل .املستفيد هو العميل أو والتاجر عليه،
 . 1واالتاحلو  كالشيكات عنها، عوضا الوظيفة هبذه يقوم

يعترب الوفاء باألوراق التجارية كالوفاء بالنقود حبكم القانون ،فهي جتيز حلاملها التجارية أداة وفاء: ورقاأل-2
مت استعماهلا كأداة احلصول على قيمتها نقدا مبجرد تقدميها إىل البنك،أو املسحوب عليه، وهو أمر طبيعي إذا 

 نشأة بعدف.2للوفاء وهي الوظيفة الرئيسية لألوراق التجارية ، على خالف األوراق املالية اليت ال تتمتع هبذه الصفة
 املعامالت وتسوية للوفاء وسيلة استخدامهما أمكن استخدامهما، وانتشار اإلذين والسند ة،سفتجال من كل

 إال .متداوليهما حق حتفظ ضمانات من هبما أحيط وملا التظهري، أو بالتسليم تداوهلما إلمكانية وذلك التجارية،
 الشيك ذلك يف حملهما حل ،حيث-الداخلية املعامالت يف خاصة- بعد فيما قل للوفاء كأداة استخدامهما أن

 هلذه مالءمة أكثر جعله ما والضمانات اخلصائص من له ووضع.امليالدي عشر التاسع القرن يف ظهر الذي
 انتشر وقد.العالقات وتسوية بالديون الوفاء يف األول املقام للسفتجة فالزال اخلارجية املعامالت يف أما الوظيفة.

                                                                                                                                                                                     

 . قاقكذلك تسرى الفوائد القانونية ىف مواجهة املدين الصرىف ابتداء من تاريخ االستح -
ب ما تتميز املدين الصريف حمروم من نظرة امليسرة الىت جيوز منحها طبقا للقواعد العامة، اذ ليس له اى حق ىف احلصول على مهلة قضائية للوفاء بسب -

 . به االوراق التجارية من سرعة ىف تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه
 52،ص5221 ، 6الرياض،السعودية، ط العامة، اإلدارة معهد السعودي، النظام يف التجارية حممد:األوراق اهلل العمران عبد 1
 55،ص 6880،  5بلعيساوي،حممد الطاهر:الوجيز يف شرح األوراق التجارية،دار هومة،اجلزائر،ط 2
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 تطور ظهورها على ساعد استخدامها،  من وقللت زامحتها التجارية األوراق غري أخرى للوفاء وسائل مؤخرا
 والشيكات الربيد وحواالت آخر، حساب إىل مصريف حساب من املصريف تحويلكال واملواصالت، االتصاالت

 .1السياحية

وهي وظيفة مميزة لألوراق التجارية،وجد هامة يف نطاق املعامالت التجارية.فهي التجارية أداة ائتمان: قاور األ-3
  عادة تتضمن آجاًل لالستحقاق،ويستفيد املدين من هذا االئتمان إذ أنه ال يلزم بالوفاء إال يف ميعاد االستحقاق

كما ال يضار الدائن أيضاً.إذ أنه يستطيع أن خيصم الورقة التجارية إذا احتاج إىل نقود عاجلة وذلك بتقدميها إىل 
 السفتجة من كل دور تضاؤل فمع البنك من أجل حسمها )خصمها(كما يستطيع أن يظهرها إىل دائنه فوراً.

 :2ناحيتني من وذلك ائتمان، كأدايت دورمها برز وفاء، كأدايت المر والسند

 جتارية ورقة للبائع قدم إذا مؤجل بثمن املشرتي أن ذلك. مؤجلة بأمثان السلع على احلصول تسهيل:األوىل الناحية
 بعض بتسوية إما أجله، حلول قبل الثمن من االستفادة بذلك للبائع يتيح فإنه عليه، سفتجة بسحب له أذن أو

 البيع على يقبل البائع جيعل وهذا نقدا، قيمتها على واحلصول البنوك أحد لدى حبسمها أو التجارية، بالورقة ديونه
 بثمن البيع على يقبل ال قد البائع فإن التجارية، باألوراق التعامل يتم مل لو ما خبالف فيه، ويتوسع مؤجل  بثمن

 .األجل مدة طيلة الثمن من االستفادة من يتمكن لن ألنه مؤجل،

 التجارية الورقة بتقدمي وذلك البنوك، لدى ألمر السند أو السفتجة حبسم نقدية مبالغ على احلصول: الثانية الناحية
 نظري قيمتها من نسبة استقطاع مقابل نقدا الورقة قيمة يصرف الذي البنوك ألحد استحقاقها موعد قبل

 وتقتصر هذه الوظيفة على السفتجة ، والسند ألمر،أما الشيك فهو أداة للوفاء دائما،ألنه مستحق األداء .األجل
من القانون التجاري  188لدى االطالع دائما .وقد حرص املشرع اجلزائري على هذا من خالل اإلشارة يف املادة

يكن.وهذا معناه أن الشيك ال يبطل اذا ،وكل شرط خمالف يعد كأن مل  ،بأن الشيك واجب األداء لدى االطالع
ما تضمن تارخيا مؤخرا لوفائه بل يعترب هذا البيان كأن مل يكن،استنادا إىل أن الشيك دائما مستحق األداء لدى 
االطالع،وان مت تقدميه بالرغم من تضمنه تارخيا مؤجال وجب على البنك دفع قيمته يوم تقدميه وان انعدم الرصيد 

 .3مرتكبا جلرمية إصدار شيك دون رصيد أو قل،عد ساحبه

                                                           

 57السعودي،مرجع سابق، النظام يف التجارية حممد:األوراق اهلل العمران عبد 1
  50سابق،الرجع امل2
 55الطاهر:الوجيز يف شرح األوراق التجارية،مرجع سابق،صبلعيساوي،حممد  3
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 اإلسالمية في البنوك األوراق التجارية الثاني : المطلب

،داخل البنوك اإلسالمية هي حتصيل هذه مبختلف أنواعها إن أهم العمليات املصرفية اليت ترد على األوراق التجارية
حكمها الشرعي؟وكيف تتم داخل فما هي حقيقة تلك العمليات،وما .1وحسمها )خصمها(،ورهنها،األوراق

لإلجابة عن هذه األسئلة سنتناول كل عملية من تلك العمليات الواردة على األوراق التجارية  البنوك اإلسالمية؟
فرع (،مث حسم هذه األوراق يف البنوك اإلسالمية)فرع أولولنبدأ بعملية حتصيل األوراق التجارية) يف فرع مستقل.

 (.فرع ثالثاألوراق التجارية) (، وأخريا عملية رهنثاني

 الفرع األول:تحصيل األوراق التجارية في البنوك اإلسالمية

إن حامل األوراق التجارية قد ال جيد الوقت الكايف لتحصيلها،نظرا النشغاله وتعدد أعماله،فيقوم بإيداع تلك 
يف متابعة املدين هبا وإرسال تذكري  األوراق لدى البنك ال للمحافظة عليها يف مكان أمني.وإمنا هبدف توكيل البنك

بقيمتها قبل موعد االستحقاق. مث املطالبة الفعلية باحلق املدون فيها وهو ما يعرف بتحصيل األوراق التجارية 
الذي يوفر ميزة للتجار واحلياة التجارية،حفاظا على الثقة بني املتعاملني فيها،ووفاء باحلاجات املتجددة 

حترير التعامل من الطرق التقليدية إىل طرق أخرى،تغرس الثقة، وتؤكد االنطالق يف العمليات والسريعة،اليت تتطلب 
التجارية.وهو ما أدى إىل ابتداع هذه اخلدمة املصرفية داخل البنوك ومنها البنوك اإلسالمية.فما هو التكييف 

اضاه البنك اإلسالمي أسوة بالبنوك (،وما حكم العائد الذي يتقأوالالقانوين والفقهي هلذه العملية أو اخلدمة )
 (.ثانياالتقليدية من عملية حتصيل األوراق التجارية؟)

إن العميل حينما يعهد إىل البنك الذي التكييف القانوني والفقهي لعملية تحصيل األوراق التجارية:-أوال
ني،فان البنك يكون وكيال يتعامل معه بتحصيل حقه لدى الغري،من خالل األوراق التجارية،املسحوبة على املدين

عن العميل يف قبض القيمة وتسليمها له،أو إيداعها يف احلساب اخلاص بالعميل،فالبنك وكيل والعميل موكل وهذا 
األمر متفق عليه بني الفقهاء، ورجال القانون.ففي التخريج الفقهي لعملية التحصيل يشري الفقهاء إىل أهنا 

فقال:))إذا كان دور البنك هو جمرد قيامه بتحصيل قيمة الورقة التجارية -لبعليعبد احلميد ا-وكالة.وأفصح الدكتور
                                                           

ملصريف. اللفظ املتداول بني الناس هو كلمة )اخلصم(،وهو لفظ عامي شائع ليس له مستند يف اللغة هبذا املعىن، وهو لفظ جرى به العرف التجاري وا 1
منظور))احلسم:القطع،حسمه حيسمه حسما فاحنسم:قطعه(أنظر يف هذا والصحيح استعمال كلمة )حسم(،وأصل الكلمة يف اللغة:القطع واملنع،قال ابن 

، 6882، 5طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط-املعىن:البوطييب،حممد بن بلعيد امنو:األوراق التجارية املعاصرة
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وحلساب العميل،فال يعدو أن يكون ذلك -أي توقيع وإمضاء الساحب،العميل على ظهرها-بناء على تظهريها له
الوكالة والفقهاء متفقون فتحصيل األوراق التجارية اليت يقوم هبا البنك هي من قبيل ،1من قبيل الوكالة الصرحية((

قوله احملفوظ، من الكتابف.على صحة الوكالة بأجر،وبغري أجر وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع
تعاىل:"فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وال يشعرن بكم 

 من السنة،و ..وهذا يدل على صحة الوكالة3من أهله،وحكما من أهلها".وقوله عزوجل:"فابعثوا حكما 2أحدا"
ومنها:))توكيله صلى اهلل عليه  .4فهناك أحاديث كثرية،منها:))أنه صلى اهلل عليه وسلم بعث السعاة ألخذ الزكاة((

الوكالة د اإلمجاع على جواز اانعق كما نشري اىل.6بشراء شاة أضحية(( ،5-رضي اهلل عنه-وسلم،حكيم بن حزام
يف اجلملة،فاحلاجة داعية إليها،إذ الشخص قد يعجز عن قيامه مبصاحله كلها فهي عقد نيابة أذن اهلل فيه للحاجة 

والوكالة قد تكون عامة يف كل شئ من احلقوق املدنية .7إليه، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إال مبعونة من غريه
م هبا فأعتمد على رأيه وخربته.وذلك يتأتى بأن يطلق له التصرف يف كل والتجارية،إذا فوض املوكل الوكيل يف القيا

شئ،وقد تكون وكالة خاصة،وهي أن يوكل شخص بأمر معني،كتحصيل ديونه،أو إبرام البيوع والشراء 
له...اخل.وتوكيل العميل للبنك من قبيل الوكالة اخلاصة،ألنه يوكله يف حتصيل األوراق التجارية،واستقصاء حقوقه 

لثابتة هبا،واختاذ ما يلزم لذلك.دون أن يوكله بالقيام بشؤونه األخرى كالبيع،أو اإلجارة مثال.فتعد وكالة خاصة ا
لذلك.وتنعقد الوكالة بني البنك والعميل،بتكليف العميل البنك بالقيام بعملية التحصيل،وإتيانه الصيغة الالزمة 

بالقيام بتحصيل األوراق نيابة عن العميل،وهذه الوكالة تعترب وكالة لالنعقاد وقبول البنك هلذا التوكيل ويلتزم البنك 
بقبض احلقوق الثابتة باألوراق التجارية.فهي وكالة بتحصيل الديون للعميل.وجيوز للوكيل إذا كان مفوضا الرأي من 

وامره وهذا من شأنه أن املوكل يف أمر معني،أن يوكل هبذا األمر غريه.ويعترب األخري نائبا عن الوكيل األول،يلتزم بأ
                                                           

ي،الواقع واألفاق،دراسة مقارنة وموازنة من اجلوانب القانونية واملصرفية والفقهية،مكتبة البعلي،حممود عبد احلميد:أساسيات العمل املصريف اإلسالم 1
 60ص،5،5228وهبة،القاهرة،مصر،ط

 (52سورة الكهف اآلية)2
 (31سورة النساء، اآلية) 3
( 51، يف كتاب احلج )5224، 5صحيح مسلم بشرح النووي،بتحقيق وضبط عصام الصبابطي،حازم حممد،عماد عامر،دار احلديث،القاهرة، ط 4

 (5252()545(،رقم احلديث)57،باب بيان وجوه اإلحرام)
صلى اهلل عليه -ولد جبوف الكعبة مبكة،كان صديقا للنيب-رضي اهلل عنها-حكيم بن حزام االسدي،أبو خالد،صحايب،ابن أخي خدجية بنت خويلد 5

 5088حديثا،ينظر:ابن حجر،رقم الرتمجة)48ه(،له يف كتب احلديث 14سنة)سنة،تويف باملدينة 568قبل البعثة،أسلم يوم الفتح،عاش -وسلم
 6/722،واألعالم،الزركلي5/342،

 272،ص3ج( ،3302(،رقم احلديث )60(،باب يف املضارب خيالف)57سنن أبو داود السجستاين،يف كتاب البيوع واالجارات) 6
 78ة منها،مرجع سابق،صزعرتي،عالء الدين:اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمي7
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ويكون .عملية حتصيل األوراق التجارية،فان للبنك أن يوكل بنك آخر الستقضاء حقوق العميل يسهل للبنك
 ، البنك الثاين،وكيال عن البنك األول،ومن مث يلتزم البنك الثاين بتعليمات البنك األول وليست بتعليمات العميل

األوراق التجارية،وسلم العميل حقوقه املالية،فان  ألنه ليس وكيال له،فهو وكيل لوكيله.وإذا قام البنك بتحصيل 
 .1الوكالة تكون منتهية،إذ تنتهي الوكالة بنهاية الشئ املوكل به وقد انتهى،وبذلك فقد حتقق غرضه منها

قابال ماديا عن عملية حتصيل األوراق التجارية يستحق البنك محكم العائد من تحصيل األوراق التجارية:-ثانيا
يف مواعيد استحقاقها.وهذا األجر أو هذه العمولة يلتزم بتقدميها العميل للبنك، ألن هذا األخري يعترب وكيال 
بأجر.والوكالة بأجر جائزة شرعا،سواء مت التحصيل عن طريق تسلم املبلغ نقدا وإعطائه للعميل،أو عن طريق 

ورقة التجارية من الرصيد الدائن حملرر الكمبيالة يف البنك،إىل الرصيد الدائن للمستفيد فيحال كون ترحيل قيمة ال
املدين والدائن يف الورقة التجارية يتعامالن من البنك نفسه.هذا إذا مت وفاء قيمة الورقة التجارية،وبالتايل تنتهي 

أداء قيمة ما طالبه به البنك بصفته وكيال عن خدمة البنك يف تسلمها وحتصيلها.أما إذا امتنع املدين عن 
عميله.فان اإلجراء املتبع هو حترير احتجاج عدم الدفع وتقدميه للمحكمة املختصة، لينظر القاضي يف األمر، وهذا 

-أي حترير احتجاج عدم الدفع-التحرير هو إثبات من البنك للقاضي،بأن املدين امتنع عن الدفع.وهذا اإلجراء
 القضاء أالستعجايل كما ينص على ذلك يف القانون التجاري اجلزائري.حيتاج ملصاريف) بروتستو( الذي مير يف

يتحملها العميل.ومن هنا كان لزاما على طريف عقد الوكالة املأجورة، ومها البنك اإلسالمي،والعميل حتديد شروط 
ا،أم املطالبة فقط؟.وهل تشمل  املطالبة أجرة الوكالة،وحتديد قيمتها، وما إذا كانت تشمل املطالبة والتحصيل مع

تكون مبينة يف عقد وكالة  ريف اليت يتحملها العميل البد أنوحترير احتجاج عدم الدفع أم املطالبة فقط؟ فاملصا
-صلى اهلل عليه وسلم-التحصيل تفاديا للغموض والغرر املفضي إىل اجلهالة املؤدية إىل النزاع.وقدثبت أن الرسول

 :وميكن جتزئة العوض املادي على الشكل التايل.2لغررهنى عن بيع ا

 .يستحق البنك مبلغا قدره كذا،على مطالبة املدين بقيمة الورقة التجارية+

 .ويستحق مبلغا قدره كذا،على حتصيل القيمة+

 .ويأخذ البنك ما دفعه من مصاريف يف كتابة رسالة االحتجاج املقدمة ضد املدين+

                                                           

  688، ص 6880اجلندي،حممد الشحات:التعامل املايل واملصريف املعاصر من منظور إسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط ،1
 1/451(،5153(،رقم احلديث )6(،باب بطالن بيع احلصاة،والبيع الذي فيه غرر)65صحيح مسلم بشرح النووي،يف كتاب البيوع)2



 
256 

أن أجرة الوكالة تنتهي بإمتام العمل املطلوب.فكيف نضمن مصاريف إضافية فوق والسبب يف هذا التفصيل،-
 ؟1أجرالوكالة،دون شرط مسبق أو بيان سابق بني البنك والعميل

نشري إىل أن البنك كوكيل بأجر،يستحق األجرة إذا قام بالعمل واإلجراءات املتعلقة باملطالبة بالدين  رأي الباحث:
الديون أم ال.وهوهنا كاحملامي الذي يستحق األجر مقابل وكالته يف الدفاع عن  يف تارخيه،سواء حصل قبض

موكله،سواء كسب القضية أم خسرها.وهبذا يتبني أن تعامل البنوك اإلسالمية يف حتصيل األوراق التجارية جائز 
 .2شرعا،ويأخذ حكم الوكالة بأجر

 ةالفرع الثاني: حسم األوراق التجارية في البنوك اإلسالمي

إن الدافع لعملية حسم األوراق التجارية هو احلاجة إىل السيولة،وعدم انتظار األجل،مما جيعل الدائن يقوم بتظهري 
الورقة التجارية اليت مل حيل أجلها بعد،تظهريا ناقال للملكية.يف مقابل أن يعطيه البنك قيمتها،بعد أن حيسم من 

نتظر البنك موعد استحقاق الورقة،ويطالب املدين هبا.فان دفع تلك القيمة األجر الذي يستحقه من العملية، وي
قيمتها صارت من حقه، وان امتنع املدين عن الدفع عاد البنك على الدائن بقيمة الورقة التجارية،وقد عرف 

متكن العميل من احلصول على مبلغ من النقود ،3اخلصم عملية ائتمانية)):احلسم)اخلصم( عدة تعريفات نذكر منها
اخلصم هو اتفاق يعجل به )) .4ابل نقل حق إىل البنك، غالبا ما يكون ورقة جتارية يتم تظهريها إىل البنك((مق

البنك اخلاصم لطالب اخلصم،قيمة ورقة جتارية،أو سند قابل للتداول،أو جمرد حق آخر،خمصوما منها مبلغ،يتناسب 
ذلك يف مقابل أن ينقل طالب الورقة أو السند أو احلق،و مع املدة الباقية حىت استيفاء قيمة احلق عند حلول أجل 

 عملية اذن تتلخص.5إىل البنك هذا احلق على سبيل التمليك،وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله(( اخلصم
من أجل احلصول على  ،سندا جتاريا قبل حلول موعد استحقاقه بنكالتجارية يف تقدمي العميل لل األوراق حسم

ويكون هذا التقدمي حسب االتفاق بنك وائد والعموالت اليت يتقاضاها البعد خصم الف ،دم حاالقيمة السند املق
                                                           

 438الدين:اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،مرجع سابق،ص  زعرتي،عالء1
 641شبري،حممد عثمان: املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص 2
اإلسالمية منها،مرجع يقصد باالئتمان: التنازل عن مال حاضر مقابل مال مستقبل،ينظر: زعرتي،عالء الدين:اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة 3

 424سابق،ص
( 216،الفقرة رقم) 5223حمي الدين،إمساعيل علم الدين:موسوعة أعمال البنوك من الناحيتني القانونية والعملية،دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة4
،3/5447 
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.وعملية حسم األوراق التجارية هلا أمهية  1ذي العالقة،تظهريا ناقال للملكية بنكالسند ألمر ال عن طريق تظهري
اعتبار أن األوراق التجارية تكون قصرية كبرية بالنسبة للبنوك،كوهنا جماال خصبا لالستثمار قصري األجل، على 

األجل يف الغالب،كما أن للبنك إمكانية إعادة حسمها من جديد عند البنك املركزي.كما هلا أمهية أيضا عند 
احلاسم،كوهنا عملية تعجل حلامل الورقة التجارية قبض املبلغ املقيد يف السند قبل حلول األجل،مما قد ال يتوافر 

ته اآلنية.لكن جتدر اإلشارة هنا إىل أن عملية احلسم ال تتم إال على أنواع خاصة من األوراق عنده لقضاء حاجا
التجارية وهي:الكمبيالة، والسند االذين،أما الورقة التجارية اليت تدفع حلاملها،فال ختضع لعملية احلسم لكون 

ك الرجوع إىل صاحبها،إذا مل يف لوهنا،وال يستطيع البنفا.فهي ال حتمل توقيعات من يتداو ضماهنا هشا،ضعي
املدين بقيمتها.وكذلك الشيكات ال ختضع لعملية اخلصم إذ هي بطبيعتها مستحقة الدفع لدى االطالع،فال مربر 
لتقدميها للحسم،إذ يكفي الدائن إبرازها للمدين ليدفع له قيمة الشيك.ويالحظ أنه ال يوجد ما مينع من حسم 

مثال ذلك:حوالة حق  التجارية.بشرط أن تكون معينة املقدار ومعروفة األجل، حقوق جتارية أخرى غري األوراق
وينتظر املصرف موعد  املالك يف األجرة إىل املصرف،حبيث يتسلم املالك قيمة الديون اليت تستحق على املستأجرين

 .2االستحقاق فيطالب هبا املستأجرين

البنك،وعلى العميل)احلاسم،الدائن( فالبنك يلتزم نتيجة على  وترتتب على عملية حسم األوراق التجارية،أثارا-
 تاما.بدفع مبلغ الورقة التجارية إىل صاحبها)الدائن(،وحيل حمل حامل الورقة الورقة التجارية إليه تظهريا تظهري

 ادحىت ميع الورقة التجارية،أوإعادة حسمها،أواالنتظار تظهري يف مجيع حقوقه وضماناته،فله احلق يف التجارية،
 عند الورقة من املسحوب عليه،وله احلق يف الرجوع عن مجيع املوقعني على الورقة واحلصول على مبلغ استحقاقها

عدم الوفاء له يف ميعاد االستحقاق.ويف املقابل يلتزم العميل)احلاسم(بعد تظهريه للورقة التجارية إىل البنك،يلتزم 
 الورقة التجارية،وهو املبلغ الذي يعرف يف عرف االقتصاديني باسمبدفع املبلغ الذي حيدده البنك مقابل خصمه 

 :3))األجيو((،ويتكون من ثالثة عناصر وهي

سعر احلسم)الفائدة(:وهو عبارة عن الفائدة الربوية املستحقة على مبلغ الورقة التجارية خالل فرتة األجل احملدد -5
 .رقة التجارية ، وتاريخ استحقاقهاهبا،وفرتة األجل هذه هي الفرتة مابني تاريخ حسم الو 
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العمولة:وهي املبالغ اليت حيددها البنك وفقا للمخاطر اليت قد يتعرض هلا عند عدم وفاء املدين بقيمتها، عالوة -6
 .على مقدار قيمة الورقة التجارية، وختتلف قيمتها حسب األجل املتبقي حىت ميعاد الوفاء

 .قوم البنك بإنفاقها نظري مطالبته بقيمة الورقة التجاريةمصاريف التحصيل:وهي املبالغ اليت ي-3

للورقة التجارية،له حكم شرعي سنعرفه يف الفقرة  حسمههذا املبلغ))األجيو(( الذي يأخذه البنك،مقابل -
 .املوالية)ثانيا(.وقبل ذلك نتطرق للتكييف القانوين والفقهي لعملية احلسم

 تعددت اآلراء يف بيان الطبيعة القانونية للحسم:األوراق التجارية حسم التكييف القانوني والفقهي لعملية-أوال
فالعميل  قرض بضمان الورقة التجارية، لتجارية يعترب من قبيل القرض،فهو.إذ يذهب البعض إىل أن حسم الورقة ا

ويرى البعض أن .1على النقود السائلة اليت هو حباجة إليها أو السند االذين إىل البنك،ليحصليعطي الكمبيالة،
حسم الورقة التجارية،هو حوالة حق،واحلوالة قد تغطي بيعا أو قرضا،أو رهنا،أو هبة.ويقول أنصار النظرية أن 
احلسم هنا شراء من البنك حلق آجل،بثمن عاجل،وهذا احلق موضوع البيع قد يكون هو احلق الثابت يف الورقة 

ويرى فريق ثالث،أن .2طالب احلسم،ضد مدين موقع على الورقةالتجارية،وقد يكون حقا خارج العالقة املصرفية ل
عملية احلسم هي تظهري ناقل للملكية، حتكم شروطه وآثاره قواعد قانون الصرف،وأنه ال حاجة لبيان طبيعة عملية 
احلسم إىل البحث عن السبب يف هذا التظهري.هل هو قرض،أو حوالة حق.ألنه يكفي أن يكون هذا السبب 

ويرى  .3روعا، وأن تكون بيانات التظهري الناقل للملكية،قد استوفيت ومن بينها أن القيمة وصلتموجودا ومش
كما فعلت -اىل جوهر عملية احلسم )اخلصم( دون أن نتقيد مقدماأنه جيب النظر ))4الدكتور مجال الدين عوض

فذا، له ظروفه وأهدافه، وبالتايل نظامه بإطار قانوين معني، فيعترب احلسم عمال مصرفيا فريدا أو -النظريات السابقة
 دين أو التجاري، شأنه يف ذلك شأناخلاص.دون حاجة إىل وصفه، أو إفراغه يف قالب مما يعرفه القانون امل

 5((.عمليات مصرفية أخرى كثرية.ملا تتصف به من مسات معينة جتعلها ال تنتمي ضمن عمل مصريف بعينه

 :أخذ التكييف الفقهي لتخريج عملية حسم األوراق التجارية، اجتاهني قدفم:التكييف الفقهي لعملية احلسأما -
اجتاه الرد على التكييف القانوين مبختلف نظرياته،اليت تعترب احلسم،إما حوالة حق،وإما تظهري ناقل للملكية، وإما 
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 .خيرج من جمال دراستنا،رعية،مما أدى إىل خالف فقهي كبريعقد بيع...اخل.وحماولة إسقاط ذلك على القواعد الش
إذ يقول األستاذ،الدكتورحممد عثمان -وهواالجتاه الغالب يف الفقه-واجتاه يعترب عملية احلسم مبثابة قرض ربوي

شبري:))التكييف الفقهي أهنا قرض ربوي،فالعميل اقرتض من البنك مبلغامن املال على أن يدفع أكثرمنه وهوقيمة 
عمائة دينار،على أن يدفعها من قيمة الورقة ألف ديناروالفائدة اليت يأخذها الورقة التجارية.مثل أن يقرتض تس

البنك نظري اإلقراض ختتلف تبعا لقيمة الورقة التجارية.وملوعداالستحقاق،أواملدة اليت يقرتض فيها العميل املبلغ من 
 .1رم((البنك،وهلذا فان حسم األوراق التجارية الذي تقوم به البنوك التجارية قرض ربوي حم

والبديل .ال جيوز للبنك اإلسالمي أن يتعامل هبذه املعاملةما تقدم،يرى الباحث أنه  وبناء علىرأي الباحث:
اإلسالمي لذلك أن البنك اإلسالمي ينبغي أن يعترب عملية احلسم هذه على سبيل القرض احلسن،دون أن يأخذ 

.وإمنا يقوم بتحميل العميل باملصاريف الفعلية اليت  أجرة زيادة على ما يدفعه حتت ما يسمى عمولة،أو فائدة،أو
وهبذا صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي،املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف .2يتكبدها يف حتصيل الورقة التجارية

 :3مايلي م . وقرر1/5226/ 54اىل2 ل املوافق ه55/5456/ 56اىل7اململكة العربية السعودية، من 

 .التجارية من أنواع التوثيق املشروع للدين بالكتابةاألوراق -5

 .إن حسم األوراق التجارية،غري جائز شرعا ألنه مسؤول عن دين النسيئة احملرم-6

حيصل البنك يف مقابل حسم  ة:ل المقترحائالبد الحكم الشرعي على عائد البنك من عملية الحسم، و-ثانيا
عملية احلسم،وعلى مصروفات التحصيل،كما حيصل على فائدة حمسوبة األوراق التجارية للعميل،على عمولة عن 

 :4عن الفرتة بني أجراء احلسم،وموعد االستحقاق.وسنعرف احلكم الشرعي لكل عائد من هذه العوائد كما يلي

بة العمولة:وهي اليت يتقاضاها البنك،مقدرة بقيمة الكمبيالة املخصومة،وهذه ال بأس بأخذ البنك هلا،إذ هي مبثا-
أجرة حيصل عليها البنك نظري قيامه بعملية احلسم،وحتمله للمخاطر النامجة عنها،وبذله املال،واجملهودالالزم 

 .إلجرائها،فان األجر جائز يف الشرع على أساس العمل أو املنفعة،وتقديرها يكون مبنيا على العدالة وعدم املبالغة
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 لغ أنفقها ونفقات حتمل هبا،ومن مث فان التزام العميل هبا،املصاريف:وهي تلك اليت يستحقها البنك مقابل مبا-
 ليس ناشئا من فراغ وإمنا يتحمل ما حتمله البنك،ألنه مل ينفقها إال بسبب طلبه عملية احلسم وقام هبا حلسابه.

ناه ما حتقيقا ملصلحته،ووفاء حباجته،ومادام األمر كذلك فمن العدالةأن يدفعها العميل.إذاخلراج بالضمان فان مع
خرج من الشئ من غلة ومنفعة وعني،فهو للمشرتي عوض ما كان عليه من ضمان امللك،فانه لو تلف املبيع كان 

 .من ضمانه،فالغلة له،ليكون الغنم يف مقابلة الغرم.فمن يغرم من حقه أن يغنم ما غرمه

وتتباين بتباين املدة السارية بني الورقة،  الفائدة:وهي سعراخلصم على الورقة التجارية،وهي ختتلف باختالف قيمة-
 على األوراق التجارية،وفق ضوابط األجرة وعدم تقريرهاوان التحديد يف الفائدة،.ستحقاقعملية احلسم وميعاد اال

  .جائز نفعا،وهوغري من القرض الذي جر وتعترب.جيعلها داخلة يف الربا ، الزمن واخنفاضها كلما قرب،ونسبتها إىل

 بدائل املعاصرين والباحثني الفقهاء بعض طرح فقد ؛والتجار للبنوك بالنسبة للحسم أمهية من بيانه تقدمونظرا ملا 
 : 1منها نذكر.يف البنوك اإلسالمية حلسم األوراق التجارية شرعية

 تظهريا التجارية الورقة العميل مع تظهري فوائد، أي دون الورقة، حلامل البنك من احلسن القرض :األول البديل
 فيه جار حساب له،و للبنك عميال الورقة حامل كان إذا الطريقة هذه  اتباع وميكن، 2بالقرض للوفاء ضمانا تأمينيا

 الناحية من مأخذ عليه يرد ال كان وإن))بأنه  البديل هذا وانتقد.أشهر بضعة يتجاوز ال قصريا الورقة أجل وكان ،
 –غري إسالمي  إسالميا،أو كان سواء- البنك نظريا فألن كونه أما قاصرا، حال نظريا أنه يبقى إال .الشرعية

 مجيع يف تقبله فلن خاصة حاالت يف قبلته احلل.ولو هذا مبثل البنوك تقبل أن فبعيد رحبية، مؤسسة استثمارية
 على اقتصر قاصرا فألنه كونه وأما الواقع، يف تطبيقه يصعب أنه إال جيدا نظريا كان وإن احلل فهذا احلاالت،

 موعد قبل على قيمتها احلصول يف ويرغب البنك يف جار حساب وله التجارية الورقة حيمل فيمن احلل إجياد
 . 3((نفسه البنك من استحقاقها
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 تظهري ذلك مع وحنو مضاربة، بعقد سلم، أو بعقد أو مؤجل، بثمن بيع بعقد البنك للعميل متويل :الثاين البديل
 بأنه أيضا، البديل هذا وانتقد.1فيها قد يرتتب أو ذمته يف يرتتب ملا  ضمانا تأمينيا تظهريا التجارية الورقة العميل

 مع االتفاق العميل بإمكان ألن عملي، غري نظري حل إال أنه «الشرعي احملظور يف الوقوع من خمرج فيه كان وإن
 وإطار.2((أصال التجارية األوراق مبسألة ارتباط غري من الصحيحة العقود أحد مظلة حتت معه والعمل البنك
 الوقت يف وحيصل احملظور يف الوقوع من التجارية الورقة حامل به يسلم للحسم وبديل شرعي خمرج هو املسألة
 .حاضرا نقدا التجارية الورقة قيمة على نفسه

 من كل غرض يتحقق الصورة وهبذه ،احلال يف يستلمها نقدية غري بسلعة للبنك التجارية الورقة بيع :الثالث البديل
 يكن مل إذا العوض هذا بيع ميكنه والعميل له، مناسب ربح حتقيق ميكنه العملية،فالبنك هذه من والعميل البنك
وحكم بيع األوراق التجارية هو اجلواز عند مجهور الفقهاء،لكن .3حاجته سداد بذلك يستطيع كي إليه، حباجة

 بأن،5(بالشراء لآلمراملركبة ) املراحبة بأسلوب البيع يتم أن ميكن أنه إال.4بشروط عديدة،ليست حمل دراستنا هذه
 حاال، البنك ميلكها ال موصوفة أو معينة بسلعة للبنك التجارية الورقة بيع على والعميل البنك التواعد بني أوال يتم
 حكم على يبىن النحو هذا على العقد وحكم.هبا الورقة مبادلة يتم يتملكها أن وبعد السلعة، البنك بشراء يقوم مث

 املركبة) املراحبة بيع جواز من املعاصرين الفقهاء والباحثني عامة إليه ذهب ما على وبناء .بالشراء مرلآل املراحبة
 ملزم غري بوعد مسبوقا، والعميل البنك بني التجارية الورقة بيع عقد كان إذا خاصة جائز، فهو ،(بالشراء مرلآل

 هلا، اجلزئي بالنظر املعاملة حكم يف هو تقدم ما أن إليه التنبيه ينبغي مما إال أنه.كليهما أو الطرفني أحد من صادر
 6:أمرين مراعاة ينبغي فإنه ،املعاملة هذه يف البنك توسع على يرتتب ما جهة من أي الكلي، النظر جهة من أما
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أيضا.أنظر: أسامة بن محود بن حممد الرحيم:بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه االسالمي،االميان للنشر والتوزيع،  بشروط الفقهاء، مجهور عند جائز
 607،ص5الرياض،السعودية،د.ط،ج

 154مرجع سابق،ص ، اإلسالمية الرزاق: املصارف اهلييت عبد 5
 بالكل مطلوبا باجلزء، مباحا يكون فاملباح البواقي، األحكام يتجاذهبا واجلزئية الكلية حبسب اإلباحة (:)) إن26،ص5املوافقات)ج يف الشاطيب قال 6

 مثاال يصلح األمثلة.ومما بعض أقسام...(( وذكر أربعة فهذه .املنع أو الكراهة جهة على بالكل عنه منهيا باجلزء، الوجوب،ومباحا أو الندب، جهة على
 وإن وهم غريهم، من جرت إذا وجتويزها العينة، أهل من جرت إذا املعامالالت بعض منع من املالكية فقهاء يقرره ما البحث مبحل صلة له مما ذكره ملا

 من ليس ملن بالنسبة املعاملة فإن واجلزئي، الكلي مسألة إىل ذلك إرجاع أيضا ميكن أنه إال غريهم، به ال يتهم مبا يتهمون العينة أهل أن إىل ذلك أرجعوا
 غري فتكون معتادة، متكررة معاملة العينة ألهل بالنسبة املعاملة أن حني يف متكررة، غري منفردة واقعة باعتبارها إليها ينظر جائزة ألنه معاملة العينة أهل
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 التمويل يف األجل مقابل من فيها البنك يربح اليت املعامالت يف التوسع أن من الباحثني بعض يراه ما :األول األمر
 ضوء على دراسته من بد ال الذي األمر هو،و أجلها من أنشئ اليت األهداف عن اإلسالمي بالبنك خروجا يعد

 اليت املعوقات مراعاة مع ،األهداف هذه صحة حتقيقها،ومدى أجل اإلسالمية من البنوك أنشئت اليت األهداف
 .1الشأن هذا يف واملستجدات البنوك  واجهت

 بالدين، التعامل على هلم تشجيع فيه،للتجار املستحقة الديون شراء يف البنوك اإلسالمية توسع أن :الثاين األمر
 خمالفة فيه وهذا باآلجل، البيع يف توسعوا للبنوك املؤجلة التجارية األوراق بيع ميكنهم أنه علموا إذا التجار فإن

فيه((  غري املربر التوسع ومنع الدين، ترشيد إىل تتطلع اإلسالمية الشريعة اإلسالمية،))فإن للشريعة كلي ملقصد
 الدين بكراهة السنة نصوص جاءت وهلذا املالية(( التعامالت يف استفحاله ومنع الدين إىل)) حماصرة وهتدف
 .2بيانه تقدم ما على منه والتنفري

اهلدف من عملية احلسم هو القرض بإتباع أسلوب التظهري، والعقود يف اإلسالم ينظر إليها من  رأي الباحث:
والتحول يف عملية حسم األوراق التجارية،من احلرام إىل احلالل يكمن يف 3ال من جهة الشكل،جهة املقصد واملعىن

وال  اصة بالتحصيل فهي من حق البنك،إلغاء ماخيصمه البنك من قيمة الورقة التجارية أما العمولة واملصاريف اخل
فقد زالت شبهة احملظور،بأن اكتفى يف عملية احلسم بالعمولة  .فإذا أمكن التخلي عن الفائدة،4إشكال فيها

وعن التحديد الذي يرتبط بقيمة الورقة التجارية،ومل يكن مثة  واملصروفات،وخال التقدير عن الربط بالفرتة الزمنية،
 .5ان العملية يكون حكمها اجلوازنفع مشروط للبنك،ف

                                                                                                                                                                                     

 فيشرتوهنا منهم التجار إىل فيذهبون عندهم وليست منهم السلع شراء لطلب أنفسهم نصبوا قوم)) املالكية عند العينة بأهل واملراد .االعتبار هبذا جائزة
 .البيوع من معناه يف وما بالشراء لآلمر املراحبة بيع يف توسعت إذا اإلسالمية املصارف على ينطبق التعريف هذا أن والخيفى.منهم(( طلبها ملن ليبيعوها

 فال املتاع الرجل عند يكون أن العينة قال:)) أنه أمحد عن روي وقد فقال:.(560،ص4املغين)ج يف قدامة ابن ذكره ما لذلك أيضا مثاال يصلح ومما
 النسيئة كره إمنا= عقيل ابن وقال .بنقد يبيع ال العينة غري جتارة له يكون أال للرجل أكره :وقال .بأس فال ونسيئة بنقد باعه فإن بنسيئة، إال يبيعه

 بنقد شراءها مث بالنسيئة السلعة بيع )يعين املسألة هلذه امسا العينة تكون أن وجيوز .باألجل الزيادة يقصد بنسيئة البائع أن الغالب فإن الربا، ملضارعتها
غريه((.أنظر :أسامة بن محود بن حممد الرحيم:  جتارة له إال أاليكون واليكره اتفاقا، مبحرم ليس بنسيئة البيع لكن مجيعا، بنسيئة به( وللبيع باعها مما أقل

 602،ص5بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه االسالمي،االميان للنشر والتوزيع، الرياض،السعودية،د.ط،ج
 620عاصرة يف الفقه االسالمي،مرجع سابق،صأسامة بن محود بن حممد الرحيم:بيع الدين وتطبيقاته امل 1
 622أسامة بن محود بن حممد الرحيم:بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه االسالمي،مرجع سابق،ص 2
 52،ص3بن عمر،عالء الدين أمني:رداحملتار على الدر املختار،دارإحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، د.ط،ج 3
 426اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،مرجع سابق،صزعرتي،عالء الدين: 4
 657اجلندي،،حممد الشحات:التعامل املايل واملصريف املعاصر من منظور إسالمي،مرجع سابق،ص 5
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 الفرع الثالث:رهن األوراق التجارية في البنوك اإلسالمية

 رهن األوراق التجارية هو مبثابة تظهريها تظهريا تأمينيا،ويقصد بالتظهري التأميين رهن احلق الثابت يف الورقة التجارية
الدين جتاريا أو مدنيا،وميكن أن يكون املظهر إليه ،ضمانا للوفاء بدين املظهر إليه يف ذمة املظهر سواء كان 

شخصا واحدا،أو عدة أشخاص،وال يهم أن يكون املظهر إليه شخصا معنويا من أشخاص القانون العام أو 
وحتكم .1القانون اخلاص.وقد أجاز القانون التجاري هذا النوع من التظهري التأميين يف السفتجة والسند ألمر

يلتزم بضمان الرهن،ومينع عليه أن  يف التأمني قواعد الرهن،فاملظهر يعترب راهنا،وجيب عليه أن املظهر باملظهر إليه
يأيت عمال ينقص من قيمة املرهون،أو حيول دون استعمال املرهتن حلقوقه يف حني يعترب املظهر إليه مرهتنا ويلزم 

حيني أجل الدين املرهون بالتظهري التأميين،حيق  باحملافظة على املرهون وصيانته وبذل النفقات الالزمة حلفظه.وعندما
للمظهر إليه أن يرجع على املظهر الستيفاء دينه مقابل إعادة الورقة املظهرة وفقا لقواعد الرهن التجاري،كما حيق 

كن له للمظهر إليه مبقتضى التظهري التأميين إدارة الورقة التجارية املظهرة،فيقوم بتقدميها للقبول أو الوفاء،كما مي
إقامة االحتجاج الالزم يف حالة عدم القبول أوعدم الوفاء للمحافظة على حقه املصريف على الوفاء بالورقة،ولكن 

ن،ألن هذا ليس للمظهر إليه املرهتن حق التصرف بالورقة املظهرة املثقلةبالرهن تصرفا يضعف حق املظهر الراه
ويعترب تظهري األوراق التجارية من ابتداع العرف ،2رهن عليهاوليس للمظهر إليه سوى حق الاألخري هو املالك هلا،

التجاري، من أجل نقل،أو رهن احلقوق الناشئة عن الورقة اليت يكون حملها دفع مبلغ معني من النقود.فالتظهري قد 
ريالناقل يكون الغرض منه نقل ملكية احلق الثابت يف الورقة التجارية من املظهر إىل املظهر إليه،وهذا هو التظه

 أن يقصد به جمرد توكيل املظهر إما ،و3مبثابة نوعا من احلوالة وتكفي فيه موافقة الطرفني عندالتظهري وهو للملكية،
مبثابة وكالة يف الفقه والقانون فالقاعدة الفقهية أن))إحالة  التوكيلي،وهو التظهري إليه يف حتصيل قيمتها،وهذا هو

وإما أن يقصد به رهن احلق الثابت يف الورقة .4مدينه وكالة يف الطلب والقبض((على ،الشخص من الدين له عليه
 رهن األوراق التجارية،أو تظهريها تظهريا تأمينيا لدى البنك اإلسالمي،فإليه،وهذا هو التظهري التأميين. إىل املظهر

اعتربت  إذا يتيح إمكانية رهنها،أما األوراق التجارية من األموال املنقولة،فان ذلك اعتربنا عدة إشكاالت.فإذا يثري
                                                           

 .م،تتضمن القانون التجاري،املعدل واملتمم62/82/5271املؤرخ يف12-71من األمررقم 485املادة1
 .م،املتضمن القانون التجاري62/82/5271املؤرخ يف 12-71من األمر رقم 486إىل 322أنظر املواد من 2
 338،ص6882،  5طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي،دارالكتب العلمية،بريوت، لبنان، ط-البوطييب،حممد بن بلعيد:األوراق التجارية املعاصرة 3
 5570خانه جتارة كتب للنشر والتوزيع، املادة رقم  جملة األحكام العدلية،جلمعية اجمللة،حتقيق:هواويين،جنيب،كار4
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احلامل املرهونة لديه.فهنا يربزخالف فقهي بني الفقهاء حول  للورقة حنو مبثابة سند ميثل مبلغا من الدين على احملرر
 :1رهن الدين يف الدين،أوعدم جوازه جواز

 جاز بيعه، بيعه، فكل ماجازمييل إىل جواز رهن الدين يف الدين للمدين دون غريه،ألنه جيوز ،مذهب األحنافف
مذهب و .2قال الكاساين،))وجيوزالرهن باملسلم فيه ألنه دين حقيقة والرهن بالدين أي دين كان جائز(( رهنه،

 رهنه،أي رهن الدين املستقر وجيوز)):جيوز فيه رهن الدين يف الدين،يف الرأي املرجوح عندهم،قال البهويت،احلنابلة
 قال يف (.يف ذمته،هذا أحد روايتني ذكرمها يف )االنتصار حبق له،أي ملن هويف ذمته  من هو عنده،أي عند

 .3رهن مايصح بيعه انتهى(( من األصحاب،حيث قالوا:جيوز )اإلنصاف(:))األوىل: اجلواز، وهو ظاهر كالم كثري
تسليمه،والثاين:)يعين على  عليه مقدور ممن هو أحد قويل الشافعية:قال الشربيين:))فاليصح رهن دين ولو وهو

 أحدمها وقال الشريازي:))ويف رهن الدين وجهان:.4يف املذهب(يصح رهنه تنزيال له منزلة العني(( القول اآلخر
 مينع من صحة وذلك غرر،جيوز،ألنه اليدري هل يعطيه أم ال رهنه كالعني. والثاين:ال بيعه فجاز جيوز،ألنه جيوز

يرون جواز رهن الدين للمدين ولغري و خيالفون اجلمهور يف هذه املسألة،ملالكية .فااملذهب املالكيأما يف .5العقد((
 6الذمة احلاضرة كالعني احلاضرة،قال ابن عرفة الدسوقي: ))فيجوز رهنه للمدين ولغريه...(( املدين،أخذا بقاعدة:

الدين يصح ولوعلى  يف التوضيح وغريه أن رهن ذلك وعبارته:))وذكر ،ونقل احلطاب عن )التوضيح( وغريه جواز
 .7هنا الصحة أيضا واهلل أعلم(( غائب،ويكفي يف حوزه اإلشهاد والظاهر

الراجح ما ذهب إليه املالكية والشافعية يف وجه،ألن الدين جيوز بيعه.وأما القول بأنه غري ان القول رأي الباحث:
لثقة هبا. وبناء على ما سبق جيوز للبنك مقدور التسليم فغري مسلم،ألن األوراق التجارية تتمتع خباصية التداول وا

 .8اإلسالمي قبول األوراق التجارية كرهن يف املديونيات

  مصرفيالدفع والتحويل الالمبحث الثاني:
                                                           

 335طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي،املرجع السابق،ص-البوطييب،حممد بن بلعيد:األوراق التجارية املعاصرة 1
 654، ص1،ج5206، 6الكاساين،عالء الدين:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان،ط 2
 387،ص3جمرجع سابق،بهويت،منصوربن يونس بن ادريس:كشاف القناع عن منت االقناع،ال3
 566،ص6الشربيين،حممد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،دار الفكر،بريوت،لبنان،ج4
 382،ص5بنان،د.ط،جالشريازي،أبو إسحاق،إبراهيم بن علي بن يوسف:املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،دارالفكر،بريوت،ل5
 635،ص3الدسوقي،حممد بن عرفه:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،حتقيق:عليش،حممد،دارالفكر،بريوت،لبنان،ج6
 4، ص1ج ، 5270  ،6ه(:مواهب اجلليل لشرح خمتصرخليل،دارالفكر،بريوت، ط214املغريب،حممد بن عبدالرمحن،)ت7
 642، ص6887 ،2ط، املعاصرة يف الفقه االسالمي،دار النفائس للنشر والتوزيع،عمانشبري،حممد عثمان:املعامالت املالية  8
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 اليت والتبادالت التعامالت تسهل وسائلو  طرق إجياد إىل الدائم سعيعمليات التجارة الدولية،العقود  ظهور رافق
 قبل من املنتهج التبادل أشكال من شكل أول كانت اليت املقايضة من وهذا ،االقتصادينياملتعاملني  هبا يقوم

 السلعية النقود هذه ذلك بعد.نقود  شكل يف السلع بعض إستعمال إىل الزمن عرب الشكل هذا تطور مث.اإلنسان
مرفقا  دوما يكون التجاري التبادل ألشكال بديلة وسائل عن البحث.فنقدية وأوراق معدنية بقطع تعويضها مت،
 املعدنية القطع من جعل .ممامستمر ارتفاع يف هو الذي،ألشكال وحجم التعامالت التجارية الزمين التطورب

 أصبح وبالتايل ، بعد عن التعامالت وكذا الكربى القيم ذات التعامالت حالة يف بالغرض تفي ال النقدية واألوراق
 بالبنوك دفعمما، يف التجارة اخلارجية خاصة الدفع عمليات تسهيل هبدف جديدة وسيلة تطوير أيضا الضرورة من

 الدفع وسائل وحتديث تطوير هبدف وإتباعها،هبا القيام الواجب اإلصالحات بعض اقرتاح إىل املالية واملؤسسات
 إىل ،نتيجةاآليل النقد أو،اإللكرتونية النقود،فظهرت واألمان بالفعالية تتميز جديدة دفع وسائل إدماج طريق عن،

 ،والنقود االلكرتونيةالبنكية البطاقةف .املتطورة اإلقتصاديات يف واملبادالت التعامالت حجم تعقد وكذا اهلائل النمو
اليت تقوم هبا البنوك ،والتحويل املصريف دفععمليات ال .وأضحتالتقليدية الدفع وسائل تفكيك مسار قمة متثل

داخليا وخارجيا،عن طريق حتويل وصرف العمالت الوطنية واألجنبية،من اخلدمات اهلامة يف جمال اإلعتمادات 
املصرفية.وتسديد االلتزامات املالية بالعمالت املختلفة للبنوك اخلارجية.خاصة مع احلركية الكبرية اليت تعرفها التجارة 

ة جعلت من العامل قرية صغرية،وحولت عمليات التبادل التجاري التقليدية إىل عمليات اخلارجية يوميا،يف ظل عومل
 ، الكرتونية سريعة،فأصبح بإمكان كل فرد منا التجول يف أسواق افرتاضية،واقتناء ما حيتاجه من السلع واخلدمات

تم ذلك إال بواسطة عقود الصرف وإبرام العقود اآلنية واملؤجلة،والدفع عن بعد بأية عملة حملية،أو عاملية.ولن ي
بل أصبحت هي الوسيلة املثلى للدفع يف .اليت سهلت الكثري من العقبات يف جمال التجارة،والتحويل الدولية

ومن شخص آلخر دون ،عمليات التجارة اخلارجية.فمن أبرز إجيابياهتا تسهيل حتويل األموال من مكان آلخر
. فاعل يف حتقيق األمن واالطمئنان للعمالء زال رواجا كبريا ملا هلا من دورتكلفة تذكر.وقد القت هذه اخلدمة وما ت

وفيها مصلحة  ،إىل جانب كوهنا وسيلة مشروعة ونافعة قلة التكلفة على األطراف املستفيدة منها، ها منز يميماو 
لية الثانية واملتمثلة ،مث لآل(مطلب أول)آلية الدفع املصريف ليس يف الشريعة ما مينعها.ويف هذا املبحث نتعرف عن

دفع يف التجارة  تاكوسيل  امتنياهلهلاتني اآلليتني لواقع العملي مع االشارة اىل ا(مطلب ثاني) يف التحويل املصريف
 .اخلارجية داخل البنوك اإلسالمية

 االلكتروني المصرفي الدفع المطلب األول:
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 دول خمتلف يف البنوك جعل ما وهو .وعمله سريه مدى عن مؤشرا اقتصاد ألي ،املصريف الدفع وسائل نظام يعترب
 يتطلب عصر ىف فعالة تعد مل التقليدية الدفع وسائل ألن .أولوية الدفع وسائل وحتديث تطوير بأن تدرك ،العامل

تأثرا بنتائج العوملة ،خاصة يف ميدان التجارة الدولية،وهو أكثر امليادين والصفقات املعامالت معاجلة ىف السرعة
 دفع وسائل خبلق التكنولوجى التطور هذا  مسح ولقد.وما نتج عنها من تطور تكنولوجي رهيباالقتصادية،

 ،وهي الوسائل اليت ال تزال بعيدة عن االستخدام يف اجملتمع اجلزائرياملادي الطابع من وجمردة مكلفة غري إلكرتونية

من املوزعات البنكية والربيدية يف بالدنا،ما جيعلها غري فالبطاقات املصرفية ال تستخدم حلد اآلن إال لسحب النقود 
 يف التجارة اخلارجية املصريف االلكرتوين عن ماهية أدوات الدفع نتعرفويف هذا املطلب .1فّعالة بالشكل الكايف

 .(فرع ثان) يف البنوك االسالمية (،مث حناول التعرف عن تلك األدوات والوسائلفرع أول)

 االلكترونيالمصرفي ماهية الدفع األول: الفرع 

 املعلومات نقل إمكانية وكذلك،متطورةو  سريعة إتصال وسائل ظهور يف املتمثل احلايل التكنولوجي التطور أدى
 اإللكرتونية الدفع بوسائل يعرف ما وظهور الدفع وسائل تطور مؤمنة،إىل مصرفية شبكات بسرعة،ووجود

 الوسائل،ومبا تتميز عن غريها من وسائل الدفع التقليدية؟هذا ماسنجيب عنه فيمايلي:فما مفهوم تلك .واإلفرتاضية

                                                           

عدى ذلك يقتصر استخدام اجلزائريني للبطاقة اإللكرتونية على عملية سحب األموال من شبابيك الربيد والبنوك فحسب، بيد أن استعماهلا ميكن أن يت1
هو ما حتضر احلكومة إلطالقه .غاز، أو حىت شراء قميص على األنرتنت...خدمة الدفع اإللكرتوينبكثري كاقتناء املشرتيات،ودفع فاتورة املاء أو ال

يف إطار اإلصالح املايل الشامل ورقمنة االقتصاد، من خالل حتديث وعصرنة وسائل الدفع يف بالدنا ملواكبة  6852وتعميمه يف اجلزائر هناية سنة 
بعد فرض التعامل بالصكوك البنكية على كل  .ائري بطاقة دفع إلكرتوين خاصة بداية من السنة املقبلةالتطور التكنولوجي احلاصل، فيصبح لكل جز 

مليون سنتيم مؤخرا، حيوز ملف حتديث وسائل الدفع يف اجلزائر وتعميم خدمة الدفع اإللكرتوين على حصة  588املعامالت املالية اليت تفوق قيمتها 
رة املالية، كونه يأيت للحد من مستوى تداول النقود خارج النظام املصريف، فالبطاقات املصرفية ال تستخدم حلد اآلن األسد من االهتمام على مستوى وزا

وحسب مصدر حسن االطالع من الوزارة، فقد مت برجمة .إال لسحب النقود من املوزعات البنكية والربيدية يف بالدنا، ما جيعلها غري فّعالة بالشكل الكايف
خل حيز الجتماعات واللقاءات مع خمتلف البنوك واهليئات املصرفية ملناقشة ملف توسيع عملية الدفع بالبطاقة اإللكرتونية يف اجلزائر، اليت ستدمجلة من ا

 .بطاقة مليون 51، وحسب أرقام الوزارة فستصل عدد بطاقات الدفع اإللكرتوين اليت يرتقب توزيعها يف املرحلة األوىل حوايل 2016التنفيذ منتصف 
ولة، أال وهي يبدو أن البطاقة اإللكرتونية ستواجه ندا قويا لطاملا الزم جيوب اجلزائريني وسيصعب عليها إزاحته من معامالهتم التجارية اليومية بسهو 

للجزائريني، واليت تنحصر يف سحب  باملائة فحسب من التعامالت التجارية 1النقود، فحسب آخر أرقام وزارة املالية متثل املعامالت التجارية اإللكرتونية 
وين كوهنم تعودوا النقود من املوزعات االوتوماتيكية، ما يستدعي التفكري جديا يف املوضوع، فاجلزائريون عازفون متاما على استغالل بطاقات الدفع اإللكرت 

النوع من التعامل اآليل، كونه جديدا وحديث النشأة يف بالدنا، على التعامالت النقدية، ما يعيق تغيري الذهنيات فضال عن عدم ثقة املواطنني جتاه هذا 
 سلوك باإلضافة إىل غياب االتصال والتحسيس والتوعية بأمهية استغالل الدفع والسحب اآليل. وهنا يكمن حتدي اهليئات املالية واملصرفية لتغيري

 6852قتصادي بعنوان : بطاقة إلكرتونية للدفع يف جيب كل جزائري هناية أنظر مقال ا.اجلزائريني ومصاحلتهم مع آليات الدفع والسحب اإللكرتوين
 . 6851أكتوبر54جريدة الفجر اجلزائرية اليومية ليوم 
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جديد يتالءم  معطى،كااللكرتونية الدفع وسائلان ظهور  وخصائصها: االلكترونية الدفع وسائل مفهوم-والأ
،جاء يف ظل احلاجة االلكرتونية التجارة وانتشارا التكنولوجي استخدام اكتساح ضوء يف مع االفرازات احلديثة

 بلن،القانو  اليفرضها الدفع أنظمة ،تتالءم مع متطلبات العصر احلديث.خاصة وأنحديثة دفع وسائل بتكارال
 تتدخل أن وقبل،التكنولوجية التطورات بلد،وكذا ألي واقتصادية واجتماعية وتارخيية ثقافية مميزات عن تنتج

وسنحاول تعريف هذه .1ما بلد يف الدفع وسائل استعمال وطرق أشكال حتدد املميزات هذه فإن التكنولوجيا
  ج بعض خصائصها فيمايلي:،مث نستنت الوسائل

 االجتماعي بالقبول للدفع،حظيت وسائل عدة االقتصادي النشاط عرفااللكترونية: الدفع وسائل مفهوم-1
 بأنواعه، كالشيك أخرى وسائل عدة اإلنسان عرف السيولة، التامة الوحيدة الدفع وسيلة النقود إىل فباإلضافة هلا،

نشري و  .،مث ظهرت وسائل الدفع االلكرتونية كمعطى جديد فرضته التجارة االلكرتونية..اخل ألمر، السند السفتجة،
 باملفهوم الدفع، وسائلضيق.فيقصد باآلخر و  واسع، أحدمها مفهومان ،يتم اطالقها عادة وفقوسائل الدفع اىل أن
 تبادل إمكانية النقود تؤمن حني يف .القيم وخزن لقياس أدوات متثل فهي التقليدية، الوظائف إحدى هلا الواسع
وسائل الدفع  عبارةوتطلق .التبادل أثناء نقود، إىل حولت السلع كل قيم لوكانت حيدث،كما هذا كل .السلع

 النقدية لقطع.مثل اسيولة إىل للتحويل القابلة النقدية األصول على حتتوي النقدية،اليت اجملاميع الضيق،على باملفهوم
 التعريف نتناول ولتقدمي تعريف شامل لوسائل الدفع.2والبنكية الربيدية اجلارية البنكية،احلسابات املعدنية،األوراق

 ،مث التعريف القانوين هلا.االقتصادي

  مهما اليت األدوات، كل:))هناأ علىBonneau Thierry االقتصادي هاعرف لقد :التعريف االقتصادي-أ
 االقتصادي  عرفها كما.3((األموال بتحويل األشخاص لكل تسمح املستعملة، التقنية واألساليب الدعائم  كانت

Duclos Thierry تسمح املستعملة، والتقنية، املنتهجة الدعامة مهماكانت اليت الوسائل مجلة:))هناأ على 
 أهنا علىD’hoir Lauprêtre Catherine االقتصادية  عرفتها.و 4((األموال بتحويل شخص لكل

                                                           

 االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم قسم-ماجستري رسالة -اجلزائري املصريف النظام لتأهيل كعنصر الدفع وسائل حتديث :أمحد سيد محيزي 1
 14 ص ،6886اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم

2 Yves Crozet, Bernard Belletante, Pierre-Yves Gomez, Bernard Laurent : Dictionnaire de 
Banque et Bourse , Armand Colin , Paris, Avril 1993 , p210. 
3 Bonneau Thierry : Droit Bancaire , édition Montchrestien ,Paris, 1994,p41. 
4 Duclos Thierry : Dictionnaire de la banque , 2ème édition ,SEFI , bibliothèque national du 
canada , 1999 , p 308. 
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 اخلاصة، كالشيكات بنكي سند،املستعمل السند كان مهما شخص، لكل أيضا األموال بتحويل تسمح وسائل))
 وأيضا الشيكات إصدار يف خصوصا مشرف، هو هنا البنكي ودور.بنكية حتويالت ألمر، سند الدفع، بطاقات
  .1((العميل وحلساب باسم األخرى التجارية األوراق وحتصيل بإصدار

 اجلانب عرفت عدة تشريعات وسائل الدفع االلكرتوين ويف هذا:االلكرتونية الدفع وسائلالقانوين ل تعريفال-ب
 عرف الذي،االمريكي املوحد التجاري التقنني يف، ،والتشريع االجنليزياألمريكي التشريع نذكر على سبيل املثال

 التحويل مبجموعة تبدأ اليت اخلطوات جمموعة ه))بأن املصريف املصدر عن الصادر التحويلو  االلكرتوين الدفع
 أمر أي ذلك ويشمل ا.كتابي أو ،إلكرتونيا شفويا ذلك و اآلمر من للمستفيد الدفع هبدف املستفيد عن الصادر
 قيمة دفع املستفيد بنك بقبول النقل ويتم التحويل أمر تنفيذ إىل يهدف الوسيط البنك أو اآلمر بنك عن صادر
( لسنة 3( من املادة )5أما يف اململكة املتحدة فقد تقرر يف الفقرة ).((االمر يف املبني املستفيد ملصلحة احلوالة

))...تعد وسيلة مقبولة من األشخاص اآلخرين غري الذي قام ا:م من تشريع اخلدمات واألسواق املالية أهن6888
فقد عرفت فيها على أهنا ))  6885بإصدارها (( وقد مت تعديل هذه املادة بتشريع تنظيم النشاطات املالية لسنة 

)ب( صادره على   قيمة نقدية ممثلة بناء على طلب املصدر هلا واليت تكون إما )أ( خمزونة على جهاز الكرتوين
 عيشر تال يف.أما 2...((غري املصدرين هلاوصل االعتمادات )ج( مقبولة كأداة دفع من قبل األشخاص اآلخرين 

وسائل الدفع بصوره  م 5206يناير  64 يف الفرنسي فقد حددت املادة الرابعة من قانون البنوك الفرنسي الصادر
و حتويل األموال أيا كانت الطريقة الفنية اليت )) كل الوسائل اليت تسمح لألشخاص بنقل أ ا:عامة بالنص على أهن

 بطاقة كلبطاقات الدفع باعتبارها أهم وسيلة للدفع  االلكرتوين بأهنا: )) املشرع افرنسي عرف كماتعمل هبا ((.  
 أو مالية مؤسسة أو قرض هيئة طرف من إال تصدر أن ميكن وال األموال، بنقل أو بسحب حلاملها تسمح

 التشريع عرفو .3((الربيد مصاحل العامة، اخلزينة كاملصارف، البطاقات إصدار أو بوضع هلا مرخصة مصلحة
                                                           

1 D’hoir Lauprêtre Catherine : Droit du crédit – édition ellipses – Lyon– 1999 – p 11. 
2 Electronic mony calso known as electronic cash, electronic currency , digital curreny ,digital 
money or digital cash erfers to money which is exchanged only electronic ally , typically,thisin 
volresuse of computer net works,theintent and digtal stored value systems. 
www.wikipedia.com مداخلة متاحة على شبكة االنرتنت   
3 Jeantin Michel et le Cannu Paul : « Droit Commercial - Instruments de Paiement et de crédit, 
Entreprise Difficulté », 5éme édition, Précis Dalloz, Paris, 1999, p 02. 

http://www.wikipedia.com/
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 العمليات)) هو اهب املقصودبأن وسائل الدفع االلكرتوين ، االلكرتونية التجارة مبادالت قانون خالل من التونسي
 .1((االلكرتونية املبادالت عرب تتم اليت التجارية

 اىل غاية سنة صريح بشكل االلكرتونية الدفع وسائل يتنب تقنية فنشري بداية اىل أنه مل، اجلزائري التشريع أما-
 متكامل، بشكل احلاصل التكنولوجي التطور يساير تام، بشكل هبا خاص قانوين نظام وجود ومع عدم ، 6851
 أطرافها قبل من استخدامها عن الناجتة القانونية العالقات وحيكم،أنوعها ملختلف املتعددة الوظائف تنظيم ال ميكن

 3والقرض بالنقد املتعلق 83/55 األمر رقم يعتربو .2وتطويرها ،املالية املعامالت واستقرار سالمة يضمن وكذا ،
 املادة خالل نص من ذلك ويتضح ،املصريف القطاع يف احلديث اإللكرتوين التعامل تضمن جزائري قانون أول
 مهما األموال حتويل من شخص كل متكن اليت األدوات كل دفعال وسائل ))تعترببقوله  املذكور األمر من69
 وسائل من االنتقال اجلزائري املشرع نية النص هذا خالل من ويتبني.4((املستعمل التقين األسلوب أو السند يكن
 أوت 63 بتاريخ املؤرخ 81/82 األمر وبصدور ذلك وبعد.إلكرتونية حديثة دفع وسائل إىل الكالسيكية الدفع

 الدفع وسائل )) مصطلح املشرع صراحة  استعمل الثالثة منه املادة ويف،5التهريب مبكافحة املتعلق 6881
 من املشرع انتقل وبذلك.التهريب ملكافحة الوقائية واإلجراءات التدابري بني من املشرع اعتربها حيث (( اإللكرتوين
 املتمثل دقة أكثر مصطلح إىل، ((69املادة نص يف الوارد املستعمل التقين األسلوب أو السند يكن مهما مصطلح

 ثالثة فقرة أضاف املشرع 2005 فيفري 06 يف املؤرخ 81/86 رقم القانون ومبوجب. اإللكرتوين الدفع وسائل يف
 يف حمددة إلكرتونية تبادل وسيلة بأية أيضا التقدمي يتم أن ميكن على)) نص السفتجة وفاء يف 414 للمادة

  .للوفاء الشيك تقدمي مبناسبة 502 املادة إىل الفقرة هذه نفس إضافة مت ولقد (( هبما املعمول والتنظيم التشريع
 من الرابع  الكتاب إىل رابع، باب  2005 فيفري 06 يف املؤرخ 81/86القانون مبوجب املشرع أضاف كما

 يف وذلك والدفع السحب بطاقات يتضمن منه الثالث الفصل .التجارية بالسندات واملعنون ،6التجاري القانون
                                                           

 2000 لسنة 83 رقم االلكرتونية التونيسي التجارة مبادالت املادة الثانية من قانون 1
 احلقوق، جامعة كلية اخلاص، القانون ىف املاجيستري شهادة لنيل مقدم حبث ، السحب و والقرض للدفع اإللكرتونية البطاقات: أمينة عمورى بن 2

 6 ص قسنطينة، منتورى
 .املتعلق بقانون النقد والقرض اجلزائري املعدل واملتمم 6883أوت62املؤرخ يف  55-83انظر:األمر رقم  3
 اجلزائرية الدميقراطية للجمهورية– الرمسية اجلريدة القرض. و بالنقد يتعلق 2003 أوت 26 يف مؤرخ 55/83رقم   رقم من األمر ( 69 ) املادة 4

 11 ص ،2003 أوت 27 ريخبتا الصادرة  52 العدد  الشعبية،
رجب 60املؤرخ يف 82-81املتضمن املوافقة على األمر رقم6881ديسمرب35املوافق  5462ذي القعدة  62مؤرخ يف  81/57انظر القانون رقم  5

 املتعلق مبكافحة التهريب.6881غشت63املوافق5462
 2بتاريخ 55،اجلريدة الرمسية العدد  62/2/5271الصادر يف  71/12املعدل واملتم لألمر  6881فيفرى  82املؤرخ يف   81/86القانون رقم  6
 55،ص 86/6881/
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احملدد للقواعد العامة للتصديق  51/84وبقي الوضع على حاله اىل غاية صدور القانون رقم63مكرر 543 املادة
 .1الورقي للمحرر اليت القيمة ذات االلكرتوين لمحررل وأصبح امتام لةأاملس حسموالتوقيع االلكرتونيني،والذي 

 السلع بتبادل اخلاصة املعامالت تسهيل أجل من اجتماعيا املقبولة األداة تلك هي الدفع وسيلة رأي الباحث:
 السندات تلك القانونية، النقود جانب إىل الدفع، وسائل زمرة يف وتدخل.الديون تسديد وكذلك واخلدمات

لوسائل الدفع  باالضافة.أعماهلم يؤدون عندما التداول يف حاملوها يدخلها اليت القرض وسندات التجارية
 ومتكني التداول تسهيل مهمتها دفع أداة فهي:أساسية زوايا ثالث من الدفع وسائل إىل النظر ميكن.و االلكرتوين

 التجارية األوراق على أقل وبصفة املعاصر، شكلها يف النقود على باألساس ينطبق وهذا بسهولة، الصفقات إجراء
 خاصة ينطبق األمر وهذا العاجل، للدفع أدوات متثل أخرى، جهة ومن .التجار فئة بني التداول حمل تكون عندما
 إما لألفراد يسمح امتالكها أن حيث الزمن، يف اإلنفاق نقل من متكن أدوات هيااللكرتونية .ف النقود على

 األساس يف هي،ألموال حتويل عمليةو كل ه االلكرتوين فالدفع .املستقبل يف أفضل فرص انتظار أو حاليا بإنفاقها
 ما شبكة أو تلفوين خط عرب البيانات إرسال و الكمبيوتر، أجهزة باستخدام أي رقمية بطريقة خدمة أو لسلعة مثن
 .الشروط بعض إىل يستجيب أن جيب الدفع، وسيلة اختيار فإن العموم، وعلى.البيانات إلرسال طريقة أي أو

 كوسيلة دورها أداء يف فشلها إىل هلا اجملتمع رفض يؤدي أن وميكن هلا، العام القبول ضرورة الشروط هذه وأول
وتكون مقبولة من طرف .2دفع  كوسيلة اعتبارها ميكن اليت الوسائل ماهية النقدية األنظمة عادة وحتدد .دفع

 اجلميع مما مييزها عن غريها من الوسائل.

 :3مايلي منها نذكر خصائص عدة االلكرتونية الدفع وسائلل:االلكترونية الدفع وسائل خصائص-2

 االستخدام يتم حيث الدول مجيع من مقبولة وسيلة أهنا أى:الدولية بالطبيعة االلكرتونية الدفع وسائل تتسم-
 .العامل أحناء كل يف املستخدمني بني إلكرتوين فضاء عرب تتم الىت املعامالت يف احلساب لتسوية

 أو رقمية ذاكرة هبا بطاقة تتضمنها نقدية قيمة وهي االلكرتونية النقود استخدام خالل من االلكرتوين الدفع يتم-
 .التبادل عملية ادارة على تضمن الىت للمؤسسة الرئيسية الذاكرة

                                                           

حيدد القواعد العامة للتصديق والتوقيع االلكرتونيني،  6851ه املوافق أول فرباير 5432ربيع الثاين  55املؤرخ يف   84-51أنظر القانون رقم  1
 6851فرباير58،بتاريخ2اجلريدة الرمسية العدد 

 35ص ، 6881، 4،اجلزائر،ط اجلامعية املطبوعات ديوان البنوك، تقنيات :الطاهرلطرش  2
 العلوم ىف املاجيستري شهادة نيل مذكرة اجلزائرية، التجربة اىل اإلشارة مع والعشرين احلادى القرن املدفوعات نظام إسرتاتيجيات: لوصيف عمار 3

 43 ص ، 6882قسنطينة، منتورى، االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية،جامعة
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 متباعدين اطراف بني العقد إبرام يتم حيث بعد عن االلكرتونية املعامالت لتسوية األسلوب هذا استخدام يتم-
 وسائل بفضل االلكرتونية املعلومات بتبادل املسافات خالل من ،أى االنرتنيت شبكة عرب الدفع ،ويتم املكان يف

 يتم العقد طريف بني املباشر باالتصال تسمح الكرتونية للمعطيات وفق بالدفع أمر إعطاء يتم الالسلكية االتصال
 :1االسلوبني بأحد االلكرتوين الدفع

 املعلومات بتبادل وذلك ، االنرتنت شبكة عرب الدفع الغرض هلذا سلفا خمصصة نقود خالل من:األول األسلوب
 ميكن ،ال النقود هذه من اخلصم بعد يتم ال الدفع فان مث ومن الالسلكية االتصال وسائل بفضل االلكرتونية

 . الطريقة هذه بغري عليها األخرى املعامالت تسوية

 املبالغ إن بل الغرض هلذا مسبقا خمصصة مبالغ يوجد ال حيث،العادية البنكية بطاقات خالل من:الثاين األسلوب
 .مالية معامالت أى لتسوية كالشيك ىأخر  بوسائل عليها للسحب قابلة البطاقات هبذه عليها السحب يتم الىت

 لتسهيل بعد عن تتم الىت العمليات هذه إدارة تتوىل أجهزة توافر أى: ذلك إلمتام معد مصريف نظام تواجد يلزم -
 :الشبكات من نوعني خالل من االلكرتوين الدفع يتم بينهم فيما الثقة وتوفري األطراف تعامل

 جتارية وعالقة معامالت وجود ذلك ،ويقتصر التعاقد أطراف على هبا االتصال يقتصر خاصة شبكة: األول النوع
 .بينهم مسبقة ومالية

 . معينة روابط ذلك قبل بينهم توجد ال األفراد بني التعامل يتم حيث عامة شبكة:الثاين النوع

،اال أهنا  االلكرتونية الدفع وسائل بالرغم من املزيا اليت تتمتع هبا:االلكترونية الدفع وسائل وعيوب مزايا-ثانيا
 ككل وسيلة أخرى هلا عيوب أيضا وهذا ماسنتعرف عليه فيمايلي:

 االلكرتوين لدفععبارة عن بطاقات لمتلك وسائل الدفع االلكرتوين،سواء كانت :االلكترونية الدفع وسائل مزايا-أ
 العديد من املزايا نذكر منها: .الكرتونية نقود ،أم كانت

تتعدد املزايا يف استخدام بطاقات الدفع االلكرتوين،بتعدد أطرافها.وهلذا :االلكترونية الدفع بطاقات مزايا 1-
 سنتكلم عن مزاياها بالنسبة لكل طرف فيمايلي:
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 اىل بالنسبة االستخدام ويسر، سهولة هو اوضحها ولعل ،املزايا من الكثري البطاقة هذه حتقق:حاملها اىل بالنسبة
 ، الورقية للنقود بالنسبة كبري بأمان تتمتع على كوهنا زيادة،الورقية النقود معها يستخدم ال أنه ويكفي ا.حامله

 الشركة أو البنك من االقرتاض من يستفيدون الذين وغريها،هم االئتمانية البطاقة حاملي فإن ذلك إىل وباإلضافة
 لفرتات جماين ائتمان له متنح فهي هذا ويف ،البطاقات حاملى إىل بالنسبة سهلة عملية وهي. أجل اىل املصدرة
 املزايا ،ومن رقمها ذكر مبجرد، اهلاتف طريق عن فورية شراء صفقة يتم أن له ميكن حاملها فإن كذلك. حمددة

 اخل الطوارئ وا، السفر عند اهلوية إلثبات كبطاقة ئتمانيةالا بطاقةال استخدام حق ه منمتكنا أهن كذالك األخرى
 وضياع.الفندق ىف كالسكن خمفض بسعر وخدامات سلع على احلصول إمكانية هي أخرى ميزة هناك ،وكذالك

 أن إال عليه ما إذا ،األخرى املالية الوسائط وبعض الورقية النقود خبالف حلاملها مشكل ميثل ال الوسيلة هذه
 صاحبها وإعطاء هبا التعامل رفض عن التجارة لدى باإلعالن األخرية هذه وتقوم املصدرة للجهة لإلبالغ يتقدم
 . 1جديد رقم حتمل جديدة بطاقة

 عامة بصفة الدفع ووسائل البنكية البطاقات من ،البائع حلقوق ضمانا وأقوى أمانا أكثر هناك ليس:للتاجر بالنسبة
 على املبيعات زيادة إىل يؤدي قد ذلك على فضال .البائعني حقوق وصول تضمن هلا املصدرة الشركة أن ذلك

 ختلصهم ميزة حققو التجزئة جتار أن كما،الورقية بالنقود االنفاق مثل االنفاق إىل عادة ينظر ال حاملها أن أساس
 ديون متابعة يف املتمثل ،البائعني على كبريا عبئا أزاحت فإهنا أيضا اجلانب هذا ومن،الصندوق اختالسات من

 .2املصدرة والشركات البنوك عاتق على يقع أصبح حيث، الزبائن

 مثال بلغت فقد ،األرباح حتقيق بدليل ،الوسائل هذه مصدر عليها حتصل عديدة مزايا مثة ا:مصدره اىل بالنسبة
 خمتلفة رسوما مثة فإن ذلك عن وفضال .دوالر بليون 1991 عام االئتمانية البطاقات محلة من بنك سييت أرباح
 ورسم ،العضوية رسم ذلك يف املستخدم،ويدخل املبلغ من مئوية بنسب حمددة أو مقطوعة مبالغ كانت سواء

 حيققها اليت األرباح قبل من تعترب الفوائد و الغرامات فإن كذلك.النقدي السحب على املفروض والرسم التجديد
 يف التأخري فوائد عن فضال.3اخل....البطاقة ضياع وغرامة التسديد يف التأخري غرامات ذلك ومن البطاقة، مصدر
 فإن ذلك إىل باإلضافة و .السفر وبطاقات االئتمان بطاقات يف النقدي السحب طريق عن القرض وفوائد السداد

                                                           

العلوم ومالية،كلية  نقود أطروحة دكتوره،6858-2005اجلزائر  حالة- اإللكرتونية التجارة ظل ىف املصرفية الدفع وسائل تطوير: الدين جليد نور 1
 91 ،ص 2010 اجلزائر، االقتصادية،جامعة

 49 ص ، 6886بريوت، لبنان، ،جامعة احلقوق لكلية السنوى العاملى املؤمتر اىل مقدم تداوهلا،حبث وآلية املصرفية النقود :النجار اهلادى عبد 2
 114 ص 2000 ،5،طاإلسكندرية،مصر اجلامعية، الدار ، وعملياهتا الشاملة البنوك: احلميد عبد املطلب عبد 3
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 اليت التجارية اجملاالت ومن ،البطاقات ةملحب اخلاصة، اجلارية الودائع أموال تشغيل من رحبا حيقق البطاقة مصدر
 . معها بالتعاون تصدرها اليت التجارية البنوك ومن تقبلها

 ومن تصدرها اليت للشركات ضخما استثمارا ، الدولية البطاقات أن نقول أن البديهي فمن: اجملتمع إىل بالنسبة أما
 البطاقات استخدام فإن أخرى ناحية ومن ،األرباح مقامسة الشركات هذه ختتص اليت الدول هذه بإمكان أصبح مث

 إضافة ، الورقية النقود طباعة يف املركزي البنك نفقات خفض قد ،االلكرتونية الدفع أدوات من وغريها االئتمانية
 التجارية البنوك تساعد أهنا كما، والنقود التزوير محاية مسؤولية املركزي البنك مع اقتسمت املصدرة الشركات إىل

 .1وجناحها  النقدية السياسة كفاءة يعين ما وهو أكرب قروض  تقدمي أو إعطاء على

كبطاقات الدفع ،تتميز النقود االلكرتونية هي األخرى باعتبارها وسيلة دفع الكرتونية :االلكترونية النقود مزايا-2
 :2حديثة،بعدة مزايا نذكر منها مايلي

 يأ ويف،العامل يف آخر إىل مكان أي من االلكرتونية النقود حتويل ميكناذ :للحدود ختضع ال النقود االلكرتونية-
 . السياسية باحلدود وال،اجلغرافية باحلدود تعرتفال  اليتأو الشبكات، االنرتنيت على العتمادها وذلك.كان وقت

 فهي، كبري حد إىل البنكية التعامالت االلكرتونية النقود تسهل:اذ  االستخدام وسهلة بسيطةالنقود االلكرتونية -
 .اهلواتف عرب البنكية االستعالمات وإجراء االستمارات ملئ عن تغين

 فورا هبا اخلاصة التنسيق معلومات تبادل ويتم املالية التعامالت حركة جتري: الدفع عملية تسرعالنقود االلكرتونية -
 .العملية هذه تسريع يعين مما وساطة أية إىل احلاجة دون ،احلقيقي الزمن يف

 خادمة أجهزة ،تستخدمااللكرتونية بالنقود تتعامل اليت البنوك:فاآلمنة الدفع عمليات تشجعالنقود االلكرتونية -
 لشبكة مستعرضا اآلمنة ت الطبقا بروتكول تستخدم عمليات تدعم كما  ،اآلمنة املالية احلركات بروتكول تدعم
 .أمانا أكثر الكرتونيا النقود دفع جيعل مما الويب

 الشبكات أو االنرتنيت عرب( الرقمية اي )االلكرتونية النقود تحويلف : زهيدة النقود االلكرتونية تداول تكلفة -
 .التقليدية البنكية األنظمة استخدام من كثريا أرخص األخرى

                                                           

 15تداوهلا،مرجع سابق ،ص وآلية املصرفية النقود :النجار اهلادى عبد 1
 جامعة،كلية العلوم االقتصادية، ومالية نقود ماجستري، ،مذكرة-اجلزائر حالة دراسة-باإللكرتونية املصرفية الدفع وسائل إحالل: وهيبة الرحيم عبد 2

 24 ،ص 2006 اجلزائر،
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،من بطاقات االلكرتونية وسائل الدفع رغم املميزات السالفة الذكر اليت متيز:االلكترونية الدفع وسائل عيوب-ب
 : 1،اال أن استعماهلا ال خيلوا من املخاطر كباقي وسائل الدفع احلديثة،كماسنرىللدفع، أو نقود الكرتونية

 ،الوسيلة هبذه املتعاملني أو،القطاع يف العاملني ثقلت اليت املوضوعات أهم أحد األمين البعد يعد:منيةاألر املخاط+
 تتعرض فقد ،البطاقة ومصدر التاجر إىل متتد وإمنا،فقط باملستهلك تتعلق ال املخاطر هذه أن بالذكر واجلدير
 البيانات تعديل طريق عن التزوير يتم ،وقد التزييف أو،للسرقة التاجر أو للمستهلك اململوكة االلكرتونية البطاقة

 نتيجة ماا األمين اخلرق حيدث ،قد الصلب القرص على أو الربجميات على أوة،االلكرتوني البطاقات على املخزونة
 وهلذه هتديدها شأهنا االلكرتونية،فمن القرصنة ننسى ،وال االنرتنت موقع ختريب او حمو مثل عمدي غري لعمل

 .خطرية ومالية وقانونية أمنية ثارآ اىل تؤدي أن السابقة والتصرفات التهديدات

 مثل: القانونية املخاطر بعض االلكرتونية النقود تثري أن أيضا املتوقع من،األمنية لمخاطرل اضافة:القانونية املخاطر+

 .االموال غسيلك  واللوائح القوانني انتهاك -

 .السرية وانتهاك العميل أسرار إفشاء -

 طرف لكل اخلاصة االلتزامات وشفافية وضوح مدى هي القانونية باملخاطر تتعلق واليت أيضا املهمة املسائل من -
 .والغش التزييف حالة ىف املختلفة لألطراف القانونية املسؤولية مسألة تثار املثال سبيل فعلى

 .الضرييب التهرب إىل يؤدي االلكرتوين النقد انتشار -

 إىل الرقمي النقد استعمال يف التمادي يؤدياذ ،املركزي بنكال قبل من النقد عرض اخنفاض: املالية املخاطر+
 االفراد هبا يرغب أو حيتاجها الىت الطلب حتت عالودائ جمموع أن إىل ،إضافة املركزيةبنوك ال ميزانيات تقليص

 .املركزى البنك قبل من النقد عرض خفض إىل ويؤدى ، تنخفض

 اضمحالل هو املركزىالبنك  قبل من املصرىف النقد على الطلب اخنفاض تأثريات: النقد إصدار عائدات اخنفاض-
 تشكل الىت النقدية االوراق إصدار عرب،طائلة أرباحا احلاضر الوقت ىف املركزية البنوك جتىن ،اذالنقد إصدار عائدات

  .فوائد عليها يرتتب ال الىت املركزى البنك مطلوبات
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 األخري املقرض دور أداء ىف املركزية البنوك بعض تستمر قد: النقدية للسياسة كمسري املركزى البنك دور تقلص-
 البنك من للسيولة التجارية البنوك طلبات نقص بسبب ض،فتنخ قد إليه احلاجة لكن الكبرية املالية للمؤسسات

 .املركزى

 الدفع وسائل واستعمال االلكرتونية التجارة وانتشار ظهور إن:االلكرتونية الدفع وسائل ظل ىف األموال غسيل-
 الكرتونيا األموال تبيض عمليات تتم خالهلا من أصبحت جديدة سبل إلجياد اجملال فسح،لعاملا يف احلديثة
 .إالجرامية العمليات  هذه إخفاء ىف اإلسراع ألجل ثواىن و دقائق سوى تتطلب ال إذ ،كبريين وارتياح بسهولة

 مث بالبنوك متعددة حسابات ىف بإيداعها وسهلة حديثة بطريقة األموال تبيض من التحويل وسيلة متكن كما
 .1خمتلفة دول يف فروع عدة إىل الكرتونيا حتويلها

 البنوك االسالميةفي الدفع االلكتروني الفرع الثاني:

(،مث أوال،وسائل الدفع االلكرتوين املستخدمة يف البنوك االسالمية،يف جمال التجارة اخلارجية) اولتننهذا الفرع سيف 
 ( فيمايلي:ثانيا)ة ك االسالميو داخل البنالتطرق للواقع العملي لتلك الوسائل 

هناك عدة أنواع من وسائل الدفع االلكرتوين،لكننا سنركز : البنوك االسالميةفي  وسائل الدفع االلكتروني -أوال
،ومها البطاقات طاق واسع يف جمال التجارة اخلارجيةعلى تلك الوسائل املستخدمة داخل البنوك االسالمية،وعلى ن

 ،والنقود االلكرتونية:2االئتمانية

الشركات التجارية،  ابتكرهتا وإمنا، تكن بطاقات االئتمان من ابتكارات البنوك التجاريةمل:االئتمان ةبطاق-أ
انتشرت يف أغلب دول  القرن العشرين امليالدي،مث سرعان ما واخلدماتية.إذظهرت ألول مرة يف اجنلرتا يف أواخر

دة بطاقات بنكية بالتعاون مع عالعامل بعد ذلك.وفرضت نفسها على عمليات البنوك اليت صارت تقوم بإصدار 
 البطاقة،وأهم ما مييزها عن باقي البطاقات األخرى املشاهبة هلاهذه على ماهية عرف تسن مؤسسات،وفيمايلي

 فيمايلي:)ثالثا( لتكييف القانوين لبطاقة االئتمانوليا( ،مث عناصرها،وإجراءات إصدارها )ثان ()أوال

                                                           

 527 االئتمانية،مرجع سابق،ص للبطاقات واألمنية اجلنائية احلماية:السقا فوزى ايهاب 1
بطاقات الدفع االلكرتونية،والبطاقات البالستيكية،وبطاقات االئتمان،وبطاقات يوجد أكثر من مسمى لبطاقات االئتمان ،فيطلق عليها البعض  2

 جل.االعتماد، اال أن مسمى بطاقات االئتمان هو األكثر شيوعا،وذلك ألهنا اىل جانب كوهنا وسيلة دفع ،فاهنا تعطي حلاملها ائتمانا قصري األ
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 بطاقة عن عبارةا:))أهن على 1البنكية البطاقات تعرف:وتمييزها عما يشابهها االئتمان تعريف بطاقة-أوال
 مستطيلة بالستيكية بطاقة فهي.((النقود محل من بدال عمالئه لصاحل البنك يصدرها مغناطيسية و بالستيكية

 و ،رقمها اخلصوص وجه على بارز بشكل و ،حاملها توقيع و شعارها و،هلا املصدرة املؤسسة اسم حتمل الشكل
 بطاقات االئتمان كمصطلح اقتصادي له تعريفات عديدة.و 2صالحيته انتهاء تاريخ و حسابه رقم و حاملها اسم
بأهنا:))البطاقة الصادرة من بنك أو غريه ختول crédit card--ن)أكسفورد( بطاقة االئتماعرف معجمفقد

بأهنا:))بطاقة يصدرها املصرف لعميله متكنه من عرفها البعض و .3حاملها احلصول على حاجاته من البضائع دينا((
احلصول على السلع واخلدمات من حمالت وأماكن معينة عند تقدميه هلذه البطاقة،ويقوم بائع السلع واخلدمات، 
بتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف مصدراالئتمان فيسدد قيمتها،ويقدم املصرف للعميل كشفا شهريا 

 عرفها آخرون بأهنا:))عقد يتعهد مبقتضاه مصدركما .4يمة لتسديدها أوحلسمها من حسابه اجلاري((بإمجايل الق
البطاقة بفتح اعتماد مببلغ معني ملصلحة شخص أخرهوحامل البطاقة،الذي يستطيع بواسطتها الوفاء مبشرتياته 

يه بقبوهلا الوفاء مبشرتيات حامل الشخصية، لدى احملالت التجارية اليت ترتبط مع املصدرللبطاقة بعقد،يتعهد ف
 .5البطاقة،الصادرة عن الطرف األول على أن تتم التسوية النهائية بعد كل مدة حمددة((

 الدفع وسائل تقدمها اليت تلك من أفضل مميزات تقدم حديثة دفع وسيلة هيان بطاقة االئتمان  رأي الباحث:
جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر ولعل تعريف 6.العامل دول خمتلف عرب استعماهلا انتشر ،ولذلك التقليدية

بأهنا:))مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري)حامل البطاقة( بناء على عقد  عرفها،الذي اإلسالمي
بينهما، ميكنه من شراء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند )التاجر( دون دفع الثمن حاال لتضمنه التزام املصدر 

                                                           

 financial" "املالية املعامالت بطاقة " ب اإلجنليزية والقانون اللغة يف تسمى املالية املبادالت يف املستعملة للبطاقات العام العنوان 1
transactions cards الدفع بطاقة و تارة"Paiement cards حقيقتها يف فهي ( ائتمان بطاقة العرب) االقتصاديون يسميه ما أما.أخرى تارة 

 حول حتليلية فوزي: دراسة إبراهيم أنظر :بورزق.هبا يتعامل اليت البطاقات من كبريا قسما متثل أهنا حيث التسمية هبذه تسمى أن وأوىل إقراض، بطاقة
العلوم  اقتصادي، كلية حتليل ، ختصص ماجستري مذكرة اجلزائري، الشعيب القرض حالة دراسة CPA البيبنكي اآليل النقد جمال يف اجلزائرية التجربة

 .نقال عن :61،ص 6887/6880اجلزائر، جامعة،التسيري علوم و االقتصادية
 Salon Irving .j, « The Law and Regulation of credit use and Misuse », London O Publican, 
1987, p119. 

 االقتصادية العلوم ،كلية العلوم االقتصادية قسم -دكتوراه رسالة - الريفية التنمية و الفالحة بنك حالة املصريف القطاع يف التسويق دور : زيدان حممد 2
 75،ص 6881 -6884 اجلزائر جامعة تسيري، علوم و
 64ص 5220، 6أبوسليمان،عبدالوهاب:البطاقة البنكيةاالقراضيةوالسحب املباشرمن الرصيد، دارالقلم، دمشق، ط3
 26،ص 5،5204بدوي،أمحد زكي:معجم املصطلحات التجارية والتعاونية،دار النهضة العربية،القاهر،مصر،ط4
 26ص،  5228، 5رضوان،فايز نعيم:بطاقات الوفاء،املطبعة العربية احلديثة،القاهرة،مصر،ط5
 538، ص 6884، 5اإلسكندرية، ط اجلامعية، املطبوعات دار ، االنرتنت عرب االلكرتوين التعاقد : الرومى أمني حممد 6
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ا يفرض فوائد ربوية على بالدفع،ويكون الدفع من حساب املصدر مث يعود على حاملها يف مواعيد دورية،وبعضه
أعطاها صورة أخص من .1جمموع الرصيد غري املدفوع بعد مدة حمددة من تاريخ املطالبة وبعضها ال يفرض فوائد((

كما  االئتمانية ذات الصورة اخلاصة عن غريها  البطاقة وبالتايل ميكن متييز التعريفات، هلا سائر الصور اليت رمستها
 فيمايلي: أنواع بطاقات االئتمان ومتييزها عن البطاقات األخرىلسابقة ميكننا استنتاج ومن خالل التعاريف ا.سنرى

 :2يلي ما منها نذكر أقسام عدة إىل خمتلفة باعتبارات االئتمان بطاقة تنقسم:االئتمانية البطاقات أنواع -أ

 وبطاقات ماسية وبطاقات ،(ذهبية) ممتازة وبطاقات ،(فضية) عادية بطاقات وسقفه،إىل القرض باعتبار تنقسم-5
 .اإللكرتون

 السحب حاملها ختول العمالء،وهي ألغلب منخفضة،ومتنح إقراض حدود ذات هي(:الفضية)العادية فالبطاقة-
 .التجار من الشراء اآليل،أو الصراف أجهزة من أو البنك من النقدي

 رجال ككبار العمالء، من معينة لفئات تعطى عالية،وهي إقراض حدود ذات فهي(:الذهبية)املمتازة والبطاقة-
 والتأمني احلوادث ضد التأمني:منها أمور عدة العادية البطاقة متنحه ما إىل باإلضافة حاملها متنح وهي األعمال

 السفر مكاتب يف احلجز وأولوية اإلقراض سقف وطبية،وارتفاع قانونية استشارات على احلياة،واحلصول على
 .مرتفعا فيها االشرتاك رسم كان االمتيازات وهلذه والفنادق،

 أنيكون املالءة،دون لذوي عالية حوافز عالية،وذات مالية إقراض حدود ذات فهي: أوالبالتينية املاسية وأماالبطاقة-
 .هلا املصدر البنك لدى حساب هلم

 يف استخدامها إىل باإلضافة. فقط االلكرتوين لالستخدام خمصصة فوري حسم بطاقة فهي:اإللكرتون بطاقة وأما-
 .حاملها حساب حدود أصدرها،وسقفها الذي البنك لدى العميل حساب من املشرتيات قيمة دفع

 للبطاقة الراعية العاملية املنظمة من برتخيص البنوك من صادرة بطاقات:إىل اإلصدار جهة باعتبار وتنقسم-6
 .عاملية جتارية ومؤسسات شركات من صادرة عاملية،وبطاقات بنكية مؤسسات من صادرة وبطاقات

                                                           

 757، ص5م، ج5200-ه5456سنة، الدورة السابعة، 56جملة جممع الفقه اإلسالمي:عدد 1
 506شبري،حممد عثمان: املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص 2
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 :مثل البنك من الصادرة البطاقة هي للبطاقة الراعية العاملية املنظمة من برتخيص البنوك من الصادرة فالبطاقة-
 :1البطاقةمها هذه لرعاية منظمتان وهناك.االلكرتونية والبطاقة( الذهبية) املمتازة والبطاقة،(الفضية) العادية البطاقة
 Master carde -العاملية كارد ماسرت ومنظمةvisa international -العاملية فيزا منظمة

international- .على مباشرة تشرف مؤسسات فهي:العاملية البنكية املؤسسات من الصادرة أماالبطاقات 
 أمريكان:2هي املؤسسات وهذه.جهةأخرى ألية إصدارها تراخيص متنح أن البطاقات،دون إصدار عمليات
 -dinersclub  والدينرزكلوب-american  express-اكسربس

 مؤسسات من تصدر اليت البطاقات العاملية،فهي التجارية املؤسسات،والشركات عن الصادرة البطاقات وأما-
 مثل:بطاقات عدت املؤسسات هذه التجارية،وتصدر احملالت البزين،وبعض واملطاعم،وحمطات ،كالفنادق جتارية
 (.بنك سييت)امسه أمريكا يف بنك عن تصدر بطاقة هي:كلوب الدينرز-وبطاقة التجزئة بائع من الشراء بطاقة

 األعمال العمالء،وبطاقة لكافة تعطى وهي الفوري اخلصم بطاقة:وهي البطاقات من أنواع ثالثة البنك هذا ويصدر
 بعض مع بالتعاون البنك يصدرها اليت اخلاصة الشركات،والبطاقة وموظفي األعمال لرجال تصدر وهي التجارية

 من النوع هذا تصدر اليت التجارية احملالت أشهر ،ومن...الداخلي الشراء.األمريكية الطريان شركة الشركات،مثل
 .بطاقة املليون ونصف يصدرها،مليون اليت البطاقات عدد يبلغ حيث بريطانيا يف(وسبنسر ماركس) حمل البطاقات

 يف حساب له يكون أن حيملها فيمن يشرتط وال.حلاملها متجدد متجدد،وغري قرض على تنطوي البطاقات وهذه
 .البطاقة أصدر الذي التجاري احملل لدى نقدي تأمني وضع البنوك،وال من بنك أي

 :3متييز بطاقة االئتمان عن غريها من البطاقات األخرى-ب

حلاملها الشراء على احلساب يف احلال،على متييز بطاقة االئتمان عن بطاقة احلساب:إن بطاقة احلساب تتيح -5
أن يتم التسديد بصورة ال حقة،فهي حقيقة ال تتضمن أي معىن لالئتمان بل على حاملها أن يسدد قيمة 
مشرتياته مباشرة مبجرد إرسال املصدر الفاتورة له،كما ال يتحمل املستهلك جراء ذلك أية فوائد.فبطاقة احلساب 

                                                           

(بنكا يف جمال املقاصة بني البنوك،وهي شاملة 668منظمة)فيزا العاملية(:مؤسسة غري مصرفية نشأت لرعاية بطاقات االئتمان،ومقرها أمريكا،تربط بني)1
د ،واملعاجلة االلكرتونية،وتنتشر يف مجيع أحناء العامل.وتقوم هذه املنظمة بالرتخيص للبنوك اليت ترغب يف إصدار بطاقات االئتمان،وتزويخلدمات املدفوعات

 .البنوك باخلربات الفنية واإلدارية إلدارة نشاط البطاقات،وإقامة شبكات صرف آيل يف عدة دول،ومراقبة السوق املايل
املية(:من أكرب الشركات األمريكية العاملية الراعية إلصدار البطاقات،وبطاقاهتا مقبولة يف أكثر من تسعة ماليني حمل جتاري منتشر منظمة)ماسرت كارد الع-

 .يف مجيع أحناء العامل
 .بطاقة املاسيةأمريكان اكسربس: اسم بنك يف أمريكا يصدر عدة أنواع من البطاقات وهي:البطاقة اخلضراء)العادية(،والبطاقة الذهبية،وال 2
 18،ص6887مصطفى عرفات،:بطاقات االئتمان البنكية يف الفقه اإلسالمي،رسالة ماجستري،جامعة النجاح ،نابلس،3
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لشراء بالدين إال أهنا تسدد بعد ذلك مباشرة وملدة واحدة دون تقسيط.أما بطاقة هذه،وان كانت تعتمد على ا
االئتمان فيتم التسديد هبا بنسبة معينة،خالل فرتات متقطعة عداعن الفوائد املركبة عليها كما أن بطاقات احلساب 

فيها رسوما أو نسبة مئوية من قيمة تعد من البطاقات اجملانية بالنسبة للبائع أما البطاقات االئتمانية فيدفع البائع 
 .1الفاتورة

إن بطاقة ضمان الشيكات تتضمن قبول الشيكات الصادرة :متييز بطاقة االئتمان عن بطاقة ضمان الشيكات-6
وهذه .يف حدود املبلغ املتفق عليه مع جهة اإلصدار،عن حاملها عند شراء البضائع أو االستفادة من اخلدمات

بة على البنك الذي أصدر بطاقة الضمان،وقد تكون مضمونة ببطاقة ائتمان دولية   الشيكات قد تكون مسحو 
كبطاقات الفيزا،أواملاسرت كارد،وهذه البطاقات متكن حاملها من احلصول على دفعات نقدية من البنوك،أي أن 

ميل فإذا رد العميل يشرتي نقودا بواسطتها، ذلك أن بطاقة الضمان تضمن الشيكات الشخصية،اليت يسحبها الع
أحدها تقوم اجلهة املصدرة للبطاقة بالدفع عن العميل،وذلك يف احلدود املسموح له هبا سداد شيك مسحوب من 

بطاقة  كما أن.2حامل البطاقة، بينما بطاقة االئتمان تضمن سداد سلع وخدمات حصل عليها حامل البطاقة
 ، صيد،وذلك فيما لورفض البنك الوفاء بالشيكضمان الشيك قد توقع حاملها يف جرمية إعطاء شيك من دون ر 

بينما يف بطاقة االئتمان جند بأن اجلهة املصدرة .مع عدم وجود رصيد للعميل،إذا جتاوز احلد األقصى املتفق عليه
 .3للبطاقة ضامنة للتاجر باملبلغ املستغرق يف املشرتيات

  :اجلاري( لعل أبرز الفروق بني البطاقتني هي متييز بطاقة االئتمان عن بطاقة الصراف اآليل)بطاقة احلساب-3

إن بطاقات الصراف اآليل)احلساب اجلاري( مرتبطة برصيد حاملها يف البنك املصدر هلا، فال ميكن أن يسحب -أ
أكثر من الرصيد املودع يف البنك،أما البطاقات االئتمانية فإهنا ال ترتبط برصيد حاملها بل قد ال يكون له رصيد يف 

 .4املصدر حبامل البطاقة،وقدرته على السداد عند استحقاق الدفع املصدر،وإمنا تعتمد على ثقةالبنك 

أن البنك املصدر لبطاقة الصراف اآليل يعد موفيا ملا عليه يف حال السحب النقدي، والعميل إمنا يقوم -ب
  .لالئتمان حلامل البطاقة باستيفاء دينه أو بعضه أما يف البطاقة االئتمانية فان البنك املصدر يعد ماحنا

                                                           

 52،ص5221، 3حبث منشور،جملة الدراسات املالية واملصرفية ،املعهد العريب للدراسات املصرفية،ع1
 62،ص5221، 5طاقة االئتمان،جملة البلقاء للبحوث والدراسات،األردن،ععطري،عبدالقادر:العمليات التشغيلية واإلطارالقانوين،ب 2
 15مصطفى عرفات،فتحي شوكت:بطاقات االئتمان البنكية يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص3
 540،ص،د.ت 5العصيمي،حممد بن مسعود بن حممد:البطاقات الدائنية،تارخيها وأنواعها وتعاريفها وتوصيفها،دارابن اجلوزي، السعودية، ط4
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عند السحب النقدي ببطاقات االئتمان حتسب نسبة مئوية من املبلغ املسحوب،أما السحب النقدي -ج
 .ببطاقات الصراف اآليل فهو جماين،وقد يكون حبسم)خصم(مبلغ بسيط دون أن يشعر به العميل

 :1ما يليفي ،عناصر بطاقة االئتمانمتييز ميكننا  بطاقة االئتمان واجراءات اصدارها: عناصر-ثانيا

  .البنك الذي يصدر البطاقة بالنيابة عن املؤسسة العاملية للبطاقة:يسدد نيابة عن حاملها قيمة املشرتيات-5

املنظمة العاملية اخلاصة بإصدار البطاقات البنكية:مثل مؤسسة)فيزا كارد(،و)ماسرت كارد(،وهي ترخص للبنوك -6
 .عمولة حمددة،وتقوم تلك املؤسسة بتقدمي اخلربة الفنية واإلدارية إلدارة البطاقةبإصدار البطاقة مقابل 

حامل البطاقة:وهو العميل الذي يطلب استصدار البطاقة من املنظمة العاملية عن طريق البنك احمللي، ويلتزم -3
 .بالوفاء بقيمة املشرتيات للبنك احمللي

 صالحية البطاقة للتعامل كية،وهو الذي يوجد عنده جهاز خاص مبعرفةالتاجر:الذي يقبل التعامل بالبطاقة البن-4
،وإصدار فاتورة الشراء،ويتم االتفاق بينه وبني املؤسسة العاملية على تقدمي السلع واخلدمات حلامل البطاقة واستيفاء 

 .مثنها الحقا

واخلدمات حلساب التاجر من  بنك التاجر:وهو البنك الذي يتعامل معه التاجر،ويقوم باستيفاء قيمة السلع-1
 .البنوك املصدرة للبطاقة،عن طريق املنظمة العاملية،مقابل عمولة مقررة يدفعها التاجر هلذا البنك

 :العمولة وهي على أنواع-2

 .عمولة يدفعها البنك املصدر للبطاقة للمنظمة العاملية-

وعمولة متديد املدة،وعمولة  البطاقة،وهي عمولة إصدارذي يصدر عمولة يدفعها العميل)حامل البطاقة( للبنك ال-
 (.سحب نقدي )فائدة

 .عمولة يدفعها التاجر لبنك التاجر،الذي يقوم بتحصيل مثن البضاعة اليت مت بيعها عن طريق البطاقة-

 .عمولة يدفعها التاجر للمنظمة مقابل تسويق بضائعها بالبطاقة-

 :2االئتمان هناك عدة إجراءات عملية أمهها ما يلي إلصدار بطاقةو 



 
281 

يقوم العميل بتقدمي طلب للبنك مصدر البطاقة، يطلب فيه إصدار بطاقة من نوع معني، وسقف ائتمان حمدد، -5
 .ويوقع على الطلب،وال بد أن يكون البنك مرخصا له بإصدار البطاقة من قبل املنظمة العاملية

املقدم، ويتقاضى  ة رصيد العميل يف حسابه يف الطلبحة توقيع العميل،وكتابيقوم البنك بالتحقق من ص-6
 .عمولة على ذلك، وإذا مل يكن للعميل حساب طالبه يف الغالب بفتح حساب،وإيداع مبلغ من املال فيه

مريكي إذا حتقق البنك من ذلك أصدرالبطاقة للعميل وسلمهاله،ويعتربهذاالتسليم مبثابة القبول يف القانون األ-3
فاإلجياب هوتقدمي الطلب من قبل العميل.يف حني أن القانون االجنليزي اعترب تقدمي الطلب قبوال،ألن اإلجياب 
هوعرض البنك خلدمات البطاقة، والبنك ال يعرض ذلك إال بعد أن يتفق مع اجلهة املشرفة على البطاقة بأن 

 .يصدرالبطاقة كما بينا يف اإلجراء األول

لبطاقة بشراء البضائع من احملالت التجارية اليت تتعامل بالبطاقة بعوض مؤجل،على أن يدفع عنه يقوم حامل ا-4
 البنك هذاالعوض إىل التاجرعن طريق بنك التاجر.وتتضمن هذه

العملية فوائد تأجيل الدفع،وغرامة تأخري،ويوقع العميل على فاتورة الشراء،وتشمل البضائع كل ماهوموجود يف 
 .مالبس وأقمشة وجموهرات وخدمات وغريذلكالسوق من 

 (.الفاتورة منه،بعد حسم عمولة )بنك التاجر يقدم التاجرفاتورة الشراء إىل)بنك التاجر(،ويستويف قيمة-1

  .الشراء إىل منظمة البطاقة الستيفاء قيمة البضاعة من البنك املصدر فواتري يقدم بنك التاجر-2

لصاحل بنك التاجر،حيث حيسم املبلغ من حساب البنك  للبطاقة بنك املصدريتم حتصيل قيمة الفاتورة من ال-7
 .املصدر،ويودع يف حساب بنك التاجر

 .يقوم البنك املصدرحبسم قيمة املشرتيات من حساب العميل مع احتساب العمولة، والفوائد وغريذلك-0

الطبيعة القانونية لعقد بطاقة االئتمان  اختلف رجال القانون يف حتديدالتكييف القانوني لبطاقة االئتمان:-ثالثا
 :3البنكية على قولني

                                                                                                                                                                                     

 570شبري،حممد عثمان:املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص 1
 508شبري،حممد عثمان:املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق ،ص 2
 586سابق،صأبو سليمان،عبد الوهاب إبراهيم: البطاقة البنكية االقراضية والسحب املباشر من الرصيد،مرجع  3
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تتضمن عدة ،أن بطاقة االئتمان البنكيةويرى هذا القول :نيةلوسكسو جنمتثله جمموعة القوانني األو  القول األول-
عقود واتفاقيات،وهي ليست عقدا واحدا.ومن هذه العقود عقد بيع باألجل بني حامل البطاقة والتاجر،وعقد 
قرض بني املنظمة املصدرة للبطاقة وحامل البطاقة،وعقد حوالة بني التاجر وحامل البطاقة واملنظمة املصدرة 
للبطاقة،وعقد تسويق بأجرة بني املنظمة والتاجر،وعقد كفالة بأجرة بني اجلهة املصدرة وحامل البطاقة،وعقد 

  .صرف...وغري ذلك من العقود

 يرى أن البطاقة البنكية عقد واحد مكون من ثالث أطراف:وهيو :لفرنكوجرمانيةومتثله القوانني ا القول الثاين-
قرض لشراء السلع  مصدر البطاقة،وحامل البطاقة والتاجر.حيث يعرض مصدر البطاقة على العميل تقدمي

  .واخلدمات من التاجر أو السحب النقدي من البنوك التجارية مقابل دفع عمولة معينة على ذلك

أن البطاقة البنكية تتضمن عدة عقود واتفاقيات،وهي ليست عقدا أي القول األول، األوىل باالعتبار:رأي الباحث
 واحدا وال ميكن إحلاقها يف جمملها بعقد من العقود املسماة يف القانون،وان كانت أجزاؤها تقبل التكييف واإلحلاق

أجل،ومصدرالبطاقة يكفل حاملها فيما ترتب ببعض العقود املسماة.فحامل البطاقة يشرتي البضاعة من التاجر ب
ويدفع مقابل ذلك  عليه من التزامات مالية بسبب البطاقة.وهذه البطاقة تعد من الوسائل التسويقية لبضاعة التاجر

 مقابل عمولة يتم االتفاق عليها وبنك العميل)حامل البطاقة( أجرة،وبنك التاجر يقوم بتحصيل ديون التاجر
مقابل عمولة يتقاضاها البنك من العميل،والبنك احمللي املصدرللبطاقة الميكن أن يصدربطاقات يقرض العميل 

لعمالئه إال بعد االتفاق مع منظمة البطاقة العاملية ودفع عمولة هلا مقابل ذلك.وبناء عليه فان بطاقة االئتمان 
 جديدة جتارية أوراق اعتربها مبثابة  زائرياجل املشرعونشري اىل أن .1دة مركبة من عدة عقود واتفاقياتمعاملة مستج

 69 املادةب، تقدم مماذلك  يتضح.ألمر والسند والشيك السفتجة وهي الكالسيكية التجارية األوراق إىل إضافة
 2.((.املستعمل التقين األسلوب أو السند يكن مهما))..عبارة خالل من وذلك55/83والقرض النقد قانون من

 عبارة هيو . 3الرقمية النقودأو  ، االلكرتونية النقود ظهرت البنكية البطاقات ظهور بعد:االلكترونية النقود -ب
 يعرف ،بالعميل اخلاص الكمبيوتر جلهاز آمن مكان يف ختزن إلكرتونية وحدات صورة تأخذ ملموسة غري نقود عن

                                                           

  572شبري،حممد عثمان: املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ص1
 اجلزائرية الدميقراطية للجمهورية– الرمسية اجلريدة القرض. و بالنقد يتعلق 2003 أوت 26 يف مؤرخ 55/83رقم   رقم من األمر ( 69 ) املادة 2

 11 ص ،2003 أوت 27 بتاريخ الصادرة  52 العدد  الشعبية،
أي النقد  (virtual cash)هناك اختالف كبري يف املصطلح املستخدم يف هذا اجملال، ففي بعض الدراسات يطلق على النقود االلكرتونية مصطلح  3

 electronic)وبعضها(digital cash) وبعضها (electronic money) وبعضها (electronic cash) االفرتاضي، وبعضها يسميها
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 فهي التحويل. أو الشراء أو البيع بعمليات القيام يف احملفظة هذه استخدام االلكرتونية،وميكن للعميل احملفظة باسم
 السداد و الدفع لسهولة نظرا العامل مستوى على االلكرتونية التجارة انتشار على ساعدت اليت العوامل أهم من
 )لطبيعتها القانونيةو ،(أوال)االلكرتونية النقود اهيةمل نتعرض فسوف وعليه مبقتضاها البنكية التحويالت إجراءاتو 

 فيمايلي: (ثالثا)اإلسالمية البنوك يف للدفع االلكرتوين العملي للواقع ،مث(ثانيا

التطرق ألشكاهلا  تعريفها،مث ملعرفة ماهية هذا النوع من النقود،سنحاولماهية النقود االلكترونية:-أوال
 فيمايلي: وخصائصها بعد ذلك

لمفاهيم ،ونظرا ل ،مستجد على الساحة املصرفيةالنقود االلكرتونية يعترب مصطلحتعريف النقود االلكترونية:-1
يعرف البعض النقود االلكرتونية :1نا ذكر بعضها فيمايليميكن له تعريفات عديدة فقد وردت اجلديدة املرتبطة به.

القيمة املخزونة او وسيلة الدفع املدفوعة مسبقا تكون فيها األموال مسجلة او القيمة متوفرة  ))بأهنا عبارة عن
النقد املخزون على  ))عبارة عن  ويعرفها بعض الفقه بأهنا .2((وخمزونة على جهاز الكرتوين يف حيازة املستهلك

 نقدية قيمة عن ))عبارة بأهنا االلكرتونية النقود كما عرف البعض.3((دعامة الكرتونية وال يتطلب معاجلة منفصلة
 صاحبها يستطيع حيث صلب قرص أو ذكي كارت على خمزنة الكرتونية بيانات صورة يف تصدر حمددة بعملة
 نقدية قيمة )) أهنا على ،أيضاعرفت النقود االلكرتونيةو .4((ثالث شخص تدخل دون يشاء من إىل ملكيتها نقل
كما قيل . 5((للدفع كأداة تستعمل و بنكي، حبساب مرتبطة غري و مقدما مدفوعة الكرتونية وسيلة على خمزنة

                                                                                                                                                                                     

cash) وقد ارتأينا استخدام مصطلح النقود االلكرتونية (electronic money)  ملا هلذا االصطالح من استخدام شائع يف التعامالت االلكرتونية
 أنظر مايلي: .واستخدامه يف أكثر الدول اليت تضمنت قوانينها هذا النوع من النقود

- Alan Tyree – virtual cash – In http://www.austlii.edu.au/alan/index 
-Electronic money: New Day or False Dawn? In http://www.polsci.uscb.  
edu/facutly/cohen/in press/emoney.html 
1 Bassim Alwan Al-Uqabi- Ala'a Aziz Al-Juboori- Nai'em Kadhum Jabr  :- Electronic money 
and its role in the fulfillment of contractual obligations 
Journal of Electronic commerce Research. Vol. 5, No.4, 2004: In 
www.csulb.edujournalsjecrissues 2004 paper3.pdf.p. 240. 
2 Electronic money and Relevant legal and Regulatory Issuers. In 
http://www.Lawer.20m.com/English/articles/e-money.htm. 
3 Charles Goldfinger – secure electronic payment on the internet. In 
http://www.gefma.com/Articles/electronic%. 

 63،ص2008 ، 5،االسكندرية،ط املعارف منشأة التجارى، للقانون االلكرتوىن اجلانب: نبيه احلميد عبد نسرين 4
 www.arriadh.comاملوقع االلكرتوين: -االقتصاد و املال – الرياض لتطوير العليا اهليئة االلكرتونية، النقود :حممود إبراهيم حممد الشافعي 5

http://www.austlii.edu.au/alan/index
http://www.polsci.uscb.edu/facutly/cohen/in%20press/emoney.html
http://www.polsci.uscb.edu/facutly/cohen/in%20press/emoney.html
http://www.lawer.20m.com/English/articles/e-money.htm
http://www.gefma.com/Articles/electronic%25
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 بنكقد عرف الو .1((للدفع كأداة تستعمل و الكرتوين، شكل على هبا حيتفظ النقدية للقيمة مستودعا ))أهنب عنها
القيمة النقدية املخزونة الكرتونيًا على أداة تقنية كثرية االستعمال يف  :))املركزي األوريب النقود االلكرتونية بأهنا

 مؤمتر عرفهاكما .2((وسائل الدفع وحتضى بقبول واسع من غري من أصدرها من دون ربطها حبسابات مصرفية
الدفعات  آليات الدفع املدفوعة مسبقا لتنفيذ القيمة املخزونة او :))عبارة عن اهنبأ 5220لسنة  (Basel) بازل

 .3((وإنشاء النقل بني أداتني او شبكات احلاسوب املفتوحة كاالنرتنيت،عن طريق أجهزة بيع خاصة

نالحظ بأن البعض عرف النقود االلكرتونية على أساس الغاية منها،  جممل هذه التعريفاتمن رأي الباحث:
 ختزينها تعريف النقود االلكرتونية بأهنا قيمة نقدية يتم ناميكن والبعض عرفها من خالل طريقة خترجييها تقنيا،و

تستخدم للوفاء بااللتزامات النقدية ،على جهاز الكرتوين او يف برامج احلاسوب الشخصي اخلوارزميات بواسطة
 وهو ما سيعيننا على معرفة أشكاهلا ..املختلفة

 :4مها االلكرتونية للنقود األساسيتني الصورتني أشكال النقود االلكترونية:-2

 كذلك تسمى (PME) (Le porte monnaie électronique):االلكرتونية النقود حمفظة-أ
 الكرتونية دائرة على حتتوي متعددة، أغراض يف لالستخدام معدة ،الدفع سابقة بطاقة هي و القيمة خمتزنة ببطاقات

 مشرتيات لشراء(puce)شرحية  هبا التجار عند املوجود اخلاصة اآلالت أو اآليل عوز امل طريق عن استعماهلا يتم
 .اخل ...اجلرائد كاخلبز، صغرية

 net) الرقمية السائلة النقود أو(PMV) (Le porte monnaie virtuel):التقديرية النقود حمفظة-ب
money) الشبكة بنقود كذلك تسمى(digital cash) بطاقات شكل يف القيمة خمتزنة للدفع آلية وهي 

 البيع نقاط يف للدفع استخدامها ميكن وكذلك الشيكات من االنرتنيت، وغريها عرب للدفع تستخدم سلفا مدفوعة
 .(Pointy of Sale) التقليدية

                                                           

1 Michel Aglietta et Laurence Scialom: Second génération de monnaie électronique: nouveaux 
défi – Problèmes économiques – Monnaie et Finance – France – 2002 – p 26. 
2 Bassim Alwan Al-Uqabi- Ala'a Aziz Al-Juboori- Nai'em Kadhum Jabr  :- Electronic money 
and its role in the fulfillment of contractual obligations 
3 Basel committee Risk management for electronic Banking and electronic money activities. 
March 1998. In :http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm.para , 1,2,2 

 التسيري علوم و االقتصادية العلوم كلية-تأمينات و بنوك فرع – االقتصادية العلوم قسم املصرفية، دماتاخل جمال يف احلديثة االجتاهات :ميهوب مساح 4
 121 ص ، 2005  قسنطينة، منتوري، ،جامعة

http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm.para1,2,2
http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm.para1,2,2
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 :1تتميز النقود االلكرتونية بعدة خصائص نذكر منها مايلي:االلكترونية النقود خصائص-3

 بينهما ثالث طرف وجود اىل احلاجة دون التاجر اىل املستهلك من نقلها يتم إذ: االبعاد ثنائية االلكرتونية النقود-
 أن دون، واخلدمات السلع امثان لدفع ووسيلة الذمة البراء صاحلة االلكرتونية فالنقود مثال النقود هذه كمصدر

 احلال هو كما للمشرتك البنكي احلساب كفاية من أو النقود هذه حقيقة من بالتأكد البائع قيام ذلك يقتض
 .املشرتي حساب يف املوجود الرصيد كفاية مدى من البائع يتأكد حيث. االلكرتونية الدفع وسائل اىل بالنسبة

 يتم مشفرة بيانات عن عبارة القانونية لنقودل اوخالف االلكرتونية فالنقود: الكرتونيا خمزنة قيمة االلكرتونية النقود-
 أوضحنا كما وذلك لشخص الكمبيوتر ذاكرة على أو بالستيكية بطاقات شكل يف،الكرتونية وسائل على وضعها

 ختتلف فقد ،خمتلفة الكرتونية نقود وإصدار خبلق يقوم مصدر كل أن حيث: متجانسة ليست االلكرتونية النقود-
 الشخص يشرتيها أن ميكن اليت واخلدمات السلع عدد حبسب أيضا ختتلف وقد القيمة ناحية من النقود هذه

 .متجانسة أو متماثلة ليست النقود فهذه ،النقود هذه بواسطة

 من عملية أكثر فهي. حجمها وصغر وزهنا خلفة نظرا ،محلها بسهولة االلكرتونية النقود تتميز: احلمل سهلة-
 الثمن الرخيصة واخلدمات السلع لشراء كبرية نقدية كتل  محل من الفرد تعفي أهنا إىل ذلك ويرجع ة،العادي النقود

 .خفيفة وجبة أو مشروب أو كصحيفة

 مما الرغم وعلى ،التكنولوجي التقدم طبيعة نتيجة هي االلكرتونية النقود أن يالحظ : املستمرة مخاطرمعرضة لل -
 مدربة كوادر وجود عدم ظل يف خاصة.فان خماطرها كثرية أيضا، كثريةفوائد    ،منبشريةلل التكنولوجيا هذه تقدمه
 االلكرتونية النقود على ينطبق وهذا ة.احلديث التقنيات هذه مثل على املرتتبة املخاطر إدارة على قادرة تكون وخبرية
 بالنقود التعامل عن الناجتة املشكالت تفعل أن املتوقع فمن هذا ومع هبا التعامل يتم اليت تلك خاصة وبصفة

 .هبا والتعامل استخدامها اعتياد مع املستقبل يف االلكرتونية

أثارت الطبيعة القانونية للنقود االلكرتونية جدال فقهيا متميزا. اذ يرى : ةااللكتروني الطبيعة القانونية للنقود-ثانيا
خر اىل تبين فكرة آبعض الفقهاء أهنا نوع جديد من النقود يضاف اىل النقود الورقية واملعدنية. يف حني يتجه رأي 

 .عليه باملعىن املتعارف ن النقود االلكرتونية ليست نقودامقتضاها ا
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يذهب جانب من الفقه اىل  :new legal form of moneyالنقود االلكرتونية نوع جديد من النقود  -أ
املنتجات  كون  هلذا االجتاه يف لشائع هلا. ويكمن تربير ذلك طبقااعتبار النقود االلكرتونية نقودا باملعىن املعروف وا

 Unit of) وحدة حساب فهي.اجلديدة تؤدي ذات الوظائف اليت تضطلع هبا النقود الورقية واملعدنية
account) تقاس هبا السلع واخلدمات،ووسيط مبادلة (Medium of exchange) وخمزن القيمة( 

(store of value ثمني السلع واخلدمات ة لتوتؤدي النقود االلكرتونية هذه الوظائف الثالثة اذ أهنا تعد وسيل
يقبل هبا ،ط مبادلة( وأهنا ذات قيمة حقيقيةية )وسيتبادالت التجارية واملعاملوتستخدم يف امل،)وحدة حساب(

التجار دون اشرتاط حتويلها اىل نقود حقيقية )خمزن للقيمة(، ومن مث تربأ ذمة املدين عن طريق الوفاء هبا كما هو 
ما اهنا تنتقل من يد اىل أخرى بسهولة، غاية ما يف االمر أهنا ال تنتقل بصورة مادية احلال يف النقود احلقيقية، ك

كرتوين اىل نقد ومن مث يرى هذا الفقه بأننا سنصل إىل الوقت الذي يتحول فيه النقد االل .1وإمنا بصورة الكرتونية
وقد استدل البعض  .ناحية اإللزام والتعاملحبيث يتعذر متييزه عن النقود الورقية واملعدنية من ، ارمسي مفروض قانون

 :2على ان النقود االلكرتونية نوع جديد من النقود بااليت

بعد ان يتلقاها من املستهلك  ،ان التاجر الذي يقبل التعامل بالنقود االلكرتونية يطلب من مصدر هذه النقود-5
 .الورقيةان حيوهلا اىل نقود ورقية، وهذا يدل على أهنا ختتلف عن النقود 

ال يعد التاجر الذي تلقى الوحدات االلكرتونية مبجرد انتقاهلا إليه دائنا للمصدر بقيمة السلع واخلدمات اليت -6
باعها للمستهلك، ألنه يكون قد قبض مثنها عن طريق هذه الوحدات، فكل ما هنالك ان للتاجر حق مطالبة 

 .املصدر بتحويلها اىل نقود ورقية او حسابات مصرفية

ان النقود  الفقه بعضيرى :new instrument paymentالنقود االلكرتونية وسيلة دفع جديدة  -ب
ال ميكن تكييفها على أهنا  ومن مث ،االلكرتونية وعلى العكس من الرأي األول ال تتمتع بوظائف النقود املفروضة

  .3باملعىن املتعارف هلا نقودا

                                                           

1 David cox ,success in elements of banking ,third edition , Richard clay (the Chaucer press) 
ltd, Bungay, Suffolk, 1986. p. 10. 

 .32،ص 5غنام شريف حممد :حمفظة النقود االلكرتونية ، رؤية مستقبلية ، دار النهضة ،القاهرة،مصر،ط 2
3 - charles Goldfinger and Philippe Herbin , How to regulate issuers of E , money? In 
http://www.gefma.com/Articles/How to regulate  issuers  of electronic money  January 99.html. 

http://www.gefma.com/Articles/How%20%20%20to%20%20regulate%20%20%20issuers%20%20%20of%20%20%20electronic%20%20%20money%20%20%20January%2099.html
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بان النقود  القانونية للنقود االلكرتونية.يرى الباحث الفقهاء ،يف الطبيعةمن خالل استعراض آراء  رأي الباحث:
 .1االلكرتونية ليست نوعا جديدا للنقود املعروفة،وإمنا هي وسيلة دفع ابتدعتها التطورات التكنولوجية اجلديدة

 :2للنقود وسندنا يف ذلك ما يأيت الوحدات االلكرتونية ال تعد نوعا جديداف

، فهي ال متثل وحدة حسابية موحدة من حيث كيفية اإلصدار او التسمية االلكرتونية نظاما قانونيا ليس للنقود-5
 ا.موحدة كالنقود الورقية وال شكال ثابت وال حتمل فئات

بينما ليس هناك قانون يفرض التعامل بالنقود االلكرتونية حىت ،تفرض النقود بقانون وال تلغى اال بقانون-6
  .ليت ظهرت فيها بصورة واسعةبالنسبة للدول ا

ال تتمتع النقود االلكرتونية بقوة اإلبراء القانوين، فبإمكان الدائن رفض السداد هبا واملطالبة بالسداد عن طريق -3
 .النقود احلقيقية

ماهية،وخصائص،ومميزات أهم وسائل بعدما عرفنا :اإلسالمية البنوك في لكترونيللدفع اال العملي الواقع -ثالثا
حناول معرفة الواقع العملي هلاتني الوسيلتني،داخل  ،املستعملة داخل البنوك االسالمية لدفع املصريف االلكرتوينا

البنوك االسالمية.فكيف تستخدم البنوك االسالمية،بطاقات االئتمان،ومامدى مشروعية هذا االستخدام يف 
 يف البنوك االسالمية؟ هذا ماسنبينه فيمايلي:  كرتوين،التجارة اخلارجية لتلك البنوك،وكيف يتم التعامل بالنقد االل

 النقدي، مها،السحب اثنني استخدامني االئتمان لبطاقة أنعلمنا ب:اإلسالمية البنوك في االئتمان بطاقات-أ
 الفقهي تكييفها على البطاقة،بناء هذه وكبداية حناول االجابة عن اشكالية مدى مشروعية.واخلدمات السلع وشراء

 يف البطاقة حامل مع اإلسالمية البنوك تعامل يةكيفاملغطاة، اذ نتكلم عن   االئتمان وبطاقات اخلارجية التجارة مث،
 البطاقة، هبذه والفضة الذهب مثل سلع، شراء االئتمان بطاقة حلامل ميكن وهل ؟.األجنبية العمالت صرف عقود

 ؟املغطاة غري االئتمان لبطاقة اإلسالمي البديل ما؟ و إسالمي بنك بوساطة

                                                           

من مث تصبح اختذت بعض الدول مثل سنغافورة قراراً يقضي باصدار النقود االلكرتونية بصورة رمسية ومبوجب القانون باسم النقد االلكرتوين الرمسي، و  1
 .http://www.newsbytes.com :نقوداً مفروضة تتمتع بقوة االبراء القانوين، وال ميكن رفض التعامل هبا. ينظر تفصيل ذلك يف

2 Bassim Alwan Al-Uqabi- Ala'a Aziz Al-Juboori- Nai'em Kadhum Jabr  :- Electronic money 
and its role in the fulfillment of contractual obligations 

http://www.newsbytes.com/
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ملعرفة مدى مشروعية بطاقة االئتمان،سنتعرف على التكييف الفقهي : مشروعية إصدار بطاقات االئتمان -أوال
الرسوم  وبعدها نتطرق ملدى مشروعية أخذ.،واحلكم الشرعي بصفة عامة لبطاقات االئتمانأوال هلذه البطاقة

 كمايلي:  بطاقات االئتمان وجتديدها الستصدار املصاحبة

السحب النقدي،والثاين  لبطاقات االئتمان استخدامني:األول يفاالئتمان البنكية: التكييف الفقهي لبطاقة-1
 :1إىل جعل التكييف الفقهي لكل استخدام على حدى  يقودنا يف شراء السلع واخلدمات،وهذا

النقدي:وهنا تكون العالقة التعاقدية التكييف الفقهي لبطاقة االئتمان عند استخدامها يف عملية السحب -أ
مقتصرة على طرفني مها:مصدر البطاقة وحاملها،وذلك إذا كان السحب من جهاز مصدر البطاقة وقد تكون بني 

 .2ثالث أطراف:إذا كان اجلهاز لبنك آخر

 :فإذا استعملت هذه البطاقة من جهاز مصدر البطاقة فهناك حالتان -

ب البطاقة رصيد يف البنك:فان كانت العملة اليت يف حساب العميل،والعملة اليت احلالة األوىل:أن يكون لصاح-
سحبها واحدة.فان العالقة تكون مثل عالقة الساحب بالشيك من البنك أي أن حامل البطاقة يكون مقتضيا 

 ، نكجلزء من دينه من البنك مصدرالبطاقة.ألن تكييف احلساب اجلاري هوأنه قرض من صاحب احلساب إىل الب
خالف.وان كانت العملة اليت يف حساب العميل خمتلفة عن العملة اليت سحبها،فان  فتكون العملية جائزة من غري

 العملية يكون فيها اقتضاء للدين بغري جنسه.فتدخل يف عقد الصرف.كأن يكون حساب العميل بالدينار،
ت من حساب العميل يف نفس الوقت وسحب بالدوالر،فيكون هذاجائز،إذاكان البنك حيسم مقابل الدوالرا

 .الذي سحب فيه الدوالرات،فيكون كما سحب العميل من الفرع الذي فيه حسابه

احلالة الثانية: أن اليكون لصاحب البطاقة رصيد يف البنك: ويف هذه احلالة تكون عالقة اقراضية،فإذاوىف حامل -
ن زيادة، فال إشكال يف ذلك،فهي وفاء للدين.وإذا البطاقة الدين عند حلول األجل جبنس العملة اليت سحبها،دو 

 .3وىف بغري جنس العملة،فان العملية تتضمن وفاء للدين بعملة أخرى

 :وأما إذا استعملت البطاقة من جهاز غري مصدر البطاقة فهناك حالتان أيضا-
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البطاقة مقرتضا للمبلغ احلالة األوىل:أن يكون لصاحب البطاقة رصيديف البنك املصدرللبطاقة:وهنايعتربحامل -
الذي سحبه من صاحب اجلهاز،وحميال لصاحب اجلهاز،على البنك الذي أصدرله البطاقة.وتعتربهذه احلوالة 

وهذا يكون ملا تكون العملة واحدة،وبشرط -احمليل-مدين حلامل البطاقة-احملال عليه–صحيحة،ألن مصدر البطاقة
 كان حساب حامل البطاقة بالدينارمثال،وسحب من اجلهاز بالدوالر  أما إذا كانت العملة خمتلفة،بأن.عدم الزيادة

 فان الواجب على البنك املصدر للبطاقة أن جيري عملية مصارفة بينه وبني صاحب اجلهاز الدائن بسعر يوم األداء
 والتحويلمن احلساب، بالدوالرات،وبشرط أن يتم احلسماليوم الذي سحب فيه حامل البطاقة  وليس بسعر

 .1ل فوري،ألن شرط الصرف فورية التقابضبشك

احلالة الثانية:أن اليكون لصاحب البطاقة رصيد يف البنك:ويف هذه احلالة يكون حامل البطاقة مقرتضامن -
جممع  أجاز صاحب اجلهاز،وحامل البطاقة حييل صاحب اجلهازعلى البنك مصدر البطاقة.وهذه احلوالة جائزة،وقد

إذاوىف الدين -احملال عليه-(.مث ان البنك مصدرالبطاقة5/2)04غريمدين يف قراره رقم  الفقه اإلسالمي احلوالةعلى
هذا وقد .2الذي على حامل البطاقة،يصبح مقرضا حلامل البطاقة،املبلغ الذي دفعه،فيتقاضاه عندحلول األجل

)وان أحال من عليه اعترب بعض الفقهاء احلوالةعلى غرياملدين أهنا من باب القرض أيضا،فقد جاء يف املغين:)
وهذا يقودنا إىل القول،أن احلالة العامة الستعمال  3دين،على من الدين عليه،فليست حبوالة، وإمنا هو إقراض((

وبالتايل تطبق هنا قوانني إقراض النقود يف العالقة الثنائية .4البطاقة يف السحب النقدي،إمنا هي من قبيل القرض
 .والبنك،إذاليوجد يف مثل هذه احلالة طرف ثالثمابني حامل البطاقة 

التكييف الفقهي لبطاقة االئتمان عند استخدامها يف عملية شراء السلع واخلدمات:إن العالقة التعاقدية بني -ب
أطراف البطاقة يف عملية شراء السلع واخلدمات، عالقة ثالثية تدور بني البنك املصدر للبطاقة، وحامل البطاقة، 

غري طرف من هذه األطراف الثالث.وللبطاقة يف عملية الشراء  إذ ال ميكن أن تتم عملية الشراء منوالتاجر.
 :حالتان
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التواجه اعرتاضات من قبل الفقهاء  :إن البطاقات املغطاة1أن تكون بطاقة االئتمان مغطاة-احلالة األوىل-
غطاة، إمناهومن قبيل احلوالة.وقداشرتط الفقهاء إىل أن التكييف الفقهي لعقدالبطاقة امل2،إذ ذهب أغلبهم املعاصرين

لصحة احلوالة أن تكون على مدين،وذلك ألن حقيقتها بيع دين بدين على األصح.واستثنيت من بيع الدين 
وإذا  . بالدين ملسيس احلاجة.واإلحالة يف عقدالبطاقة املغطاة إمنا تكون على ملئ وهواملصدراملدين حلامل البطاقة

جممع  .وقد قرر3ئيل ال يرجع احملال على احمليل بشان التاجراحملال يتقاضى ماله من احملال عليه،وبالتامتت اإلحالة ف
الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة مبسقط. جوازإصدار البطاقات املغطاة،والتعامل هباإذامل 

 .4تتضمن شروطهادفع الفائدةعند التأخرييف السداد

 عند :وقد اختلف العلماء املعاصرون يف تكييف عقد البطاقة البنكية،5أن تكون البطاقة غري مغطاة-الثانيةاحلالة -
 ،7عقد قرض ،ومنهم من اعتربها6وكالة يف عملية الشراء إىل عدة أقوال.فمنهم من اعتربها مبثابة عقد استخدامها

 ، .لكن الرأي الراجح9عقد الوكالة ،واحلوالة معاأوتكييفها على أساس ،8عقد احلوالة على أساس وهناك من كيفها
هو تكييف البطاقة غرياملغطاة على أساس أهنا عقد كفالة وتصويرالكفالة يف 10والذي ذهب إليه أغلب العلماء

البطاقة،إمنا يكون بأن يتكفل املصدر للبطاقة بأن يدفع عن حاملها ما يرتتب عليه من ديون جراء استخدام هذه 
والميتنع املصدرعن دفع  اشرتى احلامل شيئا توجه التاجر إىل املصدر وهو الكفيل ألخذ القيمة منه. البطاقة،فإذا

،وهواملكفول طالبا  هذه القيمة،ألن بني احلامل واملصدرعقد يوجب الدفع،فإذا دفع املصدرتوجه إىل حامل البطاقة
 .11منه ما دفعه

                                                           

ارها أن يودع يف حسابه لدى ذلك البنك مبلغا يساوي احلد األعلى املسموح به البطاقة املغطاة:هي تلك اليت يشرتط البنك على العميل عندإصد1
 .الستخدام البطاقة، وان يبقيه حمجوزا يف احلساب ما دامت تلك البطاقة سارية املفعول

 .ومن هؤالء الفقهاء:د.الصديق الضرير،د.حسن اجلواهري،د.حممد القري بن عيد،...وغريهم2
 08بطاقات االئتمان البنكية يف الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،صمصطفى عرفات،فتحي شوكت: 3
 77،ص3،ج51جملة جممع الفقه اإلسالمي،ع4
د األعلى ويقصد بالبطاقة املغطاة:هي البطاقة اليت ال يشرتط فيها البنك عل العميل عند إصدارها، أن يودع حبسابه مبلغا من املال حبيث يساوي احل5

 .املسموح به الستخدام البطاقة
 .ومن هؤالء الدكتور وهبة الزحيلي6
 ...ومن هؤالء:د.حسن اجلواهري،د.بكر عبد اهلل أبو زيد،د.عبد الوهاب أبو سليمان،د.حممد بالويل،7
 ...ومنهم:د.رفيق املصري،والشيخني:علي عندليب،حممد علي التسخريي،الشيخ عبد اهلل بن منيع، 8
 .د.عبد الستار أبو غدةوقد ذهب لذلك:الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا،و،9

 ومنهم:د.نزيه محاد،و،د.حممدعبداحلليم عمر،و،د.عبد اهلل السعدي،د.حممدالقري،والشيخ علي حمي الدين القرة دغي 10
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 :جيب التطرق لكل نوع على حدا بطاقاتذه الالشرعي هلملعرفة احلكم :الحكم الشرعي لبطاقات االئتمان-2

إصدارها ألهنا ال  فانه جيوز1البطاقات املغطاة:وهي اليت يكون لصاحبهارصيد يف البنك فيسحب منه مباشرة-أ
 .وقد قرر2مينح عقدها تسهيالت ائتمانية حلاملها.ومن مث فال يرتتب عليها فوائد ربوية تتضمن حمظورا شرعيا،وال

 :3الفقه اإلسالمي بشأن هذا النوع من البطاقات)البطاقات املغطاة( يف دورته اخلامسة عشرة ما يليجممع 

 .جيوزإصدار بطاقة االئتمان املغطاة،والتعامل هبا إذا مل تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخريف السداد-5

( يف دورته الثانية عشرة 6/56)580قم ينطبق على البطاقة املغطاة ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي ر -6
ه بشأن الرسوم واحلسم على التجار ومقدمي اخلدمات،والسحب النقدي 6888/5465املنعقدة بالرياض سنة

 :وبيان ذلك هو

جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند اإلصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر -أ 
 .اخلدمات املتقدمة منه

أخذ البنك املصدرمن التاجرعمولة على مشرتيات العميل منه،شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة مبثل  ازجو -ب
 .الذي يبيع به النقد السعر

السحب النقدي من قبل حامل البطاقة،الحرج فيه شرعاإذامل يرتتب عليه زيادة ربوية، واليعد من قبيلها الرسوم -ج
رض،أومدته مقابل هذه اخلدمة، وكل زيادة على اخلدمات الفعلية حمرمة ألهنا من املقطوعة اليت الترتبط مببلغ الق

 .4الربا احملرم شرعا

 ماليا، أن يودع حبسابه مبلغا املغطاة:هي اليت اليشرتط فيهاالبنك على العميل عندإصدارها البطاقات غري-ب
من البطاقات خطا ائتمانيا،ومن مث يطالب املسموح الستخدام البطاقة.وقد يعطي البنك يف هذاالنوع  يساوي احلد

حاملها بتسديد سحوباهتا خالل مدة معينة ويف حال املماطلة يرتتب عليه فوائدالتأخري،أوأن البنك الحيدد مدة 
                                                           

 .سبق تعريفها يف هذه الرسالة1
 40،ص3،ج51مع الفقه اإلسالمي،عددالزحيلي،وهبة:جملة جم2
 652،ص3،ج51جملة جممع الفقه اإلسالمي:عدد3
 272،ص3،ج51جملة جممع الفقه اإلسالمي:عدد4
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ربوية.وحكم هذاالنوع من  الدفع مبدة زمنية،وإمنا يقسط املبلغ املطلوب من العميل على دفع شهرية،مع فوائد
 :1التعامل الربوي.ولكن جيوزإصدارهذه البطاقة بشروط وهي لوجود شرعا البطاقات أنه حمظور

 .أال يشرتط على حاملها فوائد ربوية،إذا تأخر عن سداد املبلغ املستحق عليه-أ

يف حال إيداع حامل البطاقة مبلغا نقديا بصفة ضمان،جيب النص على أن املؤسسة تستثمره لصاحبه بطريق -ب
.وقد قررجممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية 2بينه وبني املؤسسة،وحسب النسبة احملددةاملضاربة مع قسمة الربح 

 :3عشرة بشأن بطاقات االئتمان غري املغطاة ما يلي

كان  كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية،حىت لو التعامل هبا إذا املغطاة،وال بطاقة االئتمان غري إصدار جيوز ال-5
 .على السداد ضمن فرتة السماح اجملاين طالب البطاقة عازما

 .املغطاة،إذامل تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين غري البطاقة رااصد جيوز-6

يأخذه البنك يف عملية بطاقات االئتمان عشرة  إن مجلة ما:الحكم الشرعي لرسوم وعوائد بطاقات االئتمان-3
املقبوضات احملصلة من حامل البطاقة فهي مخسة  .أما4التاجرمدفوعات.مثانية من حامل البطاقة ،واثنتان من 

  :وتكليفان،وربح بيع.فالرسوم هي ، رسوم

رسم اإلصدار:وهوأجرمقطوع لقاء إجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة وإجراءات فتح 
 .امللف،وتعريف اجلهات اخلارجية اليت سيحتاج العميل التعامل معها

رسم سنوي يدفعه العميل حني جتديد بطاقته، فالبطاقة هلا مدة  انتهاء الصالحية:وهو البطاقة بعد رسم جتديد
 .صالحية،متتد لسنة كاملة

 .رسم جتديد البطاقة املبكر: وذلك بطلب من العميل قبل انتهاء مدة الصالحية

 .رسم استبدال البطاقة:عندالضياع أوالتلف أوالسرقة
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 ل استخدام اجلهازاآليل،أونظام التحويل اآليل،فالبنك يأخذ نسبة من الثمن املسحوب،مث رسم اخلدمات املساندة:
يف مقابل استخدام جهازه اآليل،أونظام التحويل اآليل الذي ميلكه البنك.عند سحب نقود معينة،بواسطةالبطاقة 

 .كانت خمولة بذلك إذا االئتمانية

يمة البضائع والسلع:فمن حق البنك أن حيصل على حقه من أما التكليفان فهما:حتصيل الشيكات املسدد هبا ق-
مثن املشرتيات اليت اقتناها العميل بواسطة البطاقة االئتمانية،فالبنك ملتزم بدفع قيمة هذه البضائع إىل التاجر،ولن 

 ل وحفظيدفعها من حسابه اخلاص،بل سيطالب هبا العميل املستفيد من السلع واخلدمات،فالبنك يأخذ أجرة نق
 ،التأخريعن تسديد ما يف ذمة حامل البطاقة يف احلساب اجلاري للعميل.والفوائد)أوغرامة( املال النقدي املودع لديه

حامل البطاقة)أواملدين(عن تسديد ما ترتب عليه يف ذمته خالل الفرتة احملددة  إذ جرى العرف املصريف أنه إذا تأخر
 .له، تفرض عليه غرامات مالية

الشراء يف تبديل  مايأخذه البنك من فرق سعرالبيع عن سعر البيع:فيتمثل يف فرق حتويل العملة. وهووأما ربح -
مبالغ نقدية من فروع بعض البنوك اخلارجية،املرتبطة ببنك -ببطاقته االئتمانية-العمالت ببعضها.فالعميل إذاسحب

لية التسديد تقتضي أوال،أن يقرض البنك البطاقة،فان البنك يقوم بتسديد الدين الذي أخذه العميل،وعم إصدار
بتحويلها إىل العملة -ثانيا-عميله عملة نقود حملية،أو أن تكون هذه العملة موجودة لدى حساب العميل،مث يقوم

اخلارجية وعندها يستحق البنك املصدر للبطاقة،الفرق يف حتويل هذه العملة،وهو ما يسمى)بالصرف( فيبيع العملة 
  .نبية،مث يسدد دين عميله يف اخلارج بواسطة العملة األجنبيةاحمللية بعملة أج

أما املقبوضات احملصلة من التاجر فهما رسم،وفائدة. أماالرسم:فالتاجرعندما يرغب يف إبرام عقد مع البنك -
ذه للبطاقة على أن يقوم التاجر بإجراءعمليات البيع عن طريق البطاقة،فان البنك يأخذ أجرة على ذلك،وه املصدر
 ، هي يف مقابل اخلدمات اليت يقدمها البنك للتاجر.مثل:اإلجراءات اإلدارية،من فتح حساب له ومتابعة األجرة

 .وحتصيل املبالغ له،وكذا تعريف حامل البطاقة هبذا التاجر

ر من الفائدة:فهي مبلغ من املال،على شكل نسبة مئوية متفق عليها من أمثان املبيعات،اليت يستوفيها التاج وأما
 .1البنك.فماهو احلكم الشرعي هلذه الرسوم والعوائد؟
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احلكم الشرعي للرسوم احملصلة من حامل البطاقة ،ومن التاجر:إن هذه الرسوم تكيف على أساس أهنا أجرعلى -أ
على منفعة يؤديها البنك حلامل البطاقة،فهي أجر مشروع مقابل عمل مشروع،أوخدمة يؤديها البنك  أجر عمل،أو
 2.فهي مقابل اخلدمات اليت يقدمها البنك،وليست مقابل الضمان.كماقال بذلك بعض العلماء املعاصرين1لعميله

،ممن حرم أخذهذه الرسوم واعتربأخذها مبثابة أجرعلى الضمان،الذي هو حمرم يقينا ألنه من أكل أموال الناس 
التربع المن عقود املعاوضات والكفالة ال بالباطل،ومن باب أوىل حترميه قبل حترمي الربا.ألن الضمان من عقود 

تكون إالهلل.إذ يقول الدكتورحسن اجلواهري يف ذلك:))وهذه اخلدمات تتلخص يف إجراءات يتخذها البنك من 
البطاقة وإرسال  تتعلق خبدمة العميل من جتهيز ذلك من أمور قبول طلب العميل للحصول على البطاقة،وغري

قة يف حالة التجديد،والتلف أوضياعها والتعتيم عليها فرسم اإلصدار ومثله بقية اإلشعارات وإعادة إصدارالبطا
 .3الرسوم متكن املشرتك من احلصول على مزايا اخلدمة املنوطة بالبطاقة((

احلكم الشرعي لعوائد حتويل العملة والفوائداملقبوضة من العميل،والتاجر:إن أخذ البنك فرق سعرالبيع عن -ب
مشروع والعملية مشروعة الحرج فيها فالصرف عقد مشروع.فكل من  بديل العمالت ببعضها،أمرالشراء يف ت سعر

شرعا،بشرط أن يقع  تطارح الدينني.وهي جائزة الطرفني استفاد من هذه العملية اليت تسمى بصرف ما يف الذمة أو
-روى ابن عمر ،وذلك ملاده ألحدمهابع مؤخر.أي دون أن يبقى شئ يف الذمة غري حكما ناجزا القبض حقيقة أو

 قال:))كنت أبيع اإلبل بالدنانري،واخذمكاهناالدراهم، وأبيع بالدراهم واخذ مكاهنا الدنانري،فسألت الرسول -ر
اليت تتضمنها هذه  غرامة التأخري أما.4فقال:]البأس اذا تفرقتما وليس بينكما شئ[(( صلى اهلل عليه وسلم

شرعا  شرعا،وكذلك الجتوز احملظور النسيئة)ربا الديون( شرعا ملا فيها من رباالبطاقة،لدين ال يتجدد فإهنا الجتوز 
فرتة السماح املمنوح له ألنه شرط ربوي  فوائد الدين إذا ختلف حامل البطاقة عن سدادأي قدرمنه إىل ما بعد

 .5العمل به،هذا باإلضافة إىل فوائد التأجيل احملرمة شرعا اشرتاطه وال حمظور، فال جيوز

ميكن حلامل بطاقة االئتمان،التعامل هبا يف أي دولة من :بطاقات االئتمان المغطاةالخارجية و  التجارة -نياثا
والبنوك األعضاء يف البطاقة.وبالتايل فإذاقام بشراء سلعة،أواحلصول على خدمة بعملة ختتلف ،الدول.لدى التجار
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املبلغ املستحق على حامل البطاقة،مث يرجع على  يسدد التعامل هبا يف عقد البطاقة.فان املصدر عن العملة املقرر
 .فبعض البنوك تقوم بعملية الصرف هذه على أساس السعر1حاملها بالعملة احمللية،وهذه العملية من قبيل الصرف

وبعض البنوك يعتمد سعرالصرف السائد يف التاريخ قيمة تلك املشرتيات أو اخلدمات، املعلن لديها،يف يوم قيد
 يف تاريخ استالم الصرف السائد فيه سداد القيمة من جانب البنك.يف حني تعتمد بعض البنوك سعرالذي مت 

 شراء يعترب كما؟.الصرف املعتمد لدى البنوك اإلسالمية سعر فماهو.2من املنظمة العاملية بيان املبالغ املستحقة
 بواسطة عليها احلصول ميكن اليت السلع من والفضة والذهب.االئتمان بطاقات وظائف أهم من واخلدمات السلع
العقد،خاصة يف ميدان  جملس يف التقابض عدم شبهة األخرى السلع باقي دون بشأهنا االئتمان،وتثار بطاقة

،كما التجارة اخلارجية حيث يكون طرفا العقد من دولتني خمتلفتني،أو متباعدين وبالتايل تتطرح هذه االشكالية
 :،وهو مانتناوله فيمايليمي لبطاقة االئتمان غري املغطاةالبديل اإلسالتطرح اشكاية 

إن عملية قبض الدين بعملة خالف العملة اليت حدث هبا الدين،جائزة بطاقة االئتمان والعمالت األجنبية:-1
 ودليل ذلك ما.3أوال.مث أن يكون بسعرالصرف اجلاري وقت القبض ثانيا شرعا،ولكن بشرطني مهاأن يتم القبض

 ،وآخذ مكاهنا الدنانري أنه قال:))كنت أبيع اإلبل بالدنانري، وآخذمكاهنا الدراهم وأبيع بالدراهم-ر-عمر رواه ابن
أنه يالحظ يف  .غري 4وليس بينكما شئ[(( فقال:]البأس إذا تفرقتما-صلى اهلل عليه وسلم-،فسألت رسول اهلل

حيث أن أكثر، أسبوعني أو صارفته ملدةعن م لبطاقةعمل البطاقة، تراخي قبض املصدر،بدل الصرف من حامل ا
)األجنبية(.واليطالب  األخرى إىل العملة احمللية،مبجرد سداده بالعملة البطاقة جيري الصرف مع حاملها مصدر

وهذا الرتاخي غري جائز  الفاتورة الحقا،مع إعطائه مهلة مساح للسداد، حاملها ببدل الصرف إال عند إصدار
.ويستثىن من هذا التحرمي حالة احلاجة واملصلحة الراجحة.كماقال 5ألنه من ربا النسيئةشرعا،عند سائرأهل العلم 

توقع املتعاملني  ))ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة((.فان اعتربنا ذلك حاجة،-رمحه اهلل-ابن القيم
 لعمل يف البنوك اإلسالمية.كماأن الصرف اجلاري به ا6بالبطاقة يف مشقة وحرج،جازتراخي القبض يف هذا الصرف

،متوقف على كون البطاقة مغطاة،أي أن يكون لبطاقة االئتمان رصيد يف البنك،ألنه يتحقق بذلك القبض 
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إذا  القبض احلكمي، انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي واعتربه صورة من صور ما وهذا.1احلكمي يف جملس العقد
وعلى أن يكون سعر الصرف هو  ه إىل حساب آخر بعملة أخرى،من حسابه ل اقتطع البنك بأمر العميل مبلغا

  يوم تقييد هذه املبالغ على حساب العميل.فقد جاء يف قرارجملس الفقه اإلسالمي رقم: السائد السعر
العمالت بواسطة هذه البطاقة.وأما البطاقة غري املغطاة ففيها  شراء ( بشأن البطاقة املغطاة،جبواز1/51)532

 .2صحة الصرف،وهو التقابض يف اجمللس غري موجود،وبالتايل ال تصح العملية الصرفيةيكون شرط 

 شراء السلع واخلدمات من أهم وظائف بطاقات االئتمان. يعترب:شراء الذهب والفضة ببطاقة االئتمان-2
ي السلع والذهب والفضة من السلع اليت ميكن احلصول عليها بواسطة بطاقة االئتمان،وتثار بشأهنا دون باق

الذهب  أهل العلم،إىل أنه يشرتط لصحة بيع األخرى شبهة عدم التقابض يف جملس العقد.فقد ذهب مجاهري
والفضة بالنقود الورقية التقابض يف البدلني.أي التسليم الفوري لكل من الثمن واملبيع ، ألن العمالت الورقية يف 

:))ال تبيعوا الذهب -صلى اهلل عليه وسلم-الرسولفيماخيص أحكام الصرف.لقول  حكم الذهب والفضة
.لكن قد يقول قائل:إن هذا 4بعضها على بعض،وال تبيعوا منها غائبا بناجز(( 3بالذهب إال مثال" مبثل،وال تشفوا

الشرط غري متحقق يف شراء الذهب والفضة بالبطاقة.واجلواب على ذلك:بأن تسلم التاجر قسيمة )فاتورة(الدفع 
حامل البطاقة،تعد قبضا حكميا كقبض الشيك املصدق الذي أفىت جممع الفقه اإلسالمي،جبوازشراء املوقعة من 

ألهنا ملزمة للتاجر وتربأ هبا ذمة حامل البطاقة من -تقنيونال أفاد كما-الذهب والفضة به.بل البطاقةأقوى منه
 نه عند مترير البطاقة على اجلهاز اآليل،الدين حاال جتاهه،وليس له االعرتاض على الوفاء هبا، هذا باإلضافة إىل أ

يقوم على الفور بقراءة شريط املعلومات فيها وتوصيل هذه املعلومات إىل احلاسب اآليل يف البنك املصدر، الذي 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن جواز شراء .5يتوىل يف احلال قيد املبلغ على حساب العميل وحتويله إىل حساب التاجر

ة بالبطاقة جائز إذا كانت البطاقة مغطاة. أما إذا كانت غري مغطاة فال جيوز ذلك كما قرر جممع الذهب والفض
 .6(6/56/)580الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الثانية عشرة بالرياض يف قراره رقم 

                                                           

 622اجلنكو،عالء الدين بن عبد الرزاق:التقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره على البيوع املعاصرة،مرجع سابق،ص1
 668، ص3، ج51جملة جممع الفقه اإلسالمي:عدد2
وهو من األضداد .أنظر ابن  والنقصان الزيادة بالكسر الشف وفاقه، فضله إذا عليه أشف :يقال تفضلوا، ال ُتشفُّوا(أي قوله صلى اهلل عليه وسلم:)ال3

 532،ص5حجر:فتح الباري،ج
، مكتبة اإلميان ،املنصورة 6577حديث رقم 74،ص 3البخاري،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم:صحيح البخاري،كتاب البيوع،باب الفضة بالفضة،ج4
،6883 
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اليت ال يشرتط  تثري البطاقات االئتمانية غري املغطاة،أي تلك:مي لبطاقة االئتمان غير المغطاةالبديل اإلسال-3
فيها البنك عل العميل عند إصدارها،أن يودع حبسابه مبلغا من املال حبيث يساوي احلد األعلى املسموح به 

 العمالت بواسطتها الستخدام البطاقة.إشكاالت عديدة يف الواقع العملي للبنوك اإلسالمية.إذ ال جيوز صرف
 ، بطاقة غري املغطاة ال ميكن استخدامها يف البنوك اإلسالمية،كما ال ميكن شراء الذهب والفضة هبا.وبالتايل فال

ألهنا تتضمن ربا الديون اجملمع على حرمته.ومع ذلك فقد انتشرت هذه البطاقات نظرا حلاجة الناس إىل تقسيط 
من  الديون،مما دفع بالبنوك اإلسالمية للسعي احلثيث إلجياد البديل هلا على صفة بطاقة ائتمان غري مغطاة،متكن

التقسيط وتكون ضمن نطاق املباح فاإلشكال األساس يف تطوير البطاقة االئتمانية غري املغطاة من منظور 
 كيف جيعل الدين املرتتب على استخدامها قابال للدفع بالتقسيط ألن هذا ما حيتاج إليه الناس اليوم، إسالمي،هو

بدائل شرعية لبطاقات االئتمان الشائعة والصادرة من ويغريهم باقتناء تلك البطاقات.إذمن املمكن االعتماد على 
 من احملظورات الشرعية،وأمهها جتنب الفوائد البنكية. البنوك التجارية التقليدية،حبيث يعّدل نظام البطاقات وجيرد

ل،ومن إالأن تداول هذه البطاقات املعدلة رمبا حيتاج حللو لعملية ومتكني من التداول العملي،وهوما يزال حمل إشكا
 :1هذه احللول.يوجداآلن منوذجان لبطاقات االئتمان اليت تصدرها بعض البنوك اإلسالمية ومها

فيزا التمويل اليت أصدرها بيت التمويل الكوييت هبذا االسم:حيث أجرت هيئة الفتوى والرقابة -النموذج األول
لسائدة،واشرتطت شروطاً فيها،أمهها:إلغاء الشرعية يف بيت التمويل الكوييت.تعديالت شرعية على بطاقة االئتمان ا

فوائد التأخري،وربطت البطاقات حبساب العمالء،وتسدد التزامات الشراء من حساب حامل البطاقات إما مسبقاً 
أوعند وصول الفواتري،وإذا انكشف احلساب أشعرالعميل بضرورة توفري رصيد لتلك املديونية . وهذه الضوابط جتعل 

ببطاقة احلسم الفوري،حيث تسدد الديون من حساب حامل البطاقة باستثناء ميزة التأمني على هذه الفيزا شبيهة 
 احلياة،حيث مل يصلوا إىل حل هلذه املسألة.وقد اشتملت عمليات هذه البطاقة على وكالة بأجر،وكفالة جماناً،

  .وقرض يسريأحياناً بغري فائدة

أقرت اهليئة الشرعية هذه  شركة ألراجحي املصرفية لالستثمار: فقدفيزا ألراجحي اليت أصدرهتا -النموذج الثاين
البطاقة بعد حذف بند: فوائد التأخري،ويكون سداد الفواتري من احلساب اجلاري للعميل،فإن مل يوجد فيه مايكفي 

ل البطاقة حق حيسم )خيصم( من التأمني النقدي.على أن يلتزم بتوفري مبلغ التأمني املقرر عليه يف احلال.وليس حلام
التسهيالت على السلف أو السحب على املكشوف.وأقرت اهليئة هذه الضوابط بشرط أال يرتتب على إصدار 
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البطاقة من شركة ألراجحي أخذ أو إعطاء أي فائدة حمرمة بشكل ظاهر أو مسترت، سواء مت ذلك مع عمالئها،أو 
 ي وشركة فيزا العاملية،أو غريها من أطراف املعاملة.مع شركة فيزا العاملية،أو أي شركة وسيطة بني شركة ألراجح

وجعلت اهليئة سعر حتويل العمالت األجنبية،حبسب السعر املعلن من قبل شركة ألراجحي يف ذلك اليوم 
 ، للمتعاملني بالبطاقة.ومنعت اهليئة تقاضي عمولة على السحب النقدي،وأجازت الرسوم املتعلقة بإصدار البطاقة

ية وسداد الفواتري،مع حسم جزء من مبالغها على أصحاب البضائع واخلدمات.هذان النموذجان والرسوم السنو 
يعدان بديلني إسالميني صاحلني عن البطاقات األخرى يف البنوك التجارية التقليدية،على أن يكون أجل استخدام 

ة يف البحرين مشاهبة ملاذكر،وهو البطاقة هواألجل املأذون به عادة.ويوجد أمنوذج ثالث للمؤسسة العربية املصرفي
 .حمل جتربة اآلن

 التجاري للتعامل احلديثة الوسائل احدى اإللكرتونية النقود تعترب :في البنوك االسالمية ةااللكتروني نقودال-ب
 أو الورق من بدال إلكرتونية عملة أهنا غري ،خصائصها معظم يف التقليدية النقود تشبه وهي اإلنرتنت شبكة عرب،

 يتم إلكرتونية وحدات صورة تأخذ ملموسة، غري نقود باعتبارها اإللكرتونية النقودف،-كما سبق تعريفها-املعدن
 الكمبيوتر جلهاز الصلب القرص على وختزن آخر، شخص حساب إىل شخص حساب من معينة بطريقة،انتقاهلا

 عرب والتجارية املالية التعامالت إمتام يف الوحدات، هذه استخدام ميكن حبيث اإللكرتونية، احملفظة يسمى مكان يف
 هذه أن على املعاصرون العلماء اتفق .وقداإللكرتونية النقود من وحدات شكل يف مثنها ودفع اإلنرتنت شبكة

 بوظائف وتقوم العادية النقود خصائص فيها يتوفر ،عرب اإلنرتنت الوفاء يف تستخدم اليت اإللكرتونية الوحدات
 ميلك آخر إىل الصلب قرصه على نقدية قيمة ميلك شخص من النقود حتويل عملية أن معناه وهذا.1العادية النقود
 عقد أيضا هي النقود هذه بواسطة اإلنرتنت عرب والفضة الذهب شراء أن كما.2صرف عقد هي خمتلفة قيمة

 إال فيها األموال مبادلة يتم ال بأنه سنجد الشراء وعملية اإللكرتونية النقود استخدام طريقة يف تأملنا فإذا صرف،
 حمفظة يف نقدية قيمة بوجود إال الفضة، أو الذهب شراء يتم ال أنه كما.العقد طريف حمفظة يف نقدية قيمة بوجود
 تشبه العملية هذه أن كما .3احلكمي القبض قبيل من وهذا مباشرة، القيمة خصم فيتم ،للمشرتي الصلب القرص

                                                           

ة الشريعة والقانون،اجلامعة االسالمية، عاصم،أمحد عطية بدوي:أحكام الصرف االلكرتوين يف الفقه االسالمي،مذكرة ماجستري يف الفقه املقارن،كلي 1
 22،ص6858غزة،
 355السعودية ،ص القرى، أم دكتوراه،كلية الشريعة،جامعة اإلسالمي:رسالة الفقه يف اإللكرتونية التجارة حممد:أحكام بن جعان بن عدنان الزهراين، 2
 مل الناس ألن وذلك؛ كنقود، ال كسلع ،والفضة الذهب إىل ينظرون ألهنم ، االقتصاديني صرفا عند يسمى ال بالفضة أو بالذهب العملة مبادلة إن 3
 يف والعمالت النقود صرف حممد: أحكام أمحد القدمي.أنظر:الباز،عباس العصر يف حيدث ذلك كان كما والشراء البيع يف والفضة الذهب تتداول تعد

 62،ص 5222، 6األردن،ط عمان، املعاصرة،دار النفائس، وتطبيقاته اإلسالمي الفقه



 
299 

 ال اإللكرتونية النقود أن غري ،البنك يف رصيد وجود فيها يشرتط اليت املغطاة البطاقات استخدام طريقة عملها يف
 ، ،اليت تقوم هبا البنوك االسالميةوطاملا أن عمليات البيع والشراء.خدمات من تقدمه ما مقابل عمولة أخذ تشرتط

 أوال، االلكرتوين  عقد الصرفمدى مشروعية ،فيجدر بنا البحث عن عقد الصرف بواسطة النقود االلكرتونية،هي
 فيمايلي:يف التجارة اخلارجية وحكمه الشرعي ثانيا  ألشكال هذا العقد مث نتطرق

 اآليات عموم عليه دلت ما وهذا اجلائزة، البيوع أنواع من نوع الصرفمدى مشروعية عقود الصرف:  -أوال
 ببعض بعضها الربوية بيع األموال عليه وسلم أجازالنيب صلى اهلل  أن ذلك الشريفة،ومن النبوية واألحاديث الكرمية

.وميكننا أن نسوق األدلة 1بيد يداً  كان بأن التفاضل، مع ولو اختالفهما عند أو املماثلة، مع احتاد اجلنسني عند
 التالية عن مشروعية عقود الصرف:

 النصوص بعموممباح شرعا،املطلق  البيع ،والبيع أنواع من نوع،باعتباره  الصرف مشروعية ثبتتالقرآن الكرمي:-5
 يهااأ))ي .وقوله عزوجل:3((الربا وحرم يعباْل اهلل وأحلقوله تعاىل:)) :2النصوص هذه ومن ،تهمشروعي على الدالة

 4(( تراض منكم نع جتارة ونتك نأ ِإال بالباطل مَينكب مأموالك واكلأت ال واآمن ذينال

احلديث الذي رواه أيب سعيد :منها الصرف مشروعية علي تدل كثرية أحاديث وردت :النبوية الشريفة السنة -6
بالرب،والشعري لذهب بالذهب،والفضة بالفضة،والرب ))اقال: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -ر-اخلذري

 . 5سواء((والتمر بالتمر،وامللح بامللح،مثال مبثل،يدا بيد،فمن زاد أو استزاد،فقد أرىب،اآلخذ واملعطى فيه  بالشعري،
والدرهم بالدرهم الفضل  صلى اهلل عليه وسلم قال:))الدينار بالدينار ال فضل بينهما، ان النيب -ر-وعن أيب هريرة

 صحته، فيها شروط توفرت إذا ببعض بعضها األمثان بيع جواز على السابقة النصوص عموم أفادت .6((بينهما
 الصرف فقاال عن أرقم بن وزيد بن عازب الرباء سألت :قال-ر-املنهال أيب عن الصحيح ففي الصرف، هو وهذا
 فقال: الصرف عن،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول فسألنا، صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول عهد على تاجرين كنا

                                                           

 3228،ص1سوريا،ج دمشق، الفكر، وأدلته،دار اإلسالمي وهبة:الفقه الزحيلي، 1
،  5ة،طالقرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(،حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،مؤسسة الرسال 2

 328،ص 6ج . 6882
 (671اآلية) من :البقرة سورة 3
 (62) اآلية :النساء سورة 4
 4540،رقم احلديث44،ص1جمرجع سابق،نقدا، بالورق الذهب وبيع الصرف :باب املساقاه، :صحيحه،كتاب يف مسلم أخرجه 5
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 فيه توفرت إذا الصرف مشروعية يف ظاهر نص وهذا 1((حيصل الف َنساء انك وِإن س،بأ الف بيد يدا َكان ِإن))
 الشروط.

 يف الضرورة منزلة تنزل الناس وحاجات إليه، الناس الصرف،حباجة مشروعية على ويستدل املعقول:من -3
 يكون حاجاهتم،فقد لقضاء معامالهتم،وذلك تيسري على ويعمل العباد مصاحل حيقق الصرف وأن،2التعامل
 عصرنا يف عنه غىن وال يومياً  املرات آالف جيري الصرف أن كما،فضة إال معه وليس ذهب إىل حباجة شخص

 البلد عملة إىل فيحتاجون األصلية بلداهنم عملة معهم يكون فرمبا البلدان، بني الناس تنقل لكثرة احلاضر،وذلك
 .3الصرف هو وهذا ببعض بعضها العمالت مببادلة إال حوائجهم قضاء وال الشراء يستطيعون فال هلم، املستضيفة

،خمتلف االلكرتوين،مصطلح حديث الصرف إنفي التجارة الخارجية : ةلصرف االلكترونيأشكال عقود ا-ثانيا
 بالذهب العملة ومبادلة بأجزائها، عملة ذلك أن مبادلة،4قد الصرف التقليدي املعروف عند الفقهاءمتاما عن ع

 يف الصرف فمفهوم اإلسالمية، الشريعة ألحكام متاما خمالف وهذا.املعاصر االقتصاد يف صرفا يعترب ال أوبالفضة
 املتاجرة ضروب ضربا من يعد االقتصاديني عند املعاصر.فالصرف االقتصاد يف مفهومه من أمشل،اإلسالمية الشريعة

  بني تتم جتارية سلعة كأي متاما ببعض، بعضها العمالت مبادلة أساس على املتاجرة هذه تقوم حيث.الدول بني
أي .الصرف بسعر يسمى ما بينهما،وهو تربط سعرية عالقة أساس على تتم أخرى بعملة العملة مبادلة،و 5التجار
 وعمليات الصرف اليت تتم بواسطة وسائل.6أخرى بعملة معينة عملة تبادل جيري أساسه على الذي املعدل

 :7مها نوعني إىل واإلنرتنت،تنقسم والفاكس كاهلاتف احلديثة االتصال

 طرفني بني يكون الصرف وهذا :البورصة طريق عن وليس الحديثة االتصال بوسائل يتم الذي الصرف-1
 خالل من يتم الذي كالصرف بالبورصة، عالقة له وليس الصرف، عملية يف ثالث طرف تدخل دون مباشرة

 اإلجياب منه يصدر فاألول مباشرة، معه ليصطرف اهلاتف الثاين،عرب عاقدتبامل األول عاقدتامل يتصل كأن اهلاتف،
                                                           

 6826،رقم احلديث11،ص3،جاملرجع السابق 1
 652ص،5224، 6بريوت،لبنان،ط الرسالة، مؤسسة املعامالت ، موسي،كامل:أحكام 2
 64عاصم،أمحد عطية بدوي:أحكام الصرف االلكرتوين يف الفقه االسالمي،مرجع سابق،ص 3
 يف احتدا سواء ببعضهما، النقدين بيع على)) ينطبق الصرف مفهوم أن على تدل كلها املعىن، يف متقاربة بتعريفات الصرف كتبهم يف اجلمهور عرف 4

 52اختلفا((.أنظر: عاصم،أمحد عطية بدوي:أحكام الصرف االلكرتوين يف الفقه االسالمي،مرجع سابق،ص أم اجلنس
  361،ص 5227، 6بغداد،بغداد ،العراق،ط مطبعة ،الدويل االقتصاد يف األساسية القواعد:رضا علي حممد ،جاسم آل 5
 382لبنان،د.ط،ص بريوت، العربية، النهضة دار :واإلحصائية االقتصادية املصطلحات فهمي:موسوعة العزيز عبد هيكل، 6
 11عاصم،أمحد عطية بدوي:أحكام الصرف االلكرتوين يف الفقه االسالمي،مرجع سابق،ص 7
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 اللفظ تنقل اليت الوسائل خالل من يتم الذي كالصرف كثرية صور الصرف وهلذا.القبول منه يصدر والثاين
 البورصة بعمليات مرتبطة تكون ال أن واإلنرتنت،بشرط كالفاكس املكتوب تنقل اليت الوسائل أو،كاهلاتف والكالم

 كبطاقة اإللكرتوين الثمن دفع وسائل خالل من تتم اليت الصرف عمليات القسم هبذا يلحق كما .شركاهتا وال
 املتاجرة بعمليات املتعلقة األمثان لدفع تستخدم ال اليت خل البنوك االسالمية،،دااإللكرتونية والنقود االئتمان،
عرب الذي يتم ،الصرف وملعرفة احلكم الشرعي هلذا النوع من الصرف،جيدر بنا تقسيمه اىل قسمني رئيسني.بالبورصة

كما ،فقط،والصرف الذي يتم عرب وسائل ناقلة للكتابة.ولكل منهما حكمه الشرعيالوسائل اليت تنقل اللفظ 
 مايلي:سنرى يف 

 اإلسالمي الفقه جاء وغريه،فلقد هاتف من االتصال وسائل حداثة رغم:اللفظ نقل وسائل عبر التجارة حكم-أ
 ال اليت الوسائل، هذه خالل من العقود إبرام يف الشرعي احلكم على خالهلا من نسرتشد أن ميكن واضحة بأحكام
 من يتم اليت الوسيلة وإمنا عقدا مستحدثا، يعد ال خالهلا من فالتعاقد .واحد مكان يف فيها املتعاقدان جيتمع
 والتعبري العاقدين لكال الرضا حتقيق هي العقود إبرام يف األساسية والقاعدة حديثة، وسيلة هي التعاقد خالهلا

 فإن وعليه .1املقصود هو واملعىن املراد، املعىن تحصيلل وسيلة إال هو ما فاللفظ مفهمة، وسيلة بأية عنه،وإظهاره
 عالقة له فليس اآلخر أحدمها رؤية عدم أما اآلخر، مسع إىل اللفظ لتوصيل عرفا معتربة آلة إال هو ما اهلاتف
 وسيلة بأية إدراكها أو التقاؤها، أو والقبول، اإلجياب مساع العقود باب يف املطلوب ألن عدمها؛ أو العقود، بصحة
 إذ الشرعية، التعاقدات من فإنه اهلاتف، بواسطة التعاقد يف النظر خالل ومن.الطرفني بني الرضا حيقق مما كانت،

 التعاقد لفكرةأساسا  واعتبارها الفقهاء نصوص ببعض نستدل أن وميكن له، للموجب املوِجب ألفاظ نقل فيه يتم
 دام ما العقد يف يؤثر ال املسافة فبعد 2((البيع صح وتبايعا متباعدان ومها تناديا لو :))النووي قال حيث باهلاتف،
 عن بينهما التعاقد حالة يف القابل عن املوِجب تفصل اليت املسافة فإن وعليه قبول،وال اإلجياب يسمعان املتعاقدان

 لظهور الوحيد السبيل هو ليس باللسان فالنطق .البعض بعضهما يسمعان داما ما العقد يف تؤثر ال اهلاتف، طريق
 أو والرسول، الكتابة، من اإلرادة، عن للتعبري أخرى وسائل مقامه تقوم وقد البيان، يف األصل هو ولكنه اإلرادة،

لكن هلذا النوع من التعاقد،بعض الضوابط،الواجب .لآلخرين النطق إليصال تستخدم اليت احلديثة االتصاالت
                                                           

 07،ص 6،ج5املعرفة،بريوت،لبنان،ط دار ه(: املوافقات يف أصول الفقه، 790 موسى)ت بن إبراهيم إسحاق، الشاطيب، أبو 1
 654،ص2،ج5السلفية،الدار البيضاء،املغرب،ط املكتبة ه(: اجملموع، 676 )ت شرف نب حييي زكريا، النووي، أبو 2
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 الضوابط من جمموعة حتقيق علىوغريه من وسائل نقل اللفظ  باهلاتف، التعاقد بصحة احلكم يضبطالتقيد هبا  اذ 
 1:كاآليت وهي فيها،

 ينطوي هبا فالتعاقد أقوال، من احلديثة اآللة إليه تنسبه ما وصحة اآلخر، بشخصية املتعاقدين من كل تثبت-5
 من وصيانتها األموال، حفظ يف الشريعة روح مع يتماشى الشرط وهذا الصوت، تقليد من التزوير، احتمال على

 ويف التثبت، من البد لكن العقد انعقاد هو األصل كان وإذا اإلمكان، بقدر للخصومات التعرض وعدم الضياع،
 أنه النيب عن عباس ابن فعن املدعي، ألنه ذلك؛ إثبات فعليه منه اللفظ صدور صحة عدم أحدهم ادعاء حال
 2((أنكر من على واليمني املدعي، على والبينة)): قال

 مبثله، ربوي كبيع البدلني قبض اشرتط سواء العقد، جملس يف القبض فيها يشرتط اليت العقود إبرام عن البعد-6
 اآلخر، عند بالتسليم وكيل املتعاقدين من واحد لكل يكون كأن القبض، مت إذا إال اهلاتف، طريق عن يصح فال
 .السلم يف كما الثمن قبض اشرتط أم

 بني كثريا حتصل واليت العقد، يرفضها اليت املعاين من معىن أي منها يفهم ال حبيث،3العاقد كالم يف اهلزل عدم-3
 أو السعر، كمعرفة آخر، جتاريا معىن  أجل من بل التعاقد بقصد الجتارا  يهاتفون فمثال منهم، دهاءا التجار
 .1البضاعة نفاق معرفة

 بالكتابة التعاقد مثل التلفاكس، جهاز خالل من العقود إبرام إن:المكتوب نقل وسائل عبر التجارة حكم-ب
 الرسالة، يصور فهو تبديل، أو تغيري، أي دون الرسالة، من األصل طبق صورة ينقل التلفاكس إن إذ ، بسواء سواء

 مثل والتلكس الربق خالل من العقود إجراء أن كما .بوضوح الرسالة عليه لتظهر املستقبل؛ اجلهاز إىل ويرسلها
 فهو املستقبل اجلهاز على أخرى مرة الرسالة كتابة يتم وإمنا صورة، ينقالن ال أهنما يف فارق مع بالكتابة التعاقد

 الوسائل هبذه التعاقد أن املالحظ ومن .له املوجب إىل ليبعثها رسالة كتابة آخر من املوِجب بطلب يكون ما أشبه
 إجراء حكم على خالهلا من لنستنري املسألة، هذه يف العلماء آراء ذكر من البد وعليه ، بالكتابة التعاقد مثل

                                                           

 ، اإلسالمية الشريعة، اجلامعة املقارن، كلية الفقه قسم، ماجستري اإلسالمي،رسالة  الفقه  يف اإللكرتونية مصطفى:التجارة أبو الرازق عبد سليمان 1
 08،ص 6881غزة،
 6220 رقم احلديث (،68عليه) املدعي على اليمني باب (،16الشهادات)  كتاب :صحيحه يف البخاري أخرجه 2
، 3،ج 1987 ،5العصرية،بريوت،لبنان،ط املوقعني،املكتبة ه(:إعالم 751 ،ت الشهري بابن القيم بكر،) أيب بن حممد اهلل، عبد ،أبو القيم ابن 3
 532ص
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 قد ،جندهم الكتابة طريق عن العقود إجراء مسألة يف العلماء آراء يف النظر خالل ومن .الوسائل هبذه العقود
 مجهور ذهب فقد .2وكل رأي يستند فيما ذهب اليه اىل أدلة نقلية من الكتاب والسنة آراء ثالثة إىل فيها اختلفوا
 حاضرين بني أكان ،سواءمطلقا بالكتابة التعاقد صحة إىل ،( واحلنابلة الراجح، يف والشافعية املالكية، من)الفقهاء

 .3غائبني أم ،

 عدم،يرى الثالث الرأيو .4احلاضرين دون للغائبني بالكتابة التعاقد صحة إىل احلنفية ذهب فقد ،الثاين الرأيأما 
 قوللكن الفقه الراجح يعمل ب.5للشافعية وجه وهو الكالم، عن للعاجزين بالنسبة إال بالكتابة التعاقد صحة

 : 6منها  أسبابلعدة   وذلك .الغائبني احلاضرين،أم بني كان سواء بالكتابة التعاقد بصحة القائل اجلمهور

 .االعرتاضات من وسالمتها اجلمهور، أدلة قوة-

 على التيسري من ذلك يف ملا باإلضافة الناس، عن واملشقة احلرج رفع على الدالة الشريعة مقاصد معشيا متا -
 .7به األخذ يف العباد

 .شكلية بأية التقيد إىل االلتفات دون الرضا، من العقود عليه تقوم الذي األساس مع القول هذا يتفق-

 .اإلرادة عن للتعبري الكتابة بصالحية وحديثا قدميا، العرف والتصرفات،واعرتاف العقود إبرام يف هبا العمل جريان-

                                                                                                                                                                                     

 5228السادس،  العدد السادسة، الدورة اإلسالمي، الفقه جممع احلديثة ،جملة االتصال بآالت العقود إجراء صاحل: حكم اللطيف عبد الفرفور حممد 1
 790 ،ص6ج ،

 ، اإلسالمية الشريعة، اجلامعة املقارن، كلية الفقه قسم، ماجستري اإلسالمي،رسالة  الفقه  يف اإللكرتونية مصطفى:التجارة أبو الرازق عبد سليمان 2
 05،ص 6881غزة،

 التالية:أنظر املراجع 3
 3،ص 3،د.س،ج 3الفكر،بريوت،لبنان،ط دار الدسوقي، ه(: حاشية 1230 عرفة)ت بن أمحد بن الدسوقي، حممد-أ

 527،ص2،ج5السلفية،الدار البيضاء،املغرب،ط املكتبة ه(: اجملموع، 676 )ت شرف بن حييي زكريا، النووي، أبو-ب
 642،ص 2،ج 5220،  0 املربع،دار الفكر،بريوت،لبنان،ط الروض ه(: شرح 1392 )ت حممد بن الرمحن النجدي ،عبد-ج

 
 أنظر املراجع التالية:4
 64،ص 3ه(: اهلداية ،دار احياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان،د.ط،ج 593 بكر )ت أيب بن علي احلسن، املرغيناين أبو-أ

 2،ص3ه،ج6،5358األمريية الكربى،القاهرة،مصر،ط اهلندية،املطبعة اهلند:الفتاوى علماء من نظام حسن بن منصور فخر الدين،ومجاعة الشيخ-ب
 572شرف:اجملموع،مرجع سابق،ص بن حييي زكريا، النووي، أبو 5
 06اإلسالمي،مرجع سابق،ص الفقه  يف اإللكرتونية مصطفى:التجارة أبو الرازق عبد سليمان 6
 520،ص1999 ،5النفائس،عمان،األردن، ط الشريعة،دار م(: مقاصد5276-5072 الطاهر)فقيه وعامل تونسي زيتوين عاشور ،حممد بن 7
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 عرب التعاقد جبواز القول ميكننا غائبني، أم حاضرين بني أكان سواء بالكتابة التعاقد وازجلنتيجة،كرأي الباحث:
 وبني بينها فرق ال حيث معناهم، يف وما واإلنرتنت ، والربق، التلفاكس من املكتوب لنقل احلديثة االتصال وسائل
 بعدد حمفوف هذا اجلواز لكن.ومضمونة وسريعة دقيقة بأهنا القدمية الوسائل عن تتميز الوسائل هذه إن بل الكتابة

 :1يأيت فيما تتمثل واليت العقد، حتقيق تضمن اليت الشرعية الضوابط من

 الوسائل عرب تسطريها،فالكتابة من االنتهاء بعد أثر هلا يبقى حبيث :ومرسومة مستبينة الكتابة تكون أن-5
 ملف يف أوحفظها الورق، على الرسالة طباعة إليه للمرسل تيسر اإلنرتنت عرب كانت فإذا أثر هلا يبقى احلديثة
 املرسل، إليه،واسم املرسل اسمكما جيب أن تكون بالطريقة املعتادة بني الناس،وذلك بذكر .جهازه على معني

 .وتوقيعه

 التقابض إمكانية لعدم والسلم؛ كالصرف، العقد، جملس يف القبض فيه يشرتط عقد على عربها التعاقد يتم أال-6
 .اإللكرتونية التجارة خالل من

 القلق، يف املوِجب إيقاع وعدم التعامل، الستقراء حتقيقا وذلك ،الغائبني بني التعاقد يف بالقبول املوِجب علم-3
 املعاصر العرف جرى وقد .شديد حرج يف يوقعه بالقبول املوِجب فجهل القابل، وإلزام العقد، إثبات من لهومتكينا 

 .العقد إبرام على تأكيدا وذلك اإلجياب، تلكس بعد القبول تلكس إرسال على

 التعاقد وجملس واحد، جملس يف والقبول اإلجياب يكون بأن االتصال هذا ويتحقق باإلجياب، القبول اتصال-4
 فإن العقد، جملس يف اإلجياب على الرد له املوجب فعلى الرسالة، بلوغ هو املكتوب لنقل اإللكرتونية الوسائل عرب

 آخر، جملس يف ذلك منه صدر وإن حىت ، ينعقد فال وإال العقد، انعقد اجمللس تغيري قبل القبول منه صدر
 .2العقد جملس الختالف

 إليها يلجأ بالبورصة،حيث مرتبطة تكون وهذه :البورصة عبر الحديثة االتصال بوسائل يتم صرف-2
 هو ثالث طرف بوجود إال العاقدين بني فيها الصرف يتم فال بالبورصة، واملضاربة املتاجرة يريدون الذين املتعاقدون

                                                           

 1990 ط السادس، العدد السادسة، الدورة اإلسالمي، الفقه جممع احلديثة،جملة االتصال بآالت العقود إجراء الدين: حكم حمي داغي، علي القره 1
 246،ص6،ج
 251،ص احلديثة االتصال بآالت العقود إجراء الدين: حكم حمي داغي، علي القره2
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 اإللكرتوين بالتداول يتعلق فيما اإلنرتنت،وخاصة وسيلة خالل منغالبا  تتم املالية،وهي الوساطة أوشركة،السمسار
 .(خارج حبثنا)موضوع آخر   وهذا .1باهلامش واملتاجرة كالفوركس للعمالت

 االلكتروني مصرفيالتحويل ال: طلب الثانيالم

تقدم خدمة التحويالت املصرفية فائدة كبرية تزداد التحويالت املالية املصرفية عرب الدول،أمهية يوما بعد يوم.اذ 
ذلك أن تسوية .حيث تؤدي إىل نقل احلقوق املالية دون االلتجاء إىل نقل النقود حسيا،2لعمالء البنوك

احلواالت. وتتميز احلواالت املصرفية عن غريها من املستحقات تتم من خالل البنك أو البنوك املتداخلة يف تنفيذ 
باالضافة إىل ما تتمتع به .أساليب الدفع بكوهنا غري مكلفة،وسريعة التنفيذ وسهلة االستخدام من طرف املتعاملني

( أول )فرعملاهية التحويل املصريفوسنتطرق هنا ذ.من أمان نتيجة اجراءات املراقبة املتطورة لدى البنوك عند التنفي
 كمايلي: )فرع ثان(للواقع العملي للتحويل املصريف يف البنوك االسالمية مث

                                                           

 352السعودية، ص القرى، أم جامعة كلية الشريعة، دكتوراه، رسالة اإلسالمي، الفقه يف اإللكرتونية التجارة جعان:أحكام بن عدنان الزهراين، 1
دوالر سنويا إىل بلداهنم معظمها يتم عرب مليار  68يقول اقتصاديون إن العمال األجانب الذين يعملون يف دول اخلليج العربية يقومون بتحويل حنو )) 2

وتنافس هذه اخلدمة العروض التقليدية اليت .دقائق 58مكاتب للصريفة تعرض حتويالت نقدية سريعة من شخص إىل آخر الكرتونيا يف زمن ال يتعدى 
رتونية تستغرق عدة ساعات ويف بعض األحيان تقدمها بعض املصارف التجارية لتحويل األموال من حساب إىل آخر ومن بلد إىل آخر يف عمليات الك

 Western Union and وبدأت بعض املصارف التجارية يف اآلونة األخرية يف استخدام التسهيالت اليت تقدمها الشركتان ومها.عدة أيام
Moneygram  يف املتوسط يتم حتويل حنو  وتقول بعض شركات الصرافة إنه.اللتان تعدان من أشهر شركات حتويل األموال السريعة يف العامل

لذين دينار يوميا إىل بلدان خمتلفة من قبل العمال األجانب معظمها تذهب إىل بلدان آسيوية مثل اهلند وبنغالديش والفلبني. ويتفق الزبائن ا 1888
كلفة التحويل تتضاعف عدة مرات   يستخدمون هذه املكاتب على أن عمليات التحويل دقيقة ووثيقة يتم فيها اختصار الوقت واجلهد على رغم أن

مليار  68ويقول االقتصاديون إن جمموع التحويالت من دول اخلليج العربية تبلغ حنو .مقارنة بالعمليات اليت يتم إجراؤها يف املصارف التجارية التقليدية
ماليني يف اململكة العربية  7ليج من ضمنهم ماليني أجنيب يف دول اخل 58ماليني دوالر من البحرين. ويعمل حنو  181دوالر سنويا من ضمنها 

ع ويقول البنك الدويل إن التحويالت املالية اليت جيريها العمال املهاجرون تشكل مصدرا متزايدا للتمويل يف الدول النامية يف وقت يرتاج.السعودية وحدها
يف املئة من إمجايل  5,3مليار دوالر أو ما يشكل  76حنو  2001ام فيه بانتظام وصول الرساميل اخلاصة إىل هذه الدول، إذ بلغت التحويالت يف الع

وقال تقرير البنك إن السعودية تشكل واحداً من املصادر الرئيسية هلذه التحويالت. غري أن اقتصاديني يقولون إن بعض الدول .الناتج احمللي هلذه الدول
تطيع املهاجرون القيام بعملية التحويل املباشر لألموال عن طريق مكاتب الصريفة مباشرة حمرومة من هذه اخلدمة ألسباب سياسية مثل السودان، إذ ال يس

ن تسهيالت مالية  وإمنا تتم عن طريق بلد ثالث. ومبا ان الشركتني أمريكيتان فإن أية مقاطعة اقتصادية تفرضها الواليات املتحدة األمريكية حترم البلد م
على معامل الواليات املتحدة  6885سبتمرب/ أيلول العام  55ومنذ هجمات .ضمنها التحويالت املالية املباشرة كثرية هي يف أمّس احلاجة إليها ومن

جهات شددت السلطات النقدية يف مجيع الدول ومن ضمنها البحرين بطلب أمريكي الرقابة على التحويالت املالية خوفا من إمكان إرسال أموال إىل 
ويقول مصرفيون إن التحويالت املصرفية غري املنظمة من ضمنها احلوالة رمبا كانت إحدى طرق التمويل اليت .رهابيةمشتبه فيها القيام بأعمال إ

فضل استخدمت ملهامجة الواليات املتحدة، ما يتطلب تشديد الرقابة. ولكن على رغم كل هذه اإلجراءات يبقى حتويل األموال عن طريق الشركتني أ
املوافق   م6852فرباير  62اجلمعة ليوم  764العدد  أنظر:جريدة الوسيط اليومية السياسية املستقلةاألحوال املستعجلة((.وأسهل وسيلة وخصوصاً يف 
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 في التجارة الخارجية التحويل المصرفي األول: الفرع

 واحملول احملول)طرفني بني هذه العملية تنفيذ خالل من البنك يتوسط اذالتجارية، العمليات أبسط هو التحويل
 .إليه احملول املكان يف( آخر بنك أي)مراسله أو البنك، فرع يف شخص أودعه املال من مبلغ بتوصيل ويقوم، (إليه

 من سحبها إىل احلاجة دون األموال بتحويل يسمح-التجارية األوراق من ليس و-األموال لتحويل آلية فالتحويل
ملعرفة .و التكلفة وقلة األمن ،معالدفع سرعةو  استخدامه، آخر،ويتميز بسهولة شخص إىل وتسليمها احلساب
 التحويل املصريفطرق  تناولن مث(،أوالفهوم احلوالة املصرفية)مل تطرق،سنيف التجارة اخلارجية  ل املصريفيو تححقيقة ال

 فيمايلي: (ثانيا) يف التجارة اخلارجية

أما .1احلوالة لغة من التحويل مبعىن النقل واالنتقال:لحوالة المصرفيةاللغوي واالصطالحي لتعريف ال-أوال
 حوالة عن لتمييزها الدين حوالة(عليه احملال إىل احمليل ذمة من الدين نقلهي  الدين حوالة))احلوالة اصطالحا فهي

 الدائن فيها يتغري احلق حوالة أن حني يف ،آخر مدين إىل املدين فيها يتغري الدين حوالة بأن ختتلف حيث ،احلق
 إىل حساب من احلساب أرصدة أو النقود نقل عملية هيبنوك،فال جتريها اليت املصرفية احلوالة أما.((آخر دائن إىل

 أو باألجنبية احمللية العملة حتويل من ذلك يستتبع وما.آخر بلد إىل بلد ومن ،آخر بنك إىل بنك من أو حساب
إىل أرصدة احلسابات من حساب  أو عملية نقل النقودة بأهنا احلوالة النقدية املعاصر  كما تعرف.2بأخرى األجنبية
 بالعملة من بلد إىل بلد آخر وما يستتبع ذلك من حتويل العملة احمللية، من بنك إىل بنك،أو ،أو حساب

من مصرف آلخر،أو لفرع من فروع  صادر بأهنا أمر أيضا، وتعرف احلوالة.3األجنبية بأجنبية أخرى أو األجنبية،
 .1نفس املصرف لدفع مبلغ معني إىل شخص معني بناء على طلب عمالئه

نجد يف .فيمكننا التفرقة هنا بني التشريعات املقارنة والتشريع اجلزائري،فالتعريف القانوين للحوالة املصرفيةأما 
لقانون  5الفقرة  610املشرع العراقي يف نص املادة فقد أورد  .التشريعات املقارنة بعض التعريفات هلذا العقد

 جانب يف معينا مبلغا مبقتضاها املصرف يقيد عملية املصريف النقلبقوله ))تعريفا  5204التجارة العراقي لسنة 
((.وأيضا التعريف  اآلخر حساب من الدائن اجلانب ويف منه كتايب أمر على بناءا بالنقل اآلمر حساب من املدين

اذ نص  5222لسنةلقانون التجارة املصري  5فقرة 362الذي أتى به املشرع املصري لعقد النقل املصريف يف املادة 
                                                           

 521ص، 5،5228ط لبنان، بن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري: لسان العرب، دار صادر، بريوت،ا ابن منظور: 1
 210 ص ، 5201اجلامعية،القاهرة،مصر،د.ط، الدار املصريف، و النقدي االقتصاد : رشدي مصطفى شيحة، 2
 .561البنوك اإلسالمية املنهج والتطبيق مصطفى كمال السيد طايل ، ص: 3
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 بالنقل اآلمر حساب من املدين اجلانب ىف معينا مبلغا مبقتضاها البنك يقيد عملية املصرىف فيها على أنه ))النقل
 التحويل ني حولالسابق نيالنص واملالحظ عن...((.آخر حساب من الدائن اجلانب وىف منه كتاىب أمر على بناء

 حسابني توافر فيه يشرتط ال البنوك يف املصريف التحويل أن حيث،املصرفية للعملية العملي الواقع خيالف املصريف
 حيتفظون ال وهؤالء الدائمني عمالئه لغري املصريف التحويل خدمة البنك يقدم فقد.املستفيد و اآلمر من لكل

 حتويال تكون أن من العملية تلك سيخرج احلسابات توافر اشرتاط فإن وعليه اخلدمة، مقدم البنك لدى حبسابات
 عند تتم ما ( الفورية املصرفية احلواالت) املصرفية التحويالت صور من فهناك . عليه هي ملا خالفا وهذا مصرفيا

 احلوالة مبلغ دفع يتم حبيث ( البنك لدى حسابا ميلك ال ) كللبن دائم غري عميل قبل من احملول البنك صندوق
 uniforme)األمريكي  املوحد التجاري التقنني جندو .2قيمتها يعادل ما يسلم بدوره الذي البنك لصندوق

commerciaux code)الصادر التحويل بأمر تبدأ اليت اخلطوات جمموعة ))بأنه املصريف التحويل عرف ،قد 
 يهدف الوسيط البنك أو اآلمر بنك عن صادر أمر ذلك ويشمل ، األمر من للمستفيد الدفع هبدف املصدر عن
(( األمر يف املبني املستفيد ملصلحة احلوالة قيمة دفع املستفيد بنك بقبول النقل ويتم،بالتحويل اآلمر أمر تنفيد إىل
 ،املستفيد و لآلمر حسابني وجود ،العراقي واملصري املشرع فعل كما يشرتط مل أنه التعريف على هذا يالحظو 

 .مصريف حتويل عملية هي ،املستفيد إىل اآلمر من، النقود من مبلغ نقل منها اهلدف يكون عملية كل اعترب وإمنا
 قيمة دفع املستفيد بنك قبول على ،املصريف التحويل متام علق أنه السابق التعريف على يؤخذ أن ميكن ولكن
 البنك و اآلمر بني انعقاده مبجرد ،الزما تاما يصبح عقد املصريف التحويل عقد أن حني يف ،للمستفيد احلوالة
 البنك على قائمة املسؤولية وتكون ( املستفيد بنك )املنفذ البنك و اآلمر بني مباشرة عالقة أية توجد وال ، احملول

 إىل احلوالة قيمة بتسليم يقوم للعقد منفذ بنك بإجياد العقد عن الناشئة التزاماته تنفيذ إلمتام املصدر
 model lawon international لألموال الدولية للتحويالت النموذجي القانونف وعر .3املستفيد

Crédit  املعروفة املتحدة األمم جلنة عن 1992 يف الصادر . Uncitral جمموعة)) بأنه املصريف التحويل 
 ويشمل ((املستفيد تصرف حتت احلوالة قيمة وضع هبدف مراآل عن الصادر الدفع بأمر تبدأ اليت العمليات
 اآلمر، عن الصادر الدفع أمر تنفيد إىل يهدف وسيط بنك أي أو ،اآلمر بنك عن صادر دفع أمر أي التعريف

يالحظ يف هذه التعريفات داللة تنظيم احلوالة و .األمريكي القانون يف الوارد التعريف تقريبا يطابق التعريف وهذا
إىل اشرتاط إضافة .باعتبارها عملية مصرفية جتارية ختضع ألحكام القانون التجاري،ا لقوانني التجارةقاملصرفية وف

                                                                                                                                                                                     

 2املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، اجلزء األول من اجمللد اخلامس، ص:1
 237 ص ، 6888،   2 ط القاهرة، ، العربية النهضة دار ، اجلديد التجارة لقانون طبقا البنوك عمليات  القرمان: السيد محانالر  عبد البستاين  2
 3،ص 6854،جانفي58القانونية،جملة دفاتر السياسة والقانون،العدد  طبيعتها و املصريف التحويل عملية حبيبة: مفهوم قدة 3
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الن الكتابة شرط انعقاد فيها.كما حظرت املذكرة اإليضاحية لقانون ،ات الكتابة آلمر التحويل املصريفهذه التعريف
التجارة املصري أن يكون أمر التحويل حلامله وذلك حىت اليكون هناك تنافس يف أوراق النقد، ولذلك يغلب أن 

 .1اييكون أمرالتحويل امس

 العمليات من كالكثري املصريف التحويل عقد تنظيم من 2اجلزائري التجاري القانون خال قدفئري:اجلزا أما التشريع
ومبا .املدين القانون يف الواردة العامة القواعد تنظمها وامنا هبا. خاصة قواعد مبوجب مقننة غري تزال ال اليت،3املصرفية

 بعملية املقصود عن البحث .جيباملصريف النقل بعقد خاصة قانونية قواعد يضع مل اجلزائري التجاري قانونأن ال
 املقصود حتديد دونن ولك التحويل، عملية عن حدثتت فنجد بعض النصوص،عامة اجلزائري تشريعال يف التحويل

 مبوجبها أقر اليت.4والقرض بالنقد املتعلق83/55رقم األمرمن  562 املادة جندها اليت النصوص بني ومن.هبا
 للشروط وفقا وذلك استثمارية، نشاطات لتمويل اخلارج إىل أموال رؤوس حتويل يف باحلق املقيمني لألشخاص

 اخلارج من األموال رؤوس دخول جتيز باالستثمار، خاصة قوانني صدرت قد أنه مادام بذلك، اخلاصة القانونية
 اجلزائر من األموال رؤوس خروج هي التحويل بعملية املقصود أن نفهم النص، اهذ خالل منف .اجلزائر يف لتستثمر

 متويل ألجل وذلك اجلزائري، للقانون واخلاضعني اجلزائر يف املقيمني األشخاص طرف من وذلك اخلارج إىل
 بطلب خاص ملف تكوين شروط حيدد الذي 86/85نظام حيكمها واليت .اخلارج يف إجنازها املراد االستثمارات

 كما.5اجلزائري للقانون اخلاضعني االقتصاديني للمتعاملني اخلارج يف متثيل مكتب إقامة أو/و باالستثمار الرتخيص
 األشخاص طرف من وذلك اخلارج، من القادمة اجلزائر إىل األموال رؤوس دخول التحويل بعملية كذلك يقصد

من  وبعض االستثمارات قانون حيكمها واليت اجلزائر، يف استثمارية نشاطات ممارسة ألجل اجلزائر يف املقيمني غري
 وإعادة،االقتصادية النشاطات لتمويل اجلزائر إىل األموال رؤوس حتويل شروطحيدد الذي  28/83 نظام نصوص
 .6ومداخيلها اخلارج إىل حتويلها

                                                           

 222،بدون ط ،بدون سنة نشر،ص 5222/ لسنة 57مراد،عبدالفتاح:شرح قانون التجارة اجلديدرقم  1
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 املصرفية الضمان خطابات ، املستندي االعتماد  املصرفية، الكفالة : مثل املصرفية العمليات 3
 6883أوت 67،الصادرة بتاريخ  16يتعلق بالنقد والقرض ،ج.ر عدد  6883أوت  62املؤرخ يف  83/55قانون رقم  4
 اخلارج يف متثيل مكتب إقامة أو/و باالستثمار اّلرتخيص بطلب خاص ملف تكوين شروط حيدد 6886فيفري 68املؤرخ يف  86/85نظام رقم  5

 6886أفريل 60بتاريخ الصادر ، 30 عدد ر.ج اجلزائري، للقانون اخلاضعني االقتصاديني للمتعاملني
 تنظيمي نص غياب ويف ضمين، بشكل 28/83 رقم النظام نصوص من وبعض والقرض، بالنقد املتّعلق 28/58 رقم قانون إلغاء من بالرغم ألّنه 6

 .املفعول سارية النظام هذا نصوص بعض بقيت يعوضه، جديد
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-أن احلوالة املعاصرة،ليست نقل دين من ذمة إىل ذمة االصطالحية، ويستفاد من هذه التعريفاترأي الباحث:
وإمناهي عملية نقل مال وقد يقرتن معها عقد صرف،وخباصة إذا كانت -كماهي احلوالة باملعين الفقهي التقليدي

 الفقهية القدمية وهى:نقل الدين من ذمة احمليل احلوالة من دولة إىل دولة أخرى.فاحلوالة املعاصرة ختتلف عن احلوالة
عملية مصرفية، تتمثل يف نقل مبلغ من املال من  القول بأن احلوالة املصرفية هي مبثابة ناكنميو .1إىل ذمة احملال عليه

الرصيد املدين لآلمر بالتحويل املصريف،لصاحل شخص قد يكون هو ذات العميل أو مستفيد آخر وذلك من 
 آخر شخص حساب إىل،بنك يف حساب من مايل نقل عملية أوهي.2خالل البنك املسحوب عليه أمر التحويل

 املدين اجلانب يف احملول املبلغ قيد يتم حيث.آليا أو الكرتونيا املبلغ قيد بواسطة آخر بنك يف أو،البنك نفس يف
 .3إليه احملول املستفيد حساب من الدائن اجلانب ويف بالتحويل لآلمر،حسابه من

التحويل املصريف الدويل هو الطريقة األكثر استعماال يف :في التجارة الخارجية التحويل المصرفيطرق -ثانيا
جيعل حسابه مدين وحساب ،املستورد لبنكه بتحويل أموال حلساب املصدر تسوية املعامالت التجارية الدولية،فأمر

 :دائن.وتأخذ هذه التحويالت ثالث طرق أساسية وهي املصدر

استعماال رغم أهنا تأخذ وقتا  غري مكلفة،وهي األكثر الربيد)الرسائل(:وهي عملية بسيطةالتحويل عن طريق -5
 إىل بنك املورد التحويل مببلغ حمدد طويال يف تنفيذها لعملية التحويل.فيقوم من خالهلا بنك الزبون بإرسال أمر

مما قد  لعيوب مثل :السرقة والتزويرمن ا ختلو هذه العملية البساطة يف التعامل إال أهنا ال )املصدر(،ومن مزايا
ومعلومات عن الصفقات اليت تؤدي أحيانا إىل إلغائها.وكذلك طول مدة التحويل وهذاما مييزه عن  يكشف أسرار

 .مع احتمال عدم التحويل أصال غريه.

ة اليت سرعة من التحويل السابق الذكر،ويستعمل لتمتعه بقصر املد التحويل عن طريق التلكس :يعترب أكثر-6
يتحصل فيها املورد)املصدر(على مستحقاته،وبصفة مؤكدة ألن التعامل بني البنوك يتم على أساس الثقة،ومن 
عيوب هذه الطريقة هو إمكانية اخلطأ يف إرسال بيانات املصدر .وإمكانية ازدحام خطوط التلكس املتعامل به مما 

مع  مكانية التعرض إىل التجسس وسرقة املعلوماتيؤدي إىل تأجيل عملية التحويل أو عدم التحويل،وكذلك إ
 .خطر الصرف يف حالة التحويل بالعملة الصعبة

                                                           

 .600،ص4.  حاشية ابن عابدين،ج507، حممد :معجم لغة الفقهاء ، صرواس قلعة جي 1
 6881/6882غسان،عمر:حماضرات يف مساق عمليات مصرفية ودولية، كلية الدراسات العليا، قسم القانون اخلاص،جامعة النجاح الوطنية،2
 400 ،ص6885، 3،ط 1للطباعة،القاهرة،ج الذهيب العملية،النسر و القانونية الناحيتني من البنوك أعمال امساعيل:موسوعة الدين علم الدين،حمي 3
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يتم هذا التحويل بتدخل مؤسسة سويفت )وهي الشبكة :-SWIFT-التحويل عن طريق شبكة سويفت-3
املالية الدولية بإدخال عن طريق نظام معلومايت مهمته حتسني التسويات ،1العاملية لالتصال واإلعالم بني البنوك(

آليات جديدة يف جمال العالقات البنكية، والتحويالت واملعامالت اليت تتم عن طريق سويفت متمثلة أساسا يف 
املستندي.وقدمت اخنراط البنوك  العمليـات املتعلقة بالتحصيالت املستندية،وافتتاح االعتماد القرض واالقرتاض وكذا

 والتحويل عن طريق هذه الشبكة يعترب مبثابة حتويل مصريف الكرتوين.86/56/5225النظام يف اجلزائرية يف هذا
 اىل بنكى حساب من، الكرتونيا واملدينة الدائنة املالية التحويالت حبركات للقيام ك،للبن ترخيص منح عملية هوف

 ،األوراق استخدام عوض تريو الكومب وأجهزة اهلاتف عرب الكرتونيا تمت التحويل عملية أن أى .آخر بنكى حساب
 ANTOURATED CELEARING اآللية املقاصة دار طريق عن ىلاامل التحويل عمليات تنفذو 

HOUS (ach)   عام ومنذ .االلكرتونية املالية التحويالت بنظام املشرتكة البنوك اىل ملكيتها تعود شبكةوهي 
 حتويالهتا حتصيل واملؤسسات للشركات تتيح CORPORATION EFT مؤسسة أصبحت 1978

 معاجلة على واقدر أسرع أهنا القدمي النظام عن اخلدمة هذه ومتيزت   (ACH)اآللية املقاصة عرب إلكرتونيا املالية
 بتعدد االلكرتوىن املصرىف التحويل صور تتعدد.و 2الشيكات إيداع خدمة مثل املالية التحويل خدمات خمتلف
 أحادى نظام وجود عدم اىل راجع التعدد وهذا،صور عدة بني يزيالتم وميكننا،إلمتامه املتداخلة العناصر او ،اطرافه

،وهو املتعاقدين شريعة بالعقد يسمى وما البنكية املؤسسات هبا تتمتع الىت التعاقد حلرية أساسا خيضع وإمنا ،للعملية
 وميكننا حتديد قسمني رئيسيني مها:.املبدأ املهيمن يف عقود التجارة الدولية

 بني اإللكرتوىن املصرىف التحويلمها، صورتان وبه :العقد ىف املتداخلة البنوك حبسب االلكرتوىن املصرىف التحويل-أ
 ويرتتب املستفيد حساب إىل وإضافتهه حساب ،من آلمرل احلوالة مبلغ خبصم البنك فيقوم.واحد بنك ىف حسابني

                                                           

 télécommunications soecity for word perfect interbankالشبكة إلسم إختصارا هي -swift-سويفت كلمة1
financiel يف الرئيسي مركزها ويقع وكندا، املتحدة والواليات أوربا من بنكا 632من  مكونة جمموعة بواسطة 5273ماي  83 يف تأسست وقد 

 فيها البنوك عدد ويبلغ وحدها البنوك على عضويتها وتقتصر .تعاونية مؤسسة بوصفها للربح هتدف ال مؤسسة وهي البلجيكي للقانون وختضع بروكسل
 يف إمثتاال أكثر قدميبت وهذا املالية التسديدات حتسني هو الشرعية مهامها ومن .دولة28من  أكثر اىل تنتمي مالية ومؤسسة بنك 4888 حوايل

 شبكة عن عبارة .والسويفت5277ماي2 منذهبا   معمول وهي أيل إعالم جهاز طريق عن العمليات ومعاجلة السماح بنحريك البنكية العالقات
 الشركة)الشبكة( يف األعضاء للبنوك خمصصة اآليل اإلعالم بأجهزة املدارة لإلتصاالت إحتكارا هلا اليت لإلدارات مستأجرة اخلاصة، للتنقالت إلكرتونية
 إتصال مركز كولري)الواليات املتحدة( إتصاالت مركز األيل، اإلعالم بأجهزة مزودة إتصاالت مراكز ثالثة تشمل سويفت تسيريه.وشبكة ويضمنون

zoter wood(مركز األرضي)اجلزائر لشبكة  ،وقد انظمت5277سنة منذ النمو عن يتوقف مل سويفت شبكة ونطاق .بروكسل إتصال املنخفضة
 عادي. بشكل وتعمل الشبكة هذه يف مرتبطة التجارية اجلزائرية البنوك كل أن جند حيث 5225ديسمرب86سويفت يف 

 ماجيستري،كلية العلوم االقتصادية، اجلزائرية،مذكرة التجربة اىل االشارة مع والعشرين احلادى القرن املدفوعات نظام إسرتاتيجيات: عمار لوصيف 2
 12،ص 6882قسنطينة، منتورى، جامعة
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 البنك أرصدة جمموعة ثبات مع املستفيد حساب القدر بنفس ليزيد اآلمر حساب أصول جانب نقص ذلك عن
 عن القيد استعمال عند واإلضافة اخلصم عملية بني زمىن فارق بدون واحدة حلظة ىف تتم بسيطة عملية ،فهى
 حسابات تعترب الواحد البنك فروع لدى حسابات بني املصرىف التحويل أن إىل االشارة وجتدر ،احلاسوب طريق
 بنكني ىف حسابني بني اإللكرتوىن املصرىف التحويلو.مستقلة بشخصية يتمتع ال الفرع ألن واحد بنك لدى

 ومن املستفيد بنك املقابل ىف يقوم و اآلمر حساب من احلوالة قيمة خبصم آمر بنك يقوم الصورة هذه وىف،خمتلفني
 .البنكني بني التسوية عملية تتم مث

 اآلمر باسم مفتوح ،كالمها آخر اىل حساب من املصرىف التحويل :اذ يتماملستفيد حبسب املصرىف التحويل -ب
 قام إذا. 1بطريقتني تتم أن ميكن التحويل من الصورة هذه و خمتلفني بنكني لدى او ذاته البنك لدى بالتحويل

 من مبلغ بتحويل يقوم نأك .البنك ذات ىف آخر حساب اىل البنك لدى حساباته أحد من التحويل بإجراء اآلمر
 لشخص كانت وإن املختلفة احلسابات أن ،ذلك البنك ذات لدى ة،دينامل حساباته لتغطية الدائنة حساباته أحد
 لدى املستفيد حساب إىل اآلمر حساب من املصرىف التحويل .أوالبعض بعضها عن مستقلة تكون فإهنا واحد
 ،ائتمان خمتلفني بنكني بني التحويل كان إذا املستفيد بنك آمر حتت آمر بنك يضع احلالة هذه ،وىف خرآ بنك
 العالقة تسوية ذلك وبعد املستفيد حساب ىف احلوالة قيمة بقيد األخري هذا ،ويقوم نقله املراد للمبلغ مساوى مببلغ
 .2البنكني بني

  االلكتروني الفرع الثاني: الواقع العملي للتحويل المصرفي

(  ثانيا) التحويل املصريف وخماطره زايا(،مث نتطرق ملأوالااللكرتوين وتكييفه)التحويل املصريف  عمل آلية هنا سنتناول
 كمايلي:

 وتكييفه: االلكتروني التحويل المصرفي عمل آلية -أوال

 اواحد معتمدا جامنوذ العميل يوقع3:التالية املراحل خالل من املصريف التحويل يتمالتحويل املصريف: عمل آلية -5
 وخيتلف.معني زمىن ترتيب وفق ،العميل حساب من حمددة قيمة اقتطاع النموذج هذا ويتيح،املستفيدة اجلهة ملنفعة،

                                                           

 106 ،ص 6885، وزو تيزى معمرى مولود جامعة العام،كلية احلقوق، القانون ىف ماجستري مذكرة اإللكرتوين، للدفع القانوىن النظام : يوسف واقد 1
 107 ص السابق، املرجع 2
 56،ص 6882، 5اجلامعى،القاهرة،مصر،ط الفكر دار االلكرتونية، املعلومات أمن: حممد اجلنبيهى ممدوح منريحممد، اجلنبيهى 3



 
312 

 العادة وىف .واحدة حتويل عملية من ألكثر تسرى صالحيته أن حيث الشيك عن ،اإللكرتوىن املاىل التحويل منوذج
 االنرتنت على منهم العديد إجياد وميكن. الالزمة الربجميات توفري ،وظيفتهم وسطاء مع والعميل البنك يتعامل

 بتجميع االخري هذا يقوم ،حيث الوسيط اىل املودم طريق عن املالية التحويالت وإرسال ببناء العميل ويقوم،
 ترسل بدورها الىت .-2العادية وختتلف عن دار املقاصة-1ليةاآل املالية املقاصة دار إىل وإرساهلا املالية التحويالت

 ،وىف العميل برصيد املقاصة دار من الواردة التحويالت العميل بنك ويقارن،العميل بنك إىل اإللكرتوىن النموذج
 يقوم بدوره الذى ،الوسيط إىل الكفاية بعدم إشعار إرسال يتم،يةاملال التحويالت لقيمة الرصيد تغطية عدم حالة

 وحتويلها منه املاىل التحويل قيمة اقتطاع يتم ،عندها للتغطية كاىف الرصيد كان إذا ،أما العميل إىل إرساله بإعادة
 التحويالت تنفيذ ىف التاجر رغب اذا أما ،بالنموذج احملدد السداد وقت ىف.التاجر أو البنك املستفيد حساب اىل
 الىت اخلاصة الربجميات يشرتى أن،نفسه التاجر على يتوجب عندها .بالوسيط املرور دون، اآللية املقاصة دار عرب

 العميل يقوم احلالة هذه بالتاجر،وىف خاصة مرور بكلمة مؤمنة الربجميات هذه وتكون ،العملية هذه بإجراء تسمح
 املقاصة دار اىل االعتماد بإرسال التاجر يقوممث التاجر، لصاحل عليه مصادق بشيك مرفقا، الدفع منوذج باعتماد

 هنا،و  التاجر حساب اىل وحتويله العميل حساب من املبلغ القتطاع،البنك اىل االعتماد بإرسال بدورها تقوم الىت
 .ذلك يضمن عليه صدقامل الشيك الن العميل رصيد كفاية من للتحقق الحاجة

باعتبارها ،سيس عملية التحويل املصريفأت القانوين حاول الفقهالتكييف القانوين والفقهي للتحويل املصريف:-6
بارها نوع من ومنهم من نظر اليها باعت.حقه لدى البنك ملصلحة املستفيدحوالة حق يقوم فيها العميل بتحويل 

احلديث ذهب اىل عدم ارجاع عملية التحويل املصريف اىل املبادئ اليت عرفها القانوين والفقه االنابة يف الوفاء.
                                                           

 من بدال البنوك بني إلكرتونيا الشيكات مدفوعات لتسوية نظام أهنا اإللكرتونية( على املقاصةاآللية) تعريف ميكن :املقاصة اآللية )اإللكرتونية( 1
 مبارك: مرهون مثال ، جاسم ذنون نبيل.أنظر: ممغنط شريط على اإللكرتونية املدفوعات وتسجيل ، املقاصة غرف يف تتم اليت، الورقية املدفوعات

 0،ص 2008/6882 ، بغداد ، اإلدارة معهد املؤمتر العلمي السنوي، احلكومي، املصريف القطاع يف اإللكرتونية الصريفة تطبيق معيقات
الديون القائمة بينها بسبب عملياهتا املصرفية، وهلذا الغرض غرف املقاصة هي اجتماعات ملندويب البنوك الجراء التسوية بطريق املقاصة للحقوق و  2

رتكة يف الغرفة. يقدم كل بنك اىل الغرفة جمموع الشيكات واالوراق التجارية ومبالغ النقل املصريف اليت يكون دائنا هبا اجتاه مجيع البنوك االخرى املش
لتجارية مبالغ النقل املصريف اليت يكون مدينا هبا اجتاه نفس البنوك، وتقوم الغرفة ويكلف الغرفة يف نفس الوقت بان تدفع مجيع الشيكات واالوراق ا

لى البنوك باجراء مقاصة بني هذه احلقوق و الديون . وميثل الفرق بني جمموع املبالغ املستحقة للبنك و جمموع املبالغ املستحقة عليه حقا للبنك ع
دائن أو املدين من حسابه ادى البنك املركزي. وجيب ان تعادل بطبيعة احلال املبالغ اليت تقيد على حساب األخرى او دينا عليه هلا،ويقيد يف اجلانب ال

علي  -البنوك االخرى. وبذلك تتم تسوية عامة للعمليات املصرفية بواسطة غرف املقاصة دون حاجة الستعمال النقود.أنظر: مصطفى كمال طه, د
واختذت   املتعلق بالنقد والقرض.55-83من األمر رقم  17و 12املشرع اجلزائري لغرف املقاصة يف املواد  . وقد تطرق282البارودي،مرجع سابق،ص
يتعلق بغرفة  83-27املتعلق بغرفة املقاصة.أنظر النظام رقم  83-27مبوجب نظام جملس النقد والقرض رقم  17و  12كيفيات تطبيق املادتني 

 .61/83/5220،اجلزائر،بتاريخ 57الرمسية، العدد  ، اجلريدة57/55/5227املقاصة، مؤرخ يف 
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ومن مث يكون  ،صريفالقانون املدين وذلك ملا يوجد من اختالفات جوهرية بني هذه املبادئ وبني عملية التحويل امل
من االوفق ترك عملية التحويل املصريف ليحكمها العرف املصريف باعتبارها نوع جديد من التعامل الذي يصعب 

 .لذلك يتجه اغلب الفقه والقضاء اىل تكييف النقل املصريف بانه عملية مادية شكلية.1اخضاعه للقانون املدين
فالعميل املستفيد قد .ملبلغ من النقود واطلقوا عليها "النقود القيدية"تساوي يف نظر القانون عملية تسليم مادية 

واخذ القضاء الفرنسي هبذا .كل ما هنالك ان طريقة التسليم طريقة مصرفية حديثة،مرتسلم بالفعل من العميل اآل
اذ عرفت النقل ،5242مايو  82مهها حكم حمكمة استئناف رن الصادر يف أالنظر يف احكام عديدة من 

خر يف اجلانب الدائن مر و اآلاملصريف بانه نقل اموال يتحقق عن طريق قيدين احدمها يف اجلانب املدين ملصدر األ
موال و األ  مر عن حيازة هذهثر حقيقي ال صوري هو ختلي مصدر األأويرتتب على هذين القيدين  .للمستفيد

ميكننا .للتحويل املصريف همتكييف خالف بني يفاء الشريعة االسالمية،فهناك فقه أما عن.2تسليمها للمستفيد
 اجيازه فيمايلي:

ختريج هذه العملية على أساس احلوالة:ان السؤال املطروح هنا،هل احلوالة املعاصرة هي احلوالة الفقهية املعروفة -أ
 هناك دين بينهما؟ أو بعبارة أخرى هل العالقة بني ُمرِسل املبلغ وشركة احلوالة عالقة دائن ومدين؟ وهل التقليدية؟

واجلواب هو أن احلوالة الفقهية التقليدية يشرتط فيها كون احمليل مدينا للمحال كما يشرتط أن يكون احملال عليه 
مدينا للمحيل،وهذان الشرطان ال يوجدان يف احلوالة النقدية املعاصرة. فليس على الشركة القائمة بالتحويل دين 

فقهية هي نقل الدين من ذمة إىل ذمة،والعالقة بني العميل والشركة ليست لشخص من عمالئها.ألن احلوالة ال
عالقة دائن و مدين.باإلضافة إىل ذلك،أن أركان احلوالة غري متوفر يف احلوالة النقدية املعاصرة، فقد يكون احمليل 

جرة يف عقد واحدا،مثل أن حييل شخص إىل حسابه ىف بلد آخر.وكذلك ال جيوز أخذ األ واحملال عليه شخصا
احلوالة، لكن تتقاضى الشركات القائمة بالتحويل العمولة على التحويل. لذلك نرى أن التخريج على أهنا حوالة 

  .فيه تكلف،ولو مسيت هذه العملية باحلوالة،فإن االعتبار يف العقود باملعاين واملقاصد ال باأللفاظ واملباين

،والدكتور وهبة 3ء املعاصرين منهم الدكتور عثمان شبريالتخريج على أساس الوكالة:ذهب بعض العلما-ب
مريد -.إىل أن احلوالة املصرفية املعاصرة هي من قبيل الوكالة ويرون أن العميل2عبداهلل العبادي والدكتور، 1الزحيلي

                                                           

 . 614، ص،مرجع سابقاجلديد التجارة لقانون طبقا البنوك عمليات  القرمان: السيد الرمحان عبد البستاين 1
، 3ية،مصر،طعلي البارودي،حممد فريد العريين: القانون التجاري، اجلزء الثاين،العقود التجارية وعمليات البنوك، دار املطبوعات اجلامعية،االسكندر  2

 . 355،ص6888
 .677،ص 5220،  6شبري،حممد عثمان: املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس، األردن، ط 3
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وّكل،وأما الشركة اليت تقوم بتحويل املبلغ فتكون مبثابة الوكيل،بينما تكون  -التحويل
ُ
عملية التحويل على مبثابة امل

أساس الوكالة بأجر.وهذا التخريج ال يبدو وجيها بالنسبة لواقع الشركات القائمة باحلوالة وعمالئها،فالشركات 
-القائمة باحلوالة تقوم بضمان النقود إذا حصل أي تلف للنقود سواء بتعد أوبتقصري أم بدون ذلك، والشركات

 .3فال ضمان عليه ملوكله إال إذا حدث منه تعد أو تفريط نييد أمانة،والوكيل أم -حسب ختريج الوكالة

التخريج على أساس اإلجارة:ميكن ختريج احلوالة املعاصرة على عقد اإلجارة. ويكون الوصف الفقهي هلا هو -ج
ُحوِّل مبثابة املستأجر،

والشركة أهنا إجارة على نقل النقود.وأن أركاهنا قد توفرت يف عملية التحويل،فيكون العميل امل
األجري،واملستأجرعليه هو خدمة التحويل، وما يتقاضاه البنك)الشركة( من العميل أجرة  القائمة بالتحويل مبثابة

 .4على التحويل

ختريج احلوالة املصرفية املعاصرة على عقد اإلجارة هو الراجح لقوته ولقربه إىل أصول الشريعة  رأي الباحث:
وقد قال به بعض العلماء والباحثني املعاصرين منهم ،مصلحة الطرفني العميل والشركةاإلسالمية السمحاء وملراعاته 

والدكتور سرتين بن نواب ،الشيخ أمحد إبراهيم بك،والدكتور حممد رواس قلعة جي،والدكتور عبد احلميد إبراهيم
 .6والدكتور صاحل بن زابن املرزوقي، 5اجلعيد

 حتول نقطة كان املصريف القطاع يف املعلوماتية األنظمة إستعمال إن التحويل المصرفي ومخاطره: مزايا -ثانيا
الضمان فهي حممية من اجلوسسة وإمكانية ك،مزايا بعدة واثراء التحويالت املصرفية  تطوير يف سامهت بارزة

 كذلك الفعالية اذ حققت سويفت،تصحيح اخلطأ.والسرعة فمدة إرسال الرسائل هي أقل من اإلرسال بالربيد
                                                                                                                                                                                     

 326سابق،ص الرجع امل 1
األزهر،دار السالم،  جامعة والقانون، الشريعة كلية املقارن، الفقه يف دكتوراه رسالة املعاصرة، اإلسالمية املصارف من الشريعة موقف اهلل: العبادي عبد 2

 .331-334ص: ، 5204، 6القاهرة ،مصر،ط
 586، ص5201، 1وتوابعها،دارالفكرللطباعة والنشروالتوزيع،بريوت،جالزحيلي،وهبة:الفقه اإلسالمي وأدلته،تتمة العقود وامللكية 3
 585قلعة جي،حممد رواس: املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي،ص: 4
نورة،اململكة العربية الشنقيطي،حممد األمني مصطفى) أبوه الشنقيطي(:دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة،مكتبة العلوم واحلكم، املدينة امل 5

 451السعودية،د.ط،ص
جدة، الدورة التاسعة، العدد التاسع، -املرزوقي،صاحل بن زابن: جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامها،حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي6

 5/625ص:
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وأيضا التكلفة فرسائل سويفت أقل تكلفة  ساعة. 64/64% كوهنا تعمل على مدار 22‚1معدل خدمات 
 :1.وميكننا تلخيص أهم املزايا فيمايليبالنسبة للمراسلني املرتبطني بالشبكة

  الدفع عمليات تنظيم،التحويالت قيمة وتسديد اقتطاع وقت على االتفاق يكفل :املالية الدفعات تنظيم-
 .أيضااحملدد الوقت ىف ،والسداد كنا أم ىف املنتظمة

 مما املالية التحويالت قيمة إليداع ،لبنكل الزيارة والتاجر العميل حاجة اآللية املقاصة عملية ألغت:العمل  رييتس-
 .العمل نظام فعالية ورفع األمر تسيري يعىن

 من اخلوف ة،اإللكرتوني املالية والتحويالت ليةاآل املقاصة ألغت:(satetyand security )األمنية السالمة-
 .السائلة االموال تناقل إىل واحلاجة الورقية الشيكات سرقة

 .النقد تناقل وسرعة النقدى التدفق موثوقية ،الكرتونيا املالية التحويالت إجناز رفع :النقدى التدفق حتسني-

 من وغريها التقليدية والشيكات الورقية ،النماذج على االعتماد تقليل ىف ذلك يتمثل: الورقية األعمال تقليل-
 .الورقية املعامالت

.فخطر التزوير وعدم التحويل.وخطر عديدة خماطر ظهور يف تسببتاال أهنا  ورغم املزايا اليت صاحبت هذه اآللية،
 وغريها،استالمعند القيام بعملية التحويل ال يعطى وصل ،عدم الفهم اجليد للرسالة وعدم وجود إشعار يدل عليها

 هذه وحتتاج (،(املعلوماتية  باجلرائم)) مسيت قبل من نألفها مل عديدة جرائم عنها متخضت اليت 2 من املخاطر
 املخاطر املصرفية،وانعكاساهتا على املعلوماتية اجلرائم هذه ألهم سنتعرضو ،حلمايتها معلومايت أمن إىل املخاطر

 فيمايلي:

 بتقنيات خاًصا إملاما تتطلب اليت اجلرائم من النوع تلك هنااب اإلنرتنت جرائم رفوتع :املصرفية املعلوماتية اجلرائم-أ
 املعلومات تقنيات على ومباشر كبري بشكل البنوك إلعتماد ونظرا.اإرتكاهب ألجل املعلومات  ونظم اآليل احلاسب

 التقنيات مصدرها وجرائم لإلعتداءات البنوك هذه تتعرض أن الطبيعيفمن ا،أعماهل إدارة يف املتطورة واإلتصاالت
 : بينها ومن التشريعات، قلة ظل يف املستعملة احلديثة

                                                           

 اإلقتصادية، العلوم ماجيستري،كلية مذكرة  اجلزائرية، التجربة اىل االشارة مع والعشرين احلادى القرن املدفوعات نظام إسرتاتيجيات: عمار لوصيف 1
 15،ص 6882قسنطينة، منتورى، جامعة

 228 ص ، القاهرة،مصر،د.ط والنشر، للطباعة قرين دار ، مصرفية وتقنيات أدوات مدحت: ، صادق 2
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 :مثال موثوقة مؤسسة أو ،ما شخصية إنتحال طريق عن الشخصية املعلومات سرقة وهو :اإللكرتوين إلحتيالا-5
 موقع زيارة منك يطلب مقرب شخص أو معه تتعامل الذي البنك موظفي من اإللكرتوين بالربيد رسالة تلقي

  . 1أخرى جهة من مرسلة الرسالة هذه األصل ويف ، بسرعة معلوماتك لتحديث إلكرتوين

 إستخدام يتم فقد املمغنطة اإلئتمان لبطاقات املشروع غري اإلستخدام يف وتتمثل: اإلئتمان بطاقات جرائم-6
 عرب إستعماهلا عند السرية أرقامها إلتقاط أو احلسابات أصحاب أموال على لإلستالء مسروقة أو مزورة بطاقات

  . 2اإلنرتنت شبكة

 األموال  حجم يف الكبري بالتزايد مدفوعة هنا فنو  يف كبريا تطورا العمليات هذه شهدت:األموال غسيل جرائم-3
 تستخدم اليت التكنولوجية الوسائل يف الكبري التطور إىل إضافة ، املشروعة غري األنشطة عن الناجتة واملتحصالت

 بني الربط يف احلاسوب شبكات وإستخدام املايل التحويل أنظمة تطور ومع احلدود عرب وحتويلها األموال نقل يف
 اإللكرتونية التجارة إنتشار إىل إضافة األموال غسيل عمليات تزايدت ،كبرية أموال نقل وسهولة األسواق كافة
 . 4العمليات اليت تسعى السلطات النقدية اجلزائرية للحد منهاوهي  . 3لذلك تبعا تزايدت فقد

                                                           

الرياض، السعودية ،  اآلمنة، املعلوماتية البيئة عنوان حتت السادس املؤمتر اإلنرتنت، بيئة يف املصرفية املعلومات أمن متطلبات: محو حممد ، زيدان حممد 1
 6858أفريل 7
األول  العدد ، دمشق،سوريا جامعة اجلزائي،جملة القانون نظر وجهة من املمغنطة اإلئتمان لبطاقات املشروع غري احلنيص:اإلستخدام اجلبار عبد 2
 05،ص 6858،

 588 ، ص ، 2010 العدداألول، ، جامعة دمشق، سوريا جملة األموال، غسيل عمليات يف اإللكرتونية النقود دور الزملي: أمحد بسام 3
 ، 2/5/6852أعمال،جملة الكرتونية،  ليوم  و جملة أخبار ياحي: اجلزائر تعزز آلية الرقابة على التحويل االلكرتوين لألموال، موسى بن علي 4
أجل  من االلكرتونية التحويالت ملعاجلة التوجيهية باخلطوط فيها يذكر والربيد للبنوك مذكرة مؤخرا، اجلزائر بنك وجه))

  طرف   من املايل القطاع استعمال سوء أن املذكرة أوضحت ووجهتها.و مصدرها و احملولة األموال مسار تتبع بضمان العمليات هذه على الرقابة تعزيز
اإللكرتوين املايل التحويل خدمات على للحصول مقاييس وضع للوقاية، حيتم األموال، حتويالت طوسي طرف من الشرعية غري األموال حركة و اجملرمني،

    اجلهة عن الضرورية املعلومات على الفوري احلصول ضمان إىل املايل، العمل جمموعة من بطلب جاءت اليت املقاييس هذه هتدف انه إىل أشارت و ،
 املالية. املؤسسات و املالية املعلومات  خلية و القضائية أو اجلزائية املتابعة سلطات تصرف حتت وضعها من للتمكن املستفيدة،  اجلهة و املاحنة  

باجلزائر  الناشطة املالية اهليئات يتوجب على اجلزائر،انه بنك ابرز للحدود، العابرة بالتحويالت يتعلق   وفيما
األخرى  العمالت من يقابلها ما أو يورو، أو دوالر 5888 تتعدى اليت    اخلارج إىل و من اإللكرتونية التحويالت إجباري وبشكل إرفاق ضمان

 رقم عنوانه،و العملية،و حساب رقم و املانح، لقب و باالسم تتعلق و املستفيد، و املانح هوية حول مبعلومات ،
    برقم تعويضه  فيتوجب احلساب، رقم وجود عدم حالة يف و حسابه، رقم و املستفيد لقب و اسم إىل الوالدة،إضافة انمك و تاريخ أو الزبون تعريف
 باحلصول البنوك فتكتفي يقابلها، ما أو أورو أو دوالر 5888 تتجاوز ال اليت االلكرتونية بالتحويالت يتعلق فيما مسارها.أما تتبع من للتمكن مرجعي

 صحة من التحقق يعد ال انه اجلزائر، بنك اوضح و للعملية، املوحد املرجعي الرقم أو احلساب رقم و املستفيد، لقب و اسم و املانح، بلق و إسم على
  املتعلقة املعلومات من التحقق احلالة هذه يف املالية اهليئة على يتوجب حيث اإلرهاب، متويل و األموال تبييض يف اشتباه حالة يف إال ضروريا املعلومات 

  وضع ميكن كان إذا ما حالة يف إال املاحنة اجلهة حول باملعلومات  العمليات هذه ترفق أن فيتوجب الوطنية، اإللكرتونية التحويالت خبصوص و بزبوهنا.
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 املعلوماتية األنظمة وأمن لسالمة التعرض اجلرمية هذه تستهدف :وبياناته البنك كمبيوتر برامج إتالف جرمية-4
 يف يتغلغل رقمي . فريوس جراء اهب يلحق الذي السريع التلف خالل من تتضمنها اليت واملعلومات البيانات وسرية
 بسمعتها واإلضرار ضخمة خسائر البنوك تكبيد اجلرمية هذه وراء من واهلدف،العمل عن إيقافه يف ويتسبب النظام
 .1أعماهلا سري وتعطيل عمالئها نفوس يف اخلوف من جو إشاعة خالل من املهنية

 كقناة اإلنرتنت تعتمد اليت اإللكرتونية الصريفة تأد:البنوك يف املخاطر بنية على املعلوماتية اجلرائم إنعكاسات-ب
 املخاطر هذه يف التحكم أمام جديدة حتديات عنها وجنم،البنوك خماطر بنية يف تغيري إحداث إىل ،جديدة توزيع

 املخاطر بنية على إنعكس الذي األمر وهو  البنوك معلومات نظم متس اليت الذكر السابقة للجرائم ظرا.ناوإدارهت
 . اإلنرتنت بيئة يف البنوك عمل تعرتض اليت املخاطر بعض نورد يلي وفيما ، هتاإدار  وإسرتاجتيات املصرفية

 بإلتزماته الوفاء على املقدرة عدم جراء البنك ورأمسال رحبية على تؤثر اليت املخاطر بأهنا عرفوت :السيولة خماطر-5
 :السيولة خماطر وتشمل ، إستحقاقها عند

 · األموال مصادر تركيبة يف الطارئة التغريات إدارة على البنك قدرة عدم-

 خسائر بأقل موجوداته بعض بتسييل قدرته على املؤثرة وتغرياته السوق ظروف مع التأقلم على البنك مقدرة عدم-
 البنك لدى الودائع حجم تغري إحتماالت من والبنك( العميل بني اإلتصال وسيلة) اإلنرتنت وتزيد ممكنة

 واملطلوبات املوجودات إلدارة مالئم نظام إجياد اإلنرتنت عرب املتعامل البنك من يتطلب الذي األمر بإستمرار،
 .2دائم بشكل لديه السيولة وضع على والرقابة

 املصرفية واألعراف النافذة والتشريعات القواعد البنك حيرتم ال عندما القانونية املخاطر تنشأ:القانونية املخاطر-6
 وينطبق ، اجلديدة املصرفية العمليات خبصوص ودقيقة واضحة قانونية نظم هناك تكون ال عندما أو والتجارية،

 .املواكبة التشريعات غياب يف اإللكرتونية املصرفية األعمال على ذلك

                                                                                                                                                                                     

 املتعلقة املعلومات كل على حتافظ أن جيب املالية اهليئات أن املذكرة شددت و املالية، اهليئات من بطلب املعنية السلطات تصرف حتت  املعلومات هذه
سياسات بوضع املالية اجلزائر،اهليئات بنك ألزم ود.وللحد العابرة أو الوطنية اإللكرتونية التحويالت جلميع بالنسبة سنوات مخس فرتة خالل بالتعامالت 
 أي أن من حذر االشتباه،و حالة يف اختاذها يتوجب اليت اإلجراءات أيضا و التحويالت، تعليق أو رفض ميكنها مىت مبعرفة هلا تسمح وقائية وإجراءات 

  اجلزائر. يف ناشطة مالية هيئة أي طرف من التوجيهية اخلطوط هلذه خرق
 اإلنرتنت،مرجع سابق. بيئة يف املصرفية املعلومات أمن متطلبات: محو حممد ، زيدان دحمم 1
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 يف البنوك هلا تتعرض أن ميكن اليت املالئمة غري بالتطورات املخاطر هذه تتعلق:البنك بسمعة تتعلق خماطر -3
 يف هتا ومحايتها نشاطا لدعم، اهب موثوق شبكة غياب يف وهذا املصرفية، التوزيع قنوات خالل من هتاخدما تقدمي
 وفق اإلنرتنت عرب املصرفية اخلدمات توفري عدم حالة يف ألضرار البنوك مسعة تتعرض أن ميكن حيث. اإلنرتنت بيئة

 . 1عمالئها ملتطلبات الفورية واإلستجابة اإلستمرارية و والدقة والسرية األمان معايري

 :من أهم العوائق يف طريق احلوالة املصرفية ما يلي:في البنوك االسالمية المصرفي يلحو تعوائق ال-ثالثا

اذ قد يتساءل البعض أن من شروط الصرف  مشروعية احملل يف احلوالة املصريف:واحملل هنا هوعقد الصرف-5
بالذهب  قوله صلى اهلل عليه وسلم:))الذهبالنقدان متحدين يف اجلنس أوخمتلفني،لالتقابض يف اجمللس،سواء كان 

ومعىن هاء وهاء:مقابضة.أما ماتقوم به الشركات القائمة بالتحويل فهوأن العميل ُيسّلم للشركة .2هاء هباء(( إال ربا
 لشركة،مث بعد ذلك يتسلمساب لدى اسلمها مبلغا أصال،إذا كان له حالي قيمة املبلغ الذي يريد حتويله،وقد

يأتيه إشعار بأن احلوالة قد متت برقيا أو هاتفيا،فإن التقابض يف عملية الصرف مل  الشيك باملبلغ املراد حتويله،أو
واجلواب على ذلك أن العميل عندما يتسلم الشيك مثال، أو يتسلم اإلشعار .فهل هذا العقد مقبول شرعا؟ يتم،

 للمستفيد هاتفيا،وأمرهتا بصرف املبلغ حاالاألخرى احملول عليها،أواتصلت هبا  للشركةبأن الشركة قد أرسلت برقية 
يف نفس الوقت وبتاريخ اليوم الذي يتم فيه البيع على  ،ومبجرد االنتهاء من عملية التحويل-فإن القبض يتم حاال-

ليها،ويتسلم املبلغ وبدون ،ألن العميل يستطيع يف نفس اليوم أن يذهب للجهة احملول ع احلاضر أساس السعر
فهذا ممنوع شرعا،الن هذا ال يعترب -مثال بعد شهر-تأخري.أما إذا أخرالبنك أو الشركة تسليم املبلغ يف تاريخ الحق

قد تأخر فال حيق للعميل أن يتسلم إال بعد حلول التاريخ،ولرمبا تغريت قيمة العملة احملولة  قبضا،وألن تاريخ القبض
اإلشعار املوجه إىل كة أو البنك، كأن يؤرّخ الشيك أو .أما إذا كان التأخري ليس بسبب الشر فيتضرر أحد الطرفني

يعد  فال بأس يف هذا ألن التقابضالشركة األخرى باليوم نفسه الذي مت فيه إجراء احلوالة،بل كان بسبب العميل.
اليوم الذي  العميل على نفس سعربدليل أن الشركة احملول عليها اخلطاب ستحاسب  ، ناجزا يف جملس العقد

 .  3صدر منه الشيك أو اإلشعار
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وهو الشركة لن تقوم مبا استؤجرت عليه وهو إيصال املال الذي دفعه إليها  اشكالية االجرة:اذ أن األجري-6
عقادها املستأجر إىل البلد املطلوب بل ستحتفظ به ليقبض املستأجر بدال عنه يف البلد اآلخر،واإلجارة ال بد يف ان

 أي ال يتم نقل النقود بعينها هناك،.من أجرة ليتحقق معناها فبماذا استحقت األجرة إذا مل يقم األجري بالعمل
 وهو نقل النقود قد حتقق إما حسياواجلواب على ذلك أن املقصود من اإلجارة .وإمنا يعطى العميل نقودا أخرى

 النقود ال تتعني بالتعيني كما هوها هناك يف فرع الشركة،و وذلك بنقلها فعال،أومعنويا وذلك بإعطاء العميل مثل
الراجح من قول العلماء يف النقود الذهبية والفضية، وكما هوالثابت يف النقود الورقية يف هذا العصر.بدليل أن 

 .ااملستأجر لو عدل عن حتويل النقود بعد دفعه إىل الشركة، فإنه ال يلزم الشركة ردها بعينها بل تعطيه مثله

اشكالية العقد املركب: قد يقول البعض بأن احلوالة النقدية مع الصرف تشكل عقدين يف عقد واحد، العقد -3
عن بيعتني يف بيعة،فما -صلى اهلل عليه وسلم-األول هو الصرف، والعقد الثاين عقد اإلجارة, وقد هنى رسول اهلل
إلجارة عقد آخر،وال عالقة بينهما. فاملنهي عنه احلل لذلك؟ لكن األمر ليس كذلك،فالصرف عقد قائم بنفسه،وا

 إذا كان أحد العقدين شرطا لآلخر،مثل أن يقول أحد أطراف العقد:ال أصرف لك إال أن حتول املبلغ عرب الشركة.
 .وهذا ال حيدث،بل قد ال يكون هناك صرف

 الك كما لو مجد مال الشركةاشكالية الضمان: قد يقال كيف تضمن الشركات القائمة بالتحويل النقود عند اهل-4
يضمن يده يد أمانة فال ،أو وقع عليه حريق أو آفة ال دخل هلا فيها، دون أن يثبت تعديها أو تقصريها.ألن األجري

لعامة  إال باإلمهال أو التفريط؟.واجلواب على ذلك أن الشركات القائمة بالتحويل كاألجري املشرتك الذي يعمل
والدليل  .1األجرة بالعمل( فيتحمل األجرياملشرتك الضمان مطلقا عند بعض العلماء ) أو هو الذي يستحق الناس

وأيضا ماروي عن علي بن أيب ، 2على ذلك:قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) على اليد ماأخذت حىت تؤديه((
 ر بن اخلطابكما روي عن عم .3أنه كان يضّمن الصباغ والصواغ ويقول:))ال يصلح الناس إال هذا((-ر-طالب

حفظ  يف وهذا القول هو املوافق ملقاصد الشريعة.أنه:))كان يضّمن األجري املشرتك احتياطا ألموال الناس((-ر-
األموال، وتضمينه هو سبب وجود الثقة يف هذه املعامالت.وإذا ثبت أنه مل يفرط،أوكان التلف مما الميكن االحرتاز 

مصلحة أصحاب األموال واألجراء.أما إذا قلنا بعدم  مع بني املصلحتني؛منه فال وجه للقول بتضمينه وهبذا يتم اجل
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 تضمينه فإن املفسدة اليت تلحق أصحاب األموال أعظم من املفسدة اليت تلحق األجراء يف حالة القول بتضمينه،
 .1وإذا علم األجري أنه ضامن بعثه ذلك على التحرز وعدم التفريط،وأخذ احليطة لنفسه
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البنوك االسالمية تستخدم نفس طرق الدفع يف التجارة ،أن الفصل هذا من خالل املالحظ:خالصة الفصل األول
مواكبة أحدث األساليب .عمالئها يف جمال االسترياد والتصدير ةرافقمل،البنوك التقليدية يف اخلارجية،املستخدمة

عدا بعض االختالفات البسيطة اليت تعارض املبادئ الشرعية.فهي تستعمل  ،املستعملة يف ميدان التجارة اخلارجية
وسائل الدفع األوراق التجارية،كالبنوك التقليدية لكنها التأخذ أجرة اخلصم ألهنا ربا صرحيا،كما أهنا تستخدم 

ن السرعة هنا تضموهي األداة األكثر استعماال يف التجارة اخلارجية أل.،وتقدم خدمة التحويل املصريفااللكرتونية
ميكنها مرافقة  بأن البنوك االسالمية،،يتأكد لنا .ممالكنها تطبق شروط الصرف والتقابض يف اجمللس،نواالئتما

وهو جمال يعرف منافسة   بتقدمي خدمة الدفع يف جمال التجارة اخلارجية،،رجال األعمال من مستوردين ومصدرين
وتأثري مباشر على كيان الدولة االقتصادي واالجتماعي ة اقتصادية،ختلفة ملا له من أمهيكبرية بني البنوك امل

 يف ظل عوملة جعلت من العامل سوق واحدة.لكن اذا كانت،والسياسي.اذ الميكن ألية دولة أن تعيش منفردة
هل ف البنوك التقليدية. البنوك االسالمية تواكب احلركة التجارية الدولية،وتقدم نفس أدوات الدفع املستعملة يف

 هذا ما سنتعرف عليه يف الفصل الثاين.عمالءها بتقدمي االعتماد هلم يف جمال التجارة اخلارجية؟مرافقة  هاميكن
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 الفصل الثانى:اعتمادات التجارة الخارجية في البنوك اإلسالمية

ينقسم اإلئتمان املصريف  إىل قسمني كبريين: األول يقدم فيه البنك لعميله أو لشخص آخر حيدده العميل تمهيد:
أداة وفاء أخرى،يستخدمها العميل يف الوفاء بديونه وهو ما يسمى باإلقرتاض،والذي تستخدمه  وأمبلغا نقديا 

حياهتا منذ نشأهتا.فالبنوك التقليدية،تقوم البنوك التقليدية)التجارية(على نطاق واسع،بل يكاد يكون هو شريان 
أساسا على فلسفة القرض واالقرتاض.أما الثاين فيكتفي فيه البنك بضمان العميل لدى الغري،وهو ما يسمى 
باإلئتمان املصريف بطريق التوقيع.وهواالئتمان الذي جنده يف البنوك التجارية والبنوك االسالمية على حدسواء،مع 

االعتماداملستندي،وخطاب ،هو البسيطة.ولعل أهم صور اإلئتمان املصريف بطريق التوقيعبعض االختالفات 
متييزا له عن النوع  .باسم االعتماد البنكي أحيانا ،اإلئتمان املصريف بطريق التوقيع ويعرف.الضمان املصريف،وغريها

ويستعمل هذا االعتماد خاصة يف جمال التجارة اخلارجية،وعمليات التبادل التجاري الدويل.فهو إحدى  األول،
أهم التقنيات اليت أفرزها حميط التجارة الدولية يف اآلونة األخرية،حيث أبانت عن خصوصية متميزة جعلتها خترج 

 واقساأل يف معتمدة وسيلة البنكية الضمانات أصبحت اذالشخصية. الضماناتعما هو معتاد وطبيعي يف جمال 
 تغطيةك.اخلارجية التجارة يف املتعاملة لألطراف الضمانات هذه تقدمها اليت للمزايا نظرا.الدولية التجارة و العاملية

.ومحاية املستورد واملصدر على حد سواء يف  اخلارجية التجارة يف املقرتحة املشاريع تواجه قد اليت املختلفة املخاطر
 و بإلتزاماته، الوفاء عن املناقصة يف املختار أو امللتزم إمتناع حالة يف املستورد ميالتعامالت التجارية الدولية.فهي حت

 يف لكونه هذا و التأمني، و للضمان الضرورية املصدر حاجةوتليب  .العقد شروط بأحد اإلخالل حالة يف كذا
 تغطيةباالضافة اىل .البضاعة لقيمة بتسديده املستورد إلتزام كعدم،التسويق خماطر من تهمحايو .متويلية ملصادر حاجة
 العنصر أصبحت الدولية الضماناتف .الصرف خماطر كذا،و العامة السياسية و التجارية املخاطر و اإلئتمان خماطر

 ونظرا ،األجانب املستوردين مع الصفقات عقد على املصدرين تشجع فهي ،الدويل التمويل لتشجيع الرئيسي
 هنا من و يا متزايدا،رق يعرف الضمانات إصدار فإن.العامل يف يوميا جتري اليت للتعامالت الضخم و اهلائل للعدد
ومن جهة أخرى .منظم بشكل موطدة كذاو ،عمقا أكثر عالقات بإنشاء اخلارجية التجارة يف للمتعاملني أمكن

 خالل من لكوذ ،1ابينهم املتبادلة الثقة مدى ما معرفة على املستورد و،األجنيب املصدر تساعد، وسيلة فالضمان
 أجل من ،التجاريني املتعاملني نفوس يف الطمأنينة إرساء على عملي ،ممااملستورد و املصدر بني ما احملررة الوثائق
 مستوى يف الرقي تربير على تعمل بدورها واليت مشاكل دون من التجارية الصفقة إلمتام السعي و األمان حتقيق
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ألهم االعتمادات املصرفية يف جمال التجارة اخلارجية،املستعملة  ويف هذا الفصل سنتطرق .1اخلارجية التجارة تطور
(،وخطاب الضمان أول البنوك التقليدية،واملتمثلة يف االعتماد املستندي)مبحث داخل البنوك االسالمية على غرار

 :كمايلي (ثان )مبحث

 ألمستندي: االعتماد األولالمبحث 

 املايل،  باجلانب خاصة املرتبطة و جتاهبها اليت العراقيل من التخفيفو اخلارجية، التجارة توسيع و تسهيل أجل من
 بينها من تقنيات عدة إىل باللجوء لألطراف املتعاملة يف هذا امليدان، مسح البنكي النظام،فهاوحاجة املتعاملني في

 قيام مع بالتطور أخذ مث األوىل العاملية احلرب منذ الدولية التجارة حلاجيات تلبية نشأ الذي املستندي االعتماد
 و األعراف إختالف يثريها اليت املشاكل من للحد ،له موحدة دولية وأعراف قواعد بوضع،الدولية التجارة غرفة

البنوك بصفة عامة،حيث من أهم اخلدمات املصرفية اليت تقدمها تعد اإلعتمادات املستندية ف.الدول بني العادات
واليت تنفذ من خالل شبكة املراسلني للبنوك ،تصدير( يف كافة أحناء العامل-)استرياد أساس احلركة التجارية تعد

حول العامل،إذ حتقق وظيفة البنك التجاري يف تقدمي االئتمان.فهي أحد أدواته يف متكني رجل األعمال من 
اء بالتزاماته لدى الغري،أواحلصول على أجل،أوثقة من دائنيه بواسطة احلصول على االئتمان الذي ينشده، للوف

تدخل البنك.وىف هذا اجملال يؤدي االعتماد املستندى مهمة مزدوجة،إذجيمع بني اخلدمة املصرفية،ومتويل التجارة 
 التجارة يفاملتدخلة الذي حيظى بالقبول من جانب سائر األطراف  اإلطار ميثل يف عصرنا احلاضر اخلارجية.فهو

بواسطة  فبالنسبة للمصدر،يكون لديه الضمان-من مصدرين ومستوردين-مجيعا مبا حيفظ مصلحة هؤالء .الدولية
دمي وثائق تق على تصديرها،وذلك فور تعاقد بأنه سوف يقبض قيمة البضائع،اليت يكون قد،االعتماد املستندى

االعتماد.وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك  الذي يكون قد أشعره بورود،شحن البضاعة إىل البنك
إال بتقدمي وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل  على استريادها الفاتح لالعتماد،لن يدفع قيمة البضاعة املتعاقد

للشروط الواردة يف االعتماد املستندى املفتوح لديه.وقد ظهر هذا النظام بسبب عدم الثقة بني أطراف البيع 
.نظرا للفاصل املكاين بني طريف البيع، فلم يكن مقبوال من أيهما أن يتم التنفيذ يف وقت واحد بطريقة خذ 1يلالدو 

املبحث  وهات. فكان البد من وجود نظام قانوين حماط بإطار شرعي يسهل ذلك التعامل وسنتناول يف هذا
 (ثانمطلب ستندي يف البنوك اإلسالمية )امل مث نتطرق لالعتماد،(مطلب أولالعتماد املستندى)التأصيل النظري ل

                                                           

 22ص ،د.ت،5مصر ،ط البنوك،دار املعارف اجلديدة،اإلسكندرية، أعمال على انعكاساهتا و العاملية التطورات و التجارية البنوك املالك: عبد طارق 1
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 التأصيل النظري لالعتماد المستنديالمطلب األول:

 فيه ميثل الذي احلاضر عصرنا يف وبالذات اخلارجية، التجارة متويل يف امهم دورًا املستندية االعتمادات تلعب
 مبا الدولية التجارة ميدان يف الداخلة األطراف سائر جانب من بالقبول حيظى الذي اإلطار املستندي االعتماد

البنوك اإلسالمية كغريها من البنوك التقليدية تعمل و .ومستوردين مصدرين من مجيًعا األطراف هؤالء مصلحة حيفظ
أداة  املستندي الذي يعترب االعتمادأمهها  بواسطة جمموعة من اآلليات واألدوات،،على متويل التجارة اخلارجية

نفس الوقت.وملعرفة حقيقة االعتماد املستندي كشكل من أشكال عمليات االئتمان التجاري ضمان ومتويل يف 
مث (، فرع أول) ملاهية االعتماد املستندي وتسهيل حركة التجارة الدولية سنتطرق اليت تتعامل هبا البنوك،لتيسري

 .(ثان فرع) أنواع االعتماد املستندينذكر أهم 

  االعتماد المستندى اهيةالفرع األول م

.مث توالت LE JEUNE"2 و" "TERRELان أول من قدم تعريف لالعتماد املستندي مها االقتصاديان 
لكن سنتناول هنا تعريفات الفقهاء ورجال القانون واالقتصاد،لالعتماد املستندي كل ينظر اليه من زاوية معينة،

 ألطرافه بعد ذلك مث نتطرق (أوال)لالعتماد املستنديلتعريف القانوين ،مع االتعريف اللغوي واالصطالحي
 ( كمايلي:ثانياوخصائصه )

مركب إضايف من كلمتني: ،هي عبارة عن ة يف اللغةاالعتمادات املستتندي:التعريف اللغوي واالصطالحي -أوال
اللفظية  يتم التوصل لتعريف واضح للداللة اذ مل.)االعتمادات،املستتندية(وسنعرف هذين اللفظني كال على حدى

االعتمادات:مجع اعتماد، .ف)أملستندي( إال أنه يف أصل الكلمتني داللة تفيد فحوى اللفظنيلكلميت )االعتماد(،
ويقصد به التوكل والركون والتوكؤ؛ واعتمد على الشيء توكأ، وهو منه. واعتمد عليه يف األمر، تورك على املثل. 

وإمنا مسى بذلك ألنك إمنا تزاحف .لشيء قصده وأمضاه، واالعتماد اسم لكل سبب زاحفتهوعليه اتكل ا
املستتندية:نسبة إىل املستتند وهو يف اللغة   أما.3ْلت حتَته ِعمادا"ادها على األوتاد، وأْعَمْدتُه:جعاألسباب العتم

                                                                                                                                                                                     

الدولية،دارالنهضة العربية، جامعة القاهرة، الكتاب  5203الدين:اإلعتمادات املستندية دراسة للقضاء والفقه املقارن وقواعد سنة عوض،علي مجال 1
 3،ص6اجلامعي، فقرة

2 Sid Ali Boukrami, La finance internationale, 2eme édition, Alger, OPU, SD, P93. 
  31،ص6،ج6888، 5واحمليط األعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط املرسي،علي بن إمساعيل:احملكم-أنظر:أ3
 460،ص6الفيومي،أمحد بن حممد:املصباح املنري يف شرح غريب الشرح الكبري،املكتبة العلمية،بريوت،لبنان،ج-ب
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إليه، سند إليه سنودا ركن إليه واعتمد والسَنَد: الّسند واملسند واملساند: كلما يستند ،1كالسند معتمد اإلنسان
عليه واتكأ.))والسند: َصكُّ الدَّين، والَسَنُد يف األصل مااْرتـََفَع يف قبِل اجلََبِل أو الواِدي واجلمُع أْسناد ال يكسُر 

َره واملستند كلما  وبالتايل .2يستند إليه((على غري ذلك، وقد َسَنَد إىل الشيِء َيْسُنُد ُسنودا،واْستَـَنَد وأْسَند وأْسَند َغيـْ
االعتمادات  ،أنعليها.وميكننا القول إمجاال الدعامة املتكأ عليها أو هو الركيزة املرتكز فاالعتماد املستندي هو

املستندية هي ما يعتمد إليه او يركن عليها يف التوثيق بني البيعني، واملالحظ يرى توافق املعىن اللغوي مع ماعرف به 
إن كلمة اإلعتماد هنا ،فاالعتمادات املستندية يف االصطالحأما .الفقهاء املعاصرون صورة االعتمادات املستندية

هبا تلك املستندات والوثائق املرتبطة بالعملية التجارية املمولة عن طريق هذا يقصد هبا قرض،أما املستندي يقصد 
من حيث تعريف اإلعتماد املستندي ذاته،ميكن التمييز بني تعريفني أساسيني للمفهوم الواحد،وذلك .لكن القرض

ستندي ذلك اإلعتماد من الناحية اإلصطالحية ومن الناحية التقنية. فمن الناحية اإلصطالحية يقصد باإلعتماد امل
الذي يفتحه البنك بناءا على طلب عميله أيا كانت طريقة تنفيذه،سواء كان بقبول كمبيالة أو بالوفاء لصاحل 
متعامل اآلمر بفتح اإلعتماد وهو مضمون حبيازة املستندات املمثلة للبضاعة يف الطريق أو معدة لألرسال، وبعبارة 

ملتعاملني إثنني،األول بنك املراسل الذي يتعهد بالدفع،والثاين  نكية)بنكني(أخرى فهو إعتماد ناشىء عن وساطة ب
بنك املصدرالذي حيصل قيمة الصفقة التجارية وذلك يف بلدين خمتلفني.أما من الناحية التقنية فاإلعتماد املستندي 

فهوعملية قرض من اخلارجية،عماال يف جمال التجارة شيوعا وإست الوسيلة األكثر ،وهي يعين الدفع مقابل املستندات
،بناء على طلب املستورد)مشرتي البضاعة( الذي طلب فتح إعتماد مستندي من أحد  نوع اإللتزام باإلمضاء

البنوك يف الداخل لصاحل املصدر،بعد أن يكون الطرفان قد إتفـقا على شروط العقد بكل تفاصيله،مع حتديد نوع 
م يقوم البنك بدفع مبلغ معني للمصدر مقابل حيازة الوثائق املتعلقة اإلعتماد الذي فتحه ومبوجب هذا اإللتزا

ولقد عرف كثري من الفقهاء املعاصرين املهتمني بالصريفة واملعامالت البنكية االعتمادات . 3بالسلع حمل العقد
بناء على املستندية فمنهم من عرفها بأهنا:))تعهد مكتوب من بنك يسمى )بنك املصدر( يسلم للبائع املستفيد 

طلب املشرتي (مقدم الطلب أو اآلمر)مطابقا لتعليماته،أو يصدره البنك باألصالة عن نفسه يهدف إىل القيام 
بالوفاء )أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أوخصمها( يف حدود مبلغ حمدد خالل فرتة معينة شريطة تسليم 
                                                                                                                                                                                     

 386،ص3،جمرجع سابقالعرب، مكرم:لسان ابن منظور،حممدبن-ج
 650،ص0مرتضى: تاج العروس، داراهلداية، حتقيق جمموعة من احملققني من إصدارات جممع اللغة العربية يف القاهرة،مصر،ج الزبيدي،حممد1
 أنظرمايلي:2
 411،ص0املرسي،علي بن إمساعيل: احملكم واحمليط األعظم، مرجع سابق،ج -أ

 414، ص5ج ، مرجع سابقيط، إبراهيم مصطفى،أمحد حسن الزيات،وآخرون:جممع اللغة العربية،معجم الوس-ب
 .02،ص5،6888،طبوعرتوس،عبد احلق:الوجيز يف البنوك التجارية،ديوان املطبوعات اجلامعية،قسنطينة،اجلزائر3
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تعهد مصريف بالوفاء مشروط مبطابقة املستندات وبعبارة موجزة: هو  ، مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات
))االعتماد املستندي هو تعهد صادر من البنك بناء :على البارودي إذ يقول وجند تعريف الدكتور.1للتعليمات((

على طلب العميل)اآلمر أو معطى األمر( لصاحل الغري)ويسمى املستفيد( يلتزم البنك مبقتضاه بدفع أوقبول  
ليه من هذا املستفيد،وذلك  بشروط معينة واردة يف هذا التعهد ومضمونة برهن حيازى على كمبياالت مسحوبة ع

كما جند تعريف الدكتورحممد عثمان شبرييف كتابه)املعامالت املالية .2املستندات املمثلة للبضائع املصدرة ((
ها املستوردين،حيث متكنهم من التسهيل املايل الذي متنحه املصارف لعمالئ املعاصرة(: ))االعتماد أملستندي هو

عرف األستاذ و .3فتح اعتمادات حلساب املصدرين يف اخلارج،حيث بإمكان هؤالء احلصول على ثقة املصارف((
بنك بناء على طلب شخص يسمى اآلمر  ستندي بأنه))االعتماد الذي يفتحهعلي مجال الدين عوض االعتماد امل

كمبيالة أو خبصمها أو بدفع مبلغ  لصاحل العميل اآلمر،ومضمون   أيا كانت طريقة تنفيذه،أي سواء كان بقبول
واملالحظ على هذا التعريف أنه عرف االعتماد .4حبيازة املستندات املمثلة لبضاعة يف الطريق أو معدة لإلرسال((

والذي يعترب -jean stoufflet -وقد عرفه العميد.املستندي وجتاهل طرف من أطراف العملية وهو املستفيد
من كتبوا يف هذا املوضوع يف الفقه الفرنسي بأنه:))تعهد صادرمن قبل بنك بناء على طلب العميل  من أشهر

املشرتي،بأن يدفع للمستفيد البائع مثن البضاعة مقابل مستندات معينة مضمون برهن حيازي على املستندات 
أن املنظومة القانونية اجلزائرية،مل  املالحظ من.فلالعتماد املستندي التعريف القانوينأما عن .5املمثلة للبضاعة((

 6882من قانون املالية التكميلي،لسنة 22يف نص املادة رقم ورد ما املستندي،عدا تعاجل موضوع االعتماد
بقوهلا:))يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة االئتمان املستندي،حتدد السلطة النقدية والوزير املكلف 

فاملشرع اجلزائري جعل من االئتمان املستندي هو الوسيلة الوحيدة .6،كيفية تطبيق هذه املادة(( احلاجةباملالية،عند 
واإلجبارية،لدفع مقابل الواردات،كما أنه ترك كيفية تطبيق هذه املادة للسلطة النقدية، والوزير املكلف باملالية. 

شريعي لالعتماد املستندي. ففي القانون االحتادي وأمام هذا الوضع سنلجأ إىل القانون املقارن لوضع تعريف ت
بأنه:))عقد مبقتضاه يفتح املصرف اعتمادا  85الفقرة 460مت تعريفه بنص املادة 5223لسنة 57اإلمارايت رقم 

                                                           

 ،648،ص6/05،البند54،املعيار 6858هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،سنة 1
 376التجارية ،مرجع سابق،صالبارودي،علي، العقود وعمليات البنوك  2
 525اجلندي، حممد:بيان املفيت حول شهادات االستثمار.أرباح البنوك بني احلالل واحلرام،ص3
 7،ص5220عوض،علي مجال الدين: االعتمادات املستندية: دراسة قانونية لألعراف الدولية والقضاء املقارن، دار النهضة العربية،4
 52د املستندي والتجارة االلكرتونية يف ظل القواعد واألعراف الدولية والتشريع الداخلي،صمازن،فاعورعبد العزيز:االعتما 5
الصادرة 44.ج،ر،ع رقم 6882م،املتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة 6882يوليو 66ه،املوافق ل5438رجب62املؤرخ يف 85-82األمررقم 6
 م6882يوليو62ه،املوافق ل5438شعبان4يف 
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 )املستفيد( بناء على طلب عميله )اآلمر بفتح االعتماد( يف حدود مبلغ معني،وملدة معينة لصاحل شخص أخر
مت 5222(لسنة 57ثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن((.ويف قانون التجارة املصري رقم)بضمان مستندات مت

بالقول أنه:))عقد يتعهد البنك مبقتضاه بفتح  345تعريف االعتماد املستندي يف الفقرة األوىل من نص املادة رقم 
مستندات متثل  اعتماد بناء على طلب أحد عمالئه ويسمى اآلمر،لصاحل شخص آخر)يسمى املستفيد(بضمان

بضاعة منقولة أو معدة للنقل...((.وورد يف املرشد العملي الذي وضعته غرفة التجارة الدولية يف شأن االعتماد 
(:))أن االعتماد املستندي تعهد مصريف مشروط بالوفاء، وبعبارة أوسع: هو تعهد مكتوب 5270املستندي )لسنة

 د(،وذلك بناء على طلب املشرتي )مقدم الطلب أو اآلمر(،من بنك )ُيسمى املصدر( يستلم للبائع )املستفي
)أي: بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها( يف حدود مبلغ حمدد  وباملطابقة لتعليماته يستهدف القيام بالوفاء

خالل فرتة معينة، ويف نظري مستندات مشرتطة،وهذه املستندات تتضمن تلك اليت تتطلبها األغراض التجارية أو 
رمسية أو التأمني،أو النقل كالفاتورة التجارية وشهادة املنشأ ووثيقة أو شهادة التأمني وسند الشحن أو سند ال

للطرف الذي يكون حمال للثقة أن  النقل... وحيقق االعتماد املستندي لطريف العملية قدرا من األمان، كما ميكن
 .1حيصل بشكل أكثر سهولة على مساعدات مالية((

جتتمع على أن املراد باالعتماد املستندي ،أن كل التعريفات اليت ذكرها الفقهاء املعاصرون املالحظالباحث:رأي 
واتفق هو  ،يلتزم به البنك ملن يتقدم مبستند يثبت أن املتقدم قد قام بالعمل املتفق عليه،مبلغ معني جاهز للدفع

ونشري إىل أن القواعد واألعراف املوحدة لالعتمادات .واآلمر للبنك على أن جيري التسليم للمال هبذه الطريقة
املستندية، الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، قد عرفت يف مادهتا الثانية االعتماد املستندي بقوهلا:))...االعتماد 

يدفع -أ: لالعتماد بأن صفتها، واليت تنشئ التزاما حمددا للبنك املصدر يعين كل التدابري،مهما كانت تسميتها أو
بأن يدفع يف تاريخ االستحقاق،إذا كان االعتماد حمققا -ب .مبجرد االطالع،إذا كان االعتماد حمققا باالطالع

بأن يقبل كمبيالة مسحوبة من طرف املستفيد ويتم دفعهاعند تاريخ استحقاقها،إذا كان االعتماد -ج .باألجل
 .2...((حمققا بالقبول

 من خالل التعريفات السابقة الذكر،ملوضوع االعتماد املستندي،:خصائصهأطراف االعتماد المستندي و -ثانيا
  ثانيا فيمايلي: خصائص نذكرها بعدة وميتازأوال، وكونه عقد مثل مجيع العقود، له أطرافه ومستنداته

                                                           

 58، ص5226حسني:التزام املشرتي بفتح االعتماد املستندي،معهد اإلدارة العامة، الرياض ، ط إمساعيل،حممد 1
 6887لسنة  288القواعد واألعراف املوحدة لالعتمادات املستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. املادة الثانية،نشرة 2
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أطراف االعتماد املستندى:يشرتك يف تنفيذ اإلعتماد املستندي :أطراف ومستندات االعتماد المستندي-1
 :  1هي أطرافأربعة 

املستـورد:وهو ذلك الشخص أواملؤسسة اليت تطلب فتح اإلعتماد ويكون هلا ذلك مبوجب عقد بني املستورد  -5
والبنك فاتح اإلعتماد.هذا العقد جيب أن يتضمن مجيع شروط وبنود اإلتفاق املربم مع املصدرمع تعيني نوع وطبيعة 

 . اإلعتماد ذاته

البنـك فاتـح اإلعتمـاد:وهو بنك املستوردالذي يقدم إليه طلب فتح اإلعتماد،وبعد الدراسة والتحليل لوضعية  -6
طالب اإلعتماد من قبل البنك ذاته يقررباملوافقة أوالعكس،إذا تعلق األمر باملوافقة بفتح اإلعتماد ويبلغ املستفيد 

 .ن طريق بنك آخروهو بنك املراسل أوبنك املصدرمباشرة هبذا الفتح لصاحله،والذي يكون يف الغالب ع

بنك املراسل:وهوبنك املصدر،حبيث عند تلقي البنك املراسل إشعار بفتح إعتماد لصاحل أحد متعامليه يقوم  -3
 . بدوره بتبليغه للمستفيد سواء بإضافة تأكيده أودون ذلك

املستفيـد:وهـوالشخص الطبيعي،أواملعنوي املستفيد من اإلعتماد املفتوح لصاحله أي)املصدر(ويقوم بتنفيذ  -4
شروط العقد ضمن املدة احملددة واملقررة لإلعتماد،ويقوم بتقدمي املستنادات الضرورية واملطابقة للعقد املربم إىل 

 (. البنك املراسل فورإمتام العملية)عملية التصدير والشحن

أن يكون الدفع يف ،ندات اليت يشرتط يف طلب االعتمادستمن امل هى عبارة عن جمموعةف االعتماد مستندات اأم
د وبذلك تظهر أهم هذه املستندات يف إمتام عملية االسترياد وحيث الميكن لكافة أطراف االعتما مقابل تقدميها،

ل ثمتوتا.املستندات مستوفاة لكافة الشروط السابق االتفاق عليهدون أن تكون هذه من إمتام مهامها املتفق عليها
 :هذه املستندات على

الفاتورة:حيررها املصدر ويوضح هبا مجيع تفصيالت البضاعة)نوعها/كميتها/ سعرالوحدة/ املصروفات املختلفة/ -5
 .القيمة اإلمجالية املطلوب دفعها( وحترر الفاتورة من أصل وعدة صور

البضاعة:هي شهادة إلثبات اسم بلدالصنع، ويتم إصدار هذه الشهادة عن طريق الغرف  شهادة جنسية-6
 .التجارية لبلد املصدر ويتم اعتماد هذه الشهادة عن طريق التصديق القنصلي عليها يف بلد املصدر
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ل على بوليصة الشحن: يقوم بإصدارها شركات املالحة أو من شركات الطريان وتعد هذه الشهادة كمستند يد-3
 .أن البضاعة مت شحنها فعال بواسطة املصدر

 بوليصة التأمني:وهى وثيقة التأمني على البضاعة ضد األخطار املنصوص عليها يف االعتماد،وتوضح البوليصة-4
 .املؤمن ضدها واملستفيد، ميناء الشحن والوصول األخطار

الطرود اليت حتتويها والوزن االمجاىل والصايف  شهادة الوزن:وتتمثل يف قائمة تفصيلية بالبضاعة وكميتها وعدد-1
 .لكل طرد

الشهادة الصحية: تصدر هذه الشهادة بالنسبة للسلع الغذائية أو اليت تدخل يف صناعة املأكوالت وتوضح -2
 .هذه الشهادة أن البضاعة خالية من املواد الضارة بالصحة

 ئص نذكر منها مايلي:لالعتماد املستندي عدة خصا :خصائص االعتماد المستندي-2

خاصية الضمان:إذ يضمن االعتماد املستندي للمشرتي املستورد،بأن يستلم البضاعة بذات الشروط اليت تعاقد -أ
عليها مع البائع املصدر،ويف املقابل فانه يضمن للبائع بأن يستويف مثن البضاعة،وذلك مثن مقابل تقيده بالشروط 

 .1املستندياملوضوعة يف خطاب االعتماد 

 أوللبائع املصدر خاصيةاالئتمان:فاالعتماد املستندي يلعب دورا مهما من ناحية االئتمان سواء للمشرتي-ب
واالئتمان يتحقق من خالل تلك التسهيالت املقدمة لكل من البائع )املصدر( واملشرتي )املستورد(،على التوايل 

صرفية تتمثل يف عدم التسديد للبنك حىت يتأكد من فالبنسبة للمشرتي متكينه من احلصول على تسهيالت م
 سالمة وصحة املستندات. أما البائع فيستطيع احلصول على قيمة االعتماد مبجرد تقدميه للمستندات املطلوبة

وأبرزها سند شحن البضاعة على مستوى السفينة،كذلك ميكنه حسم)خصم(الكمبيالة املوقعة من البنك حىت قبل 
 .هاحلول أجل استحقاق

خاصية االستقاللية:ويقصد هبذه اخلاصية،أن االعتماد املستندي مستقل متاما عن عقد البيع،أو أي عقد آخر -ج
ولو تضمن االعتماد املستندي بيانات موجودة يف عقد البيع أو أي عقد مرفق.وبالتايل فان أي بطالن أو فسخ 
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جتاه املستفيد من االعتماد املستندي،حيث يبقى هذا  يلحق هبذه العالقة ال يؤثر يف التزام البنك فاتح االعتماد
 .1االلتزام قائما

خاصية الوفاء والشخصية:االعتماد املستندي يعتربأداة وفاء لكل من البائع، واملشرتي. وهو يعد أحدى طرق -د
اد يتعامل الدفع املعتمدة يف ميدان التجارة الدولية.أماعن شخصية االعتماد املستندي، فالبنك املصدر لالعتم

 .بامسه الشخصي مع املستفيد من خالل خطاب االعتماد،وليس باسم العميل

خاصية اخلروج عن قاعدة األثر النسيب للعقود:بالتأكيد أن لكل عقد أثار،سواء بني املتعاقدين، أو خلفهم -ه
 ستفيد ينتهي االعتمادالعام واخلاص.إال أن االعتماد املستندي خرج عن هذه القاعدة،حبيث أنه يف حالة وفاة امل

املستندي بطريق غري عادي.أي أن اخللف سواء كان خلفا عاما أو خاصا للمستفيد،لن تتحول إليهم آثار عقد 
 .االعتماد املستندي،ويكون مال االعتماد املستندي هو االنقضاء

 :أنواع االعتماد المستندينيالفرع الثا

 . ونتطرق هنا ألهم هذه األنواعهلا منها. ونوع الزاوية اليت ينظرالتصنيف،أتتنوع االعتمادات املستندية،طبقاً لطبيعة 
 ومن حيث طبيعة تلك االعتمادات وشكلها،(أوالية من حيث قوة تعهد البنك )فنصنف االعتمادات املستند

 (.ثالثا(مث تصنيفها من حيث طريقة تنفيذ هذه االعتمادات، ومتويلها)ثانيا)

 : من حيث قوة تعهد البنكتصنيف االعتمادات -أوال

تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك املصدر:تتخذ االعتمادات املستندية صورا خمتلفة، ميكن -5
تصنيفها من حيث قوة التعهد )أي مدى التزام البنوك هبا( إىل نوعني مها االعتماد غري القطعي)القابل لإللغاء( 

 .(واالعتماد القطعي )غري القابل لإللغاء

الذي جيوز تعديله أو إلغاؤه من البنك املصدر له يف أي حلظة دون إشعار مسبق  االعتماد غري القطعي:هو-أ
للمستفيد.وهذا النوع نادراالستعمال حيث مل جيد قبوال يف التطبيق العملي من قبل املصّدرين ملا يسببه هلم من 

ميزات كبرية للمستورد فيمكنه من االنسحاب من وخماطرة،ذلك أن االعتماد القابل لإللغاء مينح  أضرار
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التزامه،أوتغيري الشروط أو إدخال شروط جديدة يف أي وقت شاء دون احلاجة إىل إعالم املستفيد،غري أن التعديل 
اليصبح نافذا،إال بعد أن يتلقى املراسل اإلشعار الذي يوجهه إليه البنك فاتح االعتماد هلذا الغرض.مبعىن أن 

ح االعتماد يكون مرتبطا جتاه املستفيد بدفع قيمة املستندات، يف حال أن هذا الدفع قد مت من قبل البنك فات
 .1البنك املراسل،قبل استالم علم التعديل أو اإللغاء

االعتماد القطعي:هو الذي ال ميكن إلغاؤه أوتعديله إال إذا مت االتفاق والرتاضي على ذلك من قبل مجيع -ب
االعتماد ملتزما بتنفيذالشروط املنصوص عنها  قة،وال سيما موافقة املستفيد،فيبقى البنك فاتحاألطراف ذات العال

يف عقد فتح االعتماد. وهذا النوع من االعتمادات املستندية هو الغالب يف االستعمال ألنه يوفر ضمانا أكرب 
أهم وسائل االئتمان يف التجارة للمصدر لقبض قيمة املستندات عند مطابقتها لشروط وبنود االعتماد.ويعد من 

وهو يستعمل عادة لتغطية دين الثمن يف الصفقات التجارية اليت تتم بني بلدين خمتلفني،حيث جيهل طرفا .الدولية
 .2العقد بعضهما بعضا

تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك املراسل: ميكن تقسيم االعتماد القطعي إىل قسمني اعتماد -6
 .ماد غري معّززمعّزز واعت

االعتماد القطعي غرياملؤيد:مبوجب االعتماد املستندي غري املؤيد)غري املعّزز(،يقع االلتزام بالسداد للمصّدر على -أ
عاتق البنك فاتح االعتماد، ويكون دور البنك املراسل يف بلد املصّدر جمرد القيام بوظيفة الوسيط يف تنفيذ 

 .ليه إذا أخل أحد الطرفني بأي من الشروط الواردة يف االعتماداالعتماد نظري عمولة، فال إلزام ع

االعتماد القطعي املؤيد:يف االعتماد القطعي املؤيد)املعّزز(،يضيف البنك املراسل يف بلد املستفيد، تعهده إىل -ب
 ، قة للشروطتعهد البنك الذي قام بفتح االعتماد، فيلتزم بدفع القيمة يف مجيع الظروف،ما دامت املستندات مطاب

وبالتايل حيظى هذا النوع من االعتمادات بوجود تعهدين من بنكني )البنك فاتح االعتماد،والبنك املراسل يف بلد 
املستفيد( فيتمتع املصدر املستفيد مبزيد من االطمئنان،وبضمانات أوفر بإمكانية قبض قيمة املستندات. وبطبيعة 

ز االعتماد من البنك املراسل،إال عندما يكون ذلك جزءا من شروط احلال ال يطلب البنك فاتح االعتماد تعزي
املصدِّر على التاجر املستورد،فقد ال توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح االعتماد هو أحد البنوك العاملية 
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قطعي بالدفع املشهورة لعظم ثقة الناس هبا.وتتلخص أمهية االعتماد املستندي املؤيد يف أن التزام البنك الوسيط ال
 .1 أو القبول أو اخلصم حيل حمل التزام املشرتي دون أن يلغي هذا االلتزام

 : تصنيف االعتمادات من حيث الشكل والطبيعة-ثانيا

 تصنيف االعتمادات من حيث الشكل:ميكن أيضا تقسيم االعتمادات من حيث الصورة والشكل إىل مايلي:-5
 (.الدائري)أواملتجدداالعتماد القابل للتحويل،واالعتماد 

االعتماد املستندي القابل للتحويل:هواعتماد غري قابل للنقض ينص فيه على حق املستفيد يف الطلب من البنك -أ
املفوَّض بالدفع أن يضع هذا االعتماد كليا أو جزئيا حتت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا  

تورد يف بلد التصدير، فيقوم بتحويل االعتماد بدوره إىل املصدرين كان املستفيد األول وسيط أو وكيل للمس
الفعليني للبضاعة نظري عمولة معينة أو االستفادة من فروق األسعار.وقد عرفه الدكتور مجال الدين عوض بأنه:)) 

ر خمول االعتماد الذي جيوز للمستفيد فيه أن يصدر إىل البنك املكلف بالوفاء أو القبول أو إىل أي بنك آخ
بالقيام باخلصم تعليماته بقصد السماح باستخدام االعتماد كله أو جزء منه لشخص أو أكثر من الغري ويسمى 

 املستفيدين التالني أكثر لصاحل املستفيد األول أو اعتماد جديد أو بإصدار .وتتم عملية التحويل2املستفيد الثاين((
نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاين. ويشرتط إلمكان التحويل  ،وال يعين التحويل تظهري خطاب االعتماد األصلي

موافقة اآلمر والبنك املصدر لالعتماد األصلي واملستفيد األول.علما أن االعتماد ال يكون قابال للتحويل إال إذا 
ظة نص على ذلك صراحة،ويشرتط لقابلية االعتماد للتحويل موافقة البنك وموافقة العميل أيضا،والبد من مالح

 . 3انه إذا نص على إمكانية التحويل يف االعتماد املستندي،فان ذلك غري ممكن إال ملرة واحدة فقط

االعتماد املستندي الدائري)أو املتجدد(:هو الذي يفتح بقيمة حمددة وملدة حمددة غري أن قيمته تتجدد تلقائيا -ب
مي مستندات لعملية جديدة يف حدود قيمة إذا ما مت تنفيذه أو استعماله، حبيث ميكن للمستفيد تكرار تقد

االعتماد، وخالل فرتة صالحيته، وبعدد املرات احملددة يف االعتماد.وقد يكون جتدد االعتماد على أساس املدة أو 
وجتدده على أساس املبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة االعتماد حال استخدامه حبيث يكون .على أساس املبلغ

لغ جديد كلما قدم مستندات بضاعة جديدة خالل مدة سريان االعتماد.أما جتدده للمستفيد أن حيصل على مب
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على أساس املدة فمعناه أن يفتح هذا االعتماد مببلغ حمدد، ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فرتات بنفس الشروط، فإذا 
ة التالية وهكذا.وهذا مت استعماله خالل الفرتة األوىل جتددت قيمته بالكامل ليصبح ساري املفعول خالل الفرت 

النوع قليل االستخدام وال يفتح يف العادة إال لعمالء ممتازين يثق البنك يف مسعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل 
 .1بضائع متعاقد عليها دوريا

تصنيف االعتمادات من حيث طبيعتها:ميكن تقسيم االعتمادات املستندية باعتبار طبيعة االعتماد إىل اعتماد -6
  .واعتماد استريادتصدير 

اعتماد التصدير:هو االعتماد الذي يفتحه البنك ملصلحة البائع بضمان البضائع املباعة بغية حصول اآلخرعلى -أ
.ويرى الدكتور مصطفى طه،أن هذا النوع من االعتمادات ليس اعتمادا مستنديا على 2النقود اليت حيتاج إليها فورا

 .3ة للبائع بضمان البضاعة او مستنداهتاوجه الدقة،بل جمرد منح تسهيالت مالي

اعتماد االسترياد:هو اقرتاض املشرتي املستورد للنقود بضمان البضاعة املستوردة بغية الوفاء بأمثاهنا. ويستعمل -ب
 .4هذا االعتماد لتمويل الواردات املختلفة كالقمح والقطن واللحوم وغريها من البضائع

 :طريقة التنفيذ و التمويلتصنيف االعتمادات من حيث -ثالثا

تصنيف االعتمادات من حيث طريقة تنفيذها:ميكن تقسيم االعتماد املستندي من حيث طريقة الدفع للبائع -5
 .املستفيد إىل اعتماد اطالع،واعتماد قبول ، واعتماد الدفعات املقدمة

ك فاتح االعتماد مبوجبه كامل قيمة اعتماد االطالع)أواعتماد الدفع املستندي(:يف اعتماد االطالع، يدفع البن-أ
املستندات املقدمـة فوراالطالع عليها والتحقـق من مطابقتها لالعتمـاد ويكون الدفع من أموال البنك يف حالة 
اعتماد املراحبة،أمايف حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بإبالغ عميله طالب فتح االعتماد بوصول املستندات 

وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العموالت املضافة)أوما بقي من قيمتها على افرتاض أنه سّلم  ويطلب منه توقيعها
 .5دفعة مقدمة عند فتح االعتماد( أو يقيد ذلك فوراعلى حسابه.وهذا النوع هو أكثر االعتمادات شيوعا
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توفراألموال الالزمة لتمويل البضاعة نتيجة لعدم -اعتماد القبول املستندي:هوالذي يلجأ فيه املشرتي املستورد-ب
 إىل البنك الذي يتعامل معه يف بلداالسترياد،ليحصل فيه على قرض يغطي مثن هذه البضاعة املستوردة،-لديه

أويطلب من البنك منحه ائتمانا،بأن يقبل البنك الكمبيالة املستندية اليت يسحبها املصدرعلى املستورد بالثمن،لقاء 
وينص على أن .1دات الشحن.ويتمتع البنك بذلك حبق رهن حيازي على البضاعة املستوردةحيازة البنك ملستن

الدفع يكون مبوجب كمبياالت يسحبها البائع املستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن،على أن يستحق تارخيها 
هذه احلالة التسلم  يف وقت الحق معلوم.واملسحوبات املشار إليها إما أن تكون على املشرتي فاتح االعتماد،ويف

 لدفعها.وإما أن تكون مسحوبة على املستندات،إالبعد توقيع املشرتي مبا يفيد التزامه بالسداد يف التاريخ احملدد
 أو . البنك فاتح االعتماد،الذي يتوىل نيابة عن املشرتي توقيعها مبا يفيد التزامه بالسداد يف األجل احملدد لدفعها

توقيع البنك الفاتح بقبوهلا أوالتصديق عليها وخيتلف اعتماد الدفع اآلجل عن اعتماد  يسحبهاعلى املشرتي ويطلب
 .القبول يف أن املستفيد ال يقدم كمبيالة مع املستندات

اعتماد الدفعات املقدمة:أو االعتمادات ذات الشرط األمحر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد -ج
وختصم هذه املبالغ من قيمة الفاتورة العتماد،أي قبل تقدمي املستندات.طاره بابسحب مبالغ معينة مقدما مبجرد إخ

النهائية عند االستعمال النهائي لالعتماد،ومسيت هذه االعتمادات هبذا االسم ألهنا حتتوي على هذا الشرط 
املقدمة للمستفيد اخلاص الذي يكتب عادة باحلرب األمحر للفت النظر إليه.ويقوم البنك املراسل بتسليم الدفعة 

يستعمل االعتماد خالل فرتة  أو.نه بردها إذا مل تشحن البضاعةإىل جانب تعهد م،مقابل إيصال موقع منه
ويلتزم البنك املصدر بتعويض البنك املراسل عند أول طلب منه.فإذا مل ينفذ االعتماد وعجز املستفيد .صالحيته

التعويض للبنك املصدر.وقد يتم تسليم الدفعة املقدمة مقابل خطاب فإن اآلمر مسؤول عن ،عن رد الدفعة املقدمة
ويستخدم هذا النوع من االعتمادات لتمويل التعاقدات اخلاصة بتجهيز .2ضمان بقيمة وعملة الدفعة املقدمة

املصانع باآلالت واملعدات وإنشاء املباين،أوالتعاقدات اخلاصة بتصنيع بضاعة مبواصفات خاصة ال تالئم إال 
مستوردها وحده،أو كوهنا حتتاج ملبالغ كبرية من أجل تصنيعها الثقة بالبنك احمللي فاتح االعتماد،ويكون ذلك نظري 

 .عمولة متفق عليها
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تصنيف االعتمادات من حيث طريقة سداد العميل اآلمربفتح االعتماد : ميكن تقسيم االعتمادات املستندية -6
متويال ذاتيا من قبل العميل طالب فتح االعتماد،أو ممولة متويال كامال أو  من حيث مصدر متويلها، فقد تكون ممولة

 .جزئيا من طرف البنك فاتح االعتماد

البنك فاتح االعتماد  توافر بنياالعتماد املستندي املغطى كليا:يقوم االعتماد املصريف عادة على الثقة اليت ت-أ
ل عليه البنك برهن البضاعة لديه رهنا حيازيا حبيازته وعميله املشرتي اآلمر،إضافة إىل الضمان الذي حيص

للمستندات اليت متثلها وما توفره لديه من طمأنينة يف حالة امتناع املشرتي عن الدفع أو مماطلته أو إعساره أو 
افالسه.وقد تشرتط بعض البنوك على عمالئها إضافة هلذا الضمان،تغطية قيمة االعتماد قبل إصداره تغطية 

 أو تطلب منه رهنا على بعض أمواله،وتبقى لالعتماد يف هذه احلالة صفته األصلية باعتباره اعتماداجزئية،
ويظل البنك يف االعتماداملغطى كليا،مسؤوالأمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود.مثل دفعها .1مصرفيا

أي خطأ مهين يرتكبه البنك للمستفيد إذامل تكن شروط االعتماد قد توافرت،أوإذا تأخرفيها.كما يسأل عن 
 .املراسل يف مهمته

االعتماد املستندي املغطى جزئيا:هو الذي يقوم فيه العميل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من مثن البضاعة -ب
من ماله اخلاص، وهناك حاالت خمتلفة هلذه التغطية اجلزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية مبجرد الدفع للمستفيد 

وصول املستندات، أو االتفاق على أن تكون التغطية عند وصول املستندات، أو أن يتأخر الدفع إىل  حىت قبل
حني وصول السلعة.ويساهم البنك يف حتمل خماطر متويل اجلزء الباقي من مبلغ االعتماد. وتقوم البنوك التقليدية 

جنبها البنوك اإلسالمية باستخدام بديل آخر باحتساب فوائد على األجزاء غري املغطاة، وهي فوائد ربوية حمرمة تت
 .2يسمى اعتماد املشاركة

االعتماد املستندي غري املغطى:وهو االعتماد الذي مينح فيه البنك متويال كامال للعميل يف حدود مبلغ -ج
عمالئها لسداد االعتماد حيث يقوم البنك بدفع املبلغ للمستفيد عند تسلم املستندات، مث تتابع البنوك التقليدية 

املبالغ املستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن املبالغغري املسدد.وختتلف البنوك اإلسالمية يف كيفية متويل 
 .3عمالئها هبذا النوع من االعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد املراحبة
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 يةعتماد المستندي في البنوك اإلسالمالا :نيالمطلب الثا

يؤدي االعتماد املستندي دورا مهما يف خدمة التجارة الدولية، وتسهيل عالقة املصدر باملستورد،فبالنسبة للمصدر 
 . يكون لديه الضمان بأنه سيقبض قيمة بضائعه املصدرة،عند تسليم وثائق شحنهاإىل البنك املفتوح لديه االعتماد

االعتماد.وبالنسبة للمستوردفانه يضمن كذلك أن البنك املفتوح أن هذه الوثائق مستوفية لشروط  طاملا دون تأخري
لديه االعتمادحلسابه ال يدفع املبلغ إال بعد تسلمه وثائق شحن البضائع املتعاقدعليها،مستوفية لكافة شروط 
 االعتماد كماحددها.ونظرا هلذا الدور الكبريالذي يلعبه االعتماد أملستندي الذي أصبح من أساسيات التجارة

)التقليدية(  اخلارجية.مل تغفل البنوك اإلسالمية االعتمادات املستندية،وإمنا استعارت العمل هبا من البنوك التجارية
بعد أن خلصتها من الفوائد الربوية،وأبقتها على جمرد وكالة بأجر،إذا كان املستورد ميلك مبلغ االعتماد املستندي 

كان املستورد ال ميلك املبلغ احملدد يف االعتماد أملستندي، فيمكن أن املنوي فتحه لدى البنك اإلسالمي.أما إذا  
على أساس املراحبة لآلمر بالشراء،أوعلى أساس املشاركة املنتهية -االعتماد املستندي-تكون العملية املصرفية
دية من معطيات عبد احلميد البعلي عند حبثه هلذا املوضوع ))إن نظام االعتمادات املستن بالتمليك.يقول الدكتور

العمل هبا يف املصارف اإلسالمية،بعد تطويعها ملعطيات العمل  العمل املصريف يف البنوك التجارية )الربوية(،مث استقر
 . 1املصريف اإلسالمي،وصيغ تشغيل األموال واستثمارها فيه،وخباصة صيغيت املراحبة لآلمر بالشراء واملشاركة((

لتكييف الفقهي ا اإلسالمية من خالل احلديث عن البنوك يف املستندي مادلالعت العملي للواقعوسنتطرق هنا 
،مث للعوائق اليت تواجه االعتماد املستندي، (أول فرع)املستخدمة يف البنوك اإلسالميةه لالعتماد املستندي،ولصور 

 (ثان فرع)يف مقابل عملية فتح االعتماداملستندي لدى البنوك اإلسالمية وإمكانية أخذعمولة

 اإلسالمية البنوك في المستندي لالعتماد العملي الفرع األول:الواقع

صوره  داخل البنوك االسالمية من خالل احلديث عن،قبل احلديث عن الواقع العملي لالعتماد املستندي
خاصة تلك املمولة للتجارة اخلارجية،سنتطرق أوال للتكييف الفقهي لالعتماد .املستخدمة داخل هذه البنوك

 االسالمية فيمايلي: للبنوك املستندي بالنسبة

إن تفسري طبيعة عملية فتح االعتماد املستندى حتتاج إىل عرض : التكييف الفقهي لالعتماد المستندى-أوال
العقود اليت تأخذ منها هذه العملية.وتبىن عليها يف جانب من جوانبها.وهذه العقود هي الوكالة، والكفالة،واحلوالة 
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املنفردة.مث نشري إىل احلقيقة الشرعية لكل منها.هذا إن أردنا تكييف عملية فتح االعتماد املستندى وفقاً  واإلرادة ،
 أخذنا بإطار جامع واعتربنا أن االعتماد املستندى كعملية بنكية، إذا (أما)أوالللعقود املسماة يف الفقه اإلسالمي

ك بأن التكييف الشرعي سرياعى هذه احلقيقة،فيلجأ يف فال ش ليس هلا توصيف حمدد وهى قابلة للتطور والتجدد
(.ويف كلتا احلالتني ثانيابيان طبيعتها إىل الضوابط العامة احلاكمة للمعامالت والقواعد الفقهية،واملقاصد الشرعية)

 .(ثالثاميكن اخلروج برأي راجح)

 : العقود فيما يلييف الفقه اإلسالمي:تتمثل هذه  املسماة املستندى والعقود االعتماد-5

وتتجلى الوكالة يف عملية فتح االعتماداملستندى،يف عالقة العميلطالب فتح االعتمادبالبنك فاتح  الوكالة:-أ
االعتماد،إذأن البنك يناوب مكان العميل يف اإلجراءات املطلوبة للحصول على البضائع اليت حيتاجها.بداية من 

وفحص املسندات  االعتماد املستورد،والتباحث معه يف شأن دفع قيمةاالتصال بالبنك املراسل يف دولةالبائع 
والتأكدمن مطابقتها لشروط االعتماد.والشك بأن عقد الوكالة مشروع بالكتاب والسنة قال بالبضاعة، اخلاصة
اليشعرن أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف و  أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر "...فابعثوا : تعاىل

حكيم -وىف روايةأخرى-عروة البارقى-.كماثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،أنه وكل بالشراء1بكم أحدا"
الفقهاء املتعددة يف تعريف الوكالة متشابه إىل حد كبريجداً،إذنرى عبارات  بل تكاد أن تكون عبارات-بن حزام

ففي املذهب احلنفي))الوكالة هي إقامة اإلنسان غريه مقام نفسه يف  متحدة املضمون. خمتلفة األلفاظ لكنها
.وعند الشافعية))هي 3املالكية))هي نيابة ذي حق غري ذي إمرة وال طاعة لغريه فيه(( .وعند2تصرف معلوم((

 .وىف املذهب احلنبلي تعرف الوكالة بأهنا))عبارة عن إذن يف4تفويض شخص أمره إىل آخر فيما يقبل اإلنابة((
.وعليه ميكن ختريج هذا اجلانب من عملية فتح االعتماد املستندى على 5تصرف، ميلكه اآلذن فيما تدخله النيابة((

 .أساس عقد الوكالة
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الكفالة يف عملية فتح االعتماداملستندى فيمايقوم به البنك من ضمان للعميل وتقوية إلتزامة  الكفالة:تظهر-ب
الية املعروفة بيسارها يضمن طرىف املعاملة ويضفي الثقة والطمأنينة يف استقضاء  لدى املتعامل معه فالبنك بذمته امل

ينعقد البائع هي القناة املوصلة بني الطرفني ف كل طرف حقه وهذه الكفالة من البنك للعميل املشرتى،واملستفيد
االعتمادغريالقابل لإللغاء،إذأن التزام على ضمان البنك.كما تتجلى الكفالة يف فتح  العقد وتتم الصفقة اعتمادا

البنك فيه جتاه املستفيد التزاما شخصيًا ومباشر،واليستطيع أن يتنصل من التزامه بدون رضاه.كما تربز الكفالة 
أيضًا يف االعتماد املؤيد أو املعزز،حيث اليكتفي املستفيد بتعهد بنك العميل)املستورد(،وإمنايشرتط لضم الذمة 

والكفالة مشروعة يف القرآن الكرمي والسنة -طالب فتح االعتماد-ك آخرإىل الذمة املالية لبنك العميلاملالية لبن
وقال .2أي ضمها إليها،1املطهرة.حيث قال تعاىل:"فتقبلها رهبا بقبول حسن،وأنبتها نباتا حسنا،وكفلها زكرياء.."

أي ضمها إيل . 3لنيها وعزين يف اخلطاب"تعاىل:"إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة فقال أكف
اليت  من األحاديث أما يف السنة النبوية،فتوجد الكثري.حىت أكفلها.وغريها من اآليات الدالة على مشروعية الكفالة

اليت منها قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:))أنا زعيم ملن أمن يب وأسلم وجاهد يف سبيل  تهاتدل على مشروعي
 .ربض اجلنة وبيت وسط اجلنة وبيت يف أعلى غرف اجلنة((.والزعيم واحلميل والكفيل والضمني واحداهلل،ببيت يف 

 املصدر احلوالة وهى نقل ىف عمليةفتح االعتماداملستندى،إذأن العميل املستورد حييل املستفيد احلوالة:تربز-ج
  :أطراف عقداحلوالة كمايلى مثن البضاعة من البنك وهوصاحب الذمة اململوءة،وبالتايل تتضح باستيفاء

  .العميل وهو احمليل للدين-

  . املستفيد هو احملل له الدائن-

  . البنك هو احملل عليه-

  . والثمن هو احملال به-

 احلوالة أيضاً يف االعتماد القابل للتحويل وذلك إذا أراد املستفيد أن حيول االعتماد إىل مستفيد جديد كما تظهر
ف هذااجلانب من االعتماد املستندى،على احلوالة وهى من العقود اجلائزة يف الشرع،لقوله .وبذلك ميكن تكيي

                                                           

 (37سورة آل عمران ) آية  1
 331،ص5الرواية والدراية يف علم التفسري ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،د.ط،ج الشوكاين،حممد بن علي:فتح القدير اجلامع بني فين 2
 (63سورة ص ) آية 3
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صلى اهلل عليه وسلم:))من أحيل على ملئ فليتبع((،وهى جائزة ىف الدين ألهنا تعىن النقل والتحويل،والتحويل 
ومىت ثبت ذلك فإن ،1ال عليهيكون يف الدين اليف العني.والشرط ىف صحة احلواله هو:رضااحمليل واحملال له واحمل

 احلوالة الشرعية تكون من العقود اليت تنبئ عليهاعملية فتح االعتماد املستندى،يف جانب االعتماد القابل للتحويل
 .عليه،بثمن البضاعة اخلاصة بالعميل احمليل ،وىف قبول املستفيداملصدراللتزام البنك احملال

س هناك إلزام يف الفقه يرى عدم إلزامية الوعد ألنه من قبيل إلزام مااليلزم.فلي اإلرادة املنفردة:إن االجتاه الغالب-د
 . وربه جيرى عليه التعامل يقضى باإللزام قضاء، وإن كان جيب االلتزام به ديانة فيما بني العبد مبا أومن النصوص،

باإلرادة املنفردة.وداللة الفقه الشرعي واملناط يف حبث إلزام الوعدمن عدمه، أن الوعد هوأحد التصرفات،اليت تتم 
على اعتبار اإلرادة املنفردة مصدراً إلنشاء االلتزامات،يفيد بتكييف االعتماد املستندى يف جانب إلزام البنك نفسه 

ة  وفقاً ملصدر اإلرادة املنفردة املعترب مه يف دفع الثمن وفحص املستندات،استقالال عن العميل واملستفيد،بالقيام بالتزا
 .2كدليل على إنشاء االلتزامات يف الفقه اإلسالمي

 االجتاه إىل االعتماد هذا ينظر: االعتماد املستندى عقد مستحدث ليس له مثيل يف الشريعة اإلسالمية-6 
املستندى نظرة مشولية يف شكله ومضمونه،ذلك النظرالذي يقود إىل القول بأن عملية فتح االعتماد املستندى يف 

فها،وىف طبيعة العمليات اليت تشمل عليها،ودوركل ملتزم فيهاال ختضع يف تكييفهاالشرعي،ألي عقد عالقة أطرا
كما أن حصر عملية فتح االعتماداملستندى وأطراف هذه العملية ونسبة  ،3مسمى بعينه من العقود الفقهيه املعروفة

عروفة يف الفقه اإلسالمي.هومبثابة تضييق كل مرحلة من مراحلها إىل عقد معني أومعاملة من املعامالت املالية امل
لطبيعة األفاق الرحبة للمعامالت يف الفقه اإلسالمي.وما دام أن األصل يف إبرام العقود هو الرتاضي بني طريف 
العقد يف إطار النفع املتبادل،وعلى مقتضى القواعد الكلية.فلم التمسك برد كل معاملة حديثة إىل عقد بعينه من 

الميكن إرجاعها ألي عقد مسمى  املستندى معاملة مستقلة بذاهتا ماة يف الفقه اإلسالمي؟واالعتمادالعقود املس
من جانب إرادة أطرافها.طاملا أن حرية التعامل من األسس اليت قامت  مقصودها آخر.بل جيب احلكم عليها وإبراز

املطهرة،يقول تعاىل:"يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ويستند هذا االجتاه للكتاب والسنة .عليها العقود الشرعية
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أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غري حملي الصيد وانتم حرم إن اهلل حيكم ما يريد" وقول الرسول صلى 
 .1اهلل عليه وسلم "املؤمنون عند شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً "

عامالت القدمية كانت املة قدمية حتمل اسم االعتمادات املستتندية؛ ألن غالب اململ تكن هناك معرأي الباحث:
املتأخرة السيما يف التجارة اخلارجية أصبح من الصعب إجراء عقود البيع  ومع تطور التجارة يف العصورتتم شفاهة،

غالب بني أطراف غائبني وأصبحت املعامالت يف الالتعاوض يف اجمللس واملشافهة،بني املشرق واملغرب عن طريق 
وبناء ، كس واإلنرتنت وغريها من الوسائلويكثر فيها استعمال وسائل اتصاالت حديثة السلكية وإلكرتونية كالفا 

ان احلكم الشرعي عليه بدأت املعامالت البنكية يف التطور بشكل كبري ومتسارع، وقدمت للفقه صور كثرية لبي
تندية .حيث اختلف الفقهاء يف احلكم على أقوال كثرية. وقد توصل الفقه ومن هذه الصور االعتمادات املستفيها.

إىل أن االعتمادات املستتندية جائزة والبأس يف تعامل البنوك اإلسالمية هبا واليضرها كوهنا من العقود  املعاصر
أو احلوالة أو الرهن أو  ، وكذلك أن التخرجيات الفقهية للفقهاء املعاصرين هلا بالوكالة2احلديثة يف الفقه اإلسالمي

غريه االختلو من التكلف، ويف احلقيقة االعتمادات املستتندية ختالف صور العقود املذكورة سابقا، وكذلك أن 
اختالف االعتمادات املستتندية على الصور الفقهية يف العقود الشرعية اليعين عدم شرعيتها، وإمنا الرجوع يف 

ة واملصاحل املرسلة واالستحسان وقاعدة "أن املعامالت األصل فيها اإلباحة"  يدل العقود احلديثة إىل العرف والعاد
 .على إباحة التعامل هبا

ة حديثة من صور االعتماد املستندي صور :صور االعتماد المستندي المستخدمة في البنوك اإلسالمية-ثانيا
ة،األخرى خدمة للعميل،ودعمًا لتمويل التبادل البنوك التجاري سلكته البنوك اإلسالمية  على غرارالتعامل املصريف.

ن قبل املمول ذاتيًا م االعتماد املستندى يف البنك اإلسالمي وفقًا لصورتني: االعتماد .ويصدرالدويلالتجاري 
 ثانيا: واالعتماد املمول من قبل البنك اإلسالمي،العميل)طالب فتح االعتماد(أوال

االعتماداملمول ذاتيًا من قبل العميل:وىف هذه الصورة يكون البنك اإلسالمي مبثابة الوكيل بأجر،حيث يكون -5 
االعتماد هنا مغطى بالكامل مقدما لدى البنك.وهنااليتقاضى البنك شيئا سوى عمولة الفتح واملصاريف الفعلية 

التقليدية األخرى،عندالتعامل مع االعتماد  األخرى.ويتمثل االختالف اجلوهري بني البنك اإلسالمي والبنوك
املستندى املمول ذاتيًا من قبل العميل فاتح االعتماد.يف مسألة الفوائد حيث اليدفع البنك اإلسالمي أي فوائد 
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التأمينات اليت قد يقبضها عندفتح االعتماد.كماأنه ال يتقاضى أي فوائد عن فارق القيمة املدفوعة من  عن
خرييف تسديد قيمة املستندات من جانب العميل فاتح االعتماد،ويعتربهذا التأخريمن قبيل القرض قبله.إذا حصل تأ

والصورة العملية التطبيقية هلذا النوع يف .1احلسن،أواإلقراض املتبادل إذا كانت هناك أية تأمينات مدفوعة سابقاً 
 :2البنك اإلسالمي تتم وفق اآليت

ي حامال صورة من الفاتورة املبدئية من املستفيد،طالبا فتح االعتماد املستندي يتقدم العميل إىل البنك اإلسالم-أ
 .بقيمة الفاتورة لصاحل املستفيد

يتحقق البنك من تغطية رصيد العميل لقيمة االعتماد واملصاريف الفعلية وأجرالبنك املراسل،وإذا نقص -ب
حسنا للعميل.وهنا يتضح الفارق اجلوهري  قرضافان البنك اإلسالمي يقدمه)النقص(على أساس اعتباره  الرصيد،

يف هذه العملية،حيث يقوم البنك اإلسالمي بتعويض النقص احلاصل من حساب العميل على أساس القرض 
 .احلسن،بينمايتم تعويضه يف البنك التجاري على أساس القرض املشروط بزيادة وهو عني الربا احملرم شرعا

االعتماد إىل البنك املراسل،ليقوم األخري بإشعار البائع بوصول اخلطاب يرسل البنك اإلسالمي خطاب -ج
  .لصاحله

إذا ماتسلم البائع )املستفيد(خطاب االعتماد،فانه يلزم بشحن البضاعة وإرساهلاإىل بلد املشرتي،مث يقدم -د
 .مستندات الشحن للبنك املراسل

 .تمادمث يرسلها إىل البنك اإلسالمي مصدراالعتماديتأكد البنك املراسل من مطابقة املستندات خلطاب االع-ه

بعد تسلمه املستندات يقوم البنك اإلسالمي بإخطار العميل بوصول املستندات ليقوم األخري بتسليم البضاعة -و
 .من الشحن مبوجب املستندات

عة مطابقة يعد البنك اإلسالمي يف هذه احلالة وكيال عن العميل من حيث تسديد قيمة االعتماد، ومتاب-
املستندات لشروط االعتماد،وكفيال عنه للمستفيد بتسديد قيمة االعتماد حال وصول املستندات، وعليه فان له 

 .حق تقاضي األجر على وكالته
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االعتماد املستندي املمول من قبل البنك اإلسالمي كليًا أو جزئيًا :إذا كان التمويل لالعتماد املستندى من -6
ي كلياً،فال إشكال إذ ميكن أن تكون املعاملة مضاربة ويكون الربح حبسب االتفاق واخلسارة قبل البنك اإلسالم

االعتماد املستندى -على البنك،وميكن أن يكون على أساس املراحبة.أما إذا كان التمويل جزئياً وتسمى هذه احلالة
جزاء غري املغطاة، وهذه الفوائد الربوية وما تقوم به البنوك جتاريًا هو احتساب فوائد على األ-غري املغطى بالكامل

وعلى البنك اإلسالمي جتنب الفوائد بكافة الطرق،وهناك بدائل شرعية ميكن أن ميول هبا هذا النوع من .1حمرمة
بالشراء،وصيغة املضاربة،أماأخذ الفوائد فال جيوز.فإذا كان االعتماد  السلع،وهي صيغة املشاركة،واملراحبة لآلمر

ول متويال كامال من قبل البنك اإلسالمي،ففي هذه احلالة تكون العملية بالنسبة للمستورد بيع مراحبة املستندي مم
من البنك للعميل.أي أن البنك يقوم بشراء السلعة ليعيد بيعها للعميل املستورد. والصورة العملية التطبيقية هلذا 

 :2النوع من االعتمادات تكون كاآليت

 .نك اإلسالمي حامال الفاتورة املبدئية طالبا من البنك اإلسالمي تغطية كامل قيمة االعتماديتقدم العميل إىل الب-أ

 .موضوع االعتماد دراسة وافية، وله حق الرفض أو القبول-قسم املشاركات-يدرس البنك-ب

 .يف حالة القبول يلجأ البنك اإلسالمي إىل ما يسمى بتمويل املراحبة اخلارجية-ج

 .تماد واملوافقة عليه يوقع العميل وعدا بالشراء يلتزم مبوجبه بشراء البضاعةبعد دراسة االع-د

 .يفتح االعتماد باسم البنك اإلسالمي وليس باسم العميل،فالبنك يستورد البضاعة لنفسه-ه

املستورد خيطر العميل ليوقع على عقد البيع بينه وبني البنك تندات إىل البنك،وتدخل يف ملكه،عندما تصل املس-و
 .للبضاعة،مضيفا إىل مثن البضاعة هامش ربح على أن يقوم العميل بالسداد بعد فرتة متفق عليها

يتضح لنا مما سبق،أن العملية بني العميل والبنك اإلسالمي ليست عملية فتح اعتماد مستندي بني الطرفني -
وهي عملية جائزة شرعا كما -مراحبة خارجية-لصاحل مستفيد معني.وإمنا العملية عملية بيع مراحبة لآلمر بالشراء

.ودليل ذلك أن العميل مل يقم بفتح اعتماد مستندي لدى البنك اإلسالمي بامسه،ومل 3سبق معنا يف هذه الرسالة
يقم بدفع أي مبلغ من قيمة االعتماد،ومل يرتتب عليه أي التزام نتيجة االعتماد الذي فتحه البنك لنفسه يف 
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العتماد هنا أطرافه هي البنك اإلسالمي،والبنك املراسل،واملستفيد صاحب البضاعة.ومل يكن املستفيد.فا مواجهة
 .للعميل دخل فيه

يدفع املستورد جزءا من  قبل البنك اإلسالمي.ففي هذاالنوعاملستندي ممول متويال جزئيا من  إذا كان االعتماد أما-
قيمة االعتماد بالكامل عند تقدمي املستندات من املصدر قيمة االعتماد الربع أو الثلث مثال،ويقوم البنك بدفع 

 :للبنك املراسل، ففي هذه احلالة تكون العملية مبثابة عقد مشاركة بني البنك واملستورد على أساس

 .العميل شريك بالعمل وجبزء من رأس املال-أ

 .البنك شريك بباقي رأس املال-ب

العمل،والباقي يوزع بينه وبني البنك بنسبة حصص رأس  حيصل العميل على نسبة من صايف الربح مقابل-ج
 .املال.وذلك يكون حبسب شروط العقد املربم بينهما

ويف حالة االعتماد املمول جزئيا من قبل فاتح االعتماد تكون الصورة العملية التطبيقية هلذا النوع من االعتمادات  
 :1كاآليت

صورة الفاتورة املبدئية من املستفيد،طالبا من البنك اإلسالمي  يتقدم العميل إىل البنك اإلسالمي حامال معه-5
 .مشاركته بتغطية اجلزء غري املمول من االعتماد املستندي

يف حالة -يقوم البنك اإلسالمي بواسطة قسم املشاركات بدراسةاالعتماداملستندي من كافة النواحي وحتدد-6
 .ع حتملهما للخسارةأنصبة كل من العميل والبنك يف الربح م -املوافقة

أما يف حالة الرفض فانه ميكن للبنك اإلسالمي تقدمي اجلزء الناقص من قيمة االعتماد املستندي كقرض حسن -3
 .للعميل

تستكمل اإلجراءات متاما مثل احلالة األوىل)االعتماد املمول بالكامل(مع فارق اشرتاك البنك اإلسالمي مع -4
 .واخلسارة،وبالطبع فان ذلك يقلل من حتمل العميل للمخاطرةالعميل يف الربح 
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يتم بيع البضاعة املشاركة،حلساب الشريكني)البنك والعميل( وحيصل كل منهما على نصيبه من الربح،بنسبة -1
عن الشركة.إذ جيوز للبنك اإلسالمي أن حيصل إىل ول البنك املسبق على أجره كوكيل رأس مال كل منهم،مع حص

يف هذا النوع من االعتمادات يكون العميل شريكا من وجه،ومضاربا .1رباح على أجر مقابل إدارتهجانب األ
جبهده من وجه آخر،حيث يعين دخوله جبزء من قيمة االعتماد وموافقة البنك على املشاركة باجلزء الثاين من القيمة 

تصريف للبضاعة بعد استريادها إمنا هو توكيل قيام االعتماد املستندي على أساس املشاركة.وما يقوم به العميل من 
 .علما بأن االعتماد2مانع شرعا من اجتماع العمليتني معا،ومن هنا كان شريكا ومضاربا والله باملضاربة جبهده

)طالب فتح االعتماد( فتحه باسم البنك اإلسالمي وعميلهاملستندي الذي يقوم على أساس املشاركة يتم 
 .باعتبارهم مجيعا شركاء

 عمولة وعوائق فتح االعتماد المستندي في البنوك اإلسالميةالثاني: الفرع 

البنك  مبالغ من املال مقابل األعمال اليت يتقاضى عمولة البنك اإلسالمي في فتح  االعتماد المستندى:-أوال
صل على املصاريف يقوم هبا يف فتح االعتماد املستندى،فهو يأخذ عمولة نظري قيامه بعملية فتح االعتماد،كما حي

اليت يتكبدها عند قيامه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن فتح االعتماد املستندى.وسنحاول تبيان احلكم الشرعي يف 
 .أخذ املقابل

إذا قام البنك بفتح االعتماد املستندى نيابة عن العميل،وحقق الغرض عتماد املستندي من باب الوكالة:فتح اال-5
من االعتماد بدفعه الثمن.وحصوله على املستندات بشروط العميل وتعاقد على البضاعة الذي ابتغاه العميل 

مبثابة عقد وكالة  ويستحق أجرته كاملة.ومن املعلوم فقهًا أن الوكالة جيوز  واستوىف اإلجراءات الالزمة لذلك،فإنه
ذين أكدوا بأن أركان الوكالة أربعة أخذ األجر عليها وجيوز أن تكون بغري أجر وهو ما أمجع عليه مجهور الفقهاء ال

 .3موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة.وعرفوها بأهنا:))إقامة الغري مقام النفس يف التصرفات القابلة للنيابة((

املستندى معاملة جديدة مستحدثة:ينظرهذا القول الذي يعترب بأن عملية فتح االعتماد  فتح االعتماد-6
عاوضات وهى املقابل يف هذه العملية يكون جائزاً،ألهنا عملية من قبيل امل املستندى معاملة حديثة،بأن تقاضى

واملقابلة.وال شك أن البنك اإلسالمي يؤدي هذه اخلدمة للعميل)طالب فتح االعتماد( معاوضه  تقوم على املبادلة
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ت تنبين على التقابل وليس تربعاً.فأداء البنك اخلدمة للعميل يوجب له احلق يف احلصول على املقابل،ألن املعامال
 .1والعوض يقابل بعوض مثله أو بدله

تواجه البنوك اإلسالمية بعض العوائق،يف :عوائق عملية فتح االعتماد المستندي في البنوك اإلسالمية-ثانيا
والعالقات املعروفة يف املؤلفات الفقهية،والواقع العملي يف عمليات االعتمادات املستندية  التوفيق بني مبادئ العقود

 :2ما يلي الناشئة بصددها.ومن أهم العوائق اليت تواجهها البنوك اإلسالمية نذكر

مرورا مبراحله املختلفة من وقت خروجها من يد البائع باالعتماد املستندي،مشكلة ملكية البضاعة أثناء التعامل -أ
نه من العقود الناقلة للملكية،ومبجرد فاألصل يف عقد البيع أ.وحىت استقرارها لدى العميل للتصرف فيها بالبيع

ومقتضى انتقال امللك إىل املشرتي بالبيع أن ميلك .3العقد ينتقل امللك فال يتأخر إىل وقت التسليم صدور
ن يتصرف يف املبيع قبل للمشرتي أ التصرف باملبيع،حىت قبل القبض، وهذا مذهب اإلمام مالك رمحه اهلل،فيجوز

فال جيوز للمشرتي  6واحلنابلة،5.أما عند الشافعية4الطعام ففيه خالف لربويته إال نقوال،م كان عقارا أو قبضه سواء
سواء كان منقوال اوعقارا،ألن انتقال ملك املبيع اىل املشرتي اليتأكد اال بالقبض  ،أن يتصرف يف املبيع قبل قبضه

أن  يكون يف ضمان البائع،وال جيوزفاذا تأكد بالقبض استطاع املشرتي أن يتصرف فيه،وألن املبيع قبل القبض 
له أن يبيع املبيع  جيوز ليس يف ضمانه،والن املشرتي الذي يبيع مامل يقبض ال يكون قادرا على التسليم،فال يبيع ما

أن البضاعة حاضرة وجاهزة للشحن حبيث ميكن جملرد العقد انتقال ،حىت يقبضه.والغرض يف انتقال امللكية
وتسليمها يتم من خالل املستندات املمثلة للبضاعة،والشروط املتعلقة بنقل تبعة هالك ملكيتها،كما أن حيازهتا 

البضاعة اىل املشرتي أو بقائها على البائع حىت وقت معني التتعارض مع مقتضى عقد البيع،وهي ماجرى عليه 
اليت جرى  .يوع الدوليةذلك من أنواع الب العرف وأصبحت تعرف البيوع بأمسائها فيقال البيع:)سيف أوفوب(أو غري

عليها التعامل،واليت تنتقل ملكية البضاعة فيها عند القيام ال عند الوصول،فالبيع))سيف((تنتقل امللكية فيه 
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 السفينة.ونشري على أنه ان كان التعامل بيع مراحبة، بالتسليم على ظهر ))فوب(( بالتسليم يف ميناء القيام،والبيع
نك االسالمي باسترياد البضاعة وفتح اعتماد مستندي لصاحل البائع)املستفيد(وتنتقل ووعد العميل بالشراء،قام الب

وعندما ترد البضاعة -خاص بالبنك-ملكية وتبعة هالك البضاعة اىل النوع،أي حسب نوع البيع)سيف أوفوب(
اليه ملكيتها تنتقل -عن طريق املستندات-وتباع للعميل مراحبة ويتسلمها اىل ميناء الوصول ويتم استالمها

وضماناه.أمااذا كان التعامل مضاربة أو مشاركة،فان ضمان البضاعة ال يكون فقط على العميل عند استالمه 
 بنسبة مشاركتهما.وأما اذا مل تكنعلى البنك والعميل باعتبارمها مالكني يف حالة املشاركة  البضاعة، وامنا يكون

استصناع،ان كانت سلعة صناعية،أو مبوجب بيع سلم،فانه قد  البضاعة حاضرة،وامنا سيتم اعدادها طبقا لعقد
أن يكون مؤجال،ويف هذه احلاالت ال تنتقل ملكية البضاعة اال عندما ينتهي  يكون الثمن أوجزء منه معجال،أو

ا وحيسن أن تتضمن العقود اليت تعدها البنوك االسالمية حتديد.1اعدادها،وال ينتقل ضماهنا اال عندما يتم تسليمها
لكيفية انتقال امللكية ومواعيده يف كل مرحلة،وحتديدا ملواعيد التسليم اليت ينتقل معها ضمان البضاعة حىت يكون 

 .2كل طرف على بينة من التبعات واملسؤوليات اليت ستلقى على عاتقه

عني الربا،فال تأخذها الربوية:ترفض البنوك االسالمية التعامل بالفوائدالربوية،باعتبارهاصورة من  مشكلة الفوائد-ب
وال تعطيها.والتعامل باالعتمادات املستندية ال خيلو يف كثريمن األحيان من دفع فوائد،فاملستفيد يتقدم اىل بنك 
التداول بالسندات،أواىل البنك املؤيد أو املراسل،ويدفع اليه ذلك البنك،ويرسل املستندات وحيمل البنك مصدر 

تورد( بقيمة الفوائد عن الفرتة من تاريخ التقدمي حىت تاريخ الوفاء. فماهواحلل ملشكلة االعتماد)وبالتايل العميل املس
 .3الفوائد الربوية،خاصة اذا كان البنك االسالمي طرفا رئيسيا بني بنوك أخرى جتارية )تقليدية(؟

 اسالميني،كان التعامل بني بنكني  اذا.أنه من بني احللول املمكن طرحها حلل هذه املشكلةرأي الباحث:
بنكا غري اسالمي،ويطالب  (البنك املؤيد)البنك املراسل أما اذا كان.4الربوية رفض الفوائد وهو واحد فموقفهما

يقوم البنك االسالمي بفتح حساب وديعة لديه)التزيد عن قيمة مبلغ االعتماد املستندي   فاحلل أنبالفوائد الربوية،
بدفع قيمة االعتماد املستندي من الوديعة أو بضمان -أو املؤيد املراسل-االسالمي ويقوم البنك غري،كثريا(
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عنها،بينما تكون  احلل،أن وديعة البنك االسالمي ستبقى معطلة ولن يقبل فوائد يؤخذ على هذالكن  .1الوديعة
 االسالمي،والبنك غريابرام اتفاق معاملة باملثل بني البنك ،املطروح هو احلل الثالثو .مغنما للبنك غري االسالمي

 الشرط بنك أسس على نظام الفائدة يقبل مثل هذا أن جتد اتفاقا على تبادل الودائع لكن من النادر االسالمي،أو
 .2على نظام تبادل الودائع طاقة هلا بأن تسري من البنوك االسالمية،ال مث ان الكثري.

يف عملية االعتماد املستندي الذي جتريه البنوك ،:اذ قد يدخل عقد التأمني التجاريمشكلة التأمني التجاري-ج
من املعامالت السائدة يف مجيع جماالت احلياة االنسانية  احلاضر خاصة وأن التأمني أصبح يف العصر.االسالمية

يف جمال التجارة اخلارجية.وقد تصدى أهل العلم الشرعي من العلماء املعاصرين هلذه 3ومنها التأمني التجاري
واختلفوا فيها بني جميز وحمرم،ومفرق بني صوره ومتوقف عن االفتاء فيه.لكن جممع الفقه االسالمي املنعقد  املسألة،

قرر -مايلي:)) ه نظر يف مسألة التأمني التجاري وقرر5322-4-38و61يف مكة املكرمة يف الفرتة مابني: 
التجارية أم غري ذلك من م على البضائع اجمللس باألكثرية حترمي التأمني جبميع أنواعه،سواء أكان على النفس أ

.((.وبناء على ماسبق،فان دخول عقد التأمني التجاري يعترب مفسد لعقد االعتماد املستندي.على أن األموال.
املوسوعة الفقهية الكويتية طرحت حال يقضي،جبواز أن خيتم االعتماد املستندي دون اشرتاط وثيقة التأمني ضمن 

البنك بتسليمها،فيمكن بذلك التخلص من عقد حمرم.وهذا الطرح من املوسوعة يأيت من  املستندات اليت يلتزم
 .4النظرة الشرعية لعقد التأمني التجاري

 : خطاب الضماننيالمبحث الثا

إن احلاجة يف وقتنا احلاضر ضرورية لوجود خطاب الضمان)الكفالة املصرفية(،إلمتام وإجناز الكثري من األعمال 
تشرتط اجلهات احلكومية وغري احلكومية من الشركات واملؤسسات الراغبة يف الدخول يف مناقصاهتا التجارية،حيث 

خطاب ضمان مصريف.كضمان إلمتام إجراءات التعاقد.بداًلمن تقدمي تأمني نقدي يتم جتميده دون  إحضار
أجلها.فخطاب الضمان أو الكفالة املصرفية استثمار باإلضافة إىل صعوبة اسرتداده بعد انتهاء العملية اليت قُدم من 
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تعترب من الوسائل املهمة املساعدة على تنشيط االستثمارات،يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي احلديث.ألهنا 
مشتقة من عنصر الثقة يف املصارف التجارية التقليدية اليت تبعث الطمأنينة لدى املنظمني وتسهل إجراءاهتم 

ارية.وكما هو معلوم فإن أسلوب البنوك اإلسالمية يف جمال توظيفها ملواردها خمتلف عن األسلوب التعاقدية االستثم
املتبع يف البنوك التقليدية،مما يؤدي إىل اختالف طبيعة املخاطر اليت تتعرض هلا هذه البنوك.ومن مث الضمانات 

خطابات الضمان لعمالئها ولرجال الواجب توافرها للحد من هذه املخاطر.فالبنوك اإلسالمية تقوم بإصدار 
الطلب يف البحث عن الضمانات الكافية المتام عقود التجارة  األعمال يف جمال االسترياد والتصدير،حيث يكثر

الشريعة اإلسالمية.وسنحاول يف هذا املبحث أن نبني ماهية  الدولية.لكنها ال تقدمها إاللألعمال املشروعة يف نظر
املصريف خاصة يف جمال التجارة اخلارجية  البنوك اإلسالمية كأداة من أدوات الضمانخطاب الضمان كما جتريه 

 فهومه،وعناصره،باإلضافة خلصائصه وأنواعه يفمل على التأصيل النظري خلطاب الضمان بالتطرقأوال  وذلك بالرتكيز
يثريه من اشكاالت وما وبعدها نستكشف الواقع العملي خلطاب الضمان يف البنوك اإلسالمية،،(مطلب أول)

 .(ثان مطلب) خمتلفة،رغم امهيته املتزايدة يف جمال التجارة اخلارجية

 التأصيل النظري لخطاب الضمانالمطلب األول:

 واملعامالت العرف تربة يف نبت تعاقديا شكال واختذ اخلارجية التجارة إطار يف الضمانات من النوع هذا ظهر
 والرهن كالكفالة تقليدية ضمانات من عرف عما اختلف وبالتايل اإلرادة، سلطان ينبوع من واستقى التجارية
 سياسة يف كأداة واعتمادها استخدامها، توسع الشخصية الضمانات من نوع الضمان فخطابات .واالمتياز
 الضمانات دور تراجع وأمام اخلارجية التجارة يف الفعال لدورها نظرا العاملية املالية املؤسسات قبل من التمويل
 هلذه واستجابة .السريعة التجارة حاجات مع توافقها وعدم وتعقيد، بطء من صعوبات من تواجهه وما التقليدية
 بني الثقة لتوفري اجملاالت مجيع يف بنوكال طرف من هبا التعامل وانتشر وتطورت الضمان خطابات نشأت احلاجات
 التجارية املعامالت تنشيط على يشجع مما االئتمان جمال يف األمان، توفري على والعمل واملستثمرين، العمالء

 مبعامالت األخرىبنوك ال فيه تتعامل وقت يف اإلسالميةبنوك ال وبظهور.االستثمار معدالت وزيادة واألجنبية احمللية
 الشريعة أحكام تطبيق أساس على تقوم اإلسالمية بنوكال أن األصل فإن والغرر، الربا على تقوم متويل وصيغ

يتسىن لنا معرفة حقيقة خطاب لكي و حمظوراهتا، واجتناب بأوامرها االلتزام على العمل خالل من اإلسالمية
.كان البد من معرفة يف جمال التجارة اخلارجية وهو إحدى أهم اخلدمات اليت تقدمها البنوك اإلسالمية،الضمان
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ألنواع خطاب  نتطرق مث(،فرع أول)وباجلملة ماهية خطاب الضمان  بيان عناصره،وذكر خصائصهو مفهومه 
 .(فرع ثان)الضمان

  خطاب الضمان ماهيةالفرع األول:

 هوخصائصه عناصر (،مث نتطرق لأوالملعرفة ماهية خطاب الضمان،سنتناول التعريف اللغوي واالصطالحي له )
 : ( فيمايليثانيا)

ورد يف لسان العرب))خطب القوم فالنا:إذا دعوه إىل  الضمان: خطابل اللغوي واالصطالحي تعريفال -أوال
))وقد خاطب فالن فالنا خماطبة،وخطابا ومها يتخاطبان((.قال تعاىل: "واصنع الفلك بأعيننا  1تزويج صاحبهم(

،فهو الضمان يف اللغة الكالم املوجه املفيد.أما هو،فاخلطاب .2ووحينا والختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون"
 كلها ترجع إىل أصل واحد،وهو والتغرمي،و منها:االلتزام والكفالة، ويطلق ملعان متعددة، يضمن ضمانا، مصدر

 صحيح،وهو جعل الشئ يف شئ حيويه، ))الضاد وامليم والنون أصل جاء يف معجم مقاييس اللغة:.3احتواء الشئ
 . 4ضمانا،ألنه إذا كفله فقد استوعب ذمته(( والكفالة تسمى من ذلك قوهلم ضمنت الشئ إذا جعلته يف وعائه،

املفهوم االصطالحي  أما.وبذلك يصبح املعىن اللغوي خلطاب الضمان هو الصيغه أو الكالم الذي يفيد االلتزام
 فيها يضمن ،بنكال من شخصية كفالة مبثابة البداية يف الضمان اعترب خطابنشري اىل أن ف،طاب الضمانخل

 املنصوص للقواعد وفقا األصلي، عميله اللتزام تابعا التزامابنك ال التزام واعترب املستفيد، قبل التزامه تنفيذ يف عميله
 ما وعادة مالءة أكثر آخر مدينا مبنحه أكرب ضمانا للدائن تعطي بالكفالة،واليت املتعلقة املدين القانون يف عليها
 بكفالة البنك يتعهد مبقتضاه كتايب عقد)) بأنه الضمان خطاب عرف التكييف هلذا ووفقا.تضامنية الكفالة تكون
 لوفائه وضمانا املكفول العميل عاتق على ملقى التزام مبناسبة ثالث طرف جتاه معني مبلغ حدود يف عمالئه أحد

                                                           

 325،صمرجع سابقابن منظور،حممد بن مكرم:لسان العرب،1
 (37سورة هود،آية )2
 480مرجع سابق،صالصحاح،الرازي:حممد بن أيب بكر عبد القادر:خمتار 3
 283ص،5205 ،3ط ،الرازي،أمحد ابن فارس:معجم مقاييس اللغة،حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني،القاهرة 4
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 الضمان وخطاب الكفالة بني اختالف أي وجود عدم التعريف هذا خالل من ويالحظ.1((الطرف ذلك اجتاه
 تتميز الضمانات من نوعا للمستفيد مينح وأنه بالكفالة، اخلاصة اجلامدة األحكام جتنب بقصد إال يظهر مل الذي

 العميل بني ما العالقة)و(اآلمر العميل)األصلي باملدين املستفيد عالقة) أطرافه بني تربط اليت العالقات باستقاللية
 املطالبة مبجرد يدفع بأن املستفيد مواجهة يف جمردا التزاما بنكال ذمة يف تنشئ وكوهنا (،اخلطاب مصدر بنكوال

 مرحلة يف أنه غري.الكفالة عقد يف الشأن هو كما دفوع أية إثارة ودون اخلطاب، يف احملدد املبلغ األخري هلذا األوىل
 املفاهيم تنوع رغم لالستمرار، قابل قانوين كنظام ذاهتا ترسيخ عن تبحث الضمان خطابات أصبحت ثانية

 تشريعاهتا ضمن بتنظيمها الدول بعض بدأت حيث اخل،...ضمان تأمني، كفالة، عليها، أطلقت اليت والتسميات
 بدأت وبالتايل الدولية، التجارة غرفة طرف من التعاقدية الضمانات حول املوحدة القواعد سن مت الداخلية،كما

 ظل يف التوازن حالة وعن االستقاللية عن تبحث بدأت وإمنا املفاهيم هذه وراء متخفية تبق ومل أكرب بوضوح تظهر
 هذه ويف. 2نالضما خطابات استقاللية تربر االلتزامات إنشاء يف اإلرادة استقالل إن حيث،املتناقضات تصارع
 رغم ولكن،الضامن وحياد ،األساسي العقد عن كاالستقاللية الضمانات هلذه املميزة الصفات توضحت املرحلة

 هذه يف حىت بقيت الضمانة هذه معىن تفيد اليت والتسميات التعابري أن إال واخلصائص املميزات يف الوضوح هذا
 التسمية هذه وردت وقد ،3التعاقدية بالضمانات الضمان خطاب تسمية جند حيث دقيقة، وغري متنوعة املرحلة
 يف.كالكفالة تعاقدية الضمانات أغلب كون دقيقة غري أهنا مع ، 1978 لسنة الدولية التجارة غرفة قواعد ضمن
 ،غريه عن الصادرة الضمانات عن ومتيزه املصرف عن صادرا باعتباره املصريف الضمان اسم البعض عليه يطلق حني
 تصدر وإمنا الضمان خطابات إصدار على تقتصر ال املصارف ألن دقيقة غري كذلك التسمية هذه أن مع

 كل عن خمتلفا مفهوما حيمل الضمان خطاب فأصبح تغري أن السابق التكييف يلبث مل وبالتايل.4أخرى ضمانات
 لكل ومربزا عناصره جلميع شامال يكون تعريف لوضع حماوالت عدة وجود إىل أدى مما التقليدية، الضمانات
خطاب الضمان هو عبارة عن تعهد كتايب يتعهد  أن)):الشأن هذا يف قيلت اليت التعاريف أهم ومن خصائصه،

يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث، مبناسبة التزام ملقى أحد عمالئه )طالب اإلصدار( بكفالة البنكمبقتضاه 
                                                           

1 Michel Matieu_Ifcan Cecta, L’exploitant bancaire et le risque crédit : La revue banque 
éditeur, 1995 .p 21 

 يف بالضمان املستندي االعتماد وخطاب البنكي الضمان خطاب -األول الكتاب– الدولية التجارة يف البنكية الضمانات نصار نصار،جنالء سعد 2
 50ص ، 1997 ،5للطباعة،ط ممفيس دار :مصر ،القاهرة قانونية، دراسة -الدولية التجارة

3 Ph.Simler, Cautionnement et garanties autonome, Litec, 3ème édition  6888  p862 
 احلقوق اخلاص ،كلية القانون فرع احلقوق يف دكتوراه منها أطروحة اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية الضمان أمقران راضية: خطابات 4
 56،ص 6853/6854، 5اجلزائر جامعة ،
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الل مدة معينه،على أن لوفاء هذا العميل بالتزامه اجتاه ذلك الطرف خ عاتق العميل املكفول.وذلك ضمانا على
ون التفات ملا قد يبديه العميل من املبلغ املضمون عند أول مطالبه خالل سريان خطاب الضامن. د بنكيدفع ال
خطاب الضمان هو تعهد هنائي يصدره البنك بناء على طلب عمليه يدفع مبلغ نقدي معني أو ))و، 1((املعارضة

كماقيل .2قابل للتعيني خالل مده معينه، مبجرد أن يطلب املستفيد من البنك ذلك دون الرجوع إىل العميل
 من وهناك.3((املصدر له بأن يدفع مبلغًا حلساب طرف ثالث لغرض معنيصك يتعهد مبقتضاه البنك عنه،بأنه 

 أو معني مبلغ بدفع فيه يتعهد اآلمر، عميله طلب على بناء البنك من يصدر صك))بأنه الضمان خطاب يعرف
 التزام))بأنه الضمان خلطاب آخر تعريف وهناك.4((شرط أو قيد دون املستفيد إىل حمددة مدة خالل للتعيني قابل

 من املستمدة الدفوع إثارة إمكانية دون التعهد نص على بناء للمستفيد، األول الطلب عند معينة قيمة بدفع بنكي
 عالقة بأنه)) الضمان خلطاب املختصرة التعريفات ومن.5((الغش حلالة بالنسبة التحفظ مع األساسي، العقد

 طلب أول عند النقود من مبلغ بدفع، البنك عاتق على التزامات عليها يرتتب واملستفيد البنك بني فيما قانونية
 .6ة((حمدود مدة خالل

 وإن فحىت اختالفها، يعين ال هذا أن إال الضمان، خلطاب املعطاة التعاريف تعددت وإن أنه يالحظرأي الباحث:
تعهد  خطاب الضمان بأنه، ميكننا تعريفو .ومضموهنا جوهرها حيث من تتفق فإهنا صياغتها، حيث من اختلفت
التزام ملقى على  يف حدود مبلغ معني،جتاه طرف ثالث مبناسبة ،بكفالة أحد عمالئه بنكيتعهد مبقتضاه الكتايب 
الل مدة معينه على أن وذلك ضمانًا لوفاء هذا العميل بالتزامه جتاه ذلك الطرف اآلخر،خ،العميل املكفول عاتق

بغض النظر عن معارضة املدين أو موافقته يف  املبلغ املضمون عند أول مطالبة خالل سريان الضمان. بنكيدفع ال
 تعريف ووه.7ذلك الوقت،حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الثالث أو إخالله بشرط التعاقد معه

 ،كما سنرى.عناصره ألهم شامال و الضمان خطاب هبا يتميز اليت اخلصائص ألهم جامعا يعد أنه غري موسع

                                                                                                                                                                                     
 

 385صد.ت،،5طالسالوس،علي:الكفالة وتطبيقاته ااملعاصرة، دراسة يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون، مكتبة الفالح،الكويت، 1
 581صد.ت،،5ط قلعه جي،حممد الرواس:املعامالت املالية املعاصرة يف ضؤ الفقه والشريعة، دار النفائس،األردن، 2
 6/5521جملة جممع الفقه اإلسالمي، العددأبو غدة، عبد الستار:خطابات الضمان، 3
 العدد 1971 سنة يونيو -مارس واالقتصادية، القانونية للبحوث واالقتصاد القانون جملة املصرفية، الضمان خلطابات القانوين النظام القليويب: مسيحة 4

 56ص ، 42 السنة والثاين، األول
5 Thierrey, Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien-Paris, 6ème édition .2006, P482 

 143 ص ،5،ج 1992 ، 5األردن،ط عمان، والتوزيع، للنشر اجليب دار الضمان، وخطابات املصرفية البنوك،الكفاالت الكيالين:عمليات حممود 6
 506محاد،نزيه:معجم املصطلحات االقتصادية،ص7
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من التعريف اللغوي،واإلصطالحى خلطاب الضمان أنه يشتمل  يظهر:وخصائص خطاب الضمان عناصر -ثانيا
 :على عناصر، وخصائص تتمثل فيمايلي

 :1من أهم العناصراالساسية يف خطاب الضمان جندعناصرخطاب الضمان:-1

يتعهد خطيا بدفع مبلغ معني بالنيابة عن عميله إذاماأخل هذا البنك مصدراخلطاب أوالبنك الكفيل:وهوالذي -ا
 .العميل بشروط التعاقدأوالغرض املذكوريف اخلطاب،وخالل مدة صالحية اخلطاب

الذي يتقدم إىل البنك الكفيل بطلب الضمان،وال يتخذ الضمان  العميل طالب اخلطاب أواملكفول:وهو-ب
من أجله،ولكن هناك عامل مشرتك يتمثل يف أن الكفيل سيقوم شكال واحدا بل يتنوع حسب الغرض الصادر 

 .بضمان املكفول يف تنفيذ تعهداته الواردة يف العقد املربم بني املكفول واملستفيد

اخلطاب لصاحلها،وميثل صاحب املشروع املرادتنفيذه من قبل املكفول أواجلهة  اجلهة اليت يصدر املستفيد:وهو-ج
ها جتاه اجلهة املكفولة،وقدتكون مثال جهة حكومية أوشركات مقاوالت أوغريذلك.كما اليت هلاحقوق مالية أوغري 

 :تنشأ بني األطراف الثالثة عالقات تعاقدية متبادلة على النحو التايل

عالقة أوىل بني املستفيد يف اخلطاب)مصلحة أوهيئة أوشركة( وعميل البنك ويتولد عن هذه العالقة االلتزام حمل -
  .التوريد ي بسببه يصدرخطاب الضمان، وحيكمها عقد املقاولة أوالضمان الذ

خطابات الضمان  عقد اعتماد والبنك الذي يقدم الكفالة)الضامن(،وحيكمها عالقة ثانية بني العميل)املضمون(-
  .احملرر بني البنك وعميله

فع املبلغ املضمون للمستفيد عند عالقة ثالثة بني البنك الضامن واملستفيد من الضمان،وهي اليت تلزم البنك بد-
 .أول مطالبة،وحيكمها خطاب الضمان نفسه والتعهد الوارد به

  .قيمةالضمان:هواملبلغ الذي صدربه اخلطاب،والذي يلتزم البنك يف حدوده بكفالةعميله-د

  د طلبه،وقد يكونمدة الضمان:وهي املدة اليت يلتزم فيها البنك بالوفاء باملبلغ احملدد يف اخلطاب للمستفيد عن-ه

                                                           

 :منشور مبوقع اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية،على الرابطمقال 1
http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Productions.asp 
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خطاب الضمان غري حمدد املدة،فيكون للبنك إهناؤه يف أي وقت بشرط إخطار العميل واملستفيد قبل ذلك بوقت 
 .مناسب،وقد ختضع مدة خطاب الضمان للتمديد

 :العائد الذي يتقاضاه البنك من خطاب الضمان، وهو نوعان-و

 .خطاب الضمان البنك يف سبيل إصدار يتكبدهااليت  واإلدارية على اإلجراءات الفنية عمولة-5

 .عمولة على الضمان-6

 من أجله، مقاولة يف خطاب الضمان الغرض الذي صدر خطاب الضمان:فيذكر الغرض الذي من أجله صدر-ز
أن الضمان إذا صدر من دون حتديد مدة فانه يظل ساريا حىت  والفائدة من ذلك هو،أوغري ذلك، ،أوتوريد

 .ملذكوريتحقق الغرض ا

 :1منها نذكر خلطابات الضمان عدة خصائصخصائص خطابات الضمان: -6

العميل االئتماين:الغاية من خطاب الضمان هي تأمينية يقصد هبا  تقوية مركز الغرض من خطاب الضمان هو-
  .العميل االئتماين أي مركزاملدين األصلي جتاه املستفيد تقوية مركز

 .حمددة: تصدر خطابات الضمان كلها مؤقته مبدة حمددة ينتهي الضمان بعدهاخطاب الضمان مؤقت مبدة -

املبلغ املضمون دين ثابت واجب ىف ذمة العميل أو مآله الوجوب: يف خطاب الضمان النهائي يضمن البنك -
يل ال يكون حسن تنفيذ العميل التزاماته الناجتة عن تعاقده مع املستفيد.أما ىف خطاب الضمان االبتدائي فإن العم

قد دخل يف التزامات مع املستفيد، حيث يقتصر الضمان على تأكيد جدية عرضه فيما سيلتزم القيام به. فالبنك 
  .إذن يتعهد بالضمان سواء كان هناك دين والتزام للعميل أو مل يكن هناك أي دين وال التزام

،املبلغ املضمون قد يكون معينا أو قابال املبلغ املضمون معلوم عادة وقد يكون جمهوال: ىف خطابات الضمان-
للتعني كما جاء ىف عدد من تعريفات خطابات الضمان، وإن كان ىف التطبيق الغالب األعم وجود حتديد واضح 

 .ملبلغ الضمان

                                                           

 :مقال منشور مبوقع اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية،مرجع سابق،على الرابط 1
http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Productions.asp 
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املستفيد يطالب فقط البنك مصدر خطاب الضمان:ىف خطابات الضمان يعود املستفيد على البنك الكفيل -
  .رجع على العميل طالب إصدار اخلطابفقط وليس له أن ي

دفع البنك مشروط أحيانا بعدم وفاء العميل بالتزاماته:ىف بعض أنواع خطابات الضمان،وهي خطابات الضمان -
  .املشروطة ينص على أن البنك ال يدفع املبلغ إال عند حصول تقصري ىف تنفيذ العميل اللتزاماته

خطاب الضمان:يلتزم العميل اآلمرباصدارخطاب الضمان وفقاللعقد املربم رجوع البنك على العميل اآلمر باصدار -
للمستفيد مبقتضى خطاب الضمان، وهذا االلتزام من  بالغ ايل يقوم البنك بالوفاء هبابينه وبني البنك برد كل امل

  .العميل برد املبالغ ناشئ عن عقد االعتماد بالضمان وليس عن خطاب الضمان الذي يصدره البنك

 :أنواع خطاب الضماننيالفرع الثا

،وميكننا منها خلطاب الضمان  خلطاب الضمان أنواع متعددة ترجع العتبارات خمتلفة وحبسب الزاوية اليت ينظر
 :1ةلياذكر األنواع الت

، ينقسم خطاب الضمان من هذه اجلهة اىل نوعنيأنواع خطاب الضمان بحسب الجهة المصدرة له:-أوال
قد يكون املصدر له بنكا حمليا أو أجنبيا، كما أنه قد يكون املصدر ،و ضمان صادر من البنوكخطاب هامني مها.

مثل ،  خطاب ضمان صادر من غري البنوكو .له بنكا واحدا أو عدة بنوك يلتزم كل منها بنسبة معينة من قيمته
ذي يؤديه خطاب اخلطابات اليت تصدر من مؤسسات مالية متخصصة،أو شركات تأمني،وتؤدي نفس الغرض ال

 .الضمان البنكي

خطاب فهناك ختتلف خطابات الضمان حبسب الغرض منها،أنواع خطاب الضمان باعتبار الغرض منه:-ثانيا
وهذا النوع من اخلطابات يؤخذ ممن يتقدم للمنافسة على املشروع ،ضمان بغرض الدخول يف املناقصات واملزايدات

 كفاية مركزه املايل، وضمان جديته، ويسمى )خطاب الضمان االبتدائي(عند طلبه الدخول يف املنافسة،للتثبت من  
% ( من قيمة اخلطاب، كما يؤخذ ممن تقدم للمنافسة على 8.61وتتقاضى عنه البنوك غالبا عمولة يف حدود)

املشروع يف حال ثبوته عليه،ولكن بنسبة أكثر من النسبة اليت تؤخذ يف خطاب الضمان االبتدائي،ويسمى حينئذ 
يف السنة من مبلغ اخلطاب أو  (%6 )وتتقاضى عنه البنوك غالبا عمولة يف حدود،خبطاب الضمان النهائي
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اعة فور والذي يصدر بغرض حصول املستورد على البض،خطاب الضمان املالحيوهناك .%( كل ثالثة أشهر1)
املستندي،وهذا النوع من خطابات قبل وصول مستندات الشحن اخلاصة باالعتماد ،وصوهلا اىل ميناء الورود

 ومن أمثلة هذه اخلطابات،خطابات الضمان العامةوهناك أيضا .الضمان تتقاضى عنه البنوك عمولة قليلة عادة
 من أجل تشغيلها،ات ضمان الستقدام األيدي العاملةخطابات ضمان املبتعثني للدراسة،وخطاب العامة نذكر

 .1حلاجةمن األغراض اليت تتجدد حسب ا،وغريها 

، وينقسم خطاب الضمان هبذا االعتبار إىل نوعني مهاأنواع خطاب الضمان باعتبار التغطية وعدمها:-ثالثا
التعهدات اليت التزم هبا  وهو الذي صدر بناء على ضمانات كافية لتغطية،خطاب الضمان املغطى تغطية كاملة

وتسمى هذه الضمانات بغطاء خطاب الضمان،والغطاء قد يكون نقدا، وقد يكون عينا كبضائع موجودة البنك،
وهو الذي صدر بناء على دفع نسبة من مبلغ الضمان ،ضمان املغطى تغطية جزئيةالخطاب و .يف خمازن العميل

وهناك .لبنك يف العميلسواء أكان ذلك نقدا أو ضمانا عينيا أو شخصيا،وتتوقف نسبة الغطاء على مدى ثقة ا
دون ضمانات من العميل،ويكتفي فيه البنك بثقته ب الذي صدر وهو،ضمان غرياملغطىالخطاب  نوع ثالث،وهو

 .املالية املتينة بالعميل ومسعته املالية،كالشركات الكربى،واألفراد ذوي املراكز

قسمني رئيسيني مها، إىل ينقسم  تبارخطاب الضمان هبذااالعاالشتراط فيه: أنواع خطاب الضمان باعتبار-رابعا
خطاب ضمان مشروط بعجز العميل عن الدفع،فال يستحق املستفيد دفع قيمة اخلطاب إال بعد تقدمي مستندات 

خطاب ضمان غري مشروط بعجز العميل عن الدفع،فيستحق والنوع الثاين هو .تثبت عجز العميل عن الدفع
 .املستفيد دفع قيمته مبجرد تقدميه للبنك

 :الواقع العملي لخطاب الضمان في البنوك اإلسالميةنيالمطلب الثا

يف دفع العمل التجاري  كبريا وهي تلعب دوراصرفية األساسية،تعترب خطابات الضمان من العمليات امل
ال  التجارة اخلارجية،حيث متثل حجر الزاوية يف العمليات التجارية اليت قد،وتسهم يف اثراء واالقتصادي يف الدولة 

والبنوك االسالمية كغريها من البنوك التجارية التقليدية،تقوم باصدار خطاب الضمان. تكتمل ما مل يتم تقدمي
خطابات الضمان لعمالئها.وجتنبهم بذلك إجراءات طويلة ومعقدة لتحويل مبلغ التأمني للمستفيد املقيم يف 

وغريها من الفوائد املتعددة التأمني النقدي وإرجاعه.  تقدميالصرف يف الفرتة بني أسعار تغري اخلارج، وحتمل خماطر
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بالرغم من ،الذي صار يكتسب أمهية متزايدة يوما بعد يوم،يف جمال التبادل التجاري الدويل،خلطابات الضمان
لكن باملقابل يثري خطاب كما سنرى يف الفرع الثاين من هذا املطلب.التباين احلاصل يف التنظيم التشريعي له ،

 الت املطروحة ،أثناء تطبيقه،بدءاحول بعض االشكا داخل البنوك االسالمية،خالفات فقهية عديدة، الضمان
 .فيمايلي:ولاألفرع ،وهو ماسنتناوله يف الطاباخل غطاء وعمولة اصدار،وانتهاءا بالفقهي هتكييفب

  والبدائل المطروحة في البنوك االسالمية اشكاالت خطاب الضمانالفرع األول:

أهم االشكاالت اليت تعرتض طريق خطاب الضمان يف البنوك االسالمية،أوال.مث نتطرق ثانيا  يف هذا الفرع سنتناول
 للبدائل املطروحة،كنماذج مبتكرة خلطاب ضمان شرعي يف هذه البنوك فيمايلي:

اخل البنوك االسالمية عدة يثري خطاب الضمان د اشكاالت خطاب الضمان في البنوك االسالمية:-1
إصدار خطاب الضمان يف  عمولة وانتهاءا باشكالية  هغطاء إصدار مرورا ب.اشكاالت،بداية بالتكييف الفقهي له

 :البنوك اإلسالمية

أختلف الفقهاء املعاصرين يف تكييف خطاب الضمان على أقوال :التكييف الفقهي لخطاب الضمان-أوال
بأنه وكالة.وقول ثالث اعتربه جعالة بل وهناك من  متعددة.فمنهم من اعترب خطاب الضمان كفالة ومنهم من قال

قال بإمكانية ختريج خطاب الضمان على قاعدة اخلراج بالضمان.وسنتطرق لكل هذه األقوال بإجياز لنخرج بالرأي 
  : أو القول الراجح فيمايلي

 .2الضمان،وأفىت به يف ندوة حول خطاب 1خطاب الضمان كفالة:وهوماقال به بعض الباحثني املعاصرين-5
 وحجة هؤالء الثلة من أهل العلم،أن تعريف خطاب الضمان والكفالة يف الفقه االسالمى متفقني من حيث املعىن.

فإصدارخطاب الضمان يتأسس على كفالة البنك ،3وهو التزام الشخص مااًل واجبًا على غريه لشخص ثالث
يف مواجهة الدائن،واشتمال الضمان على الكفالة املدين  لعملية من العمليات اليت حتتاج إىل ضمان،وتقوى مركز

يف عبارة اخلطاب وصيغته،ألهنا املعربة عن حمتوى التزام البنك على مضمون اخلطاب  وداللته على الضمان،تظهر
 وحقيقته يف وجوب الضمان.ومتثل عبارات اخلطاب ذات القيمة الكربى فيما يتعلق بتحديد التزام البنك حبيث إذا

                                                           

 منهم:د.الصديق الضرير،وبكر أبو زيد،و حممود محودة،مصطفى حسنني...وغريهم1
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ط الواردة فيه وجب على البنك الوفاء مبا تعهد به دون تأخري.بغض النظرعن سائرالعالقات،وبغض حتققت الشرو 
 .1النظر عن أيه معاوضه من جانب العميل

وقد برروا ذلك بأن خطاب الضمان وكالة .2خطاب الضمان وكالة:وقد ذهب للقول هبذا الرأي بعض الباحثني-6
بذلك،كما يرجع الوكيل.فالكفالة باألمر ماهي إال وكالة باألداء.كما أن ملا يرجع الكفيل مبا يدفع على من أمره 

وهذا غريمتوفر يف الكفالة.ألنه ليس هناك آراء تؤيد حق الضامن بأخذ األجر.وتربز .الوكالة ميكن أن تكون بأجر
ملقابل الوكالة يف عالقة العميل بالبنك،حيث يصدر البنك خطاب الضمان حلساب عمليه،ويقوم العميل يف ا

بإبداع مبلغ من املال، يوازى قيمة اخلطاب، فيكون البنك قد ناب مناب العميل يف الوفاء بالتزامه جتاه املستفيد 
واعتربت العالقة بني البنك والعميل من باب الوكالة لقيامها على التوكيل ونيابة البنك عن العميل.ذلك أن الوكالة 

 .3ف جائز معلوم. وهى من املعامالت اجلائزة يف الشرععبارة عن إقامة الغري مقام نفسه يف تصر 

)يعتربخطاب الضمان من املصرف :قال هبذا الرأي حممد باقرالصدرحيث يقول خطاب الضمان ُجعالة:وقد-3
بني خطاب  لكن هناك فرق كبري 4أخذ عمولة أو جعالة على اخلطاب(( تعهدًا بوفاء املقاول بالشروط.... وجيوز

جلعل أواجلعالة هو ما جيعله الشخص لقاء من يرد له أمواله الضالة أوعبده اآلبق،أوأي ملك الضمان واجلعل،فا
آخرفقده هذا الشخص.فيجعل جعال مقابل هذه اخلدمة ومكافأة ملن حيضرها كما جاء يف اآلية الكرمية: "قالوا 

 . 5نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم"

خترجيه على قاعدة اخلراج بالضمان:وقد ذهب إىل هذا عدة باحثني منهم الدكتورعبد خطاب الضمان ميكن -4
)بأن البنك ضامن مبقتضى خطاب الضمان ، فيكون له نصيب من الربح :احلميد البعلى وقد علل هذا القول

بالضمان. فعلى  العائد للعميل من العملية املضمونة،وكما أن الربح يكون باملال تارة أي بالعمل يكون تارة أخرى
 .6هذا األساس يكون للبنك حظ من كسب العميل ورحبه((

                                                           

 . 324البارودي،على:العقودوعمليات البنوك التجارية، مرجع سابق ، ص 1
 335ص ،  5206،،6محود،سامي حسن : تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، مطبعة الشرق،االردن، ط2
 502بق، ص اجلندي، حممد:  التعامل املايل واملصريف املعاصر، من منظور إسالمي،مرجع سا3
 .538،ص 5273،  6الصدر،حممد،باقر:البنك الالربوى يف اإلسالم ، بريوت ، لبنان، دارالكتاب اللبناين، ط4
 (76سورة يوسف، آية ) 5
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 الرأي وهو،يف تكييف خطاب الضمان ميكننا اخلروج بالرأي الراجح عرض اآلراء املختلفة بعدرأي الباحث:
 يعترب وكالة،إذا كان مغطى تغطيه كاملة من قبل فخطاب الضمان.املؤمترات واجملامع الفقهيةمن طرف  ختارملا

فضمت ذمة البنك إىل ذمة طالب اإلصدار .ألن الكفالة ضم ذمة إىل ذمة،،وكفالة إذا كان غري مغطى العميل
وماجرى عليه لعميل،واملكفول له الطرف الثالث.البنك واملكفول هو ا ملصلحة طرف ثالث،وعلى هذا فالكفيل هو

معاً.فهو وكيل بنسبة للجزء املغطى،وكفيل مراعاة العرف املصريف غالبًا هوعالقة البنك بالعميل عالقة وكالة وكفالة 
أجر،وأن الكفالة من عقود  أن تكون بغري عليها،وجيوز للجزء املتبقي.ومن املعلوم فقهًا أن الوكالة جيوز أخذ األجر

 .1هذا القول عليها.ولقد رجح جممع الفقه اإلسالمي التربع،فهي من أعمال الرب اليت الجيوز أخذ األجر

مامل  ،بإصدار خطاب الضمان تقوم البنوك عادة ال :خطاب الضمان في البنوك اإلسالميةء إصدار غطا-ثانيا
)بغطاء الضمان(حيث تطلب البنوك من  يعرف يف العمل املصريف ،حتصل من العميل اآلمر على ضمان أو تأمني

العميل بإصدار خطاب  العميل تقدمي ضمانات كافية،لتغطية التعهدات اليت يلتزم هبا البنك بناء على طلب
ضمان.فالبنك عندما يقوم بتحديد موقفه من إصدار خطاب الضمان ويطلب غطاء هلذا اخلطاب يقوم بدراسة 
مركز العميل من حيث قدرته على الوفاء بالتزاماته ومن حيث سلوكه اخلاص،وماضيه يف تنفيذ املشروعات.وتبعاً 

نات اليت يطلبها البنك من العميل اآلمر طالب إصدار لذلك ميكن القول أن غطاء خطاب الضمان هو الضما
 . 1خطاب الضمان لكي يغطي هبا موقفه فيما لواضطر البنك إىل تنفيذ تعهده ودفع قيمة اخلطاب إىل املستفيد

وغطاء خطاب الضمان قد ميثل قيمة اخلطاب بالكامل إذا مل يكن العميل معروفاً لدى البنك،أو أن البنك اليثق 
املالية أو القدرة على الوفاء بالتزاماته جتاه املستفيد.وقد تكون نسبة الغطاء أقل من ذلك حيث يكتفي  يف مقدرته

من قيمة اخلطاب  احبيث يبقي جزء.خطاب الضمان مقابل إصداره،البنك مبطالبة عميله بتقدمي غطاء جزئي
تفي البنك بثقته يف العميل حيث يك.البنك اخلطاب على املكشوف أي بدون غطاء الضمان وقد يصدر،مكشوفا

)يف الضمان املقابل( على أساس  البنوك األجنبية من الدرجة األوىلوسالمة مركزه املايل،أو إذا طلب اخلطاب أحد 
 :نذكر منها لغطاء خطاب الضمان عدة صوروبالتايل ف.املعاملة باملثل

يقوم العميل بتقدمي مبلغ من املال املتفق عليه إىل  ،يف هذه الصورة من غطاء خطاب الضمانالغطاء النقدي:-أ
حيث يكون للعميل حساب جار يف البنك. أو يقوم البنك باخلصم على حسابه اجلاري لديه. فالغالب أن،البنك

التفاق بني البنك أو أقل حسب ا،يقوم البنك ومبوافقة العميل على جتنيب مبلغًا مساويًا لقيمة خطاب الضمان 
                                                           

 704، ص  6،ج 5222 الثقافة،الدوحة،قطر، دار قطر، طبعة املعاصرة، الفقهية والقضايا اإلسالمي السالوس،على: االقتصاد1



 
360 

جيوز  ج عنه عندما يتحرر البنك من التزامه الناشئ من خطاب الضمان. ولكن جيب مالحظة أنه اليفر .والعميل
للبنك إضافته من اجلانب املدين من حساب العميل إال من تاريخ دفع البنك مبلغ الضمان للمستفيد.وقد يتخذ 

تدر عليه عائداً. والغطاء  الغطاء النقدي صورة وضع العميل مبلغ الضمان وديعة من طرف البنك مصدر اخلطاب
 .2النقدي خلطاب الضمان اليسرى عليه حجز ما للمدين لدى الغري الذي يقع على أموال العميل لدى البنك

الغطاء العيين:قد يكون غطاء خطاب الضمان املقدم من العميل إىل البنك أوراقًا مالية، حيث يقدر البنك -ب
القيمة تتوقف بدورها على القيمة السوقية وتكون دائمًا أقل من وهذه ه األوراق حسب قيمتها التسويقية،هذ

وحيصل البنك على توقيع العميل مقدمًا على رهن هذه األوراق ،3القيمة السوقية احتياطًا لتقلب األسعار بالبورصة
العميل قيمة املالية وبيعها دون الرجوع إليه يف حالة تنفيذه تعهده الناشئ عن خطاب الضمان وذلك إذا مل يسدد 

مادفعه البنك وختصص لألوراق املالية ملف خاص يعرف يف البنوك باسم )إيداعات بضمان( وال يفرج عنها إال 
وقد يقدم العميل شهادات استثمار كغطاء خلطاب الضمان، ،4بعد انتهاء التزام البنك اخلاص خبطاب الضمان

بتخصيصها كضمان للغطاء بشرط أن يوقع العميل ملف بامسه لدى البنك،فإنه ميكن التأشري  حيث يودعها يف
وإضافة مايساوي -عند االقتضاء–على طلب باسرتداد قيمتها،مع التصريح للبنك سلفًا بإجراء هذا االسرتداد 

.وقد يتم تغطية خطاب الضمان بأوراق جتارية، حيث يقدم 1قيمة الغطاء إىل حساب احتياطي خطابات الضمان
بياالت وسندات إذنيه لصاحله جتاه آخرين ويظهرها لصاحل البنك تظهريًا تأمينياً العميل بعض مالديه من كم

للضمان، ليتمكن البنك من حتصيلها حلسابه وقد يتم تغطية خطاب الضمان ببضائع، حيث يضع العميل جزءاً 
تظهريه  من البضائع املوجودة  باملستودعات العامة كضمان عند استصدار خطاب الضمان، ويتم ذلك من خالل

  .لصك الرهن لصاحل البنك مصدراخلطاب

قد يتخذ الغطاء النقدي : تغطية خطاب الضمان عن طريق تنازل العميل للبنك عن حقوقه لدي املستفيد-ج
أحيانًا صورة تنازل العميل عن حقوقه الناشئة عن العملية قبل املستفيد لصاحل البنك، حيث يقوم هذا األخري 

مان مصحوباً ا كغطاء خلطاب الضمان، ويقع هذا االتفاق مىت كان إصدار خطاب الضبتحصيلها واالحتفاظ هب
لعميله لتحويل النفقات الالزمة لتنفيذ املشروع، إذ يستخدم البنك املبالغ اليت يقبضها من  باعتماد يفتحه البنك
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هذه احلالة جيدر  صاحب املشروع السرتداد مبلغ االعتماد ولتكون غطاء خلطاب الضمان يف ذات الوقت. ويف
ل العميل ألنه إذا أخمان بضمان التنازل يف نفس الوقت،بالبنك أال يقوم بتمويل العملية وإصدار خطاب الض

فقد اليستطيع البنك اسرتداد األموال اليت قدمها للعميل وللمستفيد، إذ يضطر إىل دفع قيمة بالتزامه قبل املستفيد.
البه حبقوق العميل املتنازل له عنها بعد أن رفض البضائع غري املطابقة اخلطاب إىل املستفيد واليستطيع أن يط

 .2قيمتها بأداء االلتزام لشروط املناقصة مثاًل، وسقط عنه

على مدى ثقته يف العميل، فإذا كان املركز املايل  يتوقفف:الذي يطلبه البنك مقدار غطاء خطاب الضمانأما -
حساب جار أو معامالت جتعله معروفًا لدى البنوك فإن البنك يطلب ومل يكن له ،للعميل مهتز وغري مستقر 

لدى البنوك وله حسابات جارية لديها أو تعامالت  ،فا% أما إذا كان العميل معرو 588تغطية اخلطاب بنسبة 
% من قيمة 58سابقة ثبت منها أنه من امللتزمني،ويتمتع بسمعة طيبة فإن البنك يتقاضى يف العادة غطاء مبلغ

% من قيمته إذا كان هنائياً. وقد يصدر خطاب الضمان على 38إىل %61اب الضمان إذا كان ابتدائيًا وخط
وجيب مالحظة أن مقدار غطاء خطاب الضمان اليتوقف ،3املكشوف بدون أي غطاء إذا كان يثق يف العميل

ودرجة يساره والتزاماته ،املايللقيام بدراسة مركز العميل فحسب على ثقة البنك يف العميل وإمنا جيب على البنك ا
 .املالية وإمكانية الوفاء بتعهداته،وعلى البنك القيام بعمل التحريات الالزمة لبيان ذلك

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية لقد :إصدار خطاب الضمان في البنوك اإلسالمية عمولة-لثاثا
وقد ،4الكفالة باملال.وإن الكفالة باملال بشرط اجلعل له باطلةإىل عدم جواز أخذ األجرة على .ملالكية واحلنابلةاو 

  :عللوا هذا  املنع بأسباب وأدلة نذكر منها
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يف حالة عدم وفاء املضمون عنه بااللتزام جتاه الطرف الثالث، يكون الضامن ملزما بأداء الدين، بعلم هذا -أ
فصار الضمان كالقرض مااًل، فإذا أخذ عنه بلغ على املضمون عنه لدى أدائه، الضمان وإذا أداه وجب له هذا امل

 . عوضاً صار قرضاً جر نفعا

الضمان يف الشريعة اإلسالمية من أعمال الرب واملعروف اليت يتقرب هبا إىل اهلل، فاملناسب أن ال يؤخذ عليها -ب
 .1أي أجر

التربعات،واشرتاط اجلعل فيها للضامن خيرجها من باب التربع إىل املعاوضة إن األصل يف الكفالة أهنا من عقود -ج
 .2فكان غري جائز

على هذا  ،إىل جواز أخذ عمولة وأجرا 3ذهب بعض الباحثني املعاصرينلكن هناك من  يقول خبالف ذلك.فقد -
 :ما يليفي تهمأدل عضب سوقمنهم دليله الذي اعتمد عليه ونالنوع من املعامالت املالية املعاصرة. ولكل 

قيمة الضمان  البنك فيدفع،إذ قد يعجز العميل املضمون.استنادا إىل املخاطرة املوجودة يف عملية الضمان-أ
  .وهو ما يأخذ من مذهب الشافعي.شرعا اجلعالة،واجلعل عليه يكون مباحااملضمون، والضمان مباح شرعاً يف 

فمن حتمل تبعة ضمان شيء لو تلف يكون من حقه أن ، بالضمان((استنادًا إىل القاعدة الفقهية ))اخلراج -ب
  .حيصل على منفعة من الشيء املضمون، فاملنعقد مقابل الضمان يف هذه احلالة ليكون الغنم بالغرم

وبذلك يكون الضمان عمال صاحبه، يعزز قيمة التزامات ،أن التعهد الذي يشتمل عليه خطاب الضمان-ج
 .4عليه أو عمولة ميكن فرض جعالة حمرتما

وهى شركة على الذمم من غري صنعة .احلنفية واحلنابلة أجازوا الربح يف مقابل الضمان،إذ أجازوا شركة الوجوه-د
  .وال مال
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ما قرره املالكية من جواز أخذ العوض املايل على أصناف من االلتزامات اجلائزة شرعاً،ولو كان حملها ليس -هـ
 .أن اليتزوج عليها مقابل جعل يأخذه منهامبال،كالتزام الزوج لزوجته 

 ما أخذت به الفتاوى املعاصرة القول الوسط هو وهذا-أي القول الوسط-التوفيق بني املنع واجلواز:رأي الباحث
العوض  القضاء عدم جواز .فالكفالة عقد تربع يقصدبه اإلرفاق واإلحسان، وقد قرر1وقرره جممع الفقه اإلسالمي

يف حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان، يشبه القرض الذي جر نفعًا على املقرتض،وذلك ممنوع ألنه ،على الكفالة
  :شرعاً ولذلك فإن اجملمع قرر ما يلي

 أواًل:أن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عنه لقاء عملية الضمان)واليت يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته(
  .سواء كان خبطأ أم بدونه

ملصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعًا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر املثل ثانياً:أما ا
وىف حالة تقدمي غطاء كلي أو جزئي جيوزأن يراعى يف تقدير مصاريف خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية 

يز احلصول األجر نظري ما أنفقه البنك يف ألداء ذلك الغطاء وهذا االجتاه الذي أخذ به جممع الفقه اإلسالمي جي
إصداره خلطاب الضمان ،وهو مقدر بأجر مثل،عند تقدمي غطاء كلي أو جزئي يف مقابل ما يتكبده من جهد أو 

إىل إجازة احلصول -رمحة اهلل-وقد ذهب الدكتورحممد سيد طنطاوي.2مال ألنه عوض عنه، وهو ما نذهب إليه
تقوم به البنوك االجتماعية اليت يفرتض فيها كذلك أهنا قامت من أجل تقدمي حيث قال:ما  على هذا األجر

هذه البنوك اليت تقدم للمحتاجني ما هم يف حاجة إليه من -مثالً -املساعدة إىل احملتاجني كبنك ناصراالجتماعي
عمال، وغري ذلك مما تأخذ منهم يف مقابل ذلك مبالغ معتدلة،يقدرها اخلرباء العدول  كأجر للموظفني ولل أموال،مث

تتحمله هذه البنوك من أعباء مالية،أقول هذه املبالغ تأخذ على أهنا أجورأو مصروفات إدارية جائزة شرعاً وال حرج 
.وهذا الرأي واضح يف إباحة حصول البنك على 3فيها ألهنا يف مقابل خدمات معينة يقدمها البنك للمتعاملني معه

  .ة املقدمةاألجر العادل املتناسب مع اخلدم

 شبهات من الضمان خطاب بشأن أثري ما رأينا وأن سبق البدائل المطروحة الشكاالت خطاب الضمان: -2
 حاول لديه،لذلك املودع النقدي الغطاء استثمار أو اخلطاب، إصدار مقابل أجر على بنكال حبصول يتعلق فيما
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 خطاب إصدار بينها من الضمان، خطاب عن األجر ألخذ الشرعية البدائل عن البحث الفقهاء من العديد
 )ثانيا( املضاربة طريق عن إصداره أو)أوال( املشاركة طريق عن الضمان

 البنوك أن إىل ،2رالضري الصديقالدكتور  توصل حيث:1المشاركة طريق عن الضمان خطاب تمويل -أوال
 :التالية بالطرق الضمان خطاب إصدار ميكنها اإلسالمية

 .الدفع على القادرين للعمالء كامل غطاء مبوجب الضمان خطاب إصدار :األوىل لطريقةا 

 على غريه، يف أو للخطاب املصدر بنكال يف استثمارية ودائع لديهم ملن الضمان خطاب إصدار :الثانية الطريقة 
 تكون أن وجيب .ذلك طلبه عند للمستفيد والوفاء وديعته من املبلغ بسحب للمصرف توكيله العميل يقدم أن

 غري .الضمان خطاب بقيمة البنك فيها يطالب أن ميكن الذي الوقت يف أو وقت، أي يف للسحب قابلة الوديعة
 من مأمن يف جتعله كما املبلغ، يف التصرف حق له متنح ألهنا الطريقة هذه من بنكلل أفضل األوىل الطريقة أن

 .املخاطر

 العمل هبا جار الطريقة وهذه ذلك، غري أو ببضائع أو عقاري، برهن مغطى ضمان خطاب إصدار :الثالثة الطريقة
 من اسرتداده قبل ماله من للمستفيد الدفع إىل بنكال يضطر فقد كافيا، تأمينا تشكل ال أهنا إال ،بنوكال يف

 .أخذه الذي الضمان

 الضمان أصل هو وهذا .عميله يف بنكال يثق عندما وذلك غطاء، بدون ضمان خطاب إصدار :الرابعة الطريقة 
 ميكنه وإمنا عميله، وفاء عند ذاته اخلطاب إصدار عن األجر أخد بنكلل ميكن ال وبالتايل اإلسالمي، الفقه يف

 أموال يف يتصرف ألنه النوع هذا إصدار يف ويتثبت حيتاط أن بنكال على بد وال.فقط الفعلية باملصاريف مطالبته
 .املستثمرين

 بنكال ويصدر اخلطاب، طالب مع بنكال اشرتاك أي مشاركة، من جزءا الضمان خطاب اعتبار :اخلامسة الطريقة 
 من املصري اإلسالمي فيصل بنك به أخذ ما وهذا .ضامنا ال( أصيال)شريكا باعتباره احلالة هذه يف اخلطاب
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 حينما للبنك ميكن أنه اهليئة ترى : ))....فيه جاء حيث 1الشرعية الرقابة هيئة عن الصادر 32 رقم القرار خالل
 وذلك الضمان، أجلها من املطلوبة العملية يف العميل هذا يشارك أن الضمان خطاب إصدار العميل منه يطلب

 أن للهيئة سبق اليت املشاركة ألسس وفقا املشاركة هذه مثل وجتري مباشرهتا، ظروف إىل واالطمئنان دراستها بعد
 الغطاء استثمار موضوع لبحث حمال اهليئة ترى ال ذلك وعلى.السابقة اجتماعاهتا حماضر وضمنتها هلا عرضت
 .الغطاء هذا مثل لوجود احتياج املشاركة حالة يف يوجد ال حيث الضمان خلطاب اجلزئي

 خطابات من احلالة هذه يف البنك يصدره ما فإن املتقدم، النحو على وعميله البنك بني املشاركة تقوم وعندما-
 بصدد ضمان خلطابات قبله من إصدارا يعترب (وعميله البنك أي)معها املتعاقد األخرى اجلهة إىل لتقدميها ضمان،
 احلالة، هذه يف جهد من البنك يقدمه ما ألن عمولة دون اإلصدار هذا يتم أن وطبيعي فيها، شريك هو عملية

 أن كما،املشارك العميل قبل من أخرى جمهودات تقابلها جمهودات وهي ، املشاركة يف جمهوداته ضمن يدخل إمنا
 ما حتديده يف ومراعى بينهما فيما عليه متفق،العميل وشريكه البنك من كل ونصيب املشاركة ربح أن املعلوم
 اليت املخاطرة جينب الضمان خطاب إصدار طالب مع شريكا بنكال فدخول ((.وجهد مال من شريك كل يقدمه
 يطلبه الذي للتمويل اإلسالمي بنكال تقدمي أساس على يقوم متويلي أسلوب واملشاركة،2هلا يتعرض أن ميكن

 اليت املزايا رغم ولكن .3الربويبنك لل بالنسبة األمر هو كما (ربا) ثابتة فائدة على احلصول دون معه املتعامل
 تفي ال أهنا إال الضمان، خطاب إصدار أجلها من املطلوب العملية يف والعميل بنكال بني املشاركة حتققها

 ملسألة حال تقدم ال فإهنا الضمان، خطاب عن أجرا بنكال تقاضي لعدم حال تقدم كانت وإن ألهنا بالغرض،
 املدين كان فإذا والعميل، بنكال بني عنها، واملستفيد العميل بني العالقة يف الضمان حمل اختالف
 حالة يف نقديا مبلغا يدفع بأن الكفيل يلتزم أن جيوز مثال،ال للمستفيد البضائع بتوريد ملتزما ،(العميل)األصلي

 مبلغ دفع احلالتني يف التعهد يكون بأن العميل والتزام بنكال التزام يف الضمان حمل احتاد حالة يف وحىت الوفاء، عدم
 يف أنه غري الكفالة، عكس الضمان خطاب يف تابعا وليس أصليا بنكال التزام يكون أن فيجب مثال، النقود من

 وذلك املشاركة، خلف تواريه رغم كفالة عقد فيظل أصيال، وليس تابعا بنكال يعترب بصددها حنن اليت احلالة
                                                           

 البحوث إدارة مدير صابر، أمحد الدين هباء وترتيب مجع واملصرفية، املالية للمعامالت الشرعية الفتاوى يف الكبري اجملموع صابر: أمحد الدين هباء 1
 551ه،ص 1398 املصري، اإلسالمي فيصل بنك االقتصادية، للبحوث العامة اإلدارة مبعرفة طبع االقتصادية،

، عمان والتوزيع، للنشر الفرقان دار ،االسالمية  البنوك هبا تقوم اليت املصرفية واخلدمات لالستمارات الشرعي احلكم :عزيزي الفتاح عبد رامز حممد 2
 561،ص 2004 ، 5ن،طاألرد
 .املشاركة من هذه الرسالةأنظر مفهوم املشاركة يف مبحث  3
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 وال الربح يف يشارك املصري اإلسالمي فيصل بنك لنموذج وفقا بنكلا أن كما.1مبقاصدها األمور قاعدة خيالف
 من تيقنه عدم من الرغم على املشاركة قيمة ضمن اخلطاب قيمة ربع حيتسب أنه جند حيث اخلسارة، يف يشارك
 بصورة الشركة إىل تدفع مل إيرادات عن أرباح على بنكال حيصل وبذلك للمستفيد اخلطاب بقيمة بالوفاء القيام
 أحكام مع يتفق الضمان خلطاب آخر منوذج اقرتاح مت األسباب وهلذه.الشركة مال رأس ضمن احتساهبا رغم فعلية

 بعرض وسنقوم،2اإلسالمية البنوك يف الضمان خطابات بشأن املقررة القواعد مع ويتناسب اإلسالمية الشريعة
 .حيققها اليت املزايا مث النموذج

 عقد أساس على الضمان خلطاب املقرتح النموذج يعتمد:المضاربة طريق عن الضمان خطاب تمويل-ثانيا
 فإن املقرتح للنموذج ووفقا ،3اإلسالم يف التمويلية األدوات أهم من املضاربة عقد ويعترب.املشاركة وليس،املضاربة
 :ملايلي خيضع بنكال يصدره الذي الضمان خطاب

 (.العمل رب) بالعمل بنكلل شريكا الضمان خطاب طالب العميل يعترب 1-

 (املال رب)باملال شريكا الضمان خطاب مصدر بنكال يعترب 2-

 املراحل كافة يف الضمان خطاب من للمستفيد العمل رب هبا يقوم اليت العمليات، كافة حتويل بنكال يتوىل 3-
 .هنايته حىت العمل بدء منذ

 إىل تقدميه و الضمان خلطاب إصداره عند بالكفالة يرتبط عيين أو نقدي مقابل أي على بنكال حيصل ال 4-
 .املستفيد

 أوال بنكال إىل ينفذها اليت باألعمال يتعلق ما وكل والشيكات النقدية املبالغ بإرسال(العمل رب) العميل يلتزم 5-
 هلذا خيصص حساب يف بنكال إىل لديه العميل مستحقات بتسديد املستفيد يقوم أن على االتفاق مع بأول،

 .الغرض

 مسبقا حتدد معينة بنسب املضاربة عملية من املتحققة األرباح اقتسام على العميل (معاملال رببنك)ال يتفق 6-
 أن أساس على الضمان، وليس فقط واملال العمل سببه هنا الناتج الربح أن ويالحظ .بينهما موقع عقد مبوجب

                                                           

 638 ص ، 1993 ،5،طمصر ،القاهرة الصابوين، دار النقدي، االقتصاد فقه :آمال يوسف1
 612،مرجع سابق،صمنها اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية الضمان أمقران راضية: خطابات 2
 أنظر مفهوم املضاربة يف مبحث املضاربة من هذه الرسالة 3
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 حمل يف احتاد يوجد كما .العقد هذا من املقصد يتوفر وبذلك العميل مع بالتضامن األعمال بتنفيذ يلتزمبنك ال
 ومع املستفيد مع التعاقد يف أصليا طرفا بنكلا يكون حيث تابعا، وليس أصليا التزاما يعد بنكال والتزام الضمان،

 يكون و فقط والعميل بنكال بني يكون املضاربة فعقد.الطرفني مبوافقة وذلك اخلطاب، إصدار طالب العميل
 نفعه يعود فالضمان ،بنكوال العميل بواسطة األعمال لتنفيذ الثالثة األطراف بني يربم الذي العقد عن مستقال

 حىت وال العميل من للضمان مقابل على بنكال حلصول مربر يوجد ال وبالتايل معا، والعميل بنكال من كل على
 1:التالية املزايا النموذج حيقق وبذلك .غريها أو إدارية مصروفات تقاضي

 ال حيث للعميل، الضمان خطاب إلصدار مقابل على بنكال حبصول املرتبطة التحرمي، شبهة عن البعد 1-
 .اخلطاب بإصدار يتعلق ومقابل مصروفات أية على بنكال حيصل

 .العميل والتزام بنكال التزام من كل يف الضمان حمل احتاد 2-

 .العميل اللتزم تابعا وليس أصليا بنكال التزام 3-

 على والعميل بنكال بني االتفاق يتم حيث األعمال، بتنفيذ املرتبطة للمخاطر آخر دون طرف حتمل عدم 4-
 . املضاربة عقد يف احملددة للنسب وفقا املدة هناية يف املتحققة األرباح اقتسام

 احلال عليه هو ما مثل له وجود ال ومهيا ماال وليس العميل، هبا يقوم اليت لألعمال حقيقا متويالبنك ال يقدم 5-
 عنه يستحق حقيقيا متويال الضمان خطاب قيمة من %61 يعترب الذي املصري، اإلسالمي فيصل بنك منوذج يف

 . املشاركة مال رأس إمجايل إىل نسبته حدود يف أرباحا

 عدم إىل واالطمئنان أخطاء أية وتصحيح للمستفيد، العميل هبا يقوم اليت األعمال يراقب أن للبتك ميكن 6-
 احتماالت ضآلة مث ومن املطلوبة واملواصفات وبالشروط أعمال، من إجنازه على االتفاق سبق ملا خمالفات وجود
 .املستفيد جانب من الضمان خطاب درة مصا

 .الضمان خلطاب جزئي أو كلي غطاء تقدمي من العميل إعفاء 7-

 تقصري أثبت إذا إال املستفيد طرف من الضمان خطاب درة مصا عند العميل على يرجع أن بنكلل ميكن ال 8-
 وجود حالة يف املضارب على الرجوعبنك لل ميكن وال الشرعية، املضاربة عقد يف احلال هو كما إمهاله، أو العميل

                                                           

 625منها،مرجع سابق،ص اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية الضمان خطاباتأمقران راضية:  1
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 املضاربة طريقة أن غري .كذلك بنكال يتحملها خسارة تعترب ألهنا للمستفيد، يدفع الذي الضمان بقيمة خسارة
 امللتزم على يفرض هبا األخذ أن إال العديدة مزاياها رغم

 إىل تؤدي اإلسالمية بنوكال يف املتعاملني خربة نقص أن كما .ذلك يف رغبته عدم رغم بنكال بشراكة الدخول
 املضاربة عملية جناح أن إىل األخري يف ونشري.العملية الناحية من املعاملة هذه أمهية من تقلل مشاكل عدة وجود

 األمانة حيث من املطلوبة والصفات اخلصائص فيهم تتوافر الذين املضاربني العمالء وجود مدى على يتوقف
 يصعب حيث املضارب طرف من العمل تقدمي املضاربة أحكام فيه جتعل الذي الوقت يف والفنية، العملية والكفاءة

 .يتحملها اليت املخاطرة نسبة من يزيد مما مباشرة وبصورة قرب عن العملية متابعة بنكال على العملية الناحية من

 في التجارة الخارجية خطاب الضمانالفرع الثاني:

إن إصدار خطابات الضمان تعترب من العمليات املصرفية األساسية،وهي تلعب دوراً كبريًا يف دفع العمل التجاري 
التكتمل ما مل  اليت قدالدولية،واالقتصادي يف الدولة إىل األمام، حيث متثل حجر الزاوية يف العمليات التجارية 

واحلفاظ يف التجارة اخلارجية،التعامل بني املتعاملني، وتيسري يتم تقدمي خطاب الضمان،ألنه مبنزلة أداة خللق الثقة
 تنفيذ العقود والوفاء بااللتزامات احملددة يف املعامالت التجارية املتفق عليها عند على حقوق كل منهم جتاه اآلخر

،فهي متثل بديال عن التأمني عامة االقتصاديةالتجارية،و  هام يف احلياة فخطابات الضمان تقوم بدور.على حنو كامل
لكن وبالرغم من  1)أوال( النقدي لضمان حسن تنفيذ االلتزامات الناشئة بني املتعاقدين.وهي متنح مزايا متعددة 

 ،خلطاب الضمان يف التجارة اخلارجية  التنظيم التشريعيتلك األمهية واملزايا املمنوحة يف خطاب الضمان ،اال أن 
 دولة ألخرى،ومنها اجلزائر كما سنرى يف )ثانيا(: يعرف تباينا ملحوظا من

لكل األطراف سواء كان يعطي خطاب الضمان عدة مزايا  مزايا خطاب الضمان في التجارة الخارجية:-أوال
 :البنك املصدر لتلك اخلطابات العميل طالب إصدار خطاب الضمان،أواملستفيد منه،أو

خطابات الضمان للعميل صيغة هامة جتنبه جتميد أمواله كتأمني  مزايا خطابات الضمان بالنسبة للعميل:توفر-5
نقدي لدى اجلهات اليت يتعامل معها سواء عند دخوله يف مناقصات أومزايدات أو أي تعاقد مع األطراف الثالثة 

بدال ه املختلفة اتاليت تطلب هذا التأمني.وبذلك فإنه يتمكن من االستفادة بأمواله واستخدامها يف جماالت نشاط
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املتعاميلني االقتصاديني ،سواء كانوا مستوردين أم مصدرين من جتميدها.كما متكن صيغة خطابات الضمان أيضا 
وحتمل خماطر تغري أسعار الصرف يف الفرتة بني ،جتنب إجراءات حتويل مبلغ التأمني للمستفيد املقيم يف اخلارج

 .تقدمي التأمني النقدي وإرجاعه

بالنسبة للمستفيد:يعتربخطاب الضمان بالنسبة للمستفيد ضمانا جيدا اليقل أمهية عن  مزايا خطابات الضمان-6
التأمني النقدي،وذلك ملا يتضمنه من شروط جتعل التزام البنك قاطعا ومستقال وجمردا،ألن البنك يلتزم يف خطابه 

أيضا يوفر للمستفيد كثريا العميل اعرتاضا على الدفع.وخطاب الضمان  بالتسديد الفوري دون شروط،حىت إذا قدم
اليت حيتاج إليها عادة عند إيداع ،من اجلهد والوقت ألنه يعفيه من القيام باإلجراءات اإلدارية واحملاسبة املعقدة

التأمني النقدي أو اإلفراج عنه.كما يتيح خطاب الضمان فرصة كربى أمام املستفيد لالطمئنان على مبدأ سرية 
مني النقدي يكشف بسهولة أوضاع املتنافسني وعروضهم،كما قد يضر بسري وسرية املنافسة،إذ أن إيداع التأ

ولذلك فإن خطاب الضمان يغين عن مثل يف حالة الصفقات الكربى،وعقود التوريد يف التجارة اخلارجية،العروض،
بل هذه اإلجراءات اليت تكشف مبالغ الضمان.كما أن قبول خطابات الضمان كبديل للتأمني النقدي من ق

على التقدم إىل املناقصات اليت يعلن عنها للمزايا اليت حيققها  املتعاملني االقتصادينياملستفيد يشجع املوردين و 
   .من عدم ضرورة إيداع مبالغ نقدية وتعطيلها عن االستثمار،خطاب الضمان هلم 

لبنك عادة إال النفقات خطابات الضمان بالنسبة للبنك املصدر:إن إصدار خطاب الضمان ال يكلف ا مزايا-3
اإلدارية،ألن البنك يف أغلب األحيان ال يدفع قيمة الضمان للمستفيد، وإذا حدث أن دفع البنك قيمة عدد من 
الضمانات فإنه سوف يستوفيها من العمالء كاملة،وال يتحمل خسارة جسيمة كماأن البنك عندإصداره خلطاب 

بغطاء نقدي ختتلف نسبته من قيمة الضمان وفقا  أم مصدرا، سواء كان مستوردا الضمان يطالب عادة العميل
له متلك ودائع نقدية سائلة  يوفر مما ،النقدي لدى البنك الغطاء لدرجة الثقة والعالقة اليت تربط الطرفني،ويودع هذا

 ميكنه استخدامها واستثمارها سواء على أساس املضاربة فيستحق حصة من الربح متفق عليها،أو استثمارها
بالكامل على خماطرته باعتبارها أمواال مضمونة لديه من قبيل القرض.وهناك فائدة أخرى حيققها البنك عن طريق 

خطابات الضمان،وهي أهنا تعترب خدمة مصرفية ذات أثر جيد يؤدي بدوره إىل استقطاب عدد  القيام بإصدار
                                                                                                                                                                                     

دة كويتية حبث بعنوان:خطاب الضمان حجر زاوية يف العمليات التجارية واملشاريع احلكومية، منشور جبريدة القبس الكويتية، النسخة االلكرتونية)جري1
،عن النشرة الدورية املسماة اضاءات تصدر دوريا عن معهد الدراسات املصرفية  54422العدد – 6853سبتمرب 58يومية سياسية شاملة(،يوم الثالثاء

 .بالكويت
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،ويشجع تنامي التجارة فية أخرى متنوعةأكرب من العمالء مما جيعل البنك حيقق عوائد أكرب يف جماالت مصر 
 .1والتبادل التجاري بالداخل واخلارج

التجارية ،  سواقاأل يف املتعاملني بني الثقة توفري على عملي كونه يف الضمان خطاب أمهية تتمثلأي الباحث: ر 
 معوقات أو أعطال أي وتفادي األعمال انتظام حسن على يساعد أنه كما.العاملي أو احمللي املستوى على سواء
 جماالت من العديد يف االستثمار ألغراض،واألموال العمل تدفق إىل بدوره يؤدي ما وهول،العم بتأخري ترتبط

 يف التشغيل دورة انتظام يضمن مبااملستوردة، اخلام، واملواد اإلنتاج مستلزمات تدفق عن فضال ي.االقتصاد النشاط
 للمستفيد ميكن حيث النقود عن بديال ليكون الضمان خطاب ويصلح. عامة بصفة وطينال االقتصاد ويف املصانع

 يف املذكور املبلغ حدود يف وذلك،بالتزاماته العميل يوف مل إذا البنك من مستحقاته على احلصول اخلطاب من
 وهو،باملتعاملني تلحق أن ميكن اليت اخلسائر أو الضرر منع إىل الضمان خطاب يؤدي ،كذلك2الضمان خطاب

 استقرار ةمث ومن.املالية حقوقهم على،،خاصة يف جمال التجارة اخلارجيةاملتعاملني هؤالء اطمئنان إىل يؤدي ما
اعتمادات التجارة  يف الثقة دعم يعمل علىمما واخلارجية، الداخلية التجارة حركة وتنمية،االقتصادي النشاط

  ياحتياط كضمان،عليها بكفالته يوقع،أو بقبوهلا الورقة على البنك يوقع حيث.البنوك أحد على املسحوبةاخلارجية،

 بنوكال بني الضمان خبطابات التعامل انتشار رغملخطاب الضمان في التجارة الدولية: التنظيم التشريعي-ثانيا
 ينظم مل اجلزائري التجاري فالقانون الدول، من العديد تشريعات غرار على تشريعي بتنظيم حيظ مل أنه إال اجلزائرية،
 الذي بالتوقيع االلتزام ضمن تصنيفه ميكن أنه إال.الدول معظم فعلت كما له تعريف أي يعط ومل الضمان خطاب
 كل األمر، هذا مفهوم يف قرض عملية يشكلبقوهلا: )) 83/55 رقم الرئاسي من األمر 20/5ةاملاد عليه نصت
 لصاحل مبوجبه يأخذ أو آخر، شخص تصرف حتت أموال بوضع يعد أو ما شخص مبوجبه يضع عوض لقاء عمل

 بني من يعد الضمان فخطاب.3((الضمان أو والكفالة االحتياطي كالضمان بالتوقيع التزاما اآلخر الشخص
 وبصفة اجلزائري املشرع أحال فقد وبالتايل.املايل مركزه إىل استنادا بنكال توقيع جمرد عن تنشأ اليت االلتزامات

 يف اخلارجية التجارة مستوى على الضمانات هذه أن غري.والقرض النقد قانون إىل الضمان خطاب تنظيم ضمنية
                                                           

سابق،  حبث بعنوان:خطاب الضمان حجر زاوية يف العمليات التجارية واملشاريع احلكومية،منشور جبريدة القبس الكويتية، النسخة االلكرتونية،مرجع 1
 54422العدد – 6853سبتمرب 58يوم الثالثاء

والنشر،  للطباعة الوسام دار والقانونية، واحملاسبية االقتصادية النواحي من-املصرفية والضمانات املستندية السيسي:االعتمادات حسن الدين صالح 2
 566،ص 5220، 5مصر، ط

 أوت 26 يف املؤرخ 58/84 رقم باألمر واملعدل والقرض بالنقد املتعلق 2003 أوت 26 يف املؤرخ 83/55 رقم من األمر الرئاسي 20/5املادة 3
6858 
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 اجلزائريني العموميني املتعاملني على يشرتط ،كان 1985سنة وقبل املرحلة هذه ففي ملحوظا، تطورا عرفت اجلزائر
 وتطبيق الضمان معىن غياب الفرتة هذه يف يالحظ ما أهم أن غري جتارية، لعقود إمضائهم عند ضمانات اكتتاب
 الضمانات، أنواع اختيار يف التامة احلرية للمتعاملني وكان املدين، القانون يف عليها املنصوص الكفالة ملفهوم

 من العديد نشوء إىل أدى مما أخرى، إىل حالة من خيتلف حتريرها كان واليت الضمانات، نصوص اختيار وبالتايل
 لذلك ونتيجة .الضمان طلبات تنفيذ أجل من اجلزائريون املتعاملون يواجهها اليت الصعوبات بسبب النزاعات
 لنماذج وفقا اجلزائرية املصرفية الضمانات نصوص توحيد على املالية وزارة وصاية وحتت اجلزائرية بنوكال عملت

 هذه كرست كما.1معها املتعامل األجنبية البنوك وكذا االقتصاديني، املتعاملني احمللية، بنوكال مجيع على تطبق ثابتة
 تنفيذ يف صعوبات هناك بقيت ذلك ورغم املستقلة، الضمانات هبا تتميز واليت طلب، ألول الدفع خاصية النماذج

 السلطة كونه اجلزائر، بنك قام وفعال .إلصدارها جديدة شروط لوضع السلطات تدخل تستدعي الضمانات هذه
 البنوك قبل من املقابلة والضمانات الضمان خطابات بإصدار املتعلق التنظيم بإصدار اجلزائر يف األوىل النقدية

 التعامل التنظيم هذا ومنع، 1994 فيفري 02 يف املؤرخ24/81رقم التطبيق بتعليمة واتبع.2املعتمدة الوسيطة
 من مقابل ضمان على احلصول قبل الضمانات من نوع ي أ إصدار بنك ألي ميكن فال املباشرة، بالضمانات

 3/6املادة تنص حيث .الدول بني ينشأ أن ميكن نزاع ألي جتنبا دوليا، به معرتف األوىل الدرجة من أجنيب بنك
 عقد طرف من مسبقا الضمان من النوع هذا يغطى أن جيبالسالف الذكر على أنه: )) 23/83من التنظيم رقم 

 أن إىل اإلشارة وجتدر ((.املعتمد الوسيط البنك لصاحل األوىل الدرجة من أجنيب بنك عن صادر الضمان، مقابل
 واضح تشريعي وإطار االلتزامات واحرتام واالستقرار الثقة تسوده مستقرا مناخا يتطلب الضمان خطاب تطبيق
 القانون يف جند املقارنة للتشريعات بالنسبةو .3والتجارية املالية املعامالت يف املتداخلة األطراف حقوق حلماية

 الناحية من وجود هلا أصبح املصرفية، واألعراف للممارسة الضمان خطابات ختضع كانت وبعدما،4الفرنسي
 ، 2006 مارس 23 يف املؤرخ 342/6882رقم األمر مبوجب التأمينات على ورد الذي التعديل فبعدالتشريعية،

 بناء الضامن مبوجبه يلتزم التزام))بأنه الضمان خلطاب تعريف على الفرنسي املدين القانون من 2321 املادة نصت
 يلزم ال والضامن .املبينة الكيفيات على بناء أو األوىل املطالبة مبجرد معني مبلغ بدفع الغري، طرف من التزام على

                                                           

 موحدة مناذج بإعداد املتعلقة 5202جانفي 21 يف املؤرخة 171 رقم والتعليمة ، 1985 جوان 05 يف املؤرخة 532 رقم املالية وزارة تعليمة 1
 .الدولية البنكية للضمانات

 املعتمدة ،اجلريدة الوسيطة البنوك قبل من املقابلة والضمانات الضمان خطابات بإصدار املتعلق 1993 جانفي 03 يف املؤرخ 02/93التنظيم رقم  2
 1993 مارس 14 يف املؤرخة 17 رقم الرمسية

 57،ص ،مرجع سابقمنها اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية الضمان أمقران راضية: خطابات 3
4 Philippe Neau-Leduc, Droit bancaire, Dalloz, Paris-France, 4ème édition ، 2010, p261-262. 
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 أي إبداء للضامن ميكن ال.اآلمر مع التواطؤ أو املستفيد طرف من ظاهر تعسف أو غش وجود حالة يف بالوفاء
 وبالتايل.ف((خمال اتفاق وجود حالة يف ال إ املضمون االلتزام الضمان هذا يتبع أن ميكن ال.الدفع على اعرتاض

 يكون اليت احلالة معاجلة أغفلت 2321 املادة أن غري.مسمى عقدا الضمان خطاب أصبح النص هذا خالل ومن
 خطابات نظم فقد املصري املشرع أما.1التعسف أو الغش يف مشرتك أو تواطؤ حالة يف الضمان من املستفيد فيها

 لسنة 17 رقم اجلديد املصري التجاري القانون من 355 املادة نصت حيث التجاري، القانون ضمن الضمان
 بدفع اآلمر يسمى شخص طلب على بناء البنك من يصدر مكتوب تعهد الضمان خطاب أن))على 1999

 ودون اخلطاب يف املعينة املدة خالل ذلك منه طلب إذا املستفيد يسمى آخر لشخص للتعيني قابل أو معني مبلغ
 متيز اليت اخلصائص أهم إبراز حماولة حيث من متشاهبة كلها التعاريف هذه أن ويالحظ.2((معارضة بأية اعتداد

 خطاب على النص تنظيم من تشريعاهتا خلت دول عدة أن إىل اإلشارة وجتدر.الكفالة عن الضمان خطاب
 .اخل... والسعودي األردين كالتشريع وتنظيمه الضمان

 والعملية الفنية الشؤون جلنة اهتمام حمل،الضمان خطاب موضوع يزال وال كان فقد :الدويل اجملال يف أما-
 يف توازن وإحداث الدولية التجارة لتعزيز مبادئ وضع يف مهمتها ترتكز واليت الدولية، التجارة غرفة يف املصرفية
 للضمانات املوحدة القواعد حتمل اليت ،68/2/5270 يف 325 رقم النشرة بإصدار فقامت األطراف، عالقات
 على واضعيها اهتمام واقتصر القانونية طبيعتها وحتديد طلب أول لدى الضمانات جتاهلت أهنا غري ،3ةالتعاقدي
 على تطبق أهنا على))القواعد هذه من( 5) املادة تنص حيث ذلك، شروط وحتديد بالضمان املطالبة تربير عنصر

 على تطبق القواعد هذه فأصبحت((.ووصفه تسميته كانت أيا مشابه تعهد أو ضمان أي أو ،كفالةضمانة، كل
 مما األخرى، الضمانات عن الضمان خلطاب القانونية الطبيعة اختالف رغم طبيعتها، كانت مهما الضمانات كل
 لسنة الطلب لدى بالضمانات املتعلقة القواعد يف واملتمثلة الضمان، خطاب لتنظيم جديدة قواعد وضع إىل أدى

 وكثرة الضمان خبطاب التعامل تزايد الدولية التجارة غرفة عمل على القائمون رأى حيث.4458رقم حتت 1992
 ألول الضمانات وهي جديدة قواعد ووضع املوضوع دراسة يستدعي مما الصدد هذا يف واملمارسات األعراف
 يف القواعد هذه نصت فقد الكفاالت، عن مييزها مما األطراف بني العالقات استقاللية على أكدت واليت طلب،

                                                           

1 Andrés prûm, L’autonomie légal des garanties à première demande, revue ، de droit bancaire 
et financier, Mai-Juin 2006, p1. 

 5222لسنة 57 رقم املصري التجارة قانون311املادة رقم  2
 التعاقدية بالضمانات املتعلقة 68/2/5270يف الصادرة 325 رقم النشرة 3
 الطلب. لدى بالضمانات املتعلقة 1992 /ماي يف الصادرة 458 رقم النشرة 4
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 بالضمان إليه يشار والذي الطلب حتت الضمان خطاب القواعد، هذه بتطبيق يتعلق فيما))"أ" فقرة األوىل، مادهتا
 أو جهة أي أو تأمني شركة أو بنك من صادر وصفه أو مسماه كان أيا بالدفع تعهد أو سند أو ضمان أي يعين
 بناء الضمان نصوص مع يتفق ما تقدمي عند نقديا حمددا مبلغا يدفع بأن كتابة يتعهد(بالضامن إليه يشارص)شخ
 أو معماري من صادرة شهادة املثال سبيل على)مستندات أو آخر مستند أي بالدفع،أو كتايب طلب على

 :على بناء يصدر التعهد وهذا الضمان يف عليه منصوص هو ما حسب (حتكيم حكم أو حمكمة حكم مهندس،

 (.اآلمر أو املوكل أي باألصيل يلي فيما إليه يشار) شخص من صادر التزام ومبوجب تعليمات أو طلب -

 إليه يشار) شخص أو جهة أي أو تأمني شركة أو بنك من مسؤولية وعلى تعليمات أو طلب على بناء -
 أي إىل األصيل من الصادرة التعليمات جبو مب يتصرف والذي ،(املقابل الضامن أو للتعليمات املصدر بالطرف

 أو العقد عن منفصلة عمليات بطبيعتها الضمانات)) /ب6املادة تنص كما.(.((باملستفيد إليه يشارر)آخ طرف
 هبذا يلتزمون أو شأن، شكل بأي هلم ليس والضامنون له، أساسا هي تكون اليت املناقصات شروط أو العقود
 ضمان أي نطاق يف الضامن ويلزم الضمان، يف إليها إشارة وجود من بالرغم املناقصات شروط أو العقود أو العقد

 أخرى مستندات أي أو بالدفع كتايب طلب تقدمي مقابل الضمان يف عليها املنصوص املبالغ أو املبلغ يدفع أن
 غري القواعد هذه أن إىل اإلشارة وجتدر((.الضمان لنصوص مطابقة ظاهرها يف تبدو واليت الضمان، يف حمددة
 جناح رغم أنه غري .الضمان طلب ضمن بتطبيقها التمسك من البد اختياري طابع ذات باعتبارها لألطراف ملزمة
 وفراغ نقص وكذا الوضوح، وعدم التناقض، من نوع نصوصها يشوب أنه إال كبرية، بسرعة وانتشارها القواعد هذه
 واختاذ الغش كحالة التنفيذ، حيز ووضعه الضمان خبطابات متعلقة بالغة أمهية ذات مسائل عدة تنظيم لعدم

 أصدرت ، 2010 يوليو ويف القواعد، هذه إصدار من سنوات عدة وبعد .احلالة هذه ملواجهة املستعجلة التدابري
 وهو جديد رقم حتت1992 لسنة طلب ألول للضمانات املوحدة للقواعد اجلديد التنقيح الدولية التجارة غرفة

 ولكنها ، 1992 لسنة 458 رقم للقواعد حتديث جمرد الضمان خلطابات اجلديدة القواعد هذه تعترب وال.758
 من الضمان خطاب على املوضوعة للقيود جديدة حلوال استحدثت كما ومشوال، ودقة وضوحا أكثر قواعد تضع
 1لاليونسرتا اتفاقية ننسى وال .املتعاملة األطراف كافة حقوق ومحاية النزاعات وتفادي املمارسات تطوير أجل

 وخطابات الضمان خطابات فيها مبا للضمانات القواعد من جمموعة تتضمن واليت ،55/56/5221يف  الصادرة
 القضائية والتدابري املستفيد من كالغش به يتعلق وما الضمان خطاب االتفاقية هذه وتعاجل الضامنة، االعتمادات

                                                           

 Uncitral United nations on international, trade law لكلمة: اختصار هي 1
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 املطالبة يف والتزييف التزوير بوجود االدعاءات على الضامنون رد كيفية توحيد هبدف وذلك اختاذها، الواجب
 هذه وضعت وقد اإلفريقية الدول يف األعمال بقانون هتتم إفريقية منظمة فهي OHADA منظمة ما أ.بالوفاء
 والضمانات البنكية الكفاالت تعاجل األعضاء الدول بني اتفاقية شكل يف قانونية قواعد ، 1997 سنة يف املنظمة

 .1مادة وثالثني مثان جمموع من مادة عشرة إحدى يف الضمان خطاب موضوع وعاجلت املستقلة،

 

 

 

 

 

 

 

 

الكثري   تتبدل،اإلسالمي العامل أصابت اليت زاميةهنواال والتأخر املادية، القوى موازين النقالب نتيجة:الخاتمة 
 املصرفية األعمال التقليد وجوه أخطر من وكان م،هتحيا أمور كل يف الغرب يقلدون املسلمون أصبح، و األمورمن 

 :2أبرزها اإلسالمية النظر وجهة من كثرية عيوب على القائم.واستثمار األموال يف البنوك الربوية

 الناس من األموال يأخذ حيث ،مقابل دون وعطاء أخذا بالفائدة التعامل أساس على يقوم األسلوب هذا ان-5
 احملددة الثابتة الفائدة ثابتة.وهذه فائدة عليها ويأخذ للغري، قروضا بإعطائها ويقوم ثابتة، فائدة عليها ويعطيهم
 مع االنسجام على قادر غري جيعله ما باالتفاق.وهذا احملرمة الديون ربا العطاء،هي أو األخذ يف سواء مسبقا،
 . احلنيف اإلسالم تعاليم

                                                           

 65منها،مرجع سابق ،ص اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية الضمان أمقران راضية: خطابات 1
 300،ص 5272احلقوق،القاهرة،مصر، كلية دكتوراه، اإلسالمية،رسالة الشريعة مع يتفق مبا املصرفية األعمال تطوير أمحد: حسن محود سامي 2
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 املشاريع، إقامة من الوحيدين املستفيدين األموال أصحاب جيعل مما ؛ الوفاء على القادر مع إال يتعامل ال نهأ-6
 ميول مال على حيصل أن املال ميلك ال ممن الكفاءة صاحب يستطيع وال العمل، يف الكفاءة لديهم يكن مل وإن

 . بأجر العمل إىل فيلجأ مشروعا إنتاجيا،

 أكثر يتحول بينما املال، رأس على مسيطرة معينة فئة تصبح حبيث الطبقية، يكرس بالربا التعامل أسلوب نأ-3
 . العيش لقمة وراء والنهار الليل يركضون فقراء عمال إىل اجملتمع

 تؤديه الذي الدور بنفس ويقوم.الغايات حيقق حبيث ،املصريف األسلوب هلذا البديل إجياد من الواجب  كان  لذا
 وظهور الدولية، املتغريات ظل ففي فكرة البنوك االسالمية. هو البديل وهذا احلرام، الربا عن بعيدا الربوية، البنوك

 بالربا، التعامل من خيلصهم ما عندهم جيدوا أن آملني واملفكرين العلماء إىل الناس تطلع جديد، بثوب اإلسالم
 اإلسالميةالبنوك فأصبحت الوجود، حيز إىل وإخراجها حتقيقها على ساعدت عوامل الفكرة لتلك اهلل هيأ وقد

 :1نذكر العوامل تلك ومن واقعة، حقيقة

 الربوية بنوكال أن املعروف منف :2اإلسالمي العامل مستوى على وتفهمها اإلسالمية، بنوكال قيام فكرة نضوج -أوال
 مبصلحة واملهتمون الغيورون بدأ اإلسالمية الديار من العسكري االحتالل وخبروج.االحتالل بوجود وجدت،

 يف النضوج درجة إىل وصلت حىت الفكرة لتلك يروجون فأخذوا ، الربوية البنوك لتلك بالبديل يطالبون املسلمني
 املسألة هذه وأصبحت بالربا، التعامل بتحرمي الفتاوى بإصدار بعضهم يقوم أن غريبا يكن ومل اإلسالمي الشارع

 . الدارسني من العديد اهتمام حمط

 الثاين السنوي للمؤمتر اخلتامية والتوصيات القرارات شكلت حيث:3الفكرة لتحقيق اإلسالمية املؤمترات عقد -انيثا
 واألعمال ، الفائدة موضوع حبثو م،5221هاملوافق5301 سنة القاهرة يف عقد الذي،اإلسالمية البحوث معجمل

 يسمى ما بني ذلك يف فرق وال حمرم، ربا كلها القروض أنواع على الفائدة :))صرحية هقرارات كانتفاملصرفية،
 تبيحه ال حمرم، بالربا اإلقراض وإن حرام، وقليله الربا كثري وإن.. اإلنتاجي القرض يسمى وما االستهالكي، القرض
 املال رجال ودعت الربوي، للنظام البديل إجياد على اشتملت قد القرارات أن كما.4(( ضرورة وال حاجة

                                                           

 515،صمرجع سابق املعاصرة، اإلسالمية املصارف من الشريعة موقف اهلل: العبادي عبد 1
 االحتاد اإلسالمية، البنوك حول جواب ومائة سؤال مائة املصري: نعمان وحممود إبراهيم، إمساعيل وحممد العزيز، عبد أمحد .د : أخرين و النجار 2

 2،ص 5205، 6مصر،ط اإلسالمية، القاهرة، للبنوك الدويل
 614،ص 5،جمرجع سابق املعاصرة، الفقهية والقضايا اإلسالمي االقتصاد أمحد: علي السالوس 3
 485م،ص 5221 -ه 5301 لسنة الثاين السنوي املؤمتر والتوصيات، القرارات :اإلسالمية البحوث جممع 4
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 فقد التطبيقي، العملي الصعيد على وأما.الواقع أرض على القرارات هذه تفعيل إىل املسلمني وعلماء واالقتصاد
 . الربوي األساس على تعاملها يف تقوم ال إسالميةبنوك  إلنشاء إسالمي بلد من أكثر يف حماوالت تظهر بدأت

 البحوث جممع مؤمتر عن الصادرة والتوصيات القرارات كانت:1وواقعا حقيقة اإلسالمية،وقيامها لبنوكا إنشاء-ثالثا
 ، املسلمني تواجه اليت،واالقتصادية االجتماعية للمشاكل احللول تقدمي يف املسلمني رغبة متثل،الثاين اإلسالمية

 اإلسالمي، املؤمتر لنداء واستجابة،املاضي القرن من السبعينات منتصف ففي.أفضل مستقبل لبناء واستعدادهم
 فكان.االقتصادي للعمل ةا،واحملطمهنلكيا ةاملدمر  الربوية بالنظم التعامل من التخلص يف اإلسالمية الشعوب ورغبة
 يف موجودة بنوكال هذه وأصبحت اإلسالمية، الشريعة أحكام من عملها تستمد ،مصرفية مؤسسات إجياد البديل

 : 2مسارين على فيها العمل بدأ وقد اإلسالمية، الشعوب واقع

 دلتا يف (غمر ميت )بنك أشهرها وكان للتنمية، حملي مال رأس لتجميع ادخار بنوك بإنشاء مصر يف بدأ :األول
 . السودان يف مماثلة وحماولة مصر،

 إسالمي أساس على البرتولية الثروة باستثمار للتمويل مالية مؤسسات بإنشاء العمل اخلليج منطقة يف بدأ: الثاين
ئ فأنش.اإلسالمي العامل بلدان ،لتعم كافة اإلسالمية بنوكال تعددت مث التنمية، بنوك أو التمويل بيوت صورة يف

اإلسالمية  بنوكمث تاله قيام عدد من ال 5271إسالمي يف العامل عام  بنك كأول،مصرف ديب اإلسالمي 
وشركات االستثمار اإلسالمية، كما أن كثري من البنوك احمللية فتحت نوافذ تعامل إسالمي وبعض البنوك حتول 

وتنطلق البنوك اإلسالمية يف عملياهتا االستثمارية ملتزمة االلتزام التام بأسس .3بنوك إسالميةبصورة كاملة إىل 
  .4وأركان االقتصاد اإلسالمي

                                                           

 517 اإلسالمية املعاصرة،مرجع سابق، املصارف من الشريعة موقف : العبادي 1
 .574،ص 5224، 5العريب،القاهرة،ط لإلعالم الزهراء املستقبل، حممد:آفاق توفيق الشاوي2
تنتهج هذا كما هو احلال يف دولة السودان اليت حولت كل تعامالهتا املصرفية سواء احمللية أو اخلارجية إىل تعامالت إسالمية حبتة. وهي أول دوله  3

 النهج من خالل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمي، يف اجلهاز املصريف بصورة متكاملة.
 :يفأركان االقتصاد اإلسالمي املتمثلة  4

 منع التعامل بسعر الفائدة وكل أشكاهلا )أخًذا أو عطاًء(.-أ
 امللكية املزدوجة )اخلاصة والعامة(-ب
 .التمسك بقاعدة )احلالل واحلرام(يف الشريعة اإلسالمية واملوجهات اإلسالمية األخرى -ج
 . مبدأ الغنم وعليه الغرم أي توزيع األرباح واخلسائر-د
 .لكسبرفع شعار العمل أساس ا -ه
 .توجيه املدخرات إىل اجملاالت اليت ختدم التنمية االقتصادية-و
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البنوك اإلسالمية خالل العقد األخري من حيث تنوع املنتجات واخلدمات املصرفية والتمويلية اليت تطورت أعمال ف
املقدمة للعمالء ما يزيد عن ثالثون خدمة مصرفية ،حيث بلغت اخلدمات املصرفية االسالمية.تقدمها لعمالئها

حيث توفر صيغ  ،نح التمويل للعمالءكما متيزت البنوك االسالمية بشكل كبري يف جمال م.ألحكام الشريعةمطابقة 
ومن تلك الصيغ صيغة املراحبة لآلمر بالشراء واملشاركة بأنواعها .خمتلفة ومتنوعة لتمويل أنشطتهم املتعددة

الصيغ  تلك .وتتميزغريهاوالبيع بالتقسيط و  ،وبيع السلم ي،املتعددة،واملضاربة واالستصناع  والتأجري التمليك
كما تتميز كل صيغة .ولكافة القطاعات االقتصادية،التمويلية باملرونة اليت متكنها من تلبية رغبات العمالء املتنوعة

من تلك الصيغ بإمكانية استخدامها لتمويل نشاط ال ميكن لصيغة أخرى متويله،فما يصلح للتمويل باملراحبة ال 
واإلطار ،ورغم حمدودية مواردها،تطبيق العملي فالبنوك اإلسالميةوعلى صعيد الباإلستصناع وهكذا.ميكن متويله 

إال أهنا جسدت مفهوم أهنا ضرورة بشرية.فعلى سبيل املثال،وعلى مستوى .القانوين الضيق الذي تتحرك من خالله
استطاعت أن متول استرياد السلع الضرورية من أغذية وطاقة ومواد خام  فقداملشروعات واإلجنازات الكبرية 

لباكستان،ومولت صادرات بعض الدول كرتكيا،ومولت أسطول اخلطوط املاليزية والبنغالية وبناء حمطات كهرباء 
ا أهنا ومشروعات سكنية يف إندونيسيا،ومشروع حبرية تونس العمالق،كم،بباكستان،ومولت إنشاء مطار كواالملبور

،يف مجهورية مصر حولت كثريا من األيدي العاملة وأصحاب احلرف واملهارات من طبقة العمال إىل طبقة املالك
.كما غريت يف ،يف كافة دول اخلليج العريب،ومولت احتياجات اخلرباء واملهندسني واألطباء بأدوات العملالعربية

وللعمـال .ب البنوك للمزارعني عن طريق عقدي املزارعة واملغارسةبنية عمالء البنوك تغيريا جذريا ففتـحت مبوجبه أبوا
يف اخلدمات اليت تقدمها البنوك هذا التميز  رغمو نت حمرومة من التعامل مع البنوك.وغريهم من الفئات اليت كا

 :مثلتطورها، طريق يف تقف اليت واملشاكل املعوقات من جمموعة من تعاين تزال ال االسالمية،اال أهنا

 يف االحكام بينما.راءاآل ثابتة االسالمية العقيدة يف االحكام انفمن املعلوم :الفقهية االراء وتشعب كثرة-5
 راءآ ظهرت فقد الفتاوى، على االسالمي االقتصادي الفكر اعتماد وبسبب.راءاآل متعددة الشرعية املسائل
 كل يف ،شرعية رقابية هيئة لوجود وذلك عليها، االعتماد االسالمية للبنوك ميكن خالهلا من اليت ومتنوعة متعددة

 له من اليها ينظم ان وميكن املعامالت فقه يف املتخصصني الفقهاء من مستقلة جمموعة من تتكون.اسالمي بنك
 التزامها من للتاكد عليها واالشراف ومراقبتها املالية املؤسسة نشاطات توجيه املعامالت،ووظيفتها بفقه املام

 القضائي احلكم قوة هلا هناوكأ االسالمية املالية للمؤسسة ملزمة وفتاوى قرارات وتصدر.االسالمية الشريعة باحكام
                                                                                                                                                                                     

 .ربط أهداف التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية-ز
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 حرية يف الناس ووقع .حيرمه من ومنهم التمويل، او التصرف هذا يبيح من الفقهاء فمن .1تنفيذها وجوب يف
 ادارة عن املسؤولني لدى فكرية مشكلة حلدوث دىأ مما.مبضموهنا واالختالف راءاآل يف التعددية هذه بسبب
 .االساس هذا على املصرفية الصيغ بعض تعطيل واىل االسالمية البنوك

 الباحثني لدى ومعارضة مؤيدة خمتلفة، فعل ردود الربط هذه أثار لقد : باإلسالم البنوك هذه تسمية ربط-6
 ظهرت اليت الفرتة إىل بالنظر .وسليم،ضروري الوضع هذا أن إىل يرى األول،وانقسامهم اىل اجتاهني.واملختصني

 من يطبق أن ميكن اإلسالمي النظام أن على ودليال التحدي من كنوع جاءت)) اهنأ يرون اليت البنوك، هذه فيها
 وفق الربوية البنوك فيها تعمل اليت االتجملا مجيع غطى قد الدول خمتلف يف إسالمي بنك وكل البنوك، خالل
 غري، ليس وراءه تتسرت درعا اإلسالم استعملت البنوك هذه أن إىل ، الثاين االجتاه وذهب.2((اإلسالمي النظام

  (إسالم )بكلمة البنوك هذه اسم اقرتان حول اجلدل وأدى.3 التسمية يف إال التقليدية البنوك عن ختتلف ال اهنوأ
 قرارا، (اإلسالمية البنوك اسرتاتيجية )لدراسة ، 1988 أكتوبر يف اخلرطوم، يف اجتمعوا الذين املؤمترين اختاذ إىل
 .4((واإلنتاجي التنموي الدور عن تعرب أخرى بالفتة واستبداهلا،اإلسالمية الالفتة عن مؤقتا التخلي بضرورة))قال

 بنوكا ) تضم اهنأ رغم اليت ( الربكة دلة ) جمموعة يف متمثل واقعي، مثال اإلشارة هذه يف اإلسالمية وللبنوك
 وهي امسها، من تتحدد هويتها جتعل مل إذ ذلك، إىل تشري بكلمة منها أي اسم تقرن مل اهنفإ (إسالمية وشركات

 موضع يف يوضع أن أو األمور هذه يف به يزج أن من أكرب اإلسالم إن: )) قال حيث رئيسها برره اختيار مسألة
 ألنه وأيضا املربر، لنفس االجتاه هذا كثريون أيد وقد ،5(( استخدامها أسيء أو التجارب فشلت إذا للغلط يعرضه

 هذه عمل طبيعة أن ونعتقد .وشكال مضمونا إسالميا يصبح لكي شيء ألي( إسالم ) كلمة تكفي ال
 واقعها إىل األقرب اهنأل (( املشاركة مؤسسات )) األصح على أو بنوكا نفسها تسمي أن عليها تفرض املؤسسات

 عن بذلك فتخرج واخلسائر األرباح يف املشاركة بنظام وإمنا بالفوائد تتعامل ال مبدئًيا فهي والقانوين، العملي
 عالقات هبم اهتعالقا فتكون واملستثمرين، الودائع أصحاب تشارك دامت ما البنوك لعمل القانوين التحديد

                                                           

امل ،رابطة الع نزيه محاد:اهليئات الشرعية يف البنوك االسالمية)معامل وضوابط(، حبث منشور يف جملة اجملمع الفقهي االسالمي، اجملمع الفقهي االسالمي 1
 603،ص 6884، 52االسالمي، مكة املكرمة،العدد 

 45،ص م 1984 نوفمرب ، 39 العدد اإلسالمي، االقتصاد جملة ، أحد من اعرتافًا تنتظر ال اإلسالمية البنوك : لوتاه أمحد 2
 14 ص، 4/6/5204  ،يف األوسط الشرق جريدة إسالمي، غري لواقع إسالمي طالء – اإلسالمية البنوك : راشد على حسني 3
 بأهنا منه  يفهم أال جيب إسالمية بأن القول أن إىل يذهب ، والذي 62/55/5200 يف األهرام جريدة حال، يريد اإلسالمي املال فهمي هويدي: 4

 الثاين العام املؤمتر هو املؤمتر وهذا االنتماء اإلسالمي، صدق على أكيًدا دليال ليست اإلسالمية الالفتة أن كما اإلسالمي باملسلك التزاًما بالضرورة
 .5200أكتوبر 67-61من  اخلرطوم يف انعقد الذي اإلسالمية للبنوك

 55،ص 66/82/5228 يف األوسط الشرق جريدة . اجملموعة أعمال حول حوار : الربكة دلة جمموعة رئيس 5
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 يف التونسي السعودي التمويل بيت)لدى فعال التسمية هذه استخدمت ولقد .ومديونية دائنية عالقات ال مشاركة
 حتول م 2003 لعام يناير شهر من 18 يوم فيف واقعي آخر مثال وهناك.( 1م1987ةسن الرابع السنوي تقريره
  .الصادرات تنمية بنك اسم إىل بالسودان اإلسالمي الغرب بنك اسم

 من الكثري يف يؤدي قد مما معها، املتعاملني او فيها العاملني لدى سواء.واالميان،اخلربة وضعف التجربة حداثة-3
 املتخصص الفقيه على احلصول وصعوبة.الشرعية والقواعد،االسالمية واالخالق بالقيم االلتزام عدم اىل احلاالت

 على حتتم ،اإلسالمي بنكال شعارها يرفع اليت اإلسالمية الالفتةف .االسالمية الشريعة مبوجب املصرفية مالتباملعا
 كما احلنيف، ديننا عليها حث اليت واألخالق والقيم املبادئ حيث من لغريهم، قدوة يكونوا أن فيه العاملني كل
 والنضج الثقايف، الوعي طريق عن العمل لتسيري الالزمة البشرية واملهارات الكفاءات وجود العاملني على حتتم

 .الشرعية واملراقبة اإلمياين،

 طريق يف تقف اليت والتحديات املشكالت واخطر اهم من املشكلة هذه وتعد: القانونية احلماية كفاية عدم-4
 هذه عمل تطور امام حائال تقف اليت املشكالت من فهذه. املنشودة اهدافها وحتقيق االسالمية، البنوك تطور

 املالئم غري القانوين التنظيم هلذا اخضاعها اىل يؤدي قد.النافذ البنوك قانون اىل االسالمية البنوك خضوعفالبنوك،
  .الربوية البنوك التقليدية احدى هي وكأمنا،عليها املرتتبة االلتزامات حتملها واىل وخصوصيتها، لطبيعتها

 كبريا حتديا حبق يعد مما االسالمية، البنوك من العديد لدى احلديثة والتكنولوجية التقنية االمكانيات ضعف-1
بعدما  وخصوصا واالقتصادية القانونية احلياة يف العملي بواقعها والنهوض االسالمية البنوك مسرية تطور امام

 .املصرفية اعماهلا يف احلديثة التقنيات وظفت اليت االلكرتونية البنوك ظهرت

 والتاجري السلعي كاالستثمار.االجل القصرية املشروعات على االسالمية البنوك يف التمويل سياسات تركيز-2
 ان حيث والتمويل، االستثمار اساليب يف لالحنراف ذلك ادى مما،واملراحبة بالتقسيط البيع وعمليات ،التمويلي

 فان وعليه.املراحبات من والتقليل واملشاركة املضاربة مبجاالت بالتوسع،البنوك اوصى االسالمي الفقهي اجملمع
 التحديات من يعد التمويل يف االجل الطويلة للمشروعات االفضلية واعطاء االستثمارية العمليات يف التنويع
 .االسالمية البنوك تواجه اليت الكبرية

                                                           

 21 ص ، م 1987 السنوي التقرير التونسي،  السعودي التمويل بيت : راجع 1
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 اليت التقليدية البنوك باقي حال حاهلا :الدولة يف املركزي البنك لرقابة خبضوعها املتصلة واملشكالت الصعوبات-7
 ال فهي للسيولة حتتاج عندما فمثال الودائع، قبول عند وعطاءا االئتمان منح عند اخذا الربوية، بالفوائد تتعامل
 خصم عمليات على او مينحها اليت القروض على ربوية فائدة يفرض انه بسبب، ذلك يف املركزي للبنك ترجع

 اخذا بالفائدة تتعامل ال االخرية ان حيث االسالمية الشريعة مع تتعارض االعمال هذه مثل كون.التجارية االوراق
 املصريف العمل حرمة او،حللية االخضر الضوء تعطي واليت الشرعية الرقابة وهي الرقابة من ثاين نوع وهناك وعطاءا،

 هلذا تعري ال ،البنوك االسالمية ان املالحظ من انه اال الرقابة، هلذه خاصة ومعايري اسس وهناك.ذاك او هذا
 البنك يضعها اليت النسب لذات خضوعها هي االخرى املشكالت ومن. تقليدية بنوك وكأهنا اهتماما اجلانب
 .منهما كل طبيعة يف االختالف من الرغم على التجارية للبنوك املركزي

 وان االسالمية، البنوك تواجه اليت الكبرية املشكالت من تعد وهي :السداد عن املوسرين املدينني تاخر مشكلة-0
 الفوائد فرضت السداد عن املدين تاخر كلما النه التقليدية التجارية البنوك لدى اصال موجودة غري املشكلة هذه
 الن البنوك هذه حركة امام عائق تعد املشكلة هذه فان االسالمية البنوك يف بينما الوقت، مرور مع وتزداد عليه

 ان لعلمه،الدفع لعدم الفرصة املماطل املوسر املدين يجد.فاملال راس على املشروطة الزيادة حرمت ااسالمية الشريعة
 االسالمية البنوك ان من الرغم وعلى.السداد عن املتأخرين عمالئها مديونية على فوائد تضيف ال االسالمية البنوك
 مجلة على يؤثر مما املماطلون يستغلها اليت الثغرات من مجلة هناك تبقى انه اال لذلك الالزمة االجراءات كل تتخذ

 .االسالمية للبنوك االستثمارات

 من عالية درجة يتطلب العوملة يف االندماج اصبح : اذاالسالمية البنوك عمل على وتأثرياهتا 1العوملة مشكلة-2
 االسواق على االنفتاح على قدرهتا وعدم الدولة دور هتميش اىل يؤدي لذلك.والتكنولوجية االقتصادية الكفاءة
 االساس احملرك الدولية التجارة ومنظمة الدويل النقد وصندوق الدويل كالبنك الدولية املؤسسات وتعترب العاملية
 عليها يضيع قد اخلارجي العامل عن وانغالقها احمللي الصعيد على االسالمية البنوك فاحنسار لذا.العوملة لظاهرة

                                                           

مل العوملة كمفهوم جتريدي مركب ذو ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.هي مبثابة حركة قوى السوق على مستوى عاملي.ووضع تعريف شا 1
ادي املتنامي قتصوحمدد للعوملة حمكوم بالفشل، بسبب تعقد وتشابك واتساع املفاهيم اليت ميكن ان ترتبط هبا.فقد عرفها البنك الدويل باهنا))التعاون اال

ر املتسارع جملموع دول العامل والذي حيتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع واخلدمات وتنوعها عرب احلدود اضافة لتدفق رؤوس االموال الدولية واالنتشا
ي اىل افاق عاملية حيث تعمل على للتكنولوجيا يف ارجاء العامل كله(( .كما ظهر مصطلح باسم العوملة البنكية: وهي خروج البنك من اطار التعامل احملل

ط املصريف الرجاء دمج نشاط البنك يف السوق العاملية.وهذا ال يعين التخلي عما هو قائم وموجه اىل السوق احمللية الوطنية بل تعين االنتقال مبحيط النشا
ليد عوجان: اداء املؤسسات املالية االسالمية يف عصر العوملة، العامل مع االحتفاظ باملركز الوطين مما جيعل اداءه اكثر فعالية وكفاءة ونشاطا. أنظر: و 

 5275حبث مقدم للمؤمتر السنوي الرابع عشر ، كلية الشريعة والقانون، جامعة االمارات، ص
 



 
381 

البنوك  طبيعة لتالئم واالمكانيات املعاجلات وضع من فالبد لتطورها الضرورية االستثمارية املزايا من الكثري
 .االسالمية

 بعد وخاصة،الكبرية املصرفية املنافسة يف يتمثل خطريا حتديا االسالمية البنوك تواجه:اذ  املصرفية املنافسة -58
 جلولة املهمة النتائج من االتفاقية هذه تعد حيثم.5227 عام املصرفية اخلدمات جتارة حترير اتفاقية تطبيق

 على مقصورا كان اجلولة هذه قبل االطراف املتعددة للتجارة الدولية القانونية القواعد تطبيق ان حيث االورغواي
 من العديد على االتفاقية ومشلت.اخلدمات يف التجارة ليشمل هذه االتفاقية ظل يف امتد انه اال.السلع يف التجارة

 واملصريف املايل التحرر حنو االجتاه ظل يف عموما البنوك لدخول ادى مما املصرفية اخلدمات بينها من كان اخلدمات
 اليت واإلجراءات للتنظيمات إزالة تطبيقها يف البعض وجد فقد االتفاقية هذه هبا جاءت اليت املزايا من الرغم وعلى

 غري تزال ال واليت االسالمية ومنها ،واحمللية العاملية البنوك بني املتكافئة غري املنافسة من نوع وخلق املنافسة من حتد
 إلزالة هتدف املالية اخلدمات يف التجارة عوملة ان كما .إمكانياهتا وضعف إحجامها حملدودية نظرا ملواجهتها مهيأة

 االمتيازات من االتفاقية تقلل وسوف أجانب، ام مواطنني أكانوا سواء للخدمات املوردين بني املعاملة يف التمييز
 .البنوك هلذه الدعم ضعف بسبب االتفاقية بنصوص االلتزام على وافقت اذا،اإلسالميةللبنوك  املمنوحة

 احلوكمة تطبيق مسألة اإلسالمية املالية واملؤسسات البنوك عمل تواجه اليت املشكالت من:ف احلوكمة تطبيق -55
 حتقيق وبالتايل البنك ادارة مسألة حق ومنح والعدالة الشفافية حتقيق ىلا عموما هتدفاليت  1الرشيدة احلاكميةأو 

 .العمل مصاحل مراعاة مع للمسامهني احلماية

 هذه وتركز 6و 5بازل جلنة مقررات مع التعامل كيفية يف مشكلة االسالمية املالية واملؤسسات البنوك تواجه-56
 .وادارهتا املخاطر مواجهة يتم خالهلا من اليت الكيفية على املقررات

ورغم املنافسة. على قدرهتا يف تشكيك من هبا احاط وما اإلسالمية، البنوك جتربة حداثة من الرغملكن وعلى 
 ان من احليوية االجتماعية ،االقتصادية القانونية التنظيمات هذه متكنت.تعدد املشاكل واملعوقات املذكورة سابقا

 املصريف العمل انتشار بينها ومن النجاحات، من الكثري حققت.فوالعاملي احمللي املصريف القطاع يف ركائزها تثبت
                                                           

مهيها، جمموعة من العالقات ما بني ادارة املؤسسة،و جملس ادارهتا،ومسا :هيCorporate Governance احلوكمة او احلاكمية الرشيدة" 1
مراقبة واجلهات االخرى اليت هلا اهتمام باملؤسسة. كما اهنا تبني اآللية اليت توضح من خالهلا اهداف املؤسسة والوسائل لتحقيق تلك االهداف و 

احية ومحلة االسهم حتقيقها.وعرفت ايضا باهنا: جمموعة من القواعد والنظم واالجراءات اليت حتقق افضل محاية وتوازن بني مصاحل ادارة املصرف من ن
الزمة املالية واصحاب املصاحل من ناحية اخرى. أنظر:شنايت صباح:املصارف االسالمية وحتديات العوملة املالية، حبث مقدم للملتقى الدويل الثاين حول ا

 58-2، ص 6882الراهنة والبدائل املالية واملصرفية، اجلزائر، 
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 البنوك وقيام االسالمية البنوك يف والتوسع والعاملي، االسالمي العريب املستويني على الدول من العديد يف االسالمي
 املشاركة بصيغ االقتصادية لالنشطة الالزم التمويل بتوفريهذه األخرية، وقياماسالمية. بنوك او فروع بفتح الربوية

 وحتقيق االسالمي واالقتصاد االسالمية البنوك يف بالدراسات اخلاصة واملراكز االحباث وتزايد واملراحبة، واملضاربة
 اليت واملعوقات املشاكل من الكثري االسالمية البنوك جتازتفأ.واالجتماعية االقتصادية الناحيتني من التنموي الدور
.اذ تشهد الساحة املصرفية ةملحوظهنضة  العمل املصريف اإلسالميويعرف وانتشارها، نشوئها طريق يف وقفت
 سواء يف شكل إنشاء بنوك إسالمية جديدة،واإلقليمية تطورًا هائاًل يف تقدمي العمليات املصرفية اإلسالميةاحمللية 

)مثل بنك البالد بالسعودية،بنك بوبيان بالكويت(أو حتول بنوك تقليدية اىل بنوك إسالمية)بنك اجلزيرة بالسعودية 
تقليدية إىل فروع إسالمية مثل)البنك األهلي التجاري،جمموعة  / بنك الشارقة باالمارات(أو يف شكل حتويل فروع

بنوك إسالمية  سامبا املالية،بنك الرياض ، البنك العريب،البنك السعودي الربيطاين بالسعودية(،هذا باإلضافة إىل
 بتقدمي العمليات،وسييت جروب ، SHBC وعلى الساحة الدولية تقوم مؤسسات مالية دولية مثل.قائمة بالفعل

املصرفية اإلسالمية،كما مت مؤخرًا إنشاء البنك اإلسالمي الربيطاين مبدينة لندن.وطبقًا آلخر إحصائية صادرة من 
اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.فقد بلغ عدد املؤسسات املالية اإلسالمية على مستوى العامل 

مليار،هذا خبالف حجم  625وحبجم اصول بلغت .مس دولة بقارات العامل اخل 40إسالميًا يف  بنكا 657
بنك وحبجم امجايل يصل إىل  388أعمال البنوك التقليدية اليت تقدم عمليات مصرفية إسالمية واليت تقدر حبوايل 

% سنوياً.هذا التطور يف 68% و 51مليار،ويبلغ معدل منو الصناعة املصرفية اإلسالمية بني  518أكثر من 
يف االسالمي مل يكن أحدا يتوقعه عندما بدأت أول جتربة إلنشاء بنك إسالمي ال يتعامل حجم العمل املصر 

بأسعار الفائدة آخذا أو عطاء،فكان التحدي الكبري لتلك املؤسسات املالية هي القدرة على تلبية إحتياجات 
وكان من أهم  الفائدة. راملتعاملني عن طريق تقدمي اخلدمات واملنتجات املالية واملصرفية بدون استخدام أسعا

عوامل جناح وإنتشار العمل املصريف اإلسالمي هو إلتزام تلك املؤسسات املالية بالضوابط الشرعية يف مجيع 
وكان من .معامالهتا،حيث تعد الضوابط الشرعية الركيزة األساسية اليت يتعامل هبا البنك االسالمي مع عمالئه

ية اإلسالمية ارتفاع حجم شرائح املتعاملني وزيادة معدل النمو إىل حوايل املستمر للصناعة املصرفنتائج التوسع 
% مما دفع بعض البنوك املركزية ومؤسسات النقد إيل إصدار قوانني خاصة بالبنوك اإلسالمية تتناسب مع 68

تحويل كافة ، كما أن هناك بعض الدول قامت ب ،وسوريا،وماليزيا وغريهاطبيعتها مثل البحرين واالمارات والكويت
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العمل املصريف  ىويشرف عل.1نظامها بالكامل اىل النظام املصريف االسالمي وهي باكستان وإيران والسودان
  : اإلسالمي العديد من اهليئات الدولية ومنها

ومقرها  5225واليت أنشئت عام  ( AAOIFI ) هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية-5
 50هتتم بإصدار معايري احملاسبة واملراجعة اخلاصة بالبنوك االسالمية وقد أصدرت حىت اآلن حوايل البحرين وهي 
 . معيارا حماسبيا

ومقره البحرين  6885الذي أنشئ عام  (GCIBFI )اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية واإلسالمية"-6
 . ميه ونشر الوعي العام حول العمل املصريف اإلسالميوالذي يهتم بتوفري املعلومات عن الصناعه املصرفية االسال

قام بتأسيسه العديد  م ومقره ماليزيا وقد6886نشئ عام والذي أ (IFSB ) جملس اخلدمات املالية اإلسالمية-3
من البنوك املركزية ومؤسسات النقد بالعامل،ومنها مؤسسة النقد العريب السعودي ومؤسسة نقد البحرين،وبنك 

ركزي مباليزيا،باإلضافة إىل البنك االسالمي للتنمية وصندوق النقد الدويل.ويهتم اجمللس بإصدار معايري نيجارا امل
 الرقابة واإلشراف وتطوير آليات إلدارة املخاطر بالبنوك االسالمية.

واجلهد لتطوير يف العمل املصريف االسالمي فما زال أمام البنوك االسالمية الكثري من التحديات ورغم هذا التطور 
أنظمة العمل واستخدام األساليب التكنولوجية احلديثة ،وتطوير وابتكار أدوات مالية حملية ودولية من أجل تلبية 
االحتياجات املتزايدة للعمالء ومواجهة املنافسة املصرفية باألسواق احمللية والدولية وخاصة بعد تطبيق قرارات 

عدم إملام عمالئها بصيغ التمويل اإلسالمية وكيفية  لبنوك االسالمية،حتديكما تواجه ا منظمة التجارة العاملية
والبعض اآلخر ،حيث أن غالبية العمالء كانت تتعامل مع البنوك التقليدية بنظام القرض .يف الواقع العملي تطبيقها

يتطلب من البنوك اإلسالمية مل يكن يلجأ إىل التعامل مع البنوك لعدم رغبته يف التعامل بأسعار الفائدة،وهذا األمر 
 أن تقوم بإيضاح صيغ التمويل اإلسالمي للعمالء وكيفية االستفادة من تلك الصيغ يف متويل مشروعاهتم.

منهج البنوك اإلسالمية أصبح ضرورة بشرية وشكل منهج التغيري والتجديد الذي تسعى إليه إذن وباختصار فإن 
 تنموية استثمارية مالية بأهنا ))مؤسسات إليها النظر .فيمكنالبنوك الشاملةفيما يعرف اآلن حبركة ،عامليا بنوكال

 وسيط ليست فهي والتعبدية، اإلنسانية غاياته حتقيق إىل وتسعى اإلسالم، مببادئ االلتزام على تقوم اجتماعية،
 عملية ووسيلة وتربية إشعاع مركز وهي لإلنسان، الروحية القيم وتعميق حتقيق األساسية وظيفتها بل فحسب، مايل
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 الرتتيب وفق اجملتمع حيتاجها اليت االستثمارات توجيه عليها اإلسالمية فالبنوك ، األمة ألفراد كرمية حياة إىل
 حاجات ظل يف للكماليات االستثمارات توجه فال ،حتسينات و وحاجيات ضروريات من لألوليات الشرعي

 اجملتمع موارد بعض وضياع تبديد إىل تؤدي اليت املشروعات عن تبتعد أن عليها املقابل ويف.الناس حياة لقيام الزمة
 بالعمل االهتمام وترك والعبث للهو الناس اهتمام توجيه على تعمل اليت ضرورية،أو غري سلع إنتاج يف

فالبنوك االسالمية اليوم،قبلة الباحثني عن االستثمار األمثل،والناجح.وهو ماتسعى اليه كل حكومات .1واإلنتاج((
العامل،ويسعى الباحث للفت نظر أصحاب القرار اليه من خالل هذه الدراسة،اليت تعترب مبثابة معرض شامل 

إىل النتائج و  الباحثاليت توصل فيها ملختلف اآلليات واالعتمادات املتاحة داخل البنوك االسالمية.وهي الدراسة 
 :التوصيات اآلتية

 :من أهم النتائج اليت توصلنا اليها يف هذا البحث ما يلي :البحث نتائج -أوال  

مشولية الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان ومواكبتهالألحداث واملستجدات املعاصرة،وخاصة يف -5
  .مسائل االقتصاد وقضايا التنمية

البنوك اإلسالمية هي البنوك اليت تلتزم بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف عموم معامالهتا املصرفية واالستثمارية من -6
إطار الوكالة بنوعيها العامة  يفخالل تطبيق مفهوم الوساطة املالية القائمة على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة 

 .واخلاصة

بنوك فهي مبثابة .سالمية،إال أهنا حققت جناحات كبرية يف تطويرمنتجاهتا املصرفيةرغم النشأة احلديثة للبنوك اإل-3
 . البنوك التجارية وبنوك التنمية،وبنوك االستثمارات متعددة الوظائف حيث تؤدي دور

 يتمحيث .هي عبارة عن موارد ذاتية وأخرى خارجية، ولكن بطريقة شرعية املالية للبنوك اإلسالمية إن املصادر-4
تقسيم األرباح واخلسائر يف البنوك اإلسالمية حسب مسامهة كل طرف يف رأس املال بعكس البنوك التقليدية اليت 

 .حتدد الربح مسبقا

تأكد من الدراسة أن املضاربة املشرتكة هي اليت تتعامل هبا البنوك اإلسالمية، وهي اليت تتعدد فيها العالقة بني -1
 سواء كان التعدد من أحد أطراف املضاربة أومن كليهما،وهي جائزة شرعاً أصحاب رؤوس األموال واملضاربني

 .بشرط عدم ضمان رأس املال فيها
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أن املخاطر يف التمويل باملشاركة تتوزع بني البنك والشريك اآلخر ألن كاًل منهما مساهم  اتضح من الدراسة-2
 .يف رأس املال

البنوك اإلسالمية من أجنح األساليب اإلسالمية اليت تنمي  باملشاركة يف تأكد من الدراسة أن االستثمار-7
 .وتعمل على التنمية االقتصادية، وحتافظ على ثروات اجملتمع املسلم من التعرض للتبديد واالنتهاء والركود األموال،

،واحلد من باملشاركة كفيلة بتحقيق الرفاهية االقتصادية إىل أن اجملاالت املتنوعة لالستثمار توصلت الدراسة-0
 .البطالة إذا زادت البنوك اإلسالمية من االستثمار يف هذه اجملاالت

 اتضح من الدراسة أن االستثمار باملراحبة،أكثر الصيغ اإلسالمية التمويلية استخدامًا يف البنوك اإلسالمية، -2
شرعاً بشرط أن يتملك البنك  وهي جائزة.وذلك لوجود املزايا الكبرية اليت ال توجد يف غريها من أساليب االستثمار

السلعة متلكًا حقيقياً،وأن يقبضها،وأال تتخذ حيلة على الربا،وأال يزداد الثمن بزيادة األجل،وأال يقوم البنك بإلزام 
بالشراء يستطيع أن يغطي جماالت عدة وقطاعات  باملراحبة لآلمر االستثماركما أن .العميل قانونيًا بإمتام الصفقة

 .القطاع احلريف والتجاري والزراعي والصناعي...اخلخمتلفة مثل 

انتهت الدراسة إىل أن هناك معوقات وخماطر داخلية وخارجية حتد من التوسع يف أساليب االستثمار،وميكن -58
  . للبنوك االسالمية إجياد احللول للمشاكل واملعوقات اليت تعيقها

ة املنتهية بالتمليك يف البنوك اإلسالمية، ما زال حمصوراً يف توصلت الدراسة إىل أن أسلوب االستثمار باإلجار -55
جدًا يف الصناعات واملواصالت، وميكن تطوير هذا األسلوب بدخوله يف جماالت أخرى  العقارات وشيء يسري

 .تعزز من أعمال البنوك اإلسالمية

قضاء املستقل تكاد تكون أهم اجتاه البنوك حنو الربح السريع،وغياب االستقرار االقتصادي وعدم وجود ال-56
  .املشاكل املعيقة للبنوك اإلسالمية،يف االنطالق حنواالستثمار بأساليب التوظيف يف اجملاالت املختلفة

على إجياد حلول لتجنب املخاطر واملعوقات واملشاكل قدرة اللبنوك اإلسالمية لتوصلت الدراسة إىل أن -53
 .وتفتيتها ملياهتا االستثمارية،وتقوم بالتخفيف من هذه املخاطرالداخلية واخلارجية،اليت تواجهها يف ع

انتهت الدراسة إىل أن هناك أمهية اقتصادية كبرية ألساليب استثماراألموال يف البنوك اإلسالمية،حيث تقوم -54
األسعار وعدم بإنعاش احلركة االقتصادية يف البلد،وحتقيق االستقرار االقتصادي، والقضاء على البطالة،وتقلبات 
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ركود السلع يف األسواق،وتنشيط التجارة الداخلية واخلارجية وحتقيق التنمية االقتصادية اليت يستفيد منها اجملتمع 
 .والدولة على حد سواء

األموال يف  ممثلة بوزارة املالية أن تستفيد من أساليب استثماراجلزائرية  توصلت الدراسة إىل أنه ميكن للدولة -51
اإلسالمية،لتغطية بعض بنود املوازنة العامة للدولة،حبيث ترشد نفقات الدولة وجتزء التكاليف،وإتاحة الفرص البنوك 

خاصة وأن معظم االساليب االستثمارية يف تلك .االستثمارية لرؤوس األموال احمللية أن تأخذ حقها من االستثمار
 ق األحكام الشرعية.البنوك مؤطرة قانونا،وال ينقصها سوى بعض التعديالت لتواف

وبناءا على ما سبق ومن خالل هذه الدراسة املعنونة باالستثمار والتجارة اخلارجية يف البنوك التوصيات:-ثانيا
 :االسالمية، ميكن أن خنرج ببعض االقرتاحات والتوصيات كاآليت

ا كانت املعامالت املالية تزداد كثرة واتساعا يوما بعد يوم.فالباحث يرى أنه من الواجب على فقهاء الشريعة مل -5
 جد من هذه املعامالت وفق ما تقتضيه صالحية هذه الشريعة ومشوهلاستستيعاب ما يالأن يوسعوا دائرة اجتهادهم 

 الفتوى هليآتتوحيد الفتاوى بالقضاء على تعدد الفتاوى و وترك التحايل على الربا،،االلتزام باألحكام الشرعية مع
 .موحدة فتاوى إىل للتوصل ودولية، وطنية ومؤمترات لقاءات عقد خالل من وذلك .يف املسألة الواحدة

 مثل السلم واملساقاة واملزارعة،ودراسة تلك الصيغ دراسة مستفيضة،،يف األنشطة االستثمارية والزيادة التنوع-6
 .األموال بالسلم يف القطاع الزراعي الذي سيحقق تنمية اقتصادية،وحيقق األمن الغذائي للعامل االسالميوتوظيف 

 البدائل بإجياد الدولية املصرفية العمليات جمال يف التطور واكبةمب.اخلارجيةاالئتمان املصريف يف التجارة ب االهتماممع 
 .املناسبة الشرعية والصيغ

املتخصصة،بالتدريب والتأهيل الكايف واملستمرللعاملني بالبنوك اإلسالمية.وذلك بعقد  يوصي الباحث املعاهد-3
 والتطبيقية اخلاصة بأساليب االستثمار،الندوات والدورات التدريبية حىت يتم اإلملام الصحيح بكل اجلوانب الفقهية

 الشائعات أمام للوقوف الشرعية الناحية من املصرفية العمليات حبقيقة اجملتمع يف العام الرأي تنويرمع .املختلفة
 .إليها التوصل مت اليت والقرارات الفتاوى تتضمن ونشرات كتيبات إصدار طريق عن األعمال هذه شرعية حول
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خدمات اسالمية نوعية جللب توفري ب.املسامهة يف النشاط االقتصادي الوطينب،يوصي الباحث البنوك االسالمية-4
 .1خطوة مهمة يف هذا اجملال -بنك-األخرية لصندوق التوفري واالحتياطاملواطن اليها،واخلطوة 

باالجتاه إىل أسلمة النظام البنكي بشكل عام ملا فيه من خمرج لألمة من  ،يوصي الباحث احلكومات اإلسالمية-1
 .2اليت ال تزال ترفض هذه الفكرة وبشكل رمسي خاصة احلكومة اجلزائرية املآزق االقتصادية اليت تواجه العامل اليوم

 جمال يف والفعال الكبري الدور وهلا العامل أحناء مجيع يف منتشرةالبنوك االسالمية  تكون أن املعقول غري فمن
 أو اللوائح بعض أو العامة، القواعد عليها تطبق ببالدنا زالت وال ،ارجيةواخل الداخلية التجارةاالستثمار،و 
 بالبنوك التقليدية. املتعلقة التعليمات،

يوصي الباحث اجلامعات والكليات املتخصصة بإدخال أساليب استثمار األموال يف البنوك اإلسالمية -2
.مع االهتمام باستخدام الوسائل وتطبيقها ضمن املقررات اجلامعية،خاصة يف كليات االقتصاد والتجارة واحلقوق

 .يف جمال اخلدمات املصرفيةالتكنولوجية 

                                                           

دون مؤخرا خدمة جديدة "راس مايل"، تتمثل يف حساب توفري يسمح للزبائن بإيداع أمواهلم من  -بنك-أطلق الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط  1
أو ال احلصول على فائدة، حسب ما أعلنه البنك يف بيان له، وتوجه هذه اخلدمة اجلديدة املتوفرة عرب كامل وكاالت البنك للخواص الذين ميلكون 

" و ايداع ميلكون دفرت توفري شعيب أو دفرت توفري سكن حسب توضيحات البنك. ووفق ذات املصدر بإمكان كل زبائن البنك فتح دفرت توفري "راس مايل
ه )باجملان( رصيدهم الكلي أو جزءا منه، و تتم عملية سحب وإيداع األموال من وإىل دفرت التوفري اجلديد باجملان كما ميكن للزبون اإلطالع على رصيد

يف اطار تنويع منتجات الذي يدخل -يف أي وقت يريده ،حسب البنك الذي يؤكد أن منتوج "راس مايل" مضمون و سريع، و يأيت هذا املنتوج اجلديد 
على شكل بطاقة دفع الكرتونية تستعمل الجراء كل العمليات يف موزعات الدفع االلكرتوين املتواجدة على  -بنك-الصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط

سنوات يتم جتديدها  1اىل  مستوى كل وكاالت الصندوق الوطين للصندوق وموزعات البنوك األخرى، ومتتد مدة صالحية دفرت التوفري "راس مايل"
لصندوق بطريقة آلية أو بطلب من الزبون، وأشار ذات املصدر اىل أن دفرت التوفري هذا خيضع اىل نفس قوانني وشروط فتح حسابات التوفري االخرى ل

إلحتياط يطلق خدمة جديدة دون الصندوق الوطين للتوفري و احتت عنوان) 61/55/6851أنظر جريدة الشروق ليوم .بنك-الوطين للتوفري واالحتياط
 فوائد ربوية(

ي صيغة أوضح اخلبري يف االقتصاد اإلسالمي، األستاذ فارس مسدور، أن البنوك اإلسالمية هي األخرى ستقدم قروضا استهالكية عن طريق املراحبة وه 2
يف االختيار ويقدم فاتورة شكلية للبنك وبعد أن يشرتيها البنك إسالمية. فيقوم البنك بشراء املنتج وفقا لطلب الزبون مث يعيد بيعه إليه. فالزبون حر 

قتصاد الوطين يبيعها إليه بسعر أعلى. وقد كان هذا اإلجراء معموال به يف السابق كبديل للقروض االستهالكية. وهي معاملة تعود بفوائد عديدة على اال
من تصريفها خارج إطار التمويل. وأردف املتحدث أنه اقرتح عن طريق عدد من  وستساهم يف تصريف السلع الوطنية احمللية اليت مل تتمكن الدولة

األستاذ مسدور  الربملانيني مادة قانونية لتوسيع دائرة التمويل يف اجلزائر، غري أن اجلهات املعنية رفضت السماح بإنشاء مصارف إسالمية. وهو ما وصفه
اإلسالمية ضروري، مشريا إىل أنه دعا إىل إنشاء نوافذ إسالمية داخل البنوك العمومية ويرتكون  باخلطإ الكبري ألنه خمالف للدستور. فوجود البنوك

حتت عنوان) الربا يفسد فرحة  57/56/6851أنظر جريدة الشروق اليومي ليوم. للمواطنني حرية االختيار غري أن بنك اجلزائر رفض ذلك بشكل قاطع
 اجلزائريني بالقروض االستهالكية..!(
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تكون مبثابة مرجعية فقهية جلميع .أوصي البنوك اإلسالمية أن تقوم بإنشاء هيئة رقابية شرعية عليا مشرتكة-7
 قبل من حامسة قرارات صدور فرغم اإلسالمية، بنوكال يف الشرعية الرقابة هيآت دور تفعيلمع .البنوك اإلسالمية

 ما اإلسالمية بنوكال مستوى على به التعامل يتم فما.العملي املستوى على تطبيقا جتد ال أهنا إال الفقهية، اجملامع
 األحكام لتجاوز الشرعي املخرج عن بالبحث وذلك الربوية،بنوك ال يف املستعملة املصرفية لألدوات تطبيق إال هو

 اإلسالمي الفقه تأصيل أي املصرفية العمليات شرعية مدى مراقبة يف الشرعية الرقابة دور يكمن وهنا.للربا الشرعية
 .االستثمارية األنشطة يف الشرعي الرأي وإبداء املصرفية املالية، املعامالت ميدان يف

يوصي الباحث رجال األعمال والشركات وأصحاب رؤوس األموال،أن يتجهوا إىل البنوك اإلسالمية لالستثمار -0
تزيد من االقتصاد اإلسالمي وتقدمي  واإليداع فيها حىت يقوى عودها، ويتجهوا أيضاً إلنشاء بنوك إسالمية جديدة

 .اخلدمات املصرفية اإلسالمية وتشارك يف إحداث تنمية اقتصادية يف العامل العريب واالسالمي

 ،وتشجيع االستثمار احمللي.بأن تكون التعاون والتنسيق بني البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بدل التنافس-2
 .داخل أوطاهنم يف مشاريع إنتاجيةأولويات استثمارأموال املسلمني 

 واالستثمار املضمون يف وإمنا .التسمية يف باإلسالم مرتبط غري،جتاري اسم البنك اسم جيعل أن الباحث ىر ي-58
 ومودعني مسامهني جمموعة من شركة أو مؤسسة هو فالبنك.حبتة شرعية إسالمية فتكون،املصرفية والعمليات

 اسم ارتباط أن خاصة.ذلك حنو أو مضاربة أو مراحبة من،األموال هذه استخدام يف شرعية بطريقة يتعاملون وعمال
 الرقي إىل همببشعو والنهوض،مهتمعامال تسيري يف املسلمني على يؤثر قد العصيبة األيام هذه يف باإلسالم البنك

 األمة تستعيد أن بعد ولكن.وحنوها وقروض زكوات من االجتماعي التكافل برامج حتطيم وأيضا واحلضارة، والتقدم
  . وحنوه ( اإلسالمي كذا بنك ) العريض باخلط الالفتات جيعلوا أن هلم حق .املتني اهنوكيا اهتقو  اإلسالمية

 تشريع ووضع االسالمية البنوك لتنظيم التدخل املشرع يف البلدان االسالمية ،اىل ضرورة اىل نوجه الدعوة-55
 يف واردة نصوص اية من واعفائها هلا، القانونية البيئة وتوفري . البنوك هلذه خاص قسم اضافة او هبا وخاص مستقل
 اصدرت الدول من الكثري الن جدا مهمة الدعوة وهذه.االسالمية البنوك عمل طبيعة مع تتعارض البنوك قانون
 من البنوك هذه استثنت او االخرى املالية واملؤسسات البنوك  قوانني عن مستقلة،االسالمية بالبنوك خاصة قوانني

 .ألحكامها اخلضوع
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نستطيع القول  .ويف األخري فإنه بالنظر إىل مسرية البنوك اإلسالمية واليت متتد إىل ما قبل ربع قرن من الزمن تقريبا-
الشعوب  وأصبحت رقما ناجحا ال ميكن جتاهله،يرجى منه خدمة،بأن هذه البنوك جتاوزت بنجاح مرحلة التجربة

 مستفيضة ومناقشات عميقة وقانونية فقهية دراسات إىل حباجة تزال   ال اال أهناالعامل اإلسالمي. يف خاصة واالمم
 الكامل اإلملام ضوء على وذلك املناسبة، الفقهية األحكام إىل للتوصل بذاهتا، قائمة بنوك أهنا على إليها تنظر

 يف املثارة للمشاكل العملية احللول إجياد أجل من ،بنوكال يف العمل عليه جيري الذي للواقع إغفال دون بطبيعتها،
لذلك .حتقيقها أجل من نشأت اليت االئتمانية لوظيفتها عرقلة دون بديلة شرعية صيغ إىل والتوصل اجملال هذا

 :ملن يريد التوسع يف هذا املوضوع مستقبال نقترح بعض اإلشكاليات

 .االقتصادية؟ما مدى مسامهة البنوك اإلسالمية يف التنمية -

 ما هي الوسائل اليت تساعد البنوك اإلسالمية على التحدي والصمود؟-

 كيف ميكن االستفادة من االبتكارات اخلالقة لالقتصاد االسالمي،خاصة يف جمال اهلندسة املالية؟-

 كيف ميكن تطبيق معايرياجلودة، وآليات احلكامة الراشدة يف البنوك االسالمية ؟-

يف بعض املباحث  إىل أن هذا البحث قد حيتوي بعض النقائص أو التقصري،هذه الدراسةنشري يف هناية و 
 املتواضع، عملي هذاوفقط.فأوالفصول،إذ ال ميكن دراسة وحتليل موضوع هام مثل هذا يف أطروحة دكتوراه علوم،

 وأمجع.االستثمار والتجارة اخلارجية يف البنوك االسالمية موضوع عن واضحة صورة أقدم أن اجاهد فيه حاولت
 األساتذة من مث وجل، عز اهلل من والقبول الرضا ينال أن أرجو والشرعية، القانونية الناحيتني من وتأصيله شتاته

 .إليه وأتوب اهلل فأستغفر نفسي فمن أخطأت وإن اهلل، فمن أصبت فإن وأصيب، أخطئ بشر وأنا األفاضل،
 :الشاعر قول املقام هذا يف وأذكر

 القدر حيمين مل ما وأخطئ أسهو          بشر إنين نفسي أبرئ وما

 .بشر إنين مقرا يقول أن من        زلل بذي أوىل عذرا أرى وما

 .غده يف قال إال يومه يف كتابا إنسان يكتب ال أنه رأيت إين))  :األصفهاين الدين عماد قال وقد

 .أحسن لكان هذا غري لو -
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 .يستحسن لكان هذا زيد ولو -

 .أفضل لكان هذا قدم ولو -

 .أمجل لكان هذا ترك ولو -

 ر((.البش مجلة على النقص استيالء على دليل وهو العرب، أعظم من وهذا

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر
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 والكتب المؤلفات :أوال

 القرآن الكرمي-

 :وعلومه احلديث-أ
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 ، 5202،  5الرشد، الرياض ،اململكة السعودية، ط

ابن اهلمام،اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام:شرح فتح القدير على اهلداية شرح  (3
 6883، 5بداية املبتدي،دار الكتب العلمية،بريوت ، لبنان،ط
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 ،د.س. 6مؤسسة الرسالة،بريوت، لبنان،ط حممد االرنؤوط ،بريوت،-ق-ابن حبان:صحيح ابن حبان (4
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 6882، 5دار الرسالة العاملية،ط

عبد اهلل البخاري اجلعفي:صحيح البخاري.حتقيق: حممد زهري بن ناصر ، دار البخاري، حممد بن إمساعيل أبو  (7
 .6885، 5طوق النجاة ،بريوت،لبنان،ط
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 وآخرون.
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 .5222، 1بريوت ، لبنان،ط

 5224،  6السمرقندي، عالء الدين: حتفة الفقهاء، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط (55

، دار املعرفة، بريوت ،لبنان،د.ن طبعة، 4، األم ،جالشافعي،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي (56
 م5228
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دث حبيب الرمحن الصنعاين، ابن مهام،أبوبكر عبد الرزاق الصنعاين: املصنف، حتقيق الشيخ احمل (54
 .5276، 5األعظمي، املكتب اإلسالمي ، بريوت،لبنان،ط

 5208، 6الطرباين،أبوالقاسم،سليمان بن أمحد:املعجم الكبري،وزارة األوقاف،العراق،ط (51

العسقالين،أمحد بن علي بن حجر ،حتقيق وشرح ومراجعة،حمب الدين اخلطيب:فتح البارئ شرح صحيح  (52
 5200، 6القاهرة،طالبخاري ، دارالريان للرتاث،
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الفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، مكتبة لبنان،  (57
 ،5207بريوت ، لبنان،

حممد ناصر الدين األلباين: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة  (50
 .5221املعارف،القاهرة ،مصر،

مسلم القشريي النيسابوري: صحيح مسلم، حتقيق:نظر بن حممد الفاريايب أبو مسلم بن احلجاج بن  (52
 . 6882، 5قتيبة،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية،ط

 كتب اللغة: -ب

إبراهيم مصطفى،أمحد حسن الزيات،وآخرون:جممع اللغة العربية،معجم الوسيط، دار إحياء الرتاث  (5
 . 5276، 6بريوت،لبنان، طالعريب، 

ابن فارس،أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا:معجم مقاييس اللغة،حتقيق عبد السالم حممد هارون،دار  (6
 ،5الفكر للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،ج

 ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري: لسان العرب، دار صادر، بريوت، (3
 5228،  5ط لبنان،

 .5201أنيس، إبراهيم، وآخرون :املعجم الوسيط، مطبعة قطر الوطنية، (4

، 3الرازي،أمحد ابن فارس:معجم مقاييس اللغة،حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني،القاهرة، ط (1
5205 

الزبيدي،حممد مرتضى: تاج العروس، داراهلداية، حتقيق جمموعة من احملققني من إصدارات جممع اللغة  (2
 ،د.ط0ية يف القاهرة،مصر،جالعرب

،  51الزركلي ،خري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي: األعالم ،دار العلم للماليني، بريوت، لبنان ،ط (7
 3،ج6886

 6،5204تيسري فائق أمحد حممود، الكويت،وزارة األوقاف، ط -ق–الزركشي:املنثور يف القواعد  (0
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 5220، 5احمليط،مؤسسة الرسالة،بريوت،لبنان،ط القاموس:الفريوز أبادي،جمد الدين حممد بن يعقوب (2

 (الفيومي،أمحد بن حممد:املصباح املنري يف شرح غريب الشرح الكبري،املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، د.ط58

(املرسي،علي بن إمساعيل:احملكم واحمليط األعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دارالكتب العلمية، بريوت ، 55
 .6888، 5لبنان، ط

 :اإلسالمي وأصوله الفقه كتب -ج

ابراهيم بن حممد بن ضويان:منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،حتقيق عصام  (5
 5206قلعجي، داراحلكمة ،دمشق، سوريا،ط 

 3،ج 1987 ،5العصرية،بريوت،لبنان،ط املوقعني،املكتبة بكر:إعالم أيب بن حممد ، القيم ابن (6

املنذر،حممد بن إبراهيم:اإلمجاع، حتقيق عبد اهلل عمر البارودي ،دار اجلنان للطباعة والنشر، بريوت، ابن  (3
 .5202،  5لبنان، ط

ابن اهلمام، اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام:شرح فتح القدير على اهلداية شرح  (4
 6883، 5بنان،طبريوت ، ل بداية املبتدي، دار الكتب العلمية،

ابن أنس،األصبحي)االمام مالك(:املدونة الكربى،رواية سحنون بن سعيد التنوخي،عن اإلمام عبد الرمحن  (1
 ، اجمللد اخلامس.5270الفكر،بريوت، لبنان، القاسم،عن اإلمام مالك،دار

،  5ريوت،لبنان ،طابن تيمية، أمحد تقي الدين ابن تيمية: الفتاوى الكربى البن تيمية، دار الكتب العلمية،ب (2
 38،جملد 5207

ابن حزم الظاهري،أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد: احمللي،حتقيق أمحد حممد شاكر،دار الرتاث،القاهرة،  (7
 مصر،د.ط.

 لبنان دارالفكر، بريوت، القوانني الفقهية، أيب القاسم حممد بن أمحد الكليب الغرناطي: ابن جزي، (0

لقرطيب الشهري بابن رشد احلفيد : بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، دار ابن رشد، حممد بن أمحد ، بن رشد ا (2
 6، ج6884احلديث ، القاهرة ،د.ط،
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البيان  ابن رشد )اجلد()أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب األندلسي(حتقيق الدكتور حممد حجي وآخرون : (58
 5200،  6والتحصيل،دار الغرب اإلسالمي،بريوت، لبنان ،ط

حممد آمني:رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه االمام أيب حنيفة النعمان، ابن عابدين، (55
 .5226، 6دار الفكر، بريوت، لبنان.ط

ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد: املغين، الكتاب اإلسالمي، القاهرة ،مصر، دار الفكر، بريوت، لبنان،  (56
 .5201،  5ط

عبد اهلل بن أمحد:املغين على خمتصر أيب القاسم عمر بن حسني بن  ابن قدامه، املقدسي،موفق الدين (53
 . 5201،  5عبداهلل بن أمحد اخلرقي، دارالفكر،بريوت،ط

،  6ابن قدامة،املقدسي،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد:املغين والشرح الكبري،بريوت،دار الكتاب العريب، ط (54
5203  

أمحد: الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،حتقيق زهري ابن قدامة،املقدسي موفق الدين عبد اهلل بن  (51
 .6،ج5206،   3الشاوش، بريوت، املكتب اإلسالمي، ط

ابن مفلح،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل ابن مفلح: املبدع يف شرح املقنع ، دار الكتب العلمية،بريوت،  (52
 .5227، 5لبنان ،ط

ح كنز الدقائق،دار الكتاب االسالمي،القاهرة، ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم:البحر الرائق شر  (57
 ،د.ت6مصر،ط

ابو بكر بن حممد شطا الدمياطي :إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني،دار الفكر، بريوت،  (50
 3ج،  5227،  5لبنان،ط

 اآليب، صاحل عبد السميع األزهري:جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، دار الفكر، بريوت، لبنان، د.ط. (52

صفهاين،املعروف بالراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق: صفوان عدنان الداودي،دار األ (68
 5226، 5القلم،دمشق،ط



 
403 

البابريت،حممد بن حممود:شرح العناية على اهلداية مطبوع هبامش تكملة فتح القدير،دار  (65
 .5277، 6الفكر،بريوت،لبنان، ط

ربكيت: التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية،بريوت، لبنان، الربكيت ،حممد عميم اإلحسان اجملددي ال (66
 6883، ،5،ط

 لبنان، البهويت،منصور بن يونس بن ادريس:كشاف القناع عن منت االقناع، دارالفكر،بريوت، (63
 5206د.ط،

 6،ج 5222البهويت، منصور بن يونس بن إدريس:شرح منتهى اإلرادات ،عامل الكتب،بريوت،لبنان، (64

،بريوت، 5226، 3بد اهلل حممد املغريب: مواهب اجلليل، لشرح خمتصر خليل دار الفكر،طاحلطاب،أبو ع (61
 لبنان.

احلصين،تقي الدين أبو بكرحممد:كفايةاألخيار يف حل غاية االختصار،حتقيق علي عبد احلميد بلطجي،  (62
 5224،  5بريوت ،لبنان ، ط وحممد وهيب سليمان،دار اخلري،

 بريوت، العلمية، الكتب املعامالت،دار قسم -األربعة املذاهب لىع الرمحن: الفقه اجلزيري عبد (67
 .5202 لبنان،د.ط،

اجلمل،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل :حاشية اجلمل على منهاج  (60
 3الطالبني، دار الفكر، بريوت، لبنان، د.ط،د.ت،ج

 خليل ،دار صادر للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،اخلرشي،أيب عبد اهلل حممد: شرح اخلرشي على خمتصر  (62
 د.ط

مالك أيب الربكات أمحد:الشرح الكبري للدردير ،اجمللد الثالث، مطبوع مع حاشية الدسوقي،دار  الدردير، (38
 الفكر، دمشق،سوريا،د.ط

الدسوقي حممد بن عرفه: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حتقيق: عليش، حممد، دار الفكر، بريوت،  (35
 3بنان، طل
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الذهيب،مشس الدين حممد بن أمحد:سري أعالم النبالء،حتقيق شعيب األرناؤوط ، بريوت،مؤسسة الرسالة،  (36
 5223، 2ط

 5207، 6الذهيب،مشس الدين أبو عبد اهلل:ديوان الضعفاء واملرتوكني،دار القلم،بريوت ،لبنان،ط (33

املنهاج، دار الفكر للطباعة والنشر  الرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس: هناية احملتاج إىل شرح (34
 .5204والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة األخرية،

، 6الزرقاين،حممد:شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،دار املعرفة للطباعة والنشر،بريوت، لبنان،ط (31
5270 

قيق أمحد عزو الزيلعي، عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي احلنفي: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،حت (32
 . 6888، 6عناية ،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط

 66،ج55،اجمللد 5223،  5بريوت،لبنان،ط العلمية، الكتب :املبسوط ،دار الدين السرخسي مشس (37

 .5املعرفة، بريوت، لبنان،ط دار موسى: املوافقات يف أصول الفقه، بن إبراهيم إسحاق، الشاطيب، أبو (30

 .5228، 5ق : حممد زهري النجار،دار املعرفة، بريوت،لبنان ،طالشافعي :األم ،حتقي (32

 5الشربيين،مشس الدين،حممد اخلطيب:مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،دار املعرفة،بريوت،لبنان،ط (48
،5220 

الشوكاين،حممد بن علي ابن حممد:نيل االوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، دار  (45
 القلم،بريوت، لبنان،د.ط.

الشوكاين،حممد بن علي بن حممد:فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري. حتقيق:سيد  (46
 1،ج 5227، 3إبراهيم، دار احلديث، القاهرة، ط

األمريية  اهلندية، املطبعة اهلند:الفتاوى علماء من نظام حسن بن منصور فخر الدين،ومجاعة الشيخ (43
 ه.5358،   6الكربى، القاهرة، مصر،ط
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الشريازي،أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،دار الفكر، بريوت،  (44
 ،5لبنان، د.ط،ج

الصاوي، الشيخ أمحد الصاوي. :بلغة السالك القرب املسالك على الشرح الصغري للقطي سيدي  (41
 أمحد،د.ط

إمساعيل الطحطاوي احلنفي: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح الطحطاوي،أمحد بن حممد بن  (42
 ،5227،  5نور اإليضاح،حتقيق: حممد عبد العزيز اخلالدي ، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط

العاملي حممد بن مجال الدين مكي العاملي:الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، منشورات جامعة  (47
 . 6888 ، 6النجف الدينية،ط

العدوي، علي بن أمحد بن مكرم اهلل:حاشية العدوي على الشرح الكبري،ضبط حممدعبداهلل شاهني،  (40
 5227، 5دارالكتب العلمية، بريوت،لبنان،ط

العسقالين، أمحد بن علي بن حجر العسقالين :فتح الباري بشرح صحيح البخاري،دارالريان للرتاث،  (42
 5200، 6القاهرة،ط

 .6علي بن حجر ،العسقالين:تقريب التهذيب،دار املعرفة،بريوت، لبنان،ط العسقالين، أمحد بن (18

الغمراوي، حممد الزهري: أنوار املسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك، منشورات إدارة إحياء الرتاث  (15
 ،5204اإلسالمي، قطر ، 

،عامل الكتب، القرايف،اإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن ادريس املشهور بالقرايف:الذخرية (16
 بريوت،لبنان،د.ط

القرطيب حممد بن أمحد بن رشد الشهري بابن رشد احلفيد:بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، دار احلديث ،  (13
 6884القاهرة ، د .ط ، 

القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(،حتقيق: عبد اهلل بن  (14
 . 6882،  5كي،مؤسسة الرسالة،طعبد احملسن الرت 
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القفال،سيف الدين:حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء،حتقيق د. ياسني درادكة، عمان، األردن،  (11
 5200، 5مكتبة الرسالة احلديثة،ط

هـ((:حاشية منهاج الطالبني، دار الفكر،القاهرة، 5822القليويب،شهاب الدين أمحد) املتوىف عام ) (12
 .3مصر،د.ط،ج

اين،عالء الدين أيب بكر بن مسعود:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتاب الكاس (17
 . 5206، 6العريب،بريوت،ط

املاوردي، علي بن حممد بن حبيب: املضاربة ، حتقيق عبد الوهاب حواس،دار الوفاء للطباعة والنشر،  (10
 .5202، 5املنصورة،مصر،ط

عرفة الراجح من اخلالف ،دار إحياء الرتاث العريب، املاوردي، علي بن حممد بن حبيب: اإلنصاف يف م (12
 .1،بريوت ،لبنان،د.ط،ج

املاوردي، علي بن حممد: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي "وهو شرح خمتصر املزين"، حتقيق  (28
 5224، 5علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط

الدين أيب احلسن علي بن سليمان: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، حتقيق حممد املرداوي، عالء  (25
 .5212، 5حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية،القاهرة،مصر،ط

 بكر : اهلداية ،دار احياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان،د.ط. أيب بن علي احلسن، املرغيناين أبو (26

 ح مهذب الشريازي لإلمام النووي، مطبعة اإلمام، القاهرة،د.ط.املطيعي،حممد جنيب: تكملة اجملموع شر  (23

املغريب مشس الدين حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،دار الفكر،  (24
 ،5226، 3بريوت، لبنان، ط

لسنة أمحد بن املقدسي، هباء الدين عبد الرمحن بن ابراهيم املقدسي: العدة يف شرح العمدة يف فقه امام ا (21
 .5222،  4حنبل، دار املعرفة ، بريوت،لبنان،ط
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املواق، العبوري، أبوعبداهلل حممد بن يوسف: التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل، مطبوع هبامش مواهب  (22
 .5270اجلليل، دار الفكر، بريوت،لبنان،

للطباعة والنشر، بريوت،  املوصلي، عبداهلل بن حممود بن مودود: االختيار لتعليل املختار، دار املعرفة (27
 6لبنان،ط

 5220،  0 املربع، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط الروض حممد: شرح بن الرمحن النجدي ،عبد (20

النووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي: روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري  (22
 5225،  3الشاويش، املكتب االسالمي، عمان، األردن، ط

، 5برهان الدين بن حممد بن عبد اهلل احلنبلي: املبدع يف شرح املقنع، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان،ط (78
5227. 

 ،1999 ،5النفائس، عمان ،األردن، ط الشريعة، دار الطاهر: مقاصد عاشور ،حممد بن (75

 ، بريوت، لبنان، د.ط.بن عمر، عالء الدين أمني: رد احملتار على الدر املختار، دار إحياء الرتاث العريب (76

 هباء وترتيب مجع واملصرفية، املالية للمعامالت الشرعية الفتاوى يف الكبري اجملموع صابر: أمحد الدين هباء (73
 بنك االقتصادية، للبحوث العامة اإلدارة مبعرفة طبع االقتصادية، البحوث إدارة مدير صابر، أمحد الدين
 ه، 1398 املصري، اإلسالمي فيصل

الكوهجي: زاد احملتاج بشرح املنهاج، حتقيق إبراهيم األنصاري، قطر، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، حسن  (74
 . 5207، 6ط

خليل بن إسحاق بن موسى املالكي،حتقيق أمحد علي حركات: خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة،  (71
 ،5221دار الفكر،بريوت،لبنان،

 د.طلعدلية،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،لبنان، علي حيدر: درر احلكام شرح جملة األحكام ا (72

عليش،أبوعبداهلل حممد أمحد:فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، دار املعرفة، بريوت،  (77
 5لبنان،ط
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 مالك ابن أنس: املوطأ،بريوت،دار إحياء الرتاث العريب،صححه وعلق عليه حممد فؤاد عبدالباقي،د.ط (70

صبحي )االمام مالك(:املدونة الكربى، برواية سحنون عن ابن القاسم عن اإلمام مالك بن أنس اال (72
 5224، 5مالك، دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط

حممد حممد عامر:ملخص األحكام الشرعية على املعتمد من مذهب املالكية، املطبعة األهلية، بنغازي،  (08
 5276، 6ليبيا، ط

 :واقتصادية قانونية كتب -د

من الرصيد، دارالقلم، دمشق،سوريا،  والسحب املباشر االقراضية البطاقة البنكية يمان،عبدالوهاب:أبوسل (5
 5220، 6ط

أبو شادي، حممد إبراهيم: صيغ وأساليب استثمار األموال يف البنوك اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (6
 .6888، 6مصر،  ط

 ،5272،  5املعرفة، بريوت،لبنان، طأبو يوسف،يعقوب بن إبراهيم: اخلراج، دار  (3

 القرآن، القاهرة، دار مكتبة اإلسالمي، واالقتصاد املعاصرة الفقهية القضايا السالوس: موسوعة علي أمحد (4
 6886، 7مصر، ط

 2008 ،5األردن،ط الثقافة، دار واإلفالس، التجارية الشركات يف الوجيز احمليسن، نائل أسامة (1

يم:بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه االسالمي،االميان للنشر والتوزيع، أسامة بن محود بن حممد الرح (2
 الرياض، السعودية،د.ط

، 5امساعيل،عبدالكرمي بن حممد بن أمحد:العموالت املصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، دار كنوز اشبيليا،ط (7
6882 

 ،5226عهد اإلدارة العامة، الرياض ، طإمساعيل،حممد حسني:التزام املشرتي بفتح االعتماد املستندي،م (0

عقد االستصناع، دار النفائس، -األشقر، حممد سليمان، وآخرون: حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة (2
 5200، ،5عمان، األردن،ط
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 3اإلسكندرية، مصر، ط اجلامعية، املطبوعات التجاري،دار فريد:القانون حممد ،والعريين علي البارودي (58
،6888 

 د.طالبارودي،علي:العقود وعمليات البنوك التجارية،منشأة املعارف،القاهرة، (55

املعاصرة، دار  وتطبيقاته اإلسالمي الفقه يف والعمالت النقود صرف حممد: أحكام أمحد الباز،عباس (56
 5222، 6األردن،ط عمان، النفائس،

، 5للنشر والتوزيع، األردن،ط البزايعة،خالد سامل:االعتمادات املستندية من منظور شرعي ،دارالنفائس (53
6882، 

 ، العربية النهضة دار  اجلديد التجارة لقانون طبقا البنوك عمليات  القرمان: السيد الرمحان عبد البستاين (54
 6888،  2 ط القاهرة،

البعلي،حممود عبد احلميد:أساسيات العمل املصريف اإلسالمي،الواقع واألفاق،دراسة مقارنة وموازنة من  (51
 5228،  ،5القانونية واملصرفية والفقهية،مكتبة وهبة،القاهرة،مصر،طاجلوانب 

 5البوطي،حممد توفيق:البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع على شرعيتها،دار الفكر، بريوت، لبنان، ط (52
،5220 

مية، طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي،دارالكتب العل-البوطييب،حممد بن بلعيد:األوراق التجارية املعاصرة (57
 ،6882، ، 5بريوت، لبنان، ط

 5220، 5البيالوي، حازم:نظريةالتجارةالدولية،منشأة املعارف،اإلسكندرية،مصر،ط (50

 6883،، 5الرتكي،سلمان بن الرتكي:بيع التقسيط وأحكامه،دار اشبيليا،السعودية،ط (52

، دار الفكر، بريوت، احلايف،خالد بن عبداهلل بن براك:اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي (68
 6885، 6لبنان، ط

احلايف،خالدعبد اهلل براك:تنظيم االستثمار املصريف يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،دارالفكر  (65
 ،6858،بريوت،لبنان،
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 6احلايف،خالد بن عبداهلل بن براك: اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي،د.دار للنشر، ،ط (66
 ،6885 

 6بغداد،بغداد ،العراق،ط مطبعة ،الدويل االقتصاد يف األساسية القواعد:رضا علي حممد ،سمجا آل (63
،5227 

اجلامعى، القاهرة، مصر  الفكر دار االلكرتونية، املعلومات أمن: حممد اجلنبيهى ممدوح منريحممد، اجلنبيهى (64
 . 6882، 5، ط

، 5منظور إسالمي،دارالفكرالعريب،القاهرة،طاجلندي،حممد الشحات:التعامل املايل واملصريف املعاصرمن  (61
6880 

اجلنكو،عالء الدين بن عبد الرزاق:التقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره على البيوع املعاصرة،دار النفائس،  (62
 .5األردن، ط

 5ط اجلوزي، ابن اإلسالمي،دار الفقه يف التجارية األوراق : أحكام حممد بن تركي بن اخلثالن سعد (67
،6884 

 5222، 3ي، حمسن أمحد: البنوك اإلسالمية، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر، طاخلضري  (60

، 5اخلياط، عبدالعزيز، والعيادي، امحد:فقه املعامالت وصيغ االستثمار،املتقدمة للنشر والتوزيع، عمان،ط (62
6884 

 6884 ، 5الرفاعي،فادي حممد:املصارف اإلسالمية،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،لبنان،ط (38

الزرقاء،مصطفى أمحد:عقد االستصناع ومدى أمهيتة يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة،البنك اإلسالمي  (35
 ،5221، 5للتنمية،معهد البحوث،ط

الزحيلي،وهبة:الفقه اإلسالمي وأدلته، تتمة العقود وامللكية وتوابعها، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  (36
 .5201، 5بريوت ،ط

 5220، 5حممد:قضاء املظامل يف الفقه االسالمي،دار املكتيب للطباعة،دمشق،سوريا،طالزحيلي، (33



 
411 

 الشريعة كلية اإلسالمية، املالية املؤسسات مؤمتر إىل مقدم حبث واالستثمار، التمويل الزحيلي وهبة: صيغ (34
 2004 املتحدة، العربية اإلمارات والقانون،

مطبعة -وضوابطه يف بيت التمويل الكوييت وحكمه الشرعيشروطه -الزمان،جاسم علي:بيع املراحبة (31
 ،6881، 5البالغ،ط

 ، دار 2 رقم املعاصرة معامالتنا اإلسالم،سلسة ضوء يف احلديثة البنوك أمحد: معامالت السالوس،على (32
 5203، 5ط قطر، الدوحة، احلرمني،

 الثقافة،الدوحة، قطر، دار قطر، طبعة املعاصرة، الفقهية والقضايا اإلسالمي السالوس،على: االقتصاد (37
5222 

السالوس،علي أمحد:عقد الكفالة وتطبيقاته ااملعاصرة، دراسة يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون، مكتبة  (30
 ،د.ت،5الفالح، الكويت، ط

، 5السالوس،علي أمحد:املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء الشريعة اإلسالمية،مكتبة الفالح، الكويت، ط (32
5202، 

السنهوري،عبدالرزاق أمحد:الوسيط يف شرح القانون املدين،العقوداليت تقع على امللكية،دارإحياء الرتاث  (48
 العريب، بريوت،د.ط،

 ،د.ط2السنهوري، عبدالرزاق: مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي،مطبعة املعارف،القاهرة،مصر،ج (45

 5204، 6مصر،ط  الساهي،شوقي عبده،املال وطرق استثماره يف اإلسالم، القاهرة، (46

 ،5223السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل : املبسوط، دار املعرفة، بريوت،لبنان، د.ط،  (43

 األول، ،اجمللد-االلتزام مصادر- اجلديد املدين القانون شرح يف الوسيط ، أمحد الرزاق السنهوري عبد (44
 2000 ،3ط بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات

 االقتصادية النواحي من-املصرفية والضمانات املستندية عتماداتحسن:اال الدين السيسي صالح (41
  5220، 5والنشر، مصر، ط للطباعة الوسام دار والقانونية، واحملاسبية
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دراسة مقارنة، دار الكتاب اجلامعى ،  -مصادره وأسسه -الشاذيل،حسن علي: االقتصاد اإلسالمي (42
 5222، 6الكويت ، ط

 5224، 5املستقبل، الزهراء لإلعالم العريب،القاهرة، مصر ،طالشاوي توفيق حممد:آفاق  (47

-التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق، املركز الثقايف العريب–الشرقاوي،عائشة املالقي: البنوك اإلسالمية  (40
 6888، 5الدار البيضاء، ط

العملية، دار دراسة علمية فقهية للممارسات  -الشعراوي عايد فضل الشعراوي: املصارف اإلسالمية (42
 ، 6887، 6البشائر االسالمية،ط

الشنقيطي،حممد األمني مصطفى:دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة،مكتبة العلوم واحلكم،  (18
 املدينة املنورة،اململكة العربية السعودية،د.ط،

 5273 ، 6الصدر،حممد،باقر:البنك الالربوى يف اإلسالم،بريوت،لبنان،دارالكتاب اللبناين، ط (15

 5224، 5الصغري حسام الدين عبد الغاين:االجيار التمويلي،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،ط (16

الصنعاين،حممد بن إمساعيل األمري: سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام، حتقيق:حممد صبحي حسن  (13
 .5227، 5حالق ، دار ابن اجلوزي للطباعة والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية،مصر،ط

 5275، 5عشري،حممد الطاهر: خطابات الضمان،معهد الدراسات املصرفية،القاهرة،مصر،طال (14

العصيمي،حممد بن مسعود بن حممد:البطاقات الدائنية،تارخيها وأنواعها وتعاريفها وتوصيفها، دار ابن  (11
 ،د.ت، 5اجلوزي، السعودية، ط

الرياض، السعودية،  العامة، اإلدارة هدمع السعودي، النظام يف التجارية حممد:األوراق اهلل العمران عبد (12
 5221 ، 6ط

،  6القرضاوي،يوسف:بيع املراحبة لآلمر بالشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية،مكتبة وهبة، القاهرة، ط (17
5207 
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القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(،حتقيق: عبد اهلل بن  (10
  6882،  5كي،مؤسسة الرسالة،طعبد احملسن الرت 

 جممع اإلسالمي، املؤمتر منظمة املعاصر، والواقع املؤسسني فكر بني اإلسالمي البنك علي: حممد القري، (12
 2005 جدة، اإلسالمي، الفقه

 6880اجلزائر،  اجلامعية، املطبوعات ديوان البنوك ،ط. إقتصاد يف القزويين شاكر: حماضرات (28

 2009 ،5،عمان،األردن،ط للنشر الراية التمويلي،دار مسلم:التأجري هالل القالب بسام (25

 5200، 5القليويب،مسيحة: األسس القانونية لعمليات البنوك، دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،ط (26

 5227حتليل فقهي واقتصادي،دار القلم،دمشق،سوريا،-املصري،رفيق يونس:بيع التقسيط (23

 5207،  3اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، طاملصري، رفيق:مصرف التنمية  (24

،  5للطباعة،القاهرة، مصر،ط التضامن وعمليا،دار علميا اإلسالمي السميع: املصرف ،عبد املصري (21
5200 

 و للبحوث اإلسالمي املعهد اإلسالمية، البنوك يف اإلسرتاتيجية اإلدارة الفتاح: عبد احلميد املغريب عبد (22
 2004 جدة، التدريب،

 ومائة سؤال مائة املصري: نعمان وحممود إبراهيم، إمساعيل وحممد العزيز، عبد أمحد : أخرين و النجار (27
 5205، 6مصر،ط اإلسالمية، القاهرة، للبنوك الدويل االحتاد اإلسالمية، البنوك حول جواب

للبنوك اإلسالمية،  اهلواري، سيد حممود: املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، االحتاد الدويل (20
 1،ج5،جملد 5206

 5عمان،األردن،ط أسامة، دار والتطبيق، النظرية بني اإلسالمية املصارف جدي: رحيم الرزاق اهلييت عبد (22
،5220 

االسكندرية،  ، اجلديدة اجلامعة دار االئتمانية، للبطاقات واألمنية اجلنائية احلماية:السقا فوزى ايهاب (78
 6887  ،5مصر ،ط
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 5204،   5زكي:معجم املصطلحات التجارية والتعاونية،دار النهضة العربية،القاهر،مصر،ط بدوي،أمحد (75

 واإلرادة العقد القانوين، التصرف- اجلزائري املدين القانون يف لاللتزامات العامة النظرية العريب، بلحاج (76
 . 2008 ،5اجلزائر،ط اجلامعية، املطبوعات املنفردة،ديوان

  6880،  5الوجيز يف شرح األوراق التجارية،دار هومة،اجلزائر،طبلعيساوي،حممد الطاهر: (73

 2007 ،5اخللدونية،اجلزائر،ط والوضعي،دار اإلسالمي النظامني يف النقدية دعاس مجال:السياسة بن (74

 ،6888بوعرتوس،عبد احلق:الوجيز يف البنوك التجارية،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  (71

 5قاموس األسواق واألوراق املالية، اجنليزي/عريب، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان،طحتسني التاجي الفاروقي:  (72
،6884 

 2007 ،5،إسكندرية،مصر،ط اجلديدة اجلامعة ،دار العقاري التمويل احلميد:اتفاق عبد ثروت (77

 5208،  5اجلزائر،ط الفارايب، دار االقتصادية، التنمية كاظم:مفهوم حبيب، (70

، مطبوعات دراسة مقارنة-املراحبة-الشرعية يف املعامالت املالية املصرفيةحسن ،حممود حممد :العقود  (72
 ،5227، 5جامعة الكويت،ط

 5222محدي،عبدالعظيم: اقتصاديات التجارة الدولية، مكتبة زهراء الشرق،القاهرة،مصر،د.ط،  (08

 6االردن، طمحود،سامي حسن : تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، مطبعة الشرق،  (05
،5206 

 6886حنفي،عبدالغفار: إدارة املصارف، داراجلامعة اجلديدة للنضرة،اإلسكندرية،مصر،د.ط،  (06

مقارنة ،مطبعة  دراسة-واإلسالمية التجارية املصارف يف املصرفية واخلدمات األعمال حسن: حممد حنون (03
 6881، 5األردن،ط عمان،

 5221، 5ينية والقانونية،دار املعارف،القاهرة،مصر،طمجال احلكيم:عقود التأمني من الناحيتني التأم (04

 6882عمان،األردن، األكادميي، الكتاب مركز الدولية، اجلمل:التجارة جويدان مجال (01
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 ،5،6882األردن،ط-خلف، فليح حسن:البنوك اإلسالمية،عامل الكتاب احلديث،اربد (02

الربكة،جدة،اململكة العربية السعودية، خوجة،حممد عز الدين:أدوات االستثمار اإلسالمي،جمموعة دلة  (07
 .5226ط.

،املؤسسات اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، -دراسة مقارنة-دياب،حسن:االعتمادات املستندية التجارية (00
 5222، 5لبنان،ط

رشاد العصار، عليان الشريف وآخرون: التجارة اخلارجية، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن  (02
 .6888، 5،ط

 5228، 5رضوان، فايز نعيم: بطاقات الوفاء، املطبعة العربية احلديثة،القاهرة،مصر،ط (28

 1996 ،6األردن،ط صفاء، ودار املسرية دار البنوك، إدارة أمحد: حمفوظ وجودة سليم زياد رمضان (25

 ،5ط الطيب، الكلم دار منها، اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية زعرتي عالء الدين: اخلدمات (26
6886 

اللبنانية، القاهرة،  املصرية الثاين،الدار اجلزء اخلارجية، التجارة إدارة يف حماضرات حامت: عفيفي سامي (23
 1986 ،5مصر،ط

 الضمان خطاب -األول الكتاب– الدولية التجارة يف البنكية الضمانات نصار نصار، جنالء سعد (24
 ممفيس دار :مصر ،القاهرة قانونية، دراسة -يةالدول التجارة يف بالضمان املستندي االعتماد وخطاب البنكي

 . 1997 ،5للطباعة، ط

، 5سانو، قطب مصطفى: االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس، األردن، ط (21
6888 

 6883، 3سحنون، حممد : االقتصاد النقدي واملصريف، عماد الدين للنشر،مصر،ط (22

اإلسالمية،  املصارف يف الشرعية وضوابطها أحكامها -املشاركة يعقوب: اهلادي وعبد عثمان الدين سراج (27
 م،5226 اخلرطوم، بنك اخلرطوم ، مطبوعات



 
416 

سلمان،مصطفى حسني، وآخرون: املعامالت املالية يف اإلسالم ،دار املستقبل للنشر والتوزيع ،عمان،  (20
 ،6885، 5األردن، ط

وك اإلسالمية،املطبعة العربية،القرارة، غرداية، اجلزائر، سليمان،ناصر:تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبن (22
 6886، 5ط

شبري،حممد عثمان: املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه االسالمي ،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان،  (588
 6887، 2ط

 6858 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات االقتصادي،ديوان التحليل إىل خيلف:مدخل بن زهرة بونوة، شعيب (585

 6887، 5شلهوب،علي حممد:شؤون النقود وأعمال البنوك،دارشعاع للنشر والعلوم،حلب،سوريا،ط (586

 5201اجلامعية،القاهرة، مصر، د.ط، الدار املصريف، و النقدي االقتصاد : رشدي مصطفى شيحة، (583

 ،5،6885صوان، حممود حسن:أساسيات العمل املصريف اإلسالمي، دار وائل للنشر،عمان،ط (584

 االقتصاد مركز اإلسالمية، االستثمار صيغ واخلرباء:برنامج املتخصصني اجلامعات أساتذة من خنبة (581
 األول ، اجمللد5والتدريب،ط واالستثمارات والدراسات للبحوث اإلسالمي

البنوك،دار املعارف  أعمال على انعكاساهتا و العاملية التطورات و التجارية البنوك املالك: عبد طارق (582
 5مصر ،ط اإلسكندرية، اجلديدة ،

حتليل قضايا يف الصناعة املالية -طارق اهلل خان،حبيب أمحد.ترمجة عثمان بابكر أمحد:ادارة املخاطر (587
،جدة ،مطبوعات البنك االسالمي للتنمية،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اململكة -االسالمية

 6883العربية السعودية ،

الفعالة خلدمات البنوك الشاملة، كلية التجارة،جامعة املنصورة،  طلعت،أسعد عبد احلميد:االدارة (580
 5220مصر،

اإلسكندرية،  املعارف، منشأة اإلنتاجية، للمعدات احلقيقي التمويلي اإلجيار العال: أبو حممد حممد طه (582
 2005 ،5مصر، ط
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  5رة، مصر،ططه،أمحد علي: السلفيات بضمان تنازالت عن عقود، طبع معهد الدراسات املصرفية،القاه (558
،5226 

 اجلامعية، الدار العملية، للممارسات فقهية علمية دراسة-اإلسالمية املصارف الشعراوي: فضل عايد (555
 6887، 6ط بريوت، لبنان،

 5228، 5عبد اجلواد، عاشور: البديل االسالمي للفوائد املصرفية الربوية،القاهرة،مصر،ط (556

 2000 اإلسكندرية،مصر، اجلامعية، الدار ، وعملياهتا الشاملة البنوك: احلميد عبد املطلب عبد (553

الطرق احملاسبية احلديثة، دار وائل للنشر،  –عبد اهلل، خالد، حسني سعيد: العمليات املصرفية اإلسالمية  (554
 6855، 6عمان، األردن ،ط

 6882، 5عمان،األردن،ط والتوزيع، للنشر أسامة دار ، الدويل االقتصاد حرب: أبو عثمان (551

 دار ،-املصرفية والتقنيات اإلسالمي الفقه بني - اإلسالمية املصارف يف املضاربة ياليل: عقداجل عجة (552
 2006 ،5اخللدونية،ط

عربيات، وائل حممد: املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (557
 6882، 5األردن، ط

 ،6884مطبوعات كلية احلقوق، جامعة بنها، مصر ،عصام حنفي حممود: األوراق التجارية،  (550

عطية، مجال الدين: البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم، التقومي واالجتهاد، النظرية والتطبيق، املؤسسة  (552
 ،5223، 6اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط

امعات املصرية، القاهرة، عطية، حممد كمال: حماسبة الشركات واملصرف يف النظام اإلسالمي ،دار اجل (568
 5204، 5مصر،ط

 ،6883عفيفي، امحد مصطفى: استثمار املال يف اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر،د.ط، (565

 2009 ،5اجلزائر،ط املعرفة، دار اجلزائري، التجاري القانون شرح يف الوجيز عمار: عمورة (566
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لثاين ،العقود التجارية وعمليات البنوك، دار علي البارودي ،حممد فريد العريين: القانون التجاري، اجلزء ا (563
 ،6888، 3املطبوعات اجلامعية،االسكندرية،مصر،ط

علي حسن، عبد القادر: عقد املضاربة يف املرحلة التطبيقية والتجديد ،مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك  (564
 5208اإلسالمية،القاهرة،

اسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر، عمر، حممد عبد احلليم: اإلطار الشرعي واالقتصادي واحمل (561
 6884،  3البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ط

عوض ،علي مجال الدين: االعتمادات املستندية: دراسة قانونية لألعراف الدولية والقضاء املقارن، دار  (562
 5220النهضة العربية، 

 5202، 5،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،طعوض،علي مجال الدين:عمليات البنوك  (567

عوض،مجال الدين:خطابات الضمان يف القضاء املصري وقانون التجارة اجلديد والقواعد الدولية، دار  (560
 6888، 5النهضة العربية، القاهرة، ط

 ،5غنام شريف حممد :حمفظة النقود االلكرتونية ، رؤية مستقبلية ، دار النهضة ،القاهرة،مصر،ط (562

 5201، 5توفيق حسن :عقد البيع واملقايضة،مؤسسة الثقافة اجلامعية،االسكندرية،مصر،طفرج، (538

 اجلامعية، الدار املعرفة، جمتمع ىف املتكاملة االلكرتونية واألعمال التجارة: آخرون و النجار فريد (535
 6882، 5اإلسكندرية، مصر،ط

 5202 ،5،عمان،األردن،ط للنشر األهلية املصرفية،الدار األعمال و املصرف الصاحل: فريد (536

درويش، أمحد عبد اهلل:احملاسبة املصرفية يف البنوك التجارية واإلسالمية،دار البازوري -فؤاد، توفيق ياسني (533
 5222العلمية للنشر،مصر،

 ،5227فوضيل،نادية:أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري)شركات األشخاص(،دار هومة، (534

، 6يف القانون التجاري اجلزائري،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،طفوضيل،نادية:شركات األموال  (531
6887 
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 3،6883فوضيل، نادية: األوراق التجارية يف القانون اجلزائري، دار هومه،اجلزائر،ط (532

 ،د.ت5قلعه جي،حممد الرواس:املعامالت املالية املعاصرة يف ضؤ الفقه والشريعة، دار النفائس،األردن، ط (537

رسالن، دمشق،  دار املالية، األسواق على وأثرها اإلسالمي االستثمار أساليب اهلييت: ميالكر  عبد قيصر (530
 6882، 5سوريا، ط

 6881، 4،اجلزائر،ط اجلامعية املطبوعات ديوان البنوك، تقنيات :لطرش الطاهر (532

الدولية مازن،فاعور عبد العزيز: االعتماد املستندي والتجارة االلكرتونية يف ظل القواعد واألعراف  (548
 والتشريع الداخلي،د.ط.

بوزريعة، اجلزائر،  مربوك حسني، املدونة النقدية واملالية اجلزائرية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، (545
 5،6884ط

 ،بدون ط ،بدون سنة نشر 5222/ لسنة 57مراد، عبدالفتاح: شرح قانون التجارة اجلديدرقم (546

 6884، 5اإلسكندرية،ط اجلامعية، املطبوعات دار االنرتنت، ربع االلكرتوين التعاقد :الرومى أمني حممد (543

 1990 لبنان، للمطبوعات،د.ط، التعارف دار اإلسالم، يف الالربوي البنك الصدر: باقر حممد (544

  البنوك هبا تقوم اليت املصرفية واخلدمات لالستمارات الشرعي احلكم عزيزي: الفتاح عبد رامز حممد (541
 2004 ، 5عمان، األردن،ط والتوزيع، للنشر الفرقان دار االسالمية،

 1973 ،5العربية،ط النهضة دار الدولية، اإلقتصادية العالقات الشافعي:مقدمة زكي حممد (542

 مصر، د.ط، اجلديدة، اجلامعة دار التجارية، الشركات العريين: فريد حممد (547

 2007 ،5احلقوقية،بريوت، ط احلليب والنقدي،منشورات املصريف القانون ياسني: يوسف حممد (540

 اخلامس، دار اجمللد-مقارنة دراسة-التجارية واملصرفية، الشركات التجارية املوسوعة الكيالين: حممود (542
 5،6880والتوزيع،األردن،ط للنشر الثقافة
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حممود الكيالين: عمليات البنوك، الكفاالت املصرفية وخطابات الضمان، دار اجليب للنشر والتوزيع،  (518
 5،5226ردن،طعمان، األ

 2008 ،6األردن،ط للنشر، وائل اإلسالمي،دار املصريف العمل صوان: أساسيات حسن حممود (515

العملية،  والتطبيقات النظرية األسس اإلسالمية املصارف مسحان: حممد وحسني الوادي، حسني حممود (516
 5،6887األردن، ط والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار

األردن،  عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار الكلي، وآخرون: االقتصاد الوادي حسني حممود (513
 6858، 6ط

 1985 ،5اجلامعية،ط اإلقتصاد،الدار علم مبارك:أساسيات حممد النعيم حممد،عبد يونس حممود (514

، 5مشهور،أمرية عبد اللطيف: االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، مكتبة مدبويل،القاهرة، مصر،ط (511
5225 

 الفكر ،دار احلديثة اإللكرتونية الدفع ووسائل التجارية األوراق: بندق انور وائل طه، كمال مصطفى (512
 ،6887،اإلسكندرية،،د.ط، اجلامعى

 5203 طبعة اجلامعية،القاهرة،مصر، الثقافة مؤسسة التجاري، القانون طه: كمال مصطفى (517

إلسالمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،االردن، ملحم،امحد سامل:بيع املراحبة وتطبيقاته يف املصارف ا (510
 6881، 5ط

 5224،  6بريوت،لبنان،ط الرسالة، مؤسسة املعامالت ، موسي،كامل:أحكام (512

 2000 ، 5للعلوم،بريوت،لبنان،ط العربية دار اإلنرتنت، عرب املصريف قاحوش:العمل ألفرد نادر (528

 5واالقتصاد،دار البشري،جدة،دار القلم،دمشق،سوريا،طنزيه،محاد:قضايا فقهيه معاصرة يف املال  (525

 5222، 5القاهرة،مصر،ط مشس، عني مكتبة واملشروعات، لألموال الفعالة شاكر:اإلدارة نبيل (526

 5،5223نزيه،محاد،:عقد السلم يف الشريعة االسالمية،الدار الشامية للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،ط (523
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 6880، 5واإلقتصادية يف لغة الفقهاء،دار القلم،دمشق،سوريا،طنزيه محاد: معجم املصطلحات املالية  (524

 ، 5املعارف،االسكندرية،مصر،ط منشأة التجارى، للقانون االلكرتوىن اجلانب: نبيه احلميد عبد نسرين (521
2008 

 -التجارية املؤسسة -التاجر نظرية -التجارية األعمال نظرية للتجارة) القانوين التنظيم دويدار: حممد هاين (522
 1997 بريوت، والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية التجارية(، املؤسسة الشركات

 6882، 5هندي،منري إبراهيم: إدارة املنشآت املالية وأسواق املال،منشأة املعارف،االسكندرية ،مصر ،ط (527

 بريوت، العربية، النهضة دار :واإلحصائية االقتصادية املصطلحات فهمي:موسوعة العزيز عبد هيكل، (520
 لبنان، د.ط.

 6858، 5وحيد،أمحد زكريا:دليلك إىل العمل املصريف،دار الرباق للنشر والتوزيع،حلب،سوريا،ط (522

 النفائس، دار اإلسالمية، الشريعة أحكام وفق للعمل التقليدية املصارف حتول العطيات: سامل خلف يزن (578
 . 2008 ،5األردن،ط

يف النقود والبنوك والتمويل، الدار اجلامعية، يسري، عبد الرمحان أمحد: قضايا إسالمية ومعاصرة  (575
 .6884، 5اإلسكندرية، مصر، ط

 1993 ،5مصر،ط القاهرة، الصابوين، دار النقدي، االقتصاد فقه آمال: يوسف (576

 6858 ،اجلزائر، والنشر للطباعة هومة الدولية،دار التجارة يف مسعداوي:دراسات يوسف (573

 واملذكرات اجلامعية  الرسائل :ثانيا

اهليجاء،اليأس عبداهلل:تطويرآليات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية"دراسة حالة األردن"،رسالة  أبوا (5
 .6887دكتوراه، جامعة الريموك،اربد، األردن ، 

 تطبيقية راسةداإلقتصادية، املشروعات لتمويل كآداة التمويلي التأجري نظام تطبيق معوقات بارود: توفيق أمحد (6
 التجارة، والتمويل،كلية احملاسبة يف ماجستري مذكرة فلسطني، يف العاملة املصرفية الغري املالية املؤسسات على

 2011 غزة، اإلسالمية، اجلامعة
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الربيدي،سامر حممد:بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية،رسالة ماجستري،كلية احلقوق،  (3
 .6855جامعة دمشق، 

رسالة ماجستري، -دراسة مقارنة-يم محدان:مسؤولية املصرف املصدر يف االعتماد املستنديالزعيب،أكرم ابراه (4
 .،جامعة أل البيت،األردن 5222

دكتوراه،كلية  اإلسالمي:رسالة الفقه يف اإللكرتونية التجارة حممد:أحكام بن جعان بن عدنان الزهراين، (1
 السعودية. القرى، أم الشريعة، جامعة

وهيب رحيم السامرائي: الصريفة الشاملة يف املصارف اإلسالمية بالوطن العريب، أطروحة لسامرائي،قحطان ا (2
 6888دكتوراه مقدمة إىل معهدالدراسات السياسية باجلامعة املستنصرية،العراق، 

 كلية املقارن، الفقه يف دكتوراه رسالة املعاصرة، اإلسالمية املصارف من الشريعة موقف اهلل: العبادي عبد (7
 5204، 6األزهر،دار السالم، القاهرة ،مصر،ط جامعة والقانون، يعةالشر 

العموري،حممود فهد امحد:الوعد امللزم يف صيغ التمويل املصريف اإلسالمي،رسالة ماجستري،كلية الشريعة  (0
 .6884األردن،-والدراسات اإلسالمية،جامعة الريموك، اربد

وارد املالية وجماالت استثمارها يف املصارف اإلسالمية)دراسة املخاليف،بليغ عبد النورحامت:النظام القانوين للم (2
 .6855مقارنة بالبنوك التجارية(،أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق،جامعة دمشق،

 فرع احلقوق يف دكتوراه منها أطروحة اإلسالمية الشريعة وموقف املصرفية الضمان أمقران راضية: خطابات (58
 6854، 5اجلزائر احلقوق، جامعة اخلاص ،كلية القانون

بارود ،وجدي حممود:املراحبة بني النظرية والتطبيق املصريف املعاصر،رسالة دكتوراه كلية احلقوق،جامعة  (55
 5212القاهرة،

،مذكرة ماجستري، ختصص -دراسة مقارنة-خبيت عيسى:طبيعة عقد االجياري التمويلي وحدوده القانونية (56
 6855ة،بومرداس،اجلزائر،عقود ومسؤولية،كلية احلقوق،جامعة أحممد بوقر 
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 املاجيستري شهادة لنيل مقدم حبث ، السحب و والقرض للدفع اإللكرتونية البطاقات: أمينة عمورى بن (53
 قسنطينة. منتورى احلقوق، جامعة كلية اخلاص، القانون ىف

 دراسة CPA البيبنكي اآليل النقد جمال يف اجلزائرية التجربة حول حتليلية فوزي: دراسة إبراهيم بورزق (54
 علوم و العلوم االقتصادية اقتصادي، كلية حتليل ، ختصص ماجستري مذكرة اجلزائري، الشعيب القرض حالة

 . 6880اجلزائر، جامعة،التسيري

متام،امحدحممد:دراسة مقارنة عن احملافظة على رأس املال بني الفكر اإلسالمي والفكراحملاسيب احلديث،  (51
 5271األزهر ،  رسالة ماجستري،كلية التجارة،جامعة

 بن احلقوق كلية اخلاص، القانون ماجستري، مذكرة املسامهة، شركة تأسيس القادر: عبد العني محر (52
 2006 اجلزائر، جامعة عكنون،

 كلية دكتوراه، اإلسالمية،رسالة الشريعة مع يتفق مبا املصرفية األعمال تطوير أمحد: حسن محود سامي (57
 5272احلقوق،القاهرة،مصر،

 قسم-ماجستري رسالة -اجلزائري املصريف النظام لتأهيل كعنصر الدفع وسائل حتديث :أمحد سيد محيزي (50
 ،6886اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم

 كلية األعمال، قانون ماجستري، مذكرة اجلزائري، القانون يف البنكي العجز معاجلة آليات أمينة: حوحش (52
 6856اجلزائر، جامعة ، احلقوق

-2005اجلزائر  حالة- اإللكرتونية التجارة ظل ىف املصرفية الدفع وسائل تطوير: الدين جليد نور (68
 ، 2010 اجلزائر، ومالية،كلية العلوم االقتصادية،جامعة نقود أطروحة دكتوره،6858

شهادة املاجستري،كلية  خالد،عبد العزيز:مشكلة الفوائد والبنوك اإلسالمية،مذكرة مكملة لنيل (65
 ،6855احلقوق،جامعة منتوري، قسنطينة،

 الدولة واملؤسسات ماجستري، مذكرة اجلزائري، الوضعي القانون إطار يف املصرفية سليمة:الرقابة زفوين (66
 2012  اجلزائر، جامعة احلقوق، كلية العمومية،
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 مؤسسة حالة دراسة-اجلزائر يف اجلديدة امليكانيزمات وفق االقتصادية املؤسسة زواوي فضيلة: متويل (63
التسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة أحممد بوقرة ،  علوم يف ماجستري مذكرة-سونلغاز

 6880/6882بومرداس، اجلزائر، 

سالمة، زينب السيد:دور البنوك يف االعتمادات املستندية من الوجهة القانونية،رسالة دكتوراه ،كلية  (64
 6888احلقوق، جامعة اإلسكندرية،مصر ،

 الفقه قسم، ماجستري اإلسالمي،رسالة  الفقه  يف اإللكرتونية مصطفى:التجارة أبو الرازق عبد سليمان (61
 6881غزة، ، اإلسالمية الشريعة، اجلامعة املقارن، كلية

 السندي القرض حالة دراسة-اجلزائرية االقتصادية املؤسسة متويل يف السندي القرض إيناس: أمهية صيودة (62
،كلية العلوم االقتصادية وعلوم  التسيري علوم يف املاجستري درجة لنيل مقدمة ،مذكرة-سوناطراك ملؤسسة

 6880/6882التسيري، جامعة أحممد بوقرة بومرداس،اجلزائر،

عاصم،أمحد عطية بدوي:أحكام الصرف االلكرتوين يف الفقه االسالمي،مذكرة ماجستري يف الفقه  (67
 .6858املقارن،كلية الشريعة والقانون،اجلامعة االسالمية، غزة،

 ماجستري، ،مذكرة-اجلزائر حالة دراسة-باإللكرتونية املصرفية الدفع وسائل إحالل: وهيبة الرحيم عبد (60
 . 2006 اجلزائر، جامعة،كلية العلوم االقتصادية، ومالية نقود

 الربكة،مذكرة بنك حلالة قياسية دراسة -اإلسالمية البنوك يف االستثمار متويل ميلودي: حمددات العزيز عبد (62
 6882/6887اجلامعية السنة،جامعة اجلزائر،االقتصادية  العلوم يف املاجستري شهادة لنيل

 مقدمة والنظام،رسالة الفقه يف بالتظهري التجارية األوراق الناصر: تداول اهلل عبد بن إبراهيم بن اهلل عبد (38
 اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام ،جامعة للقضاء العايل ،املعهد الشرعية السياسة قسم الدكتوراه، درجة لنيل

5222. 

 احلقوق لكلية السنوى العاملى املؤمتر اىل مقدم تداوهلا،حبث وآلية املصرفية النقود :النجار اهلادى عبد (35
 .6886بريوت، لبنان، ،جامعة
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 اجلزائرية، التجربة اىل اإلشارة مع والعشرين احلادى القرن املدفوعات نظام إسرتاتيجيات: لوصيف عمار (36
 6882قسنطينة، منتورى، االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية،جامعة العلوم ىف املاجيستري شهادة نيل مذكرة

 احلقوق، كلية األعمال، قانون ماجستري، مذكرة التجاري، للسجل الوطين املركز اهلل:مهام عبد عودي (33
 2004 اجلزائر، جامعة

وسائله ومؤسساته ،رسالة ماجستري يف العلوم -فالق،على: متويل االستثمارات يف االقتصاد اإلسالمي (34
 .6885االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، 

 قانون ماجستري، مذكرة اجلزائري، املصريف النظام يف البنكية املخاطر من االحتياط قواعد صورايا، قاصدي (31
 2005 اجلزائر، جامعة احلقوق ، كلية خاص،

قزويل عبد الرحيم:النظام القانوين للبنوك التجارية يف اجلزائر،مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص املعمق،   (32
 6851كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،

 املنتجات لبعض نقدية دراسة -اإلسالمية املصرفية الصناعة طويرت يف املالية اهلندسة لعمش آمال: دور (37
 ، التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم التجارية،كلية العلوم يف ماجستري،مذكرة اإلسالمية املصرفية
 6856سطيف،اجلزائر،  – عباس فرحات جامعة

 قسم -دكتوراه رسالة-الريفية التنمية و الفالحة بنك حالة املصريف القطاع يف التسويق دور : زيدان حممد (30
 6881 اجلزائر جامعة تسيري، علوم و االقتصادية العلوم ،كلية العلوم االقتصادية

مصطفى عرفات،:بطاقات االئتمان البنكية يف الفقه اإلسالمي،رسالة ماجستري،جامعة النجاح، نابلس،  (32
 6887فلسطني  ،

 احلقوق، كلية األعمال، قانون ماجستري، مذكرة املالية، واملؤسسات البنوك إعتماد وريدة:نظام مغين (48
 2013 اجلزائر، جامعة

،رسالة ماجستري، -دراسة تطبيقية يف املصارف االسالمية-مكرم مبيض:االجارة واالجارة املنتهية بالتمليك (45
 6858قسم احملاسبة، كلية االقتصاد،جامعة حلب، سوريا ،



 
426 

 و بنوك فرع – االقتصادية العلوم قسم املصرفية، اخلدمات جمال يف ثةاحلدي االجتاهات ميهوب مساح: (46
 2005  قسنطينة، منتوري، ،جامعة التسيري علوم و االقتصادية العلوم كلية-تأمينات

 جامعة العام،كلية احلقوق، القانون ىف ماجستري مذكرة اإللكرتوين، للدفع القانوىن النظام : يوسف واقد (43
 6885، وزو تيزى معمرى مولود

 :دراسات و حبوث :ثالثا

بن بيه،الشيخ عبد اهلل: االجارة املنتهية بالتمليك، حبث منشور،جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة  (5
 .4،ج5200اخلامسة،

 .5226 ، الكويت.االقتصادية الفقهية املصطلحات دليل الكوييت، التمويل بيت (6

حبث منشور جبريدة القبس -واملشاريع احلكومية، خطاب الضمان حجر زاوية يف العمليات التجارية  (3
 – 6853سبتمرب 58الكويتية، النسخة االلكرتونية)جريدة كويتية يومية سياسية شاملة(،يوم الثالثاء

،عن النشرة الدورية املسماة اضاءات تصدر دوريا عن معهد الدراسات املصرفية  54422العدد
 .بالكويت

ية يف التنمية الشاملة، حبث مقدم إىل مؤمتر دور البنوك اإلسالمية يف مرسي،سالمة:فلسفة البنوك اإلسالم (4
 5205التنمية يف مصر، جامعة املنصورة ،مارس 

ورقة عمل مقدمة حتت رعاية اللجنة االستشارية العليا،الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية  (1
 5222مارس  2اليزي، بالتعاون بني كل من البنك املركزي الكوييت والبنك املركزي امل

 :واجملالت الدوريات:رابعا

 6/5521أبو غدة، عبد الستار:خطابات الضمان، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد (5

 1984 ،نوفمرب 39 اإلسالمي،العدد االقتصاد أحد،جملة من اعرتافًا تنتظر ال اإلسالمية لوتاه:البنوك أمحد (6

 . 5203،د.ر،عدد جويليةاألموال جملة ،باكستان يف املصريف للنشاط القانوين رضوى:اإلطار إعزاز (3

 .3،ج51األطرم،عبد الرمحن بن صاحل:جملة جممع الفقه اإلسالمي،ع (4
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 .واالقتصاد املال جملة حممد، بابكر عثمان :ترمجة الدويل، البنك إعداد" والتطبيق النظرية :اإلسالمية البنوك (1
 .5207أكتوبر اخلامس العدد

 ،د.س.6.501إبراهيم:مدخل إسالمي للتنمية،التجربة السودانية، جملة املال واالقتصاد،العددالرتايب ،أمحد  (2

،جوان 578الضرير،الصديق حممد األمني:الشروط الشرعية لصحة بيع السلم،جملة االقتصاد اإلسالمي،العدد (7
5221 

 .3،ج56الضرير،الصديق حممد األمني:جملة جممع الفقه اإلسالمي،الدورة (0

 جامعة -والشريعة احلقوق اإلسالمية،جملة الشريعة ضوء يف املصرفية حممد: القروض حممودالطنطاوي ، (2
 44،ص 1977 األول، العدد الكويت

 :اإلسالمية للبنوك الثاين العام ،املؤمتر اإلسالمي املصريف النظام عن الغزايل،عبد احلميد: مالحظات (58
 1988 أكتوبر 27 - 25 اخلرطوم

 الفقه جممع احلديثة ،جملة االتصال بآالت العقود إجراء صاحل: حكم اللطيف عبد الفرفور حممد (55
 .6ج ، 5228السادس،  العدد السادسة، الدورة اإلسالمي،

 جريدة األوىل احللقة، واملستقبل الواقع بني اإلسالمية املصارف ندوة يف مداخلة:شوقي الفنجري حممد (56
 .5225األهرام،

 اإلسالمي، الفقه جممع احلديثة،جملة االتصال بآالت العقود إجراء حكمالدين:  حمي داغي، علي القره (53
 ،6،ج 1990 ط السادس، العدد السادسة، الدورة

املرزوقي،صاحل بن زابن: جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامها،حبث منشور يف جملة جممع الفقه  (54
 جدة، الدورة التاسعة، العدد التاسع.-اإلسالمي

 لتقسيط،حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع للمنظمة،الدورة السادسةاملصري، رفيق: بيع ا (51

 6886ه،5466،عدد رجب62،السنة624املنيع،الشيخ عبد اهلل: مقال منشور يف اجمللة العربية،العدد (52

 ،57/0/5223النجار،أمحد:حديث حول البنوك اإلسالمية،جريدة الشرق األوسط  (57
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 العددرقم  بدون م 1983 فرباير -اإلدارة عامل جملة "اإلسالمية املصارف نظام تطبق باكستان (50

 5221، 3حبث منشور،جملة الدراسات املالية واملصرفية ،املعهد العريب للدراسات املصرفية،ع (52

حبث بعنوان:خطاب الضمان حجر زاوية يف العمليات التجارية واملشاريع احلكومية، منشور جبريدة القبس  (68
 – 6853سبتمرب 58االلكرتونية)جريدة كويتية يومية سياسية شاملة(،يوم الثالثاءالكويتية، النسخة 

 .،عن النشرة الدورية املسماة اضاءات تصدر دوريا عن معهد الدراسات املصرفية بالكويت 54422العدد

بدوي،حممد:تطوير وسائل التمويل املصريف يف البنوك اإلسالمية،جملة املسلم املعاصر،بريوت، لبنان،  (65
 .5208هـ، مارس5488، ربيع الثاين، 65ع

 ، جامعة دمشق، سوريا جملة األموال، غسيل عمليات يف اإللكرتونية النقود دور الزملي: أمحد بسام (66
 . 2010 العدداألول،

 5201، 5بنك ديب اإلسالمي ،فتاوى شرعية يف األعمال املصرفية ،ط (63

 جريدة أورو، مليون 588إىل األدىن رأمساهلا برفع البنوك يلزم والقرض النقد جملس الوهاب: عبد بوكروح (64
 6428، العدد 2008 ديسمرب 27 اجلزائر، الشروق،

تيسري، عبد اجلابر:)التعليق الثاين على حبث د. حممد عبد احلليم عمر.حول :التفاصيل العملية لعقد  (61
اإلسالمية :اجلوانب التطبيقية، املراحبة يف النظام املصريف اإلسالمي( قدم يف ندوة )خطة االستثمار يف البنوك 

م. كتاب البحوث واملناقشات،طبع 5207يونيو  65اىل 52القضايا واملشكالت(  املنعقدة يف عمان من 
مؤسسة آل البيت "مآب"،منشورات اجملمع امللكي لبحوث احلضارة 

 ،5228،أوت 562اإلسالمية،عمان،األردن،رقم

  ،يف األوسط الشرق جريدة إسالمي، غري لواقع سالميإ طالء – اإلسالمية البنوك : راشد على حسني (62
4/6/5204 

 والعلوم احلقوق جملة املفتوح، التأسيس حالة املسامهة شركة مال رأس يف االكتتاب القادر: عبد العني محر (67
 09 العدد ، 2012 بلعباس، سيدي،اليابس جياليل جامعة السياسية،
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، 5823الشريعة حملمود شاكر" جملة األهرام العددمحزة صبحي "الرد على مقال البنوك وأحكام  (60
 5202لسنة

 50املوافق   م6852فرباير  62اجلمعة ليوم  764العدد  جريدة الوسيط اليومية السياسية املستقلة (62
 5437مجادى األوىل 

حتت عنوان)الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط يطلق خدمة  61/55/6851جريدة الشروق ليوم  (38
 ائد ربوية(جديدة دون فو 

مقال بعنوان:)فتح نوافذ إسالمية يف البنوك  57/56/6851جريدة الشروق اليومي اجلزائرية ليوم (35
 العمومية حل اقتصادي(

-بنك الربكة ، الركن االقتصادي،بعنوان))65/5/6852جريدة النهار اجلديد اليومية اجلزائرية ليوم  (36
 (سنطلق القرض االستهالكي بالبنك منتصف فيفري املقبل

.بعنوان ))الصندوق الوطين للتوفري و 6851نوفمرب  61جريدة النهار اجلديد اليومية اجلزائرية ليوم (33
 اإلحتياط يطلق خدمة جديدة دون فوائد ربوية((،

بعنوان:قروض من دون فائدة ملن يستثمر فـي  53/83/6853جريدة النهار اجلديد اجلزائرية،ليوم  (34
 اجلنوب

 66/82/5228 يف األوسط الشرق جريدة . اجملموعة أعمال حول حوار : الربكة دلة جمموعة رئيس (31

،وزارةاألوقاف 514سامي،محود:مفهوم البنك اإلسالمي وحاجاتنا إليه،جملة الوعي اإلسالمي،العدد  (32
 والشؤون اإلسالمية

 م، 1989/9/14يف األهرام جريدة ،2 احللقة " الصامتة واألغلبية املصرفية الفائدة سعر" :النجار سعيد (37

مقال جبريدة القرض االستهالكي مهدد بالفشل،  بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وشبهة الربا  سعيد بشار: (30
 6852يناير 62اخلرب اليومية اجلزائرية ليوم
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 احملروقات، خارج اجلزائرية اخلارجية التجارة لرتقية كآلية اخلاص القطاع وتطوير العزيز:دعم عبد بن سفيان (32
، 26و 25 العددان بشار، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية العلوم االقتصادية كلية عربية، اقتصادية حبوث
 .6853 ربيع –شتاء

 القانونية للبحوث واالقتصاد القانون جملة املصرفية، الضمان خلطابات القانوين النظام القليويب: مسيحة (48
 42 السنة والثاين، األول العدد 1971 سنة يونيو -مارس واالقتصادية،

 لالقتصاد ، مدخل -هيكل فهمي العزيز عبد كتاب مراجعة" :الدين تاج إبراهيم الدين سيف (45
 ، 5201لعام 2 العدد 2 اجمللد اإلسالمي االقتصاد أحباث جملة -اإلسالمي

 االقتصاد أحباث جملة عربية، إسالمي،ترمجة اقتصاد يف واملصريف النقدي عمر:النظام شابرا ،حممد (46
 ، 5204، 6العدد ،1 اجمللد -اإلسالمي

شعاشعية،خلضر:اجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية، مقال منشور، جملة الباحث، جامعة غرداية،  (43
 6887، 1العدد

 القاهرة،مصر،د.ط والنشر، للطباعة قرين دار ، مصرفية وتقنيات أدوات مدحت: ، صادق (44

 جريدة 7 احللقة،املعاصر لالستثمار صاحل أسلوب واحلديث، القدمي يف املضاربة فقه:عويس احلليم عبد (41
 5201األوسط الشرق

 القانون نظر وجهة من املمغنطة اإلئتمان لبطاقات املشروع غري احلنيص:اإلستخدام اجلبار عبد (42
 6858األول ، العدد ، دمشق،سوريا جامعة اجلزائي،جملة

االئتمان،جملة البلقاء للبحوث عطري،عبدالقادر:العمليات التشغيلية واإلطارالقانوين،بطاقة  (47
 ،5221، 5والدراسات،األردن، ع

 5،العدد: 6عطية،مجال الدين: اجلوانب القانونية لتطبيق عقد املراحبة، جملة االقتصاد االسالمي، اجمللد : (40
،5228 
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 كتاب والتطبيق، والنظرية واالجتهاد والتقييد والتنظيم احلرية بني اإلسالمية البنوك الدين: عطية، مجال (42
 د.س ، قطر احلديثة، الدوحة مطابع ، 53العدد األمة،

جملة  ياحي: اجلزائر تعزز آلية الرقابة على التحويل االلكرتوين لألموال، موسى بن علي (18
 2/5/6852أعمال،جملة الكرتونية،  ليوم  و أخبار

قال منشور، جملة فرج،سعيدأمحد صاحل:احلكم الفقهي لالعتمادات املستندية يف املعامالت املصرفية، م (15
 6853جامعة املدينة العاملية،العدد اخلامس، 

 ، 62/55/5200 يف األهرام جريدة حال، يريد اإلسالمي املال فهمي هويدي: (16

 املعاصر املسلم جملة .إدريس اهلل عبد أبو ترمجة " اإلسالمية املصارف رحبية حبث حول " نينهاوس فولكر (13
 ، 5202،جوان 48 العدد ،

العزيز:املراحبة وإشكالية التمويل الصوري يف املصارف اإلسالمية،مقال نشرته جملة الدراسات فيصل،عبد  (14
 6885،اخلرطوم،السودان،جوان1املصرفية واملالية،املعهد العايل للدراسات املصرفية واملالية،العدد

القانون،العدد القانونية،جملة دفاتر السياسة و  طبيعتها و املصريف التحويل عملية حبيبة: مفهوم قدة (11
 6854،جانفي58

 جامعة اإلنسانية، والدراسات البحوث جملة البنكية، اإلصطالحات يف اجلزائرية التجربة نصرية، لبجريي (12
 1،العدد6858سكيكدة، ، 1955 أوت 20

، 5828حممود شاكر " البنوك املصرية وأحكام الشريعة اإلسالمية" جملة األهرام االقتصادي العدد (17
 5202لسنة

بتاريخ  5804العدد االقتصادي األهرام جملة " البنوك وفوائد اإلسالم " الدين علم إمساعيل الدين حمي (10
63/58/5202، 

 198 العدد اإلسالمي، الوعي جملة اإلسالمية، والبنوك املضاربة على :أضواء سليمان الفتاح عبد جمدى (12
 1981 ،أفريل 
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 .. دولة اإلمارات.ع.م 634د جملة االقتصاد اإلسالمي، جملة شهرية متخصصة ، العد (28

 جملة األحكام العدلية،جلمعية اجمللة،حتقيق:هواويين،جنيب،كار خانه جتارة كتب للنشر والتوزيع، (25

 .5272، 7جملة البنوك اإلسالمية، مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،العدد (26

 ،4لنشر العلمي،جملد،مركز ا5226ه،5456جملة جامعة امللك عبد العزيز،االقتصاد اإلسالمي، (23

 1983 ،د.ر،فيفري اإلسالمية، املصارف نظام تطبق اإلدارة ، مقال بعنوان: باكستان عامل جملة (24

 ،5م، ج5200-ه5456، الدورة السابعة، سنة56جملة جممع الفقه اإلسالمي:عدد (21

اجلزائرية  جريدة الفجر 6852مقال اقتصادي بعنوان : بطاقة إلكرتونية للدفع يف جيب كل جزائري هناية  (22
 . 6851أكتوبر54اليومية ليوم 

 دمشق جامعة جملة، اإلسالمية املصارف يف العقاري التمويل فرحات: آلية خالد مىن بيطار، لطفي مىن (27
 .6882، 6، العدد رقم 61اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم

 07 العدد ، 2010 بسكرة، خيضر، حممد جامعة القانوين، املنتدى جملة البنكية، اجلرمية هناء، نوي (20

 5585العدد االقتصادي األهرام جملة ، الدستور ويف اإلسالم يف املضاربة : العشماوي ياقوت (22
 52/86/5228بتاريخ

 :املوسوعات :خامسا

 الشرعية األصول األول، اجمللد الشرعي، اجلزء اخلامس، اجلزء اإلسالمية، للبنوك والعملية العلمية املوسوعة (5
 5202، 5اإلسالمية،ط للبنوك الدويل االحتاد اإلسالم، يف املصرفية األعمال و

 الذهيب العملية، النسر و القانونية الناحيتني من البنوك أعمال امساعيل:موسوعة الدين علم الدين،حمي (6
 1، ج6885، 3للطباعة، القاهرة، ط

 :احملاضرات :سادسا
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 معهد حماضرات وإلغائها، وتعديلها إصدارها وإجراءات الضمان خطاب أسس أمحد: حممود سيد (5
 6885/6886 املصرفية، الدراسات

 5270/5272 املصرفية، الدراسات معهد الضمان، خطابات توفيق، علي الدين صالح (6

 1962 املصريف، املعهد حماضرات الضمان، خطابات الرببري، علي (3

العليا، قسم القانون غسان،عمر:حماضرات يف مساق عمليات مصرفية ودولية، كلية الدراسات  (4
 6881/6882،،فلسطنياخلاص،جامعة النجاح الوطنية

 االلتزام، هذا وآثار القانونية الناحية من الضمان خطاب مبوجب البنك التزام العشري، طاهر حممد (1
 1971 املصرفية، الدراسات معهد حماضرات

 1962 املصريف، املعهد حماضرات الضمان، خطابات مرعي، مصطفى (2

 :القانونية النصوص :سابعا

  :واألوامر القوانني-أ

 يف املؤرخ 10 اجلزائري،اجلريدة الرمسية،العدد املركزي البنك مركز وحتديد إنشاء يتضمن 26/544رقم  القانون-
 5226  ديسمرب 28

 34 العدد والقرض،اجلريدة الرمسية، البنوك بنظام ،يتعلق 5202غشت 52يف املؤرخ 02/56رقم   القانون-
 5202 غشت 68 يف املؤرخ

 غشت 19 مؤرخ يف 02/56رقم القانون ويتمم يعدل 5200يناير 12 يف املؤرخ 00/82 رقم القانون-
 1988 يناير 13 يف املؤرخ 2 العدد والقرض،اجلريدة الرمسية، البنوك بنظام املتعلق ،  1986

 50املؤرخ يف  52ريدة الرمسية ،العدد،يتعلق بالنقد والقرض،اجل5228أبريل54املؤرخ يف 28/58القانون رقم  -
 5228أبريل 

 .املتمم و املعدل 1975 سبتمرب 26 ل املوافق 1395 رمضان 20 يف املؤرخ 59 / 75 رقم القانون-
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أوت 67،الصادرة بتاريخ  16يتعلق بالنقد والقرض ،ج.ر عدد  6883أوت  62املؤرخ يف  83/55قانون رقم 
6883 

 28 يف 51العدد والقرض،ج،ر، االدخار بتعاونيات ،املتعلق 27/4/6887 يف املؤرخ87/85 رقم القانون-
 6887 فرباير

 52 التجارية،ج،ر،العدد األنشطة ممارسة بشروط املتعلق ، 2004 غشت 14 يف املؤرخ84/80 رقم القانون-
 2004 غشت50يف  املؤرخ

 ممارسة بشروط املتعلق 84/80رقم للقانون واملتمم املعدل ، 2013 يوليو 23 يف املؤرخ 53/82رقم القانون-
 6853يوليو 35،املؤرخ يف32التجارية،اجلريدة الرمسية ،العدد األنشطة

 ،املتعلق باالجيار التمويلي5221املؤرخ يف حزيران  21/28القانون املصري  رقم -

 5226لسنة الوطين للمخطط املتضمن 50/56/5225بتاريخ  25/62القانون رقم -

 5208لسنة 31 رقم املضاربة تشركا قانون-

املتضمن املوافقة على األمر 6881ديسمرب35املوافق  5462ذي القعدة  62مؤرخ يف  81/57القانون رقم -
 املتعلق مبكافحة التهريب.6881غشت63املوافق5462رجب 60املؤرخ يف 82-81رقم

 62/2/5271الصادر يف  71/12لألمراملعدل واملتم   6881فيفرى  82املؤرخ يف   81/86القانون رقم  -
 ، 86/6881/ 2بتاريخ 55،اجلريدة الرمسية العدد 

حيدد القواعد العامة  6851ه املوافق أول فرباير 5432ربيع الثاين  55املؤرخ يف   84-51القانون رقم  -
 6851فرباير58،بتاريخ2للتصديق والتوقيع االلكرتونيني، اجلريدة الرمسية العدد 

حيدد القواعد العامة  6851ه املوافق أول فرباير 5432ربيع الثاين  55املؤرخ يف   84-51قم القانون ر -
 6851فرباير58،بتاريخ2للتصديق والتوقيع االلكرتونيني، اجلريدة الرمسية العدد 

حيدد القواعد العامة  6851ه املوافق أول فرباير 5432ربيع الثاين  55املؤرخ يف   84-51القانون رقم -
 6851فرباير58،بتاريخ2تصديق والتوقيع االلكرتونيني، اجلريدة الرمسية العدد لل
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املعدل واملتمم للقانون املدين،أنظر اجلريدة الرمسية  6881جوان  68املؤرخ يف  58-81القانون رقم  -
 6881يونيو 62،بتاريخ44العدد

 5222لسنة 57 رقم املصري التجارة قانون-

 2000 لسنة 83 رقم لكرتونية التونيسياال التجارة مبادالت قانون-

 ،اجلريدة الرمسية،العدد 1971 لسنة املالية قانون املتضمن 5278 ديسمرب35املؤرخ يف 78/23 رقم األمر-
 5278ديسمرب 35،املؤرخ يف582

 للجمهورية– الرمسية اجلريدة القرض. و بالنقد يتعلق 2003 أوت 26 يف مؤرخ 55/83رقم   رقم األمر-
 ،2003 أوت 27 بتاريخ الصادرة  52 العدد  الشعبية، اجلزائرية الدميقراطية

 يف املؤرخ 52 العدد والقرض،اجلريدة الرمسية، بالنقد يتعلق ، 2003 غشت 26 يف مؤرخ83/55رقم  األمر-
 50 العدد ،اجلريدة الرمسية،6858غشت 26 يف املؤرخ58/84 رقم واملتمم باألمر املعدل ،6883غشت 27
 2010 سبتمرب أول يف املؤرخ

 30 يف املؤرخ 78 العدد املدين،اجلريدة الرمسية القانون يتضمن 5271سبتمرب 26 يف املؤرخ 71/10 رقم األمر-
التجاري،  القانون ،يتضمن5271سبتمرب 26 يف مؤرخ 71/12  رقم لألمر واملتمم املعدل ،5271 سبتمرب

 ...له املكملة واألنظمة والقرض النقد قانون واملتمم؛ ملعدل،ا5271 ديسمرب 19 يف املؤرخ 101 ج،ر،العدد

 67املؤرخ يف 52 )ج.ر.العدد والقرض، بالنقد يتعلق ، 2003 غشت 26 يف مؤرخ83/55األمر رقم -
 01 يف املؤرخ 50 العدد )ج.ر 2010 غشت 26 يف املؤرخ 58/84رقم  باألمر واملتمم ( املعدل6883غشت
 (2010 سبتمرب

 سبتمرب 30 يف املؤرخ 78 املدين،ج،ر،العدد القانون يتضمن 5271سبتمرب 26 يف املؤرخ 71/10 رقم األمر-
5271 

 يف املؤرخ 23/80رقم التشريعي باملرسوم واملتمم املعدل التجاري، القانون املتضمن 71/12 رقم األمر-
 5223أبريل67، املؤرخ يف67،اجلريدة الرمسية، العدد5223أبريل61
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الصادر بتاريخ  3يتعلق باالعتماد االجياري،اجلريدة الرمسية عدد  5222جانفي  58املؤرخ يف  22/82األمر-
 5222جانفي 54

،الصادر يف 16،املتعلق بالنقد والقرض،اجلريدة الرمسية عدد 6883أوت  62املؤرخ يف  55-83األمر رقم -
 ،6883أوت  67

م املعدل واملتمم للقانون 2/56/5222فق ل ه املوا5457رجب عام 60املؤرخ يف   67/ 22األمر رقم  -
 5222ديسمرب55،املؤرخ يف 77التجاري، اجلريدة الرمسية،العدد

 .املتعلق بقانون النقد والقرض اجلزائري املعدل واملتمم 6883أوت62املؤرخ يف  55-83األمر رقم -

 للجمهورية– الرمسية اجلريدة القرض. و بالنقد يتعلق 2003 أوت 26 يف مؤرخ 55/83رقم   رقم األمر-
 2003 أوت 27 بتاريخ الصادرة  52 العدد  الشعبية، اجلزائرية الدميقراطية

،يتضمن القانون املدين ،اجلريدة الرمسية، 5271سبتمرب62ه املوافق 5321رمضان 68املؤرخ يف 71/10األمر-
 ،5271سبتمرب  38ه املوافق 5321رمضان  64، املؤرخ يف70العدد

 58/84 رقم باألمر واملعدل والقرض بالنقد املتعلق 2003 أوت 26 يف املؤرخ 83/55 رقم األمر الرئاسي-
 6858 أوت 26 يف املؤرخ

م،املتضمن لقانون املالية التكميلي 6882يوليو 66ه،املوافق ل5438رجب62املؤرخ يف 85-82األمر رقم-
 م6882يوليو62له،املوافق 5438شعبان4الصادرة يف 44،اجلريدة الرمسية، رقم 6882لسنة 

 املراسيم : -ب

 املقننة واملهن النشاطات حتديد مبعايري املتعلق ، 1997 يناير 18 يف املؤرخ 27/48 رقم التنفيذي املرسوم-
 ،5227يناير 19 يف املؤرخ 5 العدد اجلريدة الرمسية، وتأطريها، التجاري السجل يف للقيد اخلاضعة

 النوعي السهم حقوق ممارسة شروط حيدد ، 2001 نوفمرب 10 يف املؤرخ 85/316 رقم التنفيذي املرسوم -
 2001 نوفمرب 11 يف املؤرخ،27اجلريدة الرمسية،العدد ذلك، وكيفيات
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أبريل  67،املؤرخ يف67م ،اجلريدة الرمسية ،العدد  5223أبريل61املؤرخ يف   80-23املرسوم التشريعي رقم -
5223 

 سبتمرب 26 يف املؤرخ 71/12لألمر املتمم و املعدل م 1993 أفريل 25 يف املؤرخ 23/80 التشريعي املرسوم-
 .2007 التجاري القانون -التجاري القانون املتضمن 1975

  يتمم6855سنة  مارس  6  وافقامل5436 عام  الثاين  ربيع  أول  يف  مؤرخ 585-55رقم رئاسي  مرسوم-
 2003  سنة  ديسمرب  30  وافقمل ا 1424  عام  القعدة  ذي2يف  املؤرخ  03-514  رقم الرئاسي  املرسوم

 .سنة18و 38 ني ب  ما ني البالغ  شاريعامل   ذويني البطال  طرف  من  النشاطات إحداث  بدعم  تعلقمل وا 
 6855مارس  2املوافق ل 5436،مؤرخ يف أول ربيع الثاين 54اجلريدة الرمسية  ، العدد 

 :والتعليمات األنظمة-ج

 باالستثمار اّلرتخيص بطلب خاص ملف تكوين شروط حيدد 6886فيفري 68املؤرخ يف  86/85رقم نظام -
 الصادر ، 30 عدد ر.ج اجلزائري، للقانون اخلاضعني االقتصاديني للمتعاملني اخلارج يف متثيل مكتب إقامة أو/و

 6886أفريل 60بتاريخ

 إقامة وشروط مالية ومؤسسة بنك تأسيس لشروط احملدد ، 2006 سبتمرب 24 يف املؤرخ 82/86 رقم النظام-
 2006 ديسمرب 2 يف املؤرخ، 77أجنبية،ج،ر، العدد مالية ومؤسسة بنك فرع

 1995 فرباير 28 يف املؤرخ 21/85النظام ويتمم يعدل ، 2005 مارس 05 يف مؤرخ ،81/85 رقم نظام-
 6 يف املؤرخ 47 العدد مصرفية،ج،ر، عمليات ملمارسة رخصة الفالحية للتعاضدية الوطن الصندوق منح ملتضمن

 2005 يوليو

والقرض،ج،ر،  االدخار تعاونيات بإقامة الرتخيص شروط حيدد ، 2008 يوليو 21 يف مؤرخ80/83رقم نظام-
 6882 مارس 8 يف املؤرخ 15 العدد

 والقرض، االدخار تعاونيات لرأمسال األدىن باحلد ،املتعلق 2008 يوليو 21 يف املؤرخ80/86 رقم النظام-
 2009 مارس 8 يف  املؤرخ 15 العدد ج،ر،
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 يف العاملة املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال األدىن باحلد يتعلق ، 1990 يوليو 4 يف مؤرخ28/85 رقم نظام-
 5225غشت 65 يف املؤرخ 39 اجلزائر،ج،ر،العدد

 يف العاملة املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال األدىن باحلد يتعلق ، 2004 مارس 4 يف مؤرخ84/85 رقم نظام-
 6884أبريل  60 يف املؤرخ 27 العدد اجلزائر،ج،ر،

 العاملة املالية واملؤسسات البنوك لرأمسال األدىن باحلد يتعلق ، 2008 ديسمرب 23 يف مؤرخ80/84 رقم نظام-
 6880ديسمرب 64، املؤرخ يف 76العدد اجلزائر،ج،ر، يف

 البنوك مؤسسي يف تتوفر أن جيب اليت بالشروط يتعلق ، 1992 مارس 22 يف مؤرخ  26/81 رقم النظام-
 . 5223فرباير 7،املورخ يف 80ومسرّييها وممثليها،ج،ر، ،العدد املالية واملؤسسات

حيدد كيفيات تأسيس شركات االعتماد االجياري وشروط  5222جويلية  3املؤرخ يف  82-22نظام رقم -
 .5222نوفمرب  3،املؤرخ يف 22اعتمادها،ج،ر، عدد 

 ،5222جويلية 03 ل املوافق 1417 صفر 17 يف عن جملس النقد والقرض،املؤرخ 22/82النظام رقم -
 ه، 1417 الثانية مجادى 21 يف الصادرة ، 66 ج،ر، العدد

 البنوك مؤسسي يف تتوفر أن اليت جيب بالشروط واملتعلق 1992 مارس 22 يف املؤرخ 26/81 رقم النظام-
 ه 1413 شعبان 15 يف ،الصادرة 8 وممثليها،ج،ر،العدد ومسرييها املالية واملؤسسات

 من املقابلة والضمانات الضمان خطابات بإصدار املتعلق 1993 جانفي 03 يف املؤرخ 02/93التنظيم رقم -
 1993 مارس 14 يف املؤرخة 17 رقم الرمسية املعتمدة ،اجلريدة الوسيطة البنوك قبل

 21 يف املؤرخة 171 رقم والتعليمة ، 1985 جوان 05 يف املؤرخة 532 رقم املالية وزارة تعليمة-
 .الدولية البنكية للضمانات موحدة مناذج بإعداد املتعلقة 5202جانفي

( بشأن موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك،وصكوك التأجري، يف 4/56)558قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم -
 (222-5/227ة )الدورة الثانية عشر 
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 60-63)الرياض( من) 56( بشأن اإلجياراملنتهي بالتمليك وصكوك التأجري،الدورة4/56)558قرار رقم:-
 ،353، ص5، ج56( جملة اجملمع، العدد6888سبتمرب 

 املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية املعاصرة -

 األساسي البنك العريب اإلسالمي الدويل، النظام-

 املؤسسات )عدا للمؤسسات املخاطر إلدارة اإلرشادية املبادئ البحرين، اإلسالمية، املالية اخلدمات تقرير:جملس-
 (،.6881)ديسمرب .إسالمية مالية خدمات تقدمي على تقتصر اليت التأمينية(

 6/05ند،الب54،املعيار 6858هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،سنة -

 9 التأسيس،الفصل اتفاقية : للتنمية اإلسالمي البنك-

 7 األساسي،املادة والنظام التأسيس عقد : الكوييت التمويل بيت-

 التونسي. السعودي التمويل لبيت م 1987 السنوي التقرير

 6883دليل تعليمات الرقابة على البنوك اإلسالمية بنك الكويت املركزي،-

 الكوييت. قانون البنك املركزي-

 البنك املركزي اجلزائري،النظام األساسي-

 م، 5221 -ه 5301 لسنة الثاين السنوي املؤمتر والتوصيات، القرارات :اإلسالمية البحوث جممع-

،نشرة 5271ماي 66-68بديب، اإلسالمي املصرف مؤمتر بديب: قرارات اإلسالمي املصرف مؤمتر توصيات-
5272 

 :الدولية التجارة غرفة قواعد-ج

 .م5203األعراف املوحدة لعام -

 التعاقدية بالضمانات املتعلقة 68/2/5270يف الصادرة 325 رقم النشرة-
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 الطلب. لدى بالضمانات املتعلقة 1992 /ماي يف الصادرة 458 رقم النشرة-

 6887لسنة  288نشرةالقواعد واألعراف املوحدة لالعتمادات املستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. -

 ثامنا: املؤمترات وامللتقيات

 املتوسطة، الصغرية املؤسسات أمام جديدة فرصة اجلزائر، يفleasing"اإلجيار" قرض اهلل: عبد إبراهيم (5
 وعلوم االقتصادية العلوم التنمية،كلية يف ودورها واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول األول الوطين امللتقى

 6886أفريل  2-0اجلزائر، األغواط، ثليجي عمار جامعة التسيري،

ارزيل الكاهنة:مكانة البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية يف التجارة اخلارجية،ملتقى وطين حول االصالحات  (6
 )غري منشور( 6858قاملة، 5241ماي  0البنكية يف اجلزائر،كلية احلقوق،جامعة 

وسائل االستثمار يف البنوك اإلسالمية،حبث مقدم يف الندوة  البلتاجي،حممد:حنو بناء منوذج حماسيب لتقومي (3
 6881سبتمرب  1-3ديب،  –الدولية ) حنو ترشيد مسرية البنوك اإلسالمية( ، اإلمارات العربية املتحدة 

احلنيطي هناء حممد،خولة عبدة، حنان القضاة: البيع التدرجيي يف اإلجارة املنتهية بالتمليك، حبث مقدم  (4
ر العلمي الثاين ،اخلدمات املصرفية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق،جامعة عجلون الوطنية،األردن، إىل املؤمت
6853، 

املصري،رفيق: النظام املصريف اإلسالمي،حبث قدم للمؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد اإلسالمي،باكستان  (1
 ،5203،مارس 

 يف اجلزائر،مداخلة يف املتوسطة و لصغريةا املؤسسات لتمويل كبديل التأجريي السعيد:التمويل بريش (2
 الدول و اجلزائر حالة دراسة-املؤسسات و االقتصاديات على وأثرها التمويل سياسات حول الدويل امللتقى

 بسكرة،اجلزائر، جبامعة 2006 نوفمرب 22 و 21 النامية،يومي

املؤسسات  لقطاع متويلي آبديل أمهيته و اجلزائر يف التأجريي التمويل آفاق و رقية:واقع حساين رابح، خوين (7
 العربية، الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات حول الدويل امللتقى املتوسطة، و الصغرية

  2006 أفريل 50-57اجلزائر، بوعلي الشلف، بن حسيبة التسيري،جامعة علوم و االقتصادية العلوم كلية
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 احلقوق، لكلية السنوي العلمي املؤمتر القانونية،أعمال الوجهة من التمويلي حممد:التأجري دويدار هاين (0
 2002 االقتصادية،لبنان، و القانونية الوجهتني من املصارف أعمال يف اجلديد:بريوت،بعنوان جبامعة

ردمان عبد القوي:الصكوك االسالمية وادارة السيولة،ورقة حبث مقدمة للمؤمتر الرابع للمصارف  (2
 ،6882جوان  6اىل 5واملؤسسات املالية االسالمية يف سوريا،جامعة دمشق، من

شنايت صباح:املصارف االسالمية وحتديات العوملة املالية، حبث مقدم للملتقى الدويل الثاين حول االزمة  (58
 6882املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية، اجلزائر، 

 للمصرف الثاين املعاصرة،حبث مقدم للمؤمتر والتطبيقات لقراضا أو ،املضاربة غدة أبو الستار عبد (55
 1983 مارس 23 إىل 21 من الكويت اإلسالمي،

 : اإلسالمي للمصرف الثاين املعاصرة،، املؤمتر والتطبيقات القراض أو املضاربة" غدة أبو الستار عبد (56
 ، 1983الكويت، السياسة، دار املؤمتر، أحباث ، كتاب 1983 مارس 23 إىل 21 من الكويت

 وإدارة املالية اخلدمات حول الدولية الندوة ،"اإلسالمية املالية الصناعة ونشأة خوجة:تطور الدين عز (53
 ، 2010 أفريل 68-18 اجلزائر، جامعة سطيف، اإلسالمية، املصارف يف املخاطر

ة والتنمية " مؤمتر فرحان،حسن ثابت:"أثر األزمة املالية العاملية احلالية على أداء املصارف اإلسالمي (54
 6858مارس65-68املصارف اإلسالمية اليمنية:الواقع..وحتديات املستقبل،صنعاء،اجلمهورية اليمنية،

حميسن،فؤاد حممد:"األزمة املالية العاملية وآثرها على املؤسسات املالية اإلسالمية "  املؤمتر الرابع للمصارف  (51
 6882جوان  85واملؤسسات املالية اإلسالمية،دمشق سوريا، 

 عنوان حتت السادس املؤمتر اإلنرتنت، بيئة يف املصرفية املعلومات أمن متطلبات: محو حممد ، زيدان حممد (52
 6858أفريل 7الرياض، السعودية ،  اآلمنة، املعلوماتية البيئة

 احلكومي، املصريف القطاع يف اإللكرتونية الصريفة تطبيق معيقات مبارك: مرهون مثال ، جاسم ذنون نبيل (57
 2008/6882 ، بغداد ، اإلدارة معهد املؤمتر العلمي السنوي،
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نزيه محاد:اهليئات الشرعية يف البنوك االسالمية)معامل وضوابط(، حبث منشور يف جملة اجملمع الفقهي  (50
 6884، 52االسالمي، اجملمع الفقهي االسالمي ،رابطة العامل االسالمي، مكة املكرمة،العدد 

اء املؤسسات املالية االسالمية يف عصر العوملة، حبث مقدم للمؤمتر السنوي الرابع عشر ،  وليد عوجان: اد (52
 كلية الشريعة والقانون، جامعة االمارات

 :األنرتنت على مراجع :تاسعا

 نوفمرب 30 -ه 1425 شوال 17املشكاة، شبكة اإلسالمية، البنوك يف الضمان خطابات الضرير، الصديق-
 www.meshkat.net .م 2004

 تغطية عينية  املغطى الضمان خطابات على األجر أخذ حكم الشبيلي، اهلل عبد بن يوسف-
www.shubily.com 

( مقال بعنوان: البنوك اإلسالمية ودورها 3جامعة اجلزائر -)أستاذ بكلية العلوم السياسية واإلعالم  حممد ختاوي-
 املوقع: ، 57/55/6856،التاريخ يف االقتصاد العاملي.بتصرف.منشور على االنرتنت

http://www.alnoor.se/article.asp?id=177631#sthash.c3QDetIs.dpuf 

إىل الوزير األول  ا الغاء الفوائد الربوية على القروض. من سكان والية املسيلةمطلب من أمهه 20عريضة ب -
يف شبكة ” احلضنة اون الين“وهي منشورة على  موقع . 50/80/6853للحكومة مبناسبة زيارته للوالية  يف 

 50/0/6853االنرتنت.تاريخ االطالع:

:مستقبل املصارف اإلسالمية يف ظل التقدم التكنولوجي،حبث اقتصادي ،منشور حسني عبد املطلب األسرج-
 6854على االنرتنت،موقع وزارة الصناعة والتجارة اخلارجية املصرية،جوان 

 .www.islamicfi.com اإلسالمية املالية واملؤسسات للبنوك العام اجمللس موقع  -

 www.qcb.gov.qaاملوقع -

تاريخ .www.islamonline.net:أبو رومي،عبد الرمحن:"السالم" ثاين بنك يقتحم سوق اجلزائر،موقع-
 3/6882/ 57االطالع 

http://www.shubily.com/
http://www.alnoor.se/author.asp?id=815
http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/22
http://www.qcb.gov.qa/
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http://www.cnma.dz/domaineactivite.htm , le 02/04/2009 à 17:56h. 

http://www.cnma.dz/avantagesalem.htm , le 02/04/2009 à 18;01h. 

http://www.bea.dz/index.php?option=com_content&task=view&id&Ite
mid=66, le 02/04/2009 

Contrats signés par secteur d'activité en 2004, http://www.arableasing-
dz.com , le 03/04/2009 

 http://www.mawsoah.netاملوسوعة العربية العاملية -

السالوس،علي بن أمحد:خماطر التمويل االسالمي،حبث مقدم للمؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد االسالمي ،جامعة -
  ntakji.org/fiqh/Files/Financewww.kaأم القرى،السعودية.البحث منشور يف االنرتنت باملوقع:

http://www.austlii.edu.au/alan/indexIn  –virtual cash  –Alan Tyree  - 

-Electronic money: New Day or False Dawn? In 
edu/facutly/cohen/in press/emoney.htmlhttp://www.polsci.uscb.  

1 Bassim Alwan Al-Uqabi- Ala'a Aziz Al-Juboori- Nai'em Kadhum 
Jabr :-Electronic money and its role in the fulfillment of contractual 

obligations 

Journal of Electronic commerce Research. Vol. 5, No.4, 2004: In 
www.csulb.edujournalsjecrissues 2004 paper3.pdf. 

Electronic money and Relevant legal and Regulatory Issuers. In 
.money.htm-http://www.Lawer.20m.com/English/articles/e 

Charles Goldfinger – secure electronic payment on the internet. In 
.http://www.gefma.com/Articles/electronic% 

http://www.mawsoah.net/
http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Finance
http://www.austlii.edu.au/alan/index
http://www.polsci.uscb.edu/facutly/cohen/in%20press/emoney.html
http://www.lawer.20m.com/English/articles/e-money.htm
http://www.gefma.com/Articles/electronic%25
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املوقع  -االقتصاد و املال – الرياض لتطوير العليا اهليئة االلكرتونية، نقودال :حممود إبراهيم حممد الشافعي-
 www.arriadh.comااللكرتوين: 

Electronic mony also known as electronic cash, electronic currency , 
digital currency ,digital money or digital cash refers to money which is 

exchanged only electronically , typically,this in volres use of computer 
net works,the intent and digtal stored value systems. 

 www.wikipedia.comمداخلة متاحة على شبكة االنرتنت

Basel committee: Risk management for electronic Banking and 
electronic money activities. March 1998. 

http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm.para , 1,2,2In 

charles Goldfinger and Philippe Herbin, How to regulate issuers of 
electronic money?  , 

http://www.gefma.com/Articles/How to regulate  issuers  of In 
.electronic money  January 99.html 

 53:46،الساعة:64/55/6856يوم  www.zuhayli.comزحيلي ،وهبة: بطاقات االئتمان،ال-

 املشكاة، شبكة اإلسالمية، البنوك يف الضمان خطابات الضرير، الصديق-

 www.meshkat.net .م 2004 نوفمرب 30 -ه 1425 شوال 17

   WWW.BLTAGI.COMالبلتاجي،حممد:خبري مصريف إسالمي مقال منشور مبوقع-

 :مقال منشور مبوقع اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية،على الرابط-
http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Productions.asp 

 :ى الرابطمقال منشور مبوقع اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، عل

http://www.wikipedia.com/
http://www.bis.org/publ/bcbs35.htm.para1,2,2
http://www.gefma.com/Articles/How%20%20%20to%20%20regulate%20%20%20issuers%20%20%20of%20%20%20electronic%20%20%20money%20%20%20January%2099.html
http://www.gefma.com/Articles/How%20%20%20to%20%20regulate%20%20%20issuers%20%20%20of%20%20%20electronic%20%20%20money%20%20%20January%2099.html
http://www.bltagi.com/
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