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 الفصل األول 
 النشأة التاريخية للمصارف التقليدية واإلسالمية 

 

 ) نشأتها–تعريفها (

  :(1)تعريف المصرف
رف  راء –المص ر ال رف    : بكس ن الص تق م ان مش م مك ة     .  اس ى الكلم ة معن إن معرف ذلك ف ل

 ). الصرف(ة معنى يتوقف على معرف) المصرف(

 : تعريف الصرف لغة) أوًال
 : مصدر ثالثي من باب ضرب ويأتي لمعان آثيرة منها

 . فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار في الجودة �

ين اشتق      . أي بعتها بها  . يقال صرفت الدراهم بالدنانير   : بيع النقد  بعضه ببعض     � ومن هذين المعني

 . اسم الصيرفي والصراف

ة     . لق لفظ الصرف ويراد فيه الزيادة     يط � ادة النافل ا جاء في          . صرفاً : ومنه سميت العب ك م وفق ذل

 : قوله عليه الصالة والسالم

ه  . من ادعى إلى غير أبيه    ( ين وال      . أو تولى غير موالي ة والناس أجمع ة اهللا والمالئك ه لعن فعلي

 رواه الترمذي ). يقبل اهللا منه صرفًا وال عدًال

 . والعدل، الفرض الذي هو حق مستحق عليه.  النافلة والتي هي الزيادة:رففالمراد بالص

ان                  : يطلق لفظ الصرف ويراد منه     � ى المك ه وتسريحه إل ى حال ودفع رد الشيء ونقله من حال إل

 : ومن ذلك قوله تعالى. الذي جاء منه

 ) 47(األعراف ) وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار(

 ) 146(األعراف )   يتكبرون في األرضسأصرف عن آياتي الذي(

 . 34يوسف ) فاستجاب له ربه فصرف عنه آيدهن: ( وقوله127: التوبة) صرف اهللا قلوبهم(

                                                 
 .28-26عبد الرزاق الهيتي، ص.  المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، د)1(
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 . ومبادلة النقد بالنقد والزيادة والنقل والرد. الفضل: وبذلك يتضح أن الصرف قد يراد به

 : تعريف الصرف اصطالحًا) ثانيًا

 .  تخرج آلها عن معنى مبادلة النقد بالنقدعرف الفقهاء الصرف بتعاريف ال

 : ومن ذلك ما جاء في قول بعض الفقهاء

ة اني من الحنفي ان بعضها  :الجرج ع األثم ريعة بي ي الش رد، وف دفع وال و ال ة ه ي اللغ  الصرف ف

 . ببعض

 . بيع إذا آان آل واحد من عوضيه من جنس األثمان:  الصرف هو:صاحب الهداية

 . بيع ما من جنس األثمان بعضها ببعض :صاحب الفتح القدير

 ). وأخذهما بالنقد.  الصرف بيع الذهب بالفضة:العدوي من المالكية

ة وإذا بعيت الفضة      .  إذا بيع الذهب بالذهب  :النووي من الشافعية   أو الفضة بالفضة سميت مراطل

 . بذهب سميت صرفًا

 .  بيع األثمان بعضها ببعض:ابن قدامه من الحنابلة

 . تضح صواب ما ذآر آنفًا بأن تعاريف الفقهاء للصرف متفقة على أنه مبادلة النقد بالنقدوبهذا ي

 : )1(عالقة المعنى االصطالحي بالمعاني اللغوية) ثالثًا
تخارة   اء االس ه دع رد ومن ل وال ادة والنق و الفضل والزي ين واضحة وه ين المعني ة ب : إن العالق

 . بدلين عن مالكه إلى اآلخر بالفعل شرط جوازهفاصرفه عني واصرفني عنه، ونقل آل من ال

ة     تعمال آلم ال اس ح أن مج ذا يتض ي      ) الصرف(وبه تعمالها ف ال اس ن مج ع م ة أوس ي اللغ ف

ا االصطالحي       ة         . االصطالح، وذلك ألن معناه ا اللغوي ا ذآر          . هو واحد من معانيه إن م ك ف ومع ذل

 : آنفًا أوضح بجالء

ان المصرف اسم                معنى حقيق  ) أن مبادلة النقد بالنقد   ( ة واالصطالح، وإذا آ ي للصرف في اللغ

ه الصرف أو           : مكان مشتق من الصرف فإن المقصود به حينئذ البد أن يكون هو            تم في ذي ي ان ال المك

 . المؤسسة التي تجري فيها األعمال المصرفية: بمعنى آخر

                                                 
 .29 المصدر السابق، ص)1(
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 )1( والبنك–المصرف : العالقة بين آلمتي

فقد جاء في المعجم      . والبنك، ذلك أنهما اسمان لمسمى واحد     تتضح العالقة بين آلمتي المصرف      

يط  ال (الوس ك مصرف الم ي     ) البن اء ف د ج ك مصرفًا وق مي البن ه س ان الصرف وب المصرف مك

ى المؤسسات التي تختص في                     (الموسوعة العربية الميسرة      ة عل ق بصفة عام مصرف أو بنك تطل

راض ال           إقراض واقتراض النقود عصب النظام االئتماني، ألن         راض واالقت النسبة الساحقة من اإلق

 ). تتم مباشرة بين صاحب النقود ومن يرغب في استخدامها بل عن طريق المصرف

ة                  ة لكلم ) البنك (وقد آانت الغاية من إطالق هذه الكلمة في االستعمال العربي إيجاد بديل في اللغ

ة  لكن آلمة مصرف ذات األصل العربي لم يغل      . ذات األصل األوروبي   ) بنك (ب استعمالها بديًال لكلم

 . األوروبية

ة         ):بنك(أما آلمة    ة الحديث ال .  المستخدمة في اللغات األوربي ة         : فيق تقة من آلم ا مش انكو (إنه ) ب

 . اإليطالية األصل والتي تعني المنضدة أو الطاولة

اجرة           ة للمت ة العام النقود  حيث آان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون في الموانئ واألمكن ب

انكو (وأمامهم مكاتب خشبية أطلق عليها اسم        ) الصرف( ا          ) ب ود ويمارسون عليه ا النق يضعون عليه

 . عملية بيع وشراء العمالت األجنبية المختلفة

رون                        ى الق دًا وال يقتصر عل دة ج ود بعي ى عه والحقيقة أن استعمال الصرافين للمناضد يرجع إل

 . الوسطى

ا           ل م ى أرض فلسطين                   فقد جاء في بعض األناجي ادة في الشرق وعل ذه الع ى انتشار ه يشير إل

 . بالذات منذ القرن األول للميالد

ا نصه  ى م ل مت ي إنجي اء ف ون  (ج انوا يبيع ذين آ ع ال ل اهللا، وأخرج جمي ى هيك دخل يسوع إل

 . وقلب موائد الصيارفة. ويشترون في الهيكل

 :  ومراحل تطوره–نشأة العمل المصرفي 
د من            على الرغم من اال    ين الماضي والحاضر الب ر في شكل النشاط المصرفي ب ختالف الكبي

ا الكشف عن بعض                           ذا المجال، ليتسنى لن ون في ه دمون من فن ه األق ا عرف اإلحاطة ولو بشيء مم

ذا                 جوانب النشاط المصرفي الذي عرفه الناس وتعاملوا به في عهود ازدهار الحضارة اإلسالمية وه

ن حق    د م ى التأآ اعدنا عل ة يس ة مهم د      . يق ث يوج ر حي د وتزده رفية توج ال المص ي أن األعم وه

                                                 
 .30 المصدر السابق، ص)1(
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ع         تالؤم م ف وال ى التكي ًا عل ادرة دائم ال ق ذه األعم ادالت وأن ه واق والمب ع األس تقرار وتتس االس

 . األوضاع والظروف

 : )1(بدء معرفة األعمال المصرفية �
ور بع     ذ عص ان من ل باالئتم داع، والتعام ات اإلي ديم مؤسس الم الق رف الع دةع ال . ي فاألعم

ك االستقرار من أجواء                       المصرفية تعد الوليد البكر ألي استقرار حضاري نظرًا لما ينشأ في ظل ذل

د             ال ق وع من األعم تساعد على نمو الثقة وازدهار التجارة، لكن القرائن تشير إلى أن الحاجة لهذا الن

دء    ع ب ك م ادالت، وذل ي المب طيًا ف ود وس تعمال النق ًا الس ة والصناعة تطورت تبع ة المنظم الزراع

 : ومن أمثلة ذلك النشاط في العهود القديمة. والتجارة

ال ومرية) 1مث ارة الس اط     :الحض ن النش ًا م وا ألوان د عرف دين ق الد الراف وب ب تهم بجن ت منطق  آان

 . المصرفي الذي باشرته معابدهم المقدسة والتي آان من أشهرها المعبد األحمر

ات               وهي   :البابليين) 2مثال   د دلت الحفري الحضارة التي أقيمت على أنقاض الحضارة السومرية وق

ى             ات عل ذه الكتاب د ساعدت ه يالد وق ل الم رن العشرين قب على آتابات أثرية ترجع في تاريخها للق

 . إمكان تعرف بعض جوانب أوجه النشاط المصرفي في تلك العهود

اب             ى أن الب بيًا من          ويستدل بما هو مدون في بعض هذه الوثائق عل ع نس ى مستوى رفي انوا عل ليين آ

ذي شمل القطاع                       ل المتطور ال ال التموي وع من أعم ام ن التقدم في مجال االئتمان، يدل على ذلك قي

 : فقد جاء في إحدى هذه الوثائق. الزراعي

دارًا من الفضة               )  إيليش -واردا(إن   د مق ة المعب الذي آان مزارعًا على ما يبدو قد اقترض من آاهن

ة بالسمسم حيث السعر الجاري وقت                       ليمول ادل القيم ا يع  مشترياته من السمسم، وأنه تعهد بدفع م

ان                       ا يعني أن السند آ حصاده لمن يحمل الوثيقة المعطاة منه على هيئة سند أذني محرر للحامل مم

 . قابًال للتداول واالنتقال

ًا بالمعاب          ان مرتبط ة آ ذه الحقب ك رؤوس    ويالحظ هنا أن العمل المصرفي في ه ا آانت تمتل د، ألنه

اآن التي يحفظ                      د أيضًا أنسب األم د المعاب ة، وتع وارد  دائم أموال ضخمة ولها ملكيات واسعة وم

ات                 ًا وهي محل أمين بالنسبة لألمان ابًا دقيق م حس ا   –فيها الناس أموالهم، ألنها تقدم له ذا يمكنن  وهك

ن أدوار   أول دور م د قامت ب ة ق د المقدس ول أن المعاب ة،  الق ع المالي ظ الودائ و حف المصارف، وه

 . والذي يعد أحد ميادين وأنشطة المصارف الحديثة

                                                 
 .33 المصدر السابق، ص)1(
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ى                 :اإلغريق: 3مثال   ة إل وك العام ة نظام البن  عرف اإلغريق النظام المصرفي، فقد نقل البطالم

سة  وقامت المعابد لديهم بدور الرائد في ممار       . مصر باعتبارها أحد المناطق التابعة للدولة اإلغريقية      

 . األعمال المصرفية وإن لم تحتكرها بالكلية

ال ان: 4مث ن العمل المصرفي وعن طريقهم نشر  :الروم ي ف ق ف ى اإلغري ان عل ذ الروم  تتلم

ه من حسن        . العمل المصرفي اإلغريقي في معظم أرجاء العالم نظرًا التساع نفوذهم          وسار في طريق

ار ا      ة باالنهي ارة الروماني يبت الحض ى أص ن حت ى أحس ا    إل داعى آيانه اري وت ادي والحض القتص

 . السياسي قبيل نهاية القرن الخامس الميالدي

 : وقد آان عند الرومان القدامى نوعان من الصيارفة

 : الصنف األول

ذلك وسطاء الشارين في المبيعات                          انوا ب ح وآ ر رب ربح وبغي ات ب تهم استالم األمان آانت وظيف

 . ر باسم مودعيهم في النقودوبالجملة، آانت وظيفتهم االتجا. العامة

 : الصنف الثاني

ى                    ك إل أدى ذل ة ف هذا الصنف آان مكلف من قبل الحكومة بإقراض األهليين نقودًا بضمانات قوي

ة                          اقهم فاضطرت الحكوم وال وتشددوا في إره ل أصحاب األم ديون من قب الي بال إجهاد آاهل األه

 . لتعضيد المساآين



18 

  )1(العمل المصرفي في القرون الوسطى

ا         ي أورب اعي ف ام اإلقط وء النظ قوطها ونش ة وس ة الروماني داعي اإلمبراطوري د ت رت . بع آث

بالد  ف ال ي مختل ارات ف ى أن يصبح     . اإلم ك إل د أدى ذل ا، وق ة خاصة به ارة عمل ل إم وأصبح لك

ن   ل مصرفي أخر م أي عم ك ب رن ذل ارة مختلف العمالت، ودون أن يق وم بتج ًال يق الصيرفي رج

ذين            قرض أو فتح اع    اء ال ة، ألن األغني وال الطائل تماد أو نحو ذلك ومع ذلك فإنهم آانوا يربحون األم

ل أجر                    دى محترفي الصياغة، مقاب ا ل والهم من السرقة أو الضياع أخذوا يودعونه ى أم يخشون عل

اك                              ه هن ى أحد أقربائ رًا إل د أعطاه الصائغ أم ان بعي ى مك ك، وإذا سافر أحدهم إل ى ذل يتقاضونه عل

وم  ه     ليق اج إلي غ، إذا احت ك المبل ليمه ذل رة  (بتس رفية المعاص ة المص ل   ). الحوال ذا العم تمر ه واس

ود بإعطاء آل من             ذهب وصيارفة النق وم تجار ال المصرفي بالتطور حتى انتهى به األمر إلى أن يق

ا                      املون فيم ك يتع د ذل د أخذ المودعون بع ذهب، وق ه من ال ة وديعت ه قيم ون في أودع عندهم سندًا يثبت

رة              روات الكبي د دفعت الث ذهب، وق داول ال داولها أيسر وأخف من ت بينهم بهذه السندات، نظرًا ألن ت

اد،                   التي تكدست في مقر المنظمات الكنائسية إلى التفكير في العمل على استغاللها عن طريق االعتم

 . وبذلك نشأت فكرة اإلقراض مقابل الفائدة

دة       غير أن التعاليم الكنسية في العصور الو       راض بفائ دعو أصحاب   . سطى آانت تحارب اإلق وت

 .الثروات إلى استغاللها عن طريق المشاريع اإلنتاجية، أما الفائدة فأمر محرم ال تقره

 : )2(التحريم والتحلل في أوروبا من الربا
ودي،                         ه في المجتمع اليه وي وتحرم ة مواضع تتعرض للقرض الرب ديم نجد ثالث ففي العهد الق

ين            وإن التحريف ف   ا ب امالت فيم ى المع ذي جعل التحريم قاصرًا عل ي النصوص على األرجح هو ال

ى           ن تراع م تك ريم ل ام التح ى أن أحك افة إل ود، إض ر اليه ع غي ًا م ودي ومباح ع اليه راد المجتم أف

زامهم              ود عدم الت ى اليه ريم عل رآن الك د نعى الق ذلك فق ودي نفسه ل ى في المجتمع اليه بصرامة حت

 : ى في مجتمعهم بقوله تعالىبتحريم الربا حت

                                                 
 .35 المصدر السابق، ص)1(
 .غسان قلعاوي. سالمية ضرورة عصرية لماذا وآيف؟، د المصارف اإل)2(
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ذابًا      ( نهم ع افرين م دنا للك ل وأعت اس بالباط وال الن م أم ه وأآله وا عن د نه ا وق ذهم الرب وأخ

 ). أليمًا
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 : ومن المواضع الرئيسية في تحريم الربا

المرابي، ال تضف : 22سفر الخروج اإلصحاح . 1 ه آ ال تكن ل ر ف إن أقرضت فضة لشعبي الفقي

 . عليه الربا

ا             : 23في سفر التثنية اإلصحاح     و. 2 ا يقرض برب ا نسيء مم وال تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو رب

 ). لألجنبي تقرض بربا ولكن ألخيك ال تقرض ربا

ادس    . 3 ا، اإلصحاح الس ل لوق ي أنجي وارد ف نص ال ه الخصوص ال ى وج ذين : وعل تم لل إذا أقرض

ا      ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، حتى العصاة يقرضون        ل م نهم مث  العصاة ليستردوا م

 . أقرضوه، بل أحبوا أعداءآم وأحسنوا وأقرضوا دون أن ترجو شيئًا ليكون ثوابكم عظيمًا

 : )1(ومن أعالم الكنيسة والمفكرين الذين حاربوا الربا
 : م390-329: سانت غريغواردونازيانس �

دًال من أن يستثمر        الذي نعى على الذي يلوث األرض بالربا ويستمد غناه من عوز المحت             اجين ب

 . أمواله في النشاط الزراعي المنتج

 :  م379-329سانت بازيل  �
 . الذي اعتبر االقتراض بربا ضربًا من ضروب العبودية

 :  م407-342: سانت جان آريزوستوم �
ا                             وزع الرب ه ي و احتج بعضهم بأن رابين حتى ول ل الم ا من قب الذي آان يرفض تسويغ أخذ الرب

  .على الفقراء

 : سانت أمبرواز �
يس في                     ا ل ى أن الرب ى إشارته إل الذي اعتبر الربا معيقًا للسالم األبدي ومخالفًا للفطرة إضافة إل

 . القرض النقدي فقط ولكن في آل مال مقرض يسترد بالزيادة

ة الشعب                        دني وشمل عام انون الم د الق د شارلمان تأيي ا  . وقد اآتسب التحريم الكنسي في عه آم

ام دت األحك ق      أي راء لتطبي ن األم د م ب التأيي ى طل اقفة حت نح األس ك بم وذير وذل ك ل د المل ي عه  ف

ة                 األحكام التي صنعت الربا في باب الجنح المدنية التي تتراوح عقوبتها بين التوبيخ والسجن والغرام

ديني للعام              دفن ال ان من ال ة وذلك إضافة إلى العقوبات الدينية آالعزل لرجال الدين والتشهير والحرم

وقد استمر عهد تحريم الربا الديني والرسمي إلى ما بعد القرن الخامس عشر   . مع رد الربا المكتسب  

رنين                      دءًا من الق ة ب ة العملي ة من الناحي تقريبًا، إّال أنه آان من المالحظ قيام بعض الممارسات الربوي

                                                 
 .38 المصدر السابق، ص)1(
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ان يمارسه    ة من التحايالت التي آ ود بشكل العاشر والحادي عشر تتستر تحت صور مختلف ا اليه

 : خاص وبحكم تحللهم من تعاليم الكنيسة فعلى سبيل المثال

 : )1(إخفاء القروض الربوية تحت غطاء عمليات الصرف
 . الصرف الجاف �

يئًا من المقترض                         � ه المقرض ش ع صوري مزدوج يشتري في بيع المهاترة أو بيع العينة، وهو بي

 .  بعد أجل محددبثمن حال على أن يعود المقترض لشرائه بثمن أعلى

 . الرهن الميت وهو قرض مضمون بعقار يحصل المقرض على ريعه �

اع المشتري                � ثمن مع انتف ائع رد ال بيع الوفاء وهو البيع المشروط برد الشيء المباع متى أراد الب

 . بموضوع البيع وثماره خالل المدة بين البيع واالسترداد

ا              اني عشر ظهرت بعض األفك رن الث ر التي دعت للتساهل في موضوع تحريم             ومع بداية الق

 : الربا ومثال ذلك

وال                      تثمار أم ع المهور أو في مجال اس إجازة بعض صوره في حال الضرورة أو في حال دف

ذي ال يستطيع السداد في الموعد المحدد                     دين ال . القاصرين أو على شكل الغرامة التي توقع على الم

دة سواء      ولم تخل الحقبة بين القرن الثاني عشر وال     سادس عشر الميالديين من محاوالت تسويغ الفائ

اء                      د لق ال المصرفية أو آعائ اء األعم أجر لق ربح أو آ وات ال بالنظر إليها آتعويض عن الضرر أو ف

 . المخاطرة بأصل القرض

ويني               ديس توماس اإلآ أثرة       1274-1225ولعل من أهم معالم هذه الفترة أفكار الق دو مت  التي تب

ك                     تأثرًا واضحاً  ا في تل ى أوروب ل إل ذي انتق  في مجال تحريم الربا وعقد القراض بالفكر اإلسالمي ال

بعض حاالت        وع وآشفه ل الفترة عن طريق األندلس حيث قام بتوضيح احتماالت نشوء الربا في البي

د قريب من                       د المشارآة وهو عق التحايل ثم بتصويره للربح الذي يدفع للشريك صاحب المال في عق

 . اض اإلسالمي على أنه ربح ناجم عن المخاطرة برأس المالعقد القر

ا          ل من تحريم الرب ادي بالتحل وما أن انتصف القرن السادس عشر حتى أصبحت األفكار التي تن

ة اإلصالح       مالي وحرآ اح الرأس ة بضغوط االنفت دة واضحة وصريحة مدفوع ام الفائ ذ بنظ واألخ

 . الديني

ل رجال الدين الذين دعوا إلى تحليل الفائدة ضمن معدالت     من أوائ  1564-1509وقد آان آالفن     �

ة النظر                        رى إمكاني ان ي ا آ ود آم مناسبة على اعتبار أن التحريم في العهد القديم آان خاصًا لليه

افى مع                             ام ال تتن دة بشكل ع ل، وأن الفائ ى أجرة البيت أو الحق النظر إل ود آ إلى الفائدة على النق

 . ًال معينًا أو طالب بها الفقراءاألخالق إال إذا تجاوزت معد
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دة ونظروا                   1566-1500وقد آان ديموالن     � ألة الفائ ذين تصدوا لمس انون ال ل رجال الق  من أوائ

 . إليها آتعويض للدائن الذي عده متضررًا من تأخير استعماله لماله

ى  وآذلك المفكر اإلنجليزي باآون الذي نظر إلى نظام الفائدة ضرورة اقتصادية تحث الن      � اس عل

ة     . اإلقراض في وقت قست فيه قلوبهم وأحجمت عن اإلقراض المجاني          وعلى الرغم من المقاوم

دريج         د آل األمر بالت ل بعض المفكرين فق في بعض صورها المتأخرة لألخذ بنظام الفائدة من قب

 . إلى انفتاح العالم الغربي على النظام الربوي

بعض أشكال الت          � ال أو               إن التاريخ يحمل لنا صورًا ل دم فحفظ الم ة في الق عامل المصرفي المغرق

 . إقراضه وأعمال الصرافة وحواالت الديون آانت معروفة منذ القدم آما ذآرنا سابقًا

التو  (وأن أول مؤسسة مصرفية قد أنشئت في البندقية      ام   ) بنك دي ري ك ع ا بنك   1458وذل  تبعه

د            داع أوراق النق ه ابت تبدال العمالت أنشئت في             ث ) النبكوت (السويد الذي يعزى إلي وك الس ا بن م تلته

 . م1609أمستردام عام 

رنين السادس عشر والسابع                    ر الواضح للتطور التجاري خالل الق د من مالحظة األث هذا والب

اط        اع النش وء واتس ي نش رى ف ة األخ رق البحري ة والط ارة األمريكي اف الق ن اآتش اتج ع ر الن عش

م وهو         ك عامل مه ى ذل ره واضحًا في        المصرفي، يضاف إل ان أث ذي آ  الحروب واالضطرابات ال

اس        ظهور مؤسسات حفظ األموال وفي بلورة أسس العمل المصرفي الحديث وذلك عندما اضطر الن

ادة                          داع صفة الع ذا اإلي م اآتسب ه دى الصاغة ث والهم ل إبان الحرب األهلية في إنجلترا إلى إيداع أم

ل صكوك             واالستمرار حيث بدأ معه الصاغة في استخدام       ديهم مقاب ا ل  األموال المودعة والمحتفظ به

 . يعدون فيها أصحاب هذه الودائع بدفعها إليهم عند طلبهم لها

ين                    را ب دأ في إنجلت د ب -1642وهكذا يقال إن أعمال البنوك بشكلها القريب من الشكل الحالي ق

1645 . 

ى أن   ارة إل و اإلش اريخي السريع ه ذا السرد الت ا من ه ا يهمن النشاط المصرفي يخضع وإن م

ك الظروف، فهو مجموعة من الوسائل أوجدها                   لتطور الظروف واألحوال وليس نشاطًا صانعًا لتل

 . اإلنسان وطورها لتحقيق أهداف معينة تسهل له أمور معاشه

ل                       ه نشاطًا مستحدثًا ال مثي لذلك فإنه يبدو من غير المقبول رفض النشاط المصرفي لمجرد آون

ي صدر اإلس  ه ف ًا   ل يئًا نهائي وي، بوصفها ش ام الرب ي النظ ة ف ائله ممثل ى وس ة النظر إل الم أو نتيج

ا اتضح  ديل، أو إذا م ذا التع ل ه ة مث ة واألخالقي اليم الديني ا تطلبت التع ه إذا م خًا ال يمكن تعديل راس
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لبحث  ومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة ا       . األثر السلبي لهذا النشاط وإخالله في الحياة االقتصادية       

ائله                 : في غايات النشاط المصرفي ووسائله     ع وس إن تطوي اليم اإلسالمية، ف ه مع التع فإن اتفقت غايات

 . وتغييرها لتتفق مع تلك التعاليم لم يصبح أمرًا يستحق الجهد

اء                      ى االلتق أجر أو من دون أجر إل فالخدمات من حيث آونها عمًال مشروعًا يؤدي سواء آانت ب

 .سالميةمع أحكام الشريعة اإل

ًا  تلتقي                   دفًا تجاري وأعمال االستثمار المصرفي التي تتمثل في تلقي الودائع وفي توظيفها تمثل ه

ع الشريعة ذين . م ي ه ا ف و نظرن رافًا ول ذيرًا أو إس ا تب ا أو إنفاقه ي اإلسالم محرم اآتنازه النقود ف ف

ه المصا               وم ب ال وحفظه         الحدين حد االآتناز وحد اإلنفاق المسرف لوجدنا في ما تق رف من جمع الم

ه مع المقاصد                    ًا من حيث غايت ثم القيام بتشغيله عن طريق إعادته للعمل في المجتمع أمرًا يتفق تمام

 . اإلسالمية

اليم اإلسالم ولكن التعارض                   ين تع إذًا ال يبدو أن هناك تعارضًا بين غايات النشاط المصرفي وب

دة            يقع في األسلوب أو الوسيلة التي تقوم المصارف        ك من خالل الفائ ا وذل  من خاللها بتحقيق غاياته

 . إذا يعد هذا األسلوب مرفوضًا ومحظورًا إسالميًا

د اتجه الفكر                         ة فق ولما آان من الممكن تحقيق الغايات نفسها في معظم األحوال بأساليب مختلف

وي ال                    ذي يبنى   اإلسالمي حديثًا إلى تصور تحقيق أهداف النشاط المصرفي مع تجنب األساس الرب

ذلك لظهور                          دًا ب اليم اإلسالمية ممه ع التع تبداله بأسس وأساليب أخرى تتفق م عليه هذا النشاط واس

 . المصارف اإلسالمية
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 جذور العمل المصرفي بتاريخ الحضارة اإلسالمية 

ى              رة وسيطروا عل ة التجارة في غربي الجزي يالد احتكر تجار مك رن السادس للم ان الق ا آ لم

ريش      . ي الطرق المهمة التي تربط اليمن ببالد الشام والعراق        حرآة النقل ف   وقد علَّمت األسفار سادة ق

دارآهم                    ولهم ورقي م ر في تثقيف عق ر آبي ه أث ان ل ا آ ة، مم أشياء آثيرة من أمور الحضارة والثقاف

دو وسكان الواحات         ه أهل الب م يصل إلي الدًا     . حتى وصلوا إلى مستوى فكري ل فار ب م األس د أرته فق

م          غ م عل ان له ة فك ربية ذات تقدم وحضارة، وآان لهم اهتمام بما آان يجري ويقع في السياسة الدولي

بما يحدث بين الفرس والروم وبين الحبشة واليمن فكان لما يحدث عالقة آبيرة بتجارتهم وباألسواق           

 . )1(التي آانوا يخرجون إليها للبيع والشراء

ادس  رن الس ة الق ي نهاي ة ف د تمكنت مك اري والتصال وق ريش التج يالدي وبفضل نشاط ق  الم

سادتها بالعالم الخارجي، من القيام بأعمال هامة جعلتها من أهم المراآز االقتصادية، آما تمكنت من                 

 . تنظيم أمورها الداخلية ومن تحسين شؤونها

ا أعظم مرآز ديني            ر في جعله ر األث ة أآب في  ولقد آان لوجود الكعبة المشرفة في مكة المكرم

اظ        . الجزيرة، فكانت وفود الحجيج تقصدها من شتى أنحاء الجزيرة         ام حول الحرم في عك وآانت تق

ر مرآز إشعاع إعالمي              وذي المجاز ومجنة أسواق للتجارة واألدب والسياسة، جعلت مكة أيضًا أآب

 . )2(في الجزيرة

يمن        لذلك آان عماد حياة أهلها التجارة، واألموال التي تجبى من القوافل ال            ى ال قادمة من الشام إل

ادمون في المواسم المقدسة            ه الحجيج الق ا ينفق ام، وم ى الش ذه    . والصاعدة من اليمن إل إلى جانب ه ف

 .التجارة ظهرت المراباة آمهنة لبعض آبار التجار الذين تخصصوا في إقراض األموال

تم         دم المكي الم ًا في االتجار، فيق انوا يسهمون جميع ة آ ا يستطيع  ويظهر أن أهل مك كن آل م

ة بشرى      ة مطمئن ة آمن وع القافل د رج ذلك يع ه ول يش علي رزق يع ه ب تغله ويأتي ال ليس ن م ه م تقديم

 . وسرورًا للجميع

يا                ا وآس رة من أفريقي الد آثي ون في ب ا يتجول وقد نشطت الحرآة التجارية في مكة، فكان تجاره

ن     وقد أدى نشاط بعض أبناء مكة في التجارة إلى حصولهم على ثر            اس ب ان العب ة وآ وات آبيرة طائل

اء                          ن إلغ ا حتى جاء اإلسالم وأعل اس ويتعامل بالرب عبد المطلب من هؤالء وآان ينفق أمواله في الن

                                                 
 .1 مختصر الجامع في السيرة النبوية، سميرة الزايد، ج)1(
 .33-32 المصدر السابق، ص)2(
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ه                 ا    . األموال الربوية، فبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك بعمه العباس رضي اهللا عن ويظهر مم

ا          ًا                جاء في القرآن الكريم أن بعض هؤالء األغنياء آ ال إال برب اج فال يقرضه الم ى المحت ن يقسو عل

 . فاحش

 : وآانت أنواع من البيع منها ما أقره اإلسالم ومنها ما منعه مثل

نجش د      :ال ره فيزي معه غي ن ليس راءها ولك د ش و ال يري لعة وه ن الس ل ثم د الرج و أن يزي  وه

 . بزيادته

وم     (االحتكار والبيع بالنسيئة     ع ا  )البيع إلى أجل معل ة  ، وبي ى رؤوس     (لمزابن ع الرطب عل هي بي

الثمر ال                                ه ألن الثمر ب ا نهى عن يًال وإنم ى شجرة بثمر آ ع عل ٍر بي لُّ ثم ذلك آ النخل بالتمر آيًال، وآ

 ). يجوز إال مثًال بمثل فهذا مجهوٌل ال ُيعلُم أيهما أآثر

اهر العم  ن مظ ف ع ى الكش دعونا إل المية ي ارتنا اإلس ا وحض اء لتاريخن ب االنتم ل إن واج

ذا العرض السريع                     ا في ه ذي يعنين د، وال المصرفي الذي عرفته المجتمعات اإلسالمية بعمرها المدي

هو الترآيز على بعض الصور الرئيسة من األعمال التي ال تبعد آثيرًا عن العمل المصرفي، حيث                     

ائدة في المجتمعات اإلسالمية،                ا     أن االلتقاء بين أشكال العمل المصرفي وبعض المفاهيم الس  يثبت لن

 . قدرة األعمال المصرفية على التكيف والتلون حسب الظروف واألحوال

اط              ال النش ي مج اس ف ين الن ل ب ال أن التعام ذا المج ي ه ة ف ائع التاريخي ا الوق ت لن د أثبت وق

ا           دمهم، مم ى مراحل تق ان في أعل المصرفي منذ فجر الدعوة اإلسالمية قد فاق آثيرًا ما عرفه الروم

 . احثين البداية األولى للعمل المصرفي الحديثيعده بعض الب

ن       كال م ع صورو أش ذا المجتم ل ه ي مث ر ف اري أن تظه ار التج ل االزده ي ظ ًا ف ان طبيعي آ

 . التعامل المصرفي في مجالي اإليداع واالستثمار واستعمال الصكوك المسحوبة على الصيارفة

داع   . 1 راد المجت            :في مجال اإلي اس أن بعض أف د وجد الن ًال             لق م أه ة تجعله ا خلقي مع يتمتعون بمزاي

أتي رسول                       اء وي ة والوف ان ُيعرف باألمان د من آ للثقة بهم، فكانوا يودعون أموالهم ونفائسهم عن

م             ى ودائعه ه عل اس يأمنون ان الن ذلك آ اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مقدمة هؤالء األفراد ونظرًا ل

ا              والتي بقي آثير منها لديه صلى اهللا عليه وسلم         ة، وحيث وآل به  حتى هاجر من مكة إلى المدين

 . )1(ابن عمه عليًا رضي اهللا عنه ليتولى ردها إلى أصحابها

                                                 
 .37 المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ص)1(
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ر                نهم الزبي ى قرض وم ة إل ل الوديع ان       : وآان بعض المستأمنين يفضل تحوي حيث أن الرجل آ

 : يأتيه بالمال ليستودعه إياه فيقول الزبير

ه من             ال ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة و         آان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما آان علي

 . درهم آنذاك  2200.000أموال أحصاها ولده عبد اهللا 

 : وهذه الواقعة تدل على أن

 . الزبير آان من الرجال الذين يقصدهم الناس لحفظ أموالهم) 1(

 . أنه آان ذا خبرة في هذا النوع من التعامل) 2(

 : فقط بل يفضل أن يأخذها بشكل قرض ليحقق ما يليآان يرفض أخذ المال لخزنها ) 3(

ة من                      . أ وم الوديع ل في مفه ا انتق ة وهن يس أمان حق التصرف بالمال المستودع باعتباره قرضًا ول

التعريف    )1(بالوديعة الناقصة  األمانة إلى القرض وهي ما تسمى        ك      :  وهي ب ة التي يمتل الوديع

 . مثلهفيها المودع المال المودع لديه ويلتزم برد 

د     . ب ي ي ك ف و هل ه ل ة فإن ي أمان و بق ودع ل ال الم ال، ألن الم د لصاحب الم اء ضمان مؤآ إعط

 . المستأمن ولم يكن المستأمن متعديًا وال مقصرًا فيه فإنه يهلك على مالكه

و بشكل                           ة مصرفية ول ر يشكل عملي يدنا الزبي ه س وم ب ان يق أما من الناحية االقتصادية فإن ما آ

وطني                 مبسط يتناسب م    ة االقتصاد ال وم بخدم ان يق ذاك وآ ة آن ة والمالي ات االقتصادية النقدي ع العملي

 . لألمة اإلسالمية فيدخل هذه األموال ضمن العملية التنموية بدل بقائها معطلة وبعيدة عنها

 : فإن التجار سلكوا في سبيل ذلك طريقين:أما في مجال االستثمار. 2

 . من الربحإعطاء المال مضاربة على حصة . أ

ود              . ب ين   اليه نهم وب ين العرب أنفسهم أو بي ديهم سواًء ب إقراض المال بالفائدة الذي آان شائعًا ل

 .المقيمين في الجزيرة العربية آنذاك

ان                       م المسار فك ه الصالة والسالم ليصحح له م رسوله علي واستمر بهم الحال حتى أرسل اهللا له

ان                تحريم الربا من القواعد األساسية لهذ      م اآلخرين فك ه من ظل ا المنهج اإللهي ليكرم اإلنسان ويحمي

ار                            ى ازده ؤدي إل ذي ي يادة األمن ال ى س دوره إل ؤدي ب ذا ي ة في النفوس وه طبيعيًا أن تتعمق األمان

 . )2(الحياة ومن الناحية االقتصادية على وجه الخصوص

                                                 
 .38 المصدر السابق، ص)1(
 .37مصدر السابق، ص ال)2(
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الى ال تع ي من ال : (ق ا بق وا اهللا وذروا م وا اتق ذين آمن ا ال ا أيه م ي إن ل ؤمنين ف تم م ا إن آن رب

ون      ون وال ُتظلم والكم ال تظلم م رؤوس أم تم فلك وله وإن تب ن اهللا ورس رب م أذنوا بح وا ف ). تفعل

 ). 278-277بقرة (

ا                            ن الخطاب رضي اهللا عنهم أجمعين إنهم يدنا عمر ب دي س د اهللا ول وقد ورد عن عبد اهللا وعبي

ا           خرجا في جيش إلى العراق فلما قفال مرا على أبي            ر البصرة فرحب بهم موسى األشعري وهو أمي

ه من                     : وسهل ثم قال   لفكما فتبتاعان ب ها هنا مال من مال اهللا أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين وأس

ربح ففعال            ا ال ؤمنين ويكون لكم ر الم ى أمي مناتج العراق ثم تبيعانه في المدينة فتؤديان رأس المال إل

د اهللا فسكت      : مال فلما قدما على عمر قالوآتب إلى عمر أن يأخذ منهما ال    ا عب ال وربحه فأم أديا الم

ال،              : وحاججه عبيد اهللا فقال    ا الم ال أدي ال أو نقص لضمناه، فق ما ينبغي يا أمير المؤمنين لو هلك الم

ال رجل من جلساء عمر                 د اهللا فق ؤمنين     : فسكت عبد اهللا وراجعه عبي ر الم ا أمي ه قراضًا      : ي و جعلت ل

رفق) مضاربة( د اهللا : ال عم د اهللا وعب ذ عبي ال ونصف ربحه وأخ ذ رأس الم ه قراضًا فأخ د جعلت ق

 . )1(النصف اآلخر من الربح

 : )2(استعمال الصكوك المسحوبة على الصيارفة. 3

لذلك فقد انطلقت األعمال المصرفية تحت ظل الحضارة اإلسالمية في مسارها النظيف الناصع               

ين                 حيث، ابتدأ تطور أعمال الحواال     د اهللا ب ام عب ذ أي ت بين العواصم اإلسالمية من مكة إلى الكوفة من

دي                      . الزبير دًال من األداء النق دفوعات ب ة الم ى الصيارفة لتأدي وإن استعمال الصكوك المسحوبة عل

اس إّال في                  . آان أمرًا معروفًا ومقبوالً    ين الن تم ب اء ال ي ومن المعروف أن استعمال الصكوك في الوف

 . متقدمة من االطمئنان والثقة واستقرار التعامل والمعامالتالمراحل ال

اب                 د ورد في آت دخل نظام التقاص فق ظهر  (أما بالنسبة للصكوك المسحوبة بين البلدان حيث ي

د ذآر أن                 : لألستاذ أحمد أمين في الجزء األول     ) اإلسالم ذا المجال، فق ة في ه ا الهام واقعة لها داللته

ذ      داني ال رًا                سيف الدولة الحم ع الهجري، جاء زائ رن الراب ى حلب في منتصف الق رًا عل ان أمي ي آ

دون أن يعرف بها، فسار متنكرًا إلى دور بنى خاقان فخدموه دون            ) منطقة(لبغداد وأنه قصد الفرجة     

ة وجدوا                 . أن يعرفوه  وا الرقع فلما هم باالنصراف طلب الدواة وآتب رقعة لهم وترآها فيها، فلما فتح

عض الصيارف في بغداد بألف دينار، وعندما عرضوا الرقعة على الصيرفي أعطاهم            أنها موجهة لب  

ألوه عن الرجل                ت، فس دنانير في الحال والوق ال : ذلك الصيرفي ال دان        : فق ن حم ة ب ك سيف الدول ذل

 : ويستخلص من هذه الواقعة عدة أمور
                                                 

 .40 المصدر السابق، ص)1(
سامي حمود تحت عنوان مستقبل المصارف اإلسالمية في ظل النظام العالمي . بحث مقدم من د« دراسات اقتصادية إسالمية )2(

 .المصرفي، البنك اإلسالمي للتنمية، العدد األول
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ذا يستدعي وجود      . أن السحب قد تم من شخص غير مقيم في بغداد وإنما هو مقيم في حلب                ) 1( وه

 . نظام المقاصة بين بغداد وحلب

ك           ) 2( أن الصراف قد عرف توقيع سيف الدولة المكتوب بصورة غير مقروءة للشخص العادي وذل

 . بدليل أنه عرف ما لم يعرفه حامل الصك

ق        ) 3( دفع بطري ه ي ة أو أن يف الدول ن س بقة م ة مس اب وديع ه حس ون لدي ا أن يك أن الصراف إم

ة              االئتمان ع  ات مصرفية متقدم ى وجود ترتيب ل عل التين دلي د  . لى أساس المقاصة، وآال الح وق

تعمال          ز أن اس ه آدم مت ري لمؤلف ع الهج رن الراب ي الق المية ف ارة اإلس اب الحض ي آت اء ف ج

ه غنى في                      يس عن الصكوك لألغراض التجارية آان شائعًا في البصرة، وأن وجود الصراف ل

ام  والي ع ي ح ك السوق ف ادل  ه400تل ا يع ه سفن 1010ـ أي م ذي آانت في و الوقت ال  م وه

داد      رران    : المسلمين وقوافلهم تجوب آل البحار والبالد حيث آانت اإلسكندرية وبغ ان تق ا اللت هم

ل           ة الفارسي الشهير        . األسعار للعالم في ذلك العصر في البضائع الكمالية على األق ا الرحال  –أم

ه    ) سفر نامه (لمعروف  ناصر خرد علوي فقد سجل في آتابه ا        والذي ضمنه مشاهداته في رحالت

ة البصرة في                     444-347التي قام بها ما بين       ه العمل في مدين ان علي ا آ ا لم ا داللته  هـ لقطة له

 : ذلك الوقت فقال

ادل في سوق                          وم، ففي الصباح يجري التب وينصب السوق في البصرة في ثالث جهات آل ي

ان،    داحين     خزاعة، وفي الظهر في سوق عثم ذا    . وفي المغرب في سوق الق : والعمل في السوق هك

ى   ثمن عل ه، ويحول ال ا يلزم م يشتري آل م ه صكًا ث ذ من ه للصراف ويأخ ال يعطي ه م آل من مع

ة          يم بالمدين ا يق وم     . الصراف وال يستخدم المشتري شيئًا غير صك الصراف طالم ا يعرف الي ذا م وه

ارة في مجال            .بطاقة أميرآان أآسبرس على المستوى المحلي       وبعد هذه الجولة من المقتطفات المخت

ا                  دة (الخدمات المصرفية نستقرئ صور االستثمار المالي في ظالل الحضارة التي أبعدت الرب ) الفائ

دوران         . عن المعامالت المالية في الديون وفي البيوع       ة التوظيف واالستثمار عن ال فهل توقفت عجل

واج           أم أن هذه الحضارة المتمازجة مع ضو       ه أم ابط العدل واإلحسان آانت الحاجز الذي تكسرت علي

 . الصراع والتحاسد البغيض

ام العمل المصرفي الخالص                    ان قي ات إمك وعندما يقوم المخلصون من أبناء األمة بالتصدي إلثب

ًا من حضارة آانت تمأل          من الربا الحرام، فإنهم ال يجيئون بذلك من الفراغ، وإنما هم يستمدون تراث

 .  الدنيا بشواهد العدل والنورسمع
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ا هو                    ي، وإنم اة للعمل المصرفي الغرب دًا ومحاآ فليس العمل المصرفي اإلسالمي المعاصر تقلي

 : في الحقيقة رجوع إلى أصل التراث ويستخلص من ذلك ما يلي

د حاجة       ) 1( ديثًا هو ولي ديمًا وح داد الحاجة ال    . أن العمل المصرفي، بحسب تاريخه ق يلة س وإن وس

 . تكون إال خاضعة وتابعة، وال تكون أبدًا حاآمة مهما آانت األسباب والظروف

أن الحضارة اإلسالمية قد عرفت أشكاًال متطورة من العمل المصرفي المتناسب مع احتياجات      ) 2(

ا يحقق المقصود، في ظالل                          زمن الحاضر م ى إعطاء ال ادرة عل زمانها، وإن هذه الحضارة ق

 . شريعة اهللا عز وجل

ة إخضاع العمل              ) 3( أن المسلمين المعاصرين وهم يقدمون على العمل المصرفي اإلسالمي لمحاول

اء                     ك لبن ون من اتصال الماضي بالحاضر وذل ا ينطلق المصرفي عمومًا للضوابط الشرعية، إنم

تئناف لمسيرة حضارية آانت           . المستقبل ة اس ة مرحل فالعمل المصرفي اإلسالمي هو في الحقيق

ا                    الشريعة اإل  إن رجاله ذه الشريعة محفوظة بحفظ اهللا، ف ا أن ه سالمية نورها ونبراسها، وطالم

 . المؤمنين برسالتها سيظلون جنود العطاء والفداء
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 الفصل الثاني
 المصارف اإلسالمية

 

 )  مزاياها– نشأتها –تعريفها (

 : التعريف. 1
ن        ة مصرف م ه آلم ا تعني ي الفصل األول م تعرض ف ث أن اس بق للباح ة  س احيتين اللغوي الن

 ). إسالمية(واالقتصادية، وبقي علينا بيان ما يعنيه وصف هذه المصارف بكونها 

وانين التي سمحت بإحداث                     ذلك الق وقد أسهب الباحثين في تعريف هذا النوع من المصارف وآ

 . مثل هذه المصارف في بلدانها

ال اهللا، وأن البشر مستخلفون         أن الما : فالمصارف اإلسالمية تنطلق ابتداًء من منظور مؤداه       ل م

ة يفعل في                        ة مطلق في هذا المال لتوجيهه إلى ما يرضي اهللا في خدمة عباد اهللا، فليس الفرد حرًا حري

ذلك فالمصرف اإلسالمي                        ماله ما يشاء ألن يده يد عارضة، والملكية الحقة هي هللا خالق آل شيء ل

ال ل           ًا               البد أن يلتزم بمبادئ الشريعة التي توجه الم زام حقق دائم ذا االلت ة المجتمع أوًال، وهو به خدم

دنيا                      ه ال النجاح، ألن اهللا تعالى قد أآمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، ووضع لنا من الشريعة ما تصلح ب

 . واألخرة

احثون  ذا وعرف الب ال (ه ب الجم دآتور غري ار وال د النج دآتور أحم المي ) ال المصرف اإلس

 : بتعاريف عدة منها

 : أوًال

ا                 لم، وتنميته هو منظمة إسالمية تعمل في مجال األعمال بهدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المس

 . وإتاحة الفرص المواتية لها للنهوض على أسس تلتزم بقاعدة الحالل والحرام

 :ثانيًا
ذًا أو           ة أخ د الربوي ل بالفوائ دم التعام زام بع ع االلت رفية م ال المص ر األعم ة تباش ل مؤسس  آ

 ). عطاًءإ
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 : ثالثًا
انون  ي الق اء ف ا ج المية آم ارف اإلس ت المص ة عرف وانين الحكومي ريعات والق ض التش بع

 : منه بأنه) 1( بموجب المادة 2005 لعام 35السوري رقم 

ًا بممارسة               المصرف اإلسالمي هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه األساسي التزام

ا ع  موح به ال المصرفية المس امالت     األعم ًا لصيغ المع اًء ووفق ذًا وعط دة أخ اس الفائ ر أس ى غي ل

ديم        ع وتق ول الودائ ال قب ي مج واٌء ف المية س ريعة اإلس ام الش ع أحك ارض م ي ال تتع المصرفية الت

 . الخدمات المصرفية األخرى أو في مجال التمويل واالستثمار

 : رابعًا
نح صاحبه          المصرف اإلسالمي هو المؤسسة التي تقوم بجذب رأس المال          الذي يكون عاطًال لم

ع المساهمين                      ى جمي ة عل دة الحقيقي ود بالفائ ي تع ربحًا حالًال عن طريق أعمال التنمية االقتصادية الت

 .باعتباره وسيط بين صاحب المال ومستثمر ليحصل آل على حقه في نماء هذا لمال

ا م  ه آله ت أعمال الميًا إالَّ إذا آان ون إس رف ال يك إن المص ه ف ريعة وعلي ام الش ة بأحك لتزم

 . )1(اإلسالمية قوًال وفعًال وتطبيقًا

 : نشأة المصارف اإلسالمية. 2
 : )2(آيفية نشوء المصرف اإلسالمي �

د صلى اهللا                   ا محم عندما آانت الدولة اإلسالمية فتية وقوية بفضل تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيه

ة شؤون   ولى رعاي ة تت ك مؤسسات مالي لم آانت هنال ه وس رادًا علي اتهم أف ى باحتياج لمين وتعن المس

 . آانوا أم جماعات ويأتي بيت المال في مقدمة تلك المؤسسات

ا        : (وبالتعريف المراد بيت المال هو     وال وم المؤسسة التي قامت باإلشراف على ما يرد من األم

 ). يخرج منها، في أوجه النفقات المختلفة

ري اريخ الطب ي ت اء ف د ج ة : وق ت عتب د بن ه  أن هن ن الخطاب رضي اهللا عن ر ب ى عم قامت إل

ى                      ا وتضمنها، فأقرضها فخرجت إل م تتجر فيه فاستقرضته من بيت مال المسلمين أربعة آالف دره

ا عمر   ) الخسارة (بالد آلب فاشترب وباعت فلما أتت إلى المدينة، شكت الوضيعة     ال له ان   : فق و آ ل

ال المسلمين       اة في شتى             وفي العصر الحديث،       . مالي لترآته ولكنه م د أن تغيرت ظروف الحي وبع

اة              : المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وبعد أن ظهرت النقود الورقية، وبرز دورها في حي

احيتي       ي ن ع ف ات المجتم ي متطلب ة تلب ات مالي ود مؤسس ى وج ة إل رت الحاج ع، ظه رد والمجتم الف

                                                 
 .ال عطيةمحمد آم.  محاسبة الشرآات والمصارف في النظام اإلسالمي، د)1(
 .174 إصدارات البنك اإلسالمي للتنمية، مصدر سابق، ص)2(
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اع أسعار ا      ك ارتف ى ذل ة       التمويل واإلنتاج، وقد شجعها عل وال الالزم ى األم ادة الطلب عل دة وزي لفائ

 . للتطور الصناعي والتجاري

ى                         ابعهم عل رًا ت ون وأخي يهم األوربي م انضم إل ذه المؤسسات، ث ود به وفي بداية األمر انفرد اليه

 . ذلك بعض المسلمين

ى المجتمعات              ة إل وعندما جاء االستعمار وسيطر على األمة اإلسالمية أدخل المؤسسات الربوي

ى مؤسسات                   ا ة إل ل المؤسسات االقتصادية الربوي إلسالمية آما بدأت أصوات آثيرة تنادي إلى تحوي

ى رفض                   ا من صنع االستعمار ودعت إل إسالمية وذلك عندما أدرآوا خطورة هذه المؤسسات وأنه

رة                      ورت فك ذا تبل دائل اإلسالمية وهك اد الب الواقع المنقول من الغرب في عهد التبعية والضعف وإيج

 : نشاء المصارف اإلسالمية وظهرت إلى حيز الوجود فكانت أول محاوالت ذلكإ

 : في المناطق الريفية في الباآستان

ى        دورها إل دمها ب الكي األراضي لتق ورين م ن ذوي الميس ع م تقبل الودائ ة تس ت مؤسس تأسس

ع أي          ذه الودائ زارعين لتحسين نشاطهم الزراعي دون أن يتقاضى أصحاب ه راء من الم د الفق  عائ

ك المؤسسات تتقاضى                      ا آانت تل دًا وإنم زارعين دون عائ ة للم على ودائعهم وآذلك القروض المقدم

املين وعدم تجدد          . أجورًا رمزية تغطي تكاليفها اإلدارية     ولكن نتيجة لعدم وجود آادر مؤهل من الع

 . اإلقبال على اإليداع لدى المؤسسة أغلقت أبوابها

 : في جمهورية مصر العربية

ة              آا ه اهللا في قري د النجار رحم دآتور أحم دأها ال ة التي ب نت تجربة إنشاء بنوك اإلدخار المحلي

 من أولى التجارب التي ظهرت وغابت حيث آانت تعمل             1963بمحافظة الدقهلية عام    ) ميت غمر (

دعم وتشجيع                ذه المصارف بال دة حظيت ه ا بالفائ دم تعامله وفق أسس الشريعة اإلسالمية ونتيجة لع

ا  ) 59(طني الريف حيث بلغ عود المودعين فيها حوالي      موا ألف مودع خالل ثالث سنوات من عمله

 :  نتيجة للعوامل التالية 1967لكن هذه التجربة لم تستمر أيضًا حيث أنه تم إيقاف العمل بها عام 

 . عدم رسوخ اإلطار النظري لألعمال والنشاطات المصرفية اإلسالمية التي تمارسها. 1

 . م توافر الكوادر القادرة على أداء األعمال والنشاطات المصرفية اإلسالميةعد. 2

ة      . 3 ل المؤسسات الحكومي لن تلقى العناية والرعاية الالزمة التي تمنح عادة ألي تجربة رائدة من قب

 . واألهلية
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ام    ك ع دة وذل ة بصورة جدي ا االجتماعي ر فكرته ث تمت تصفيتها لتظه ك 1971حي اء بن  بإنش

 .  االجتماعي ومرآزه مدينة القاهرةناصر

 : )1(في الدول العربية األخرى واألجنبية
اريخ العمل المصرفي                    ة بالنسبة لت ات حديث المفهوم المؤسسي آيان تعتبر المصارف اإلسالمية ب

ة تأسيس البنك                           ثًال في اتفاقي ارة البنك اإلسالمي متم المعاصر ولعل أول تسجيل رسمي حديث لعب

ؤتمر اإلسالمي إلنشاء                 1974ية عام   اإلسالمي للتنم  ة الم دول منظم  وهي نتيجة اإلرادة المشترآة ل

 : هذه المؤسسة الدولية الهادفة إلى

المية      ات اإلس اء والمجتمع دول األعض عوب ال اعي لش دم االجتم ادية والتق ة االقتص م التنمي دع

المصرفي التجاري للقطاع      أما على صعيد العمل       . مجتمعة ومنفردة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية     

ام            ي اإلسالمي ع د بنك دب دة مول ة المتح ، وهو أول  1975الخاص فقد شهدت دولة اإلمارات العربي

 . بنك إسالمي متكامل الخدمات واألنشطة يتم إنشاؤه بالمفهوم المصرفي المعاصر

ه      وج ب ت تم ل دؤوب آان لة لعم الق ومحص ة اإلنط المي مقدم ي اإلس ك دب اء بن ان إنش د آ  وق

 . الساحة اإلسالمية على آل صعيد فقهي وعملي

ار إذ              دم واالزده ا نحو التق ة إنشاء وتأسيس المصارف اإلسالمية في طريقه ثم استمرت حرآ

ام   ي      1977أسس ع المي المصري وف ك فيصل اإلس ر بن ي مصر ظه ويتي وف ل الك ت التموي  بي

 . السودان بنك فيصل اإلسالمي السوداني

ام  ي ع ا بع1978وف ام  أعقبه ي ع تثمار وف ل واالس ي للتموي ك المصرف اإلسالمي األردن د ذل

ام  1979 ي ع رين اإلسالمي وف ك البح ك قطر اإلسالمي  1982 بن م بن  مصرف قطر اإلسالمي ث

 . 1990الدولي عام 

ه بنك                      1982وفي عام    ا اإلسالمي في أقصى المشرق ليقابل ا تأسيس بنك ماليزي  شهدت ماليزي

 .  المغرب اإلسالميالبرآة موريتانيا في أقصى

وك مؤسسة                 اك بن أما في مجال تأسيس البنوك اإلسالمية فقد اختلفت التصورات والمنطلقات فهن

ا                         وك صدر نظامه اك بن ي وهن بقانون خاص بها مثل بنك فيصل اإلسالمي المصري والبنك األردن

 . األساسي بمرسوم أو قانون خاص مثل بنك دبي اإلسالمي وبيت التمويل الكويتي

انون                     و وانين الشرآات وق ة في ق ام العادي هناك بنوك إسالمية تأسست آشرآات خاضعة لألحك

ل    يس مث د التأس ي بل اري ف وك الس ام    : البن مبرج ع ي اللوآس دولي ف المي ال  1978المصرف اإلس
                                                 

 .73 مصدر سابق، البنك اإلسالمي للتنمية، ص)1(
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ام                      دانمرك ع دولي في ال ا  . 1982آشرآة قابضة حيث نجحت في تأسيس المصرف اإلسالمي ال أم

بة للجانب التش ي  بالنس ى ف اوالت األول دأت المح د ب ل المصرفي اإلسالمي فق ال العم ي مج ريعي ف

وك                       ار مسؤولي البن ة من آب الباآستان حيث قام البنك المرآزي بتشكيل عدة لجان عمل وشكلت لجن

 . الخمسة المؤممة إلعداد الخطوات العملية لتطبيق النظام المصرفي اإلسالمي

ة للب            ة وطني م تشكيل لجن ا ت انون                وفي ماليزي ة صدر ق ى توصيات اللجن اء عل نك اإلسالمي وبن

 . البنوك اإلسالمية

ا                          ران اإلسالمية قواعد اقتصادية محددة من بينه ة إي د تضمن دستور جمهوري أما في إيران فق

انون المصرفي اإلسالمي               م إصدار الق د ت منع الربا واالحتكار، وبناء على ذلك النص الدستوري فق

 . 1983عام 

وي          آما أصدرت ت   ل الالرب ل الخاصة     (رآيا قانون خاص لتنظيم نشاط التموي وت التموي ام  ) بي ع

1983 . 

ام      انون لع المي بالق ل المصرفي اإلس يم العم امًال لتنظ ًا ش ودان قانون ة الس وأصدرت جمهوري

1993 . 

انون   ة صدر الق ة اليمني ي الجمهوري ام ) 2(وف ي  1996لع ا ف المية وأم أن المصارف اإلس  بش

انون    سوريا فقد ص    ام    35در الق م         2005 لع ه ت ذي بموجب  الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية وال

 : تأسيس ثالثة مصارف إسالمية في الجمهورية العربية السورية هي

 . بنك سورية الدولي اإلسالمي. 1

 . بنك البرآة سورية. 2

 . بنك الشام اإلسالمي. 3

 :  بالنقاط التاليةوإن الحديث عن واقع المصارف اإلسالمية يمكن تلخيصه

اب                 . 1 إن موضوع المصارف اإلسالمية ليس من باب سلبيات النظام المصرفي التقليدي ولكن من ب

ى تشجيع                      ع عملت عل ى أرض الواق أن هناك ممارسات إقليمية ودولية للمصارف اإلسالمية عل

اب أن                 ذلك من ب ذه المصارف وآ ذون التوجه له ذي يحب راد ال النظام  استثمار مجموعة من األف

االقتصادي اإلسالمي قادر على مواجهة آل التحديات وقادر على الصمود في أسواق االستثمار               

ده    وذج ويتسع م ذا النم ى ه وذه ليرق ن بسط نف ات م راد والحكوم اتف األف تطيع بتك ة ويس الدولي
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ا مساهمات في               أن يكون له ات أشخاص حلمت ب ي لتحقيق رغب ى المستوى المحل وانتشاره عل

 . ام مصرفي إسالمي أفضلإيجاد نظ

ن   . 2 ارب م ا يق دى م ى م ت عل المية أثبت يج  30إن المصارف اإلس ي دول الخل ل ف ن العم ًا م  عام

ام                         ًا في تطوير العمل المصرفي وفق أحك ة واإلسالمية نجاح دان العربي العربي وفي معظم البل

 . ة االقتصاديةالشريعة اإلسالمية ومساهمة جادة في مشروعات االستثمار والتمويل والتنمي

ه في                     . 3 ذي يقدم دور ال ا وال الة التي يحمله إن المراد بفلسفة العمل المصرفي اإلسالمي طبيعة الرس

ة التي تشكل                    ه العام ه ومبادئ ك أهداف مجال أعمال المصارف بشتى أنواعها وصورها ويشمل ذل

ة ا  ذوبان أو الضمور بسبب المزاحم ه وتصون خصائصه عن ال ه مقومات ظ ل ة تحف ة مظل لقائم

 المتمثلة في العمل المصرفي التقليدي

أخذت المصارف والمؤسسات المالية واإلسالمية تتزايد بشكل واضح عام إثر عام حتى أصبحت              . 4

 : األرقام ذات دالالت آما يلي

ة        ة اإلسالمية أن عدد المؤسسات المالي بينت إحصاءات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالي

ي الع  المية ف غ اإلس ام ) 287(الم بل ة لع اق   2003مؤسس د ف دد ق ذا الع ون ه ع أن يك ) 300( ويتوق

 . 2005مؤسسة عام 

ار دوالر أمريكي وسوف    ) 269( إلى نحو   2001ووصل حجم أصول هذه المؤسسات عام        ملي

 . مليار دوالر أمريكي) 300(يرتفع هذا الرقم ليصل في تقديرات المجلس إلى 

ة اإلسالمية نحو       آما بلغ متوسط معدل النمو ال    رة من   % 23سنوي ألصول الصناعة المالي للفت

ر من               1994-2003  وحسب تقديرات المجلس فإن أصول الصناعة المالية اإلسالمية ستصل إلى أآث

ة اإلسالمية    ي الصناعة المالي اح ف و صافي األرب دل نم غ مع ون دوالر وبل ام % 51تريلي  2003ع

ان متوسط      مؤسسة نموًا في صا ) 50(وحققت أآثر من     دل نمو الصناعة وآ في أرباحها أآثر من مع

 %. 15 نحو 2003العائد على حقوق المساهمين للصناعة المالية اإلسالمية خالل 
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 : )1(مزايا المصارف اإلسالمية �

 : يتميز المصرف اإلسالمي على البنوك التجارية بمزايا عديدة نذآر منها ما يلي

ا. 1 ذًا أو عط دة أخ ة الشرائع األخرىال يتعامل بالفائ ه الشريعة اإلسالمية وآاف ا تحرم ا رب . ًء ألنه

 ).   والتي ذآرت سابقًا279 إلى 278اآلية من (وذلك بنص القرآن الكريم سورة البقرة 

 . يقوم المصرف اإلسالمي بإحياء فريضة الزآاة وتنظيم وظيفتها آأساس للتكافل االجتماعي. 2

 . لمشارآة والمضاربة خير بديل للفوائد الربويةيعتمد المصرف اإلسالمي على أن ا. 3

 . أن االستثمارات بأشكالها المختلفة هي المصدر الرئيسي إليرادات المصرف اإلسالمي. 4

ى                  . 5 ة والعمل عل ى األخص اإلدخاري ة وعل يقوم المصرف بتجميع وجذب الوادئع بأنواعها المختلف

 .  المحليةاستخدامها ما أمكن فيما يخدم المناطق والتجمعات

واب   . 6 ي أب ه اإلسالمي ف ن الفق تمدة م ى األسس المس ة عل إن المصرفية اإلسالمية قائم الي ف وبالت

ل        ة للتموي ان بحاج ترك وإذا آ تثمار المش اربة لالس ارآة والمض ي المش ة وه امالت المالي المع

يط         اجر الوس فتها الت المية بص ارف اإلس دمها المص ي تق اجرة الت يغ المت ون األدوات ص  أو تك

ع                            وري والبي ليم مؤجل وثمن ف ام بتس واد خ ع م ذي هو بي لم وال الممول من البيع بالمرابحة والس

ت       اوالت وإذا آان ناع والمق يمه واالستص ثمن أو تقس ل ال ورًا وتأجي ليمها ف لع بتس ع س ل بي اآلج

رى        ود أخ اك عق بة وهن ي األداة المناس ارة ه ت اإلج افع دون األصول آان ول للمن ة المتم حاج

 . دة مثل الرهن والحوالة والكفالة والوآالةمساع

إن عمل المصارف األساسي هو الوساطة المالية وهذه العقود آانت تحقق هذا الدور فمن يرغب                 . 7

ع المؤجل    . بوسيط مالي بعيدًا عن الفائدة     يمكن للمصرف اإلسالمي تمويله بالسلع على أساس البي

ن   افع م د المن ن يري لم وم ة أو الس ك أو ال  أو المرابح ن األشخاص وال يمل دمات م ياء والخ األش

د  ارة أو االستصناع ومن يري د اإلج ه بعق ة مع اء األصول تكون الوساطة المالي يرغب في اقتن

 . االستثمار فهناك المشارآة والمضاربة والوآالة باالستثمار

ذه المصارف   من المعلوم أن المصارف اإلسالمية مصارف تنموية بالدرجة األولى ولما آانت ه             . 8

ا تكون                             ع أعماله ا وفي جمي ذا فإنه راء، ل ام الشريعة الغ ل بأحك نهج اهللا المتمث اع م ى إتب تقوم عل

بالد        ر لل ق الخي ي تحق اريع الت ل المش تثمار وتموي ى اس دفعها إل ذا ي ه اهللا، وه ا أحل ة بم محكوم

 : يترتب عليه ما يأتيومما . والعباد، والتقيد في ذلك بقاعدة الحالل والحرام التي يحددها اإلسالم

                                                 
 .محمد آمال عطية. ، د65 مصدر سابق، ص)1(
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ية        . أ ات األساس بع الحاج ي تش دمات الت لع والخ اج الس رة إنت ي دائ زه ف تثمار وترآي ه االس توجي

 . لإلنسان

 .  في دائرة الحالل– سلعة آان أم خدمة –التحري في أن يقع المنتج . ب

ة         . جـ ل (التحري في أن تكون مراحل العملية اإلنتاجي ع    – تصنيع    -تموي رة   ض )  شراء  – بي من دائ

 . الحالل

 . منسجمة مع دائرة الحالل)  نظام عمل–أجور (التحري في أن تكون آل أسباب اإلنتاج . د

 . تحكيم مبدأ احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد الذي يعود على الفرد. هـ

 : ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية. 9

ة أ  ن ناحي أتي م ذا ي ان   ه انبي اإلنس ين ج زاوج ب المية ت ا اإلس المية بطبيعته ن المصارف اإلس

 .المادي والروحي وال يجوز فصل الناحية االجتماعية عن الناحية االقتصادية

د        ه يع ل أن ط ب ة فق ة االجتماعي ادية والتنمي ة االقتص ين التنمي ربط ب المي ال ي والمصرف اإلس

ؤتي التنمي         ًا ال ت ع،              التنمية االجتماعية أساس ه، ويعمل لصالح الجمي ا إال بمراعات ة االقتصادية ثماره

ن األصناف    تحقيها م ى مس ا وإيصالها إل ة توزيعه ولى مهم اة ويت ع الزآ فالمصرف اإلسالمي يجم

الل       ن خ ع، م ي للمجتم توى المعاش ع المس اول رف ه يح ا أن ريم، آم رآن الك ددها الق ي ح ة الت الثماني

واب ال   تح أب تثمارية، ويف ته االس ات    سياس اريع والمؤسس الل المش ن خ ك م ع، وذل ام الجمي رزق أم

 . االقتصادية التابعة له

 : )1(العوامل واألسباب التي ساعدت على إنشاء المصارف اإلسالمية
دة،       ل ع دتها عوام ة، ول رة حديث د فك المية تع ة إس ات مالي اء مصارف ومؤسس رة إنش وأن فك

 . سياسية واجتماعية واقتصادية

ي عوامل            ومما ساعد في تحق    ى الجانب العمل ا من الجانب النظري إل رة وإخراجه ذه الفك يق ه

 : عدة من أبرزها العوامل األربعة اآلتية

 : تبلور الفكرة ونضوجها وتفهمها �
دؤوا يشعرون                   ذين ب دعاة ال إن تبلور فكرة إنشاء هذه المصارف ونضوجها وتفهمها من خالل ال

ل بالفا     ي تتعام ات الت اطر المؤسس رار ومخ وح       بأض راحة ووض ل ص رة بك ذه الفك ذوا ه دة فأخ ئ

 . وطرحها على آافة المستويات حتى أصبحت حقيقة واقعة ال يمكن إنكارها

 : وقد تم طرح هذه الفكرة على المحافل اإلسالمية في العالم من خالل

                                                 
 .187 مصدر سابق، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ص)1(
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 : طرح هذه الفكرة على المؤتمرات العلمية والسياسية للعالم اإلسالمي �
 . العلمية والمؤتمرات السياسيةومن بين تلك المؤتمرات 

 : المؤتمرات العلمية
ام        . أ اهرة ع ه  1965المؤتمر السنوي الثاني لمجمع البحوث اإلسالمي الذي عقد في الق :  وبحث في

واع                  ى أن دة عل ى أن الفائ رر عل ال المصرفية وق د واألعم ًا      : موضوع الفوائ ا رب القروض آله

ت   القرض االس مى ب ا يس ك م ي ذل رق ف رم، ال ف اجي ألن  مح القرض اإلنت ا يسمى ب هالآي وم

رًا من                رر أيضًا أن آثي وعين وق ة في تحريم الن ا قاطع اب والسنة في مجموعه نصوص الكت

 . الربا وقليله حرام وإن اإلقراض بالربا محرم ال يبق حاجة وال ضرورة

سالمي  المؤتمر السنوي الثالث طلب من مجمع البحوث اإلسالمية دراسة البديل المصرفي اإل            . ب

 . وطريقة تنفيذه مستعينًا برجال االقتصاد

و من المحظورات                        . حـ ى ضرورة إنشاء مصرف إسالمي يخل ا إل ؤتمر السنوي السادس دع الم

 . 1969الشرعية وعقدت في هذا المجال مؤتمر الفقه اإلسالمي األول في الرباط 

 : المؤتمرات السياسية
 : إسالمية عدة منهاأما على الصعيد السياسي، فقد عقدت مؤتمرات 

ام                . 1 دة ع دول اإلسالمية في ج ة ال ؤتمرون         1970المؤتمر األول لوزراء خارجي ه الم د في ذي أآ  ال

 : على ما يلي

اون وثيق ومساعدة مشترآة في               � ز تع ضرورة قيام الحكومات الشرعية بالتشاور لغرض تعزي

ة من تع           ة المنبثق اليم اإلسالم لمصلحة المسلمين    المجاالت االقتصادية والفنية والثقافية والروحي

 . والبشرية جمعاء

اقتراحين بشأن                     � دا مصر وباآستان ب وفي نفس العام عقد نفس المؤتمر في آراتشي حيث تقدم وف

دول اإلسالمية           ذه الدراسة ال إنشاء بنك إسالمي أو اتحاد للبنوك اإلسالمية على أن تشترك في ه

 : ولى لهذا المشروع بما يأتيالتي ترغب في المشارآة، وحددوا األهداف األ

اب            . أ اب االآتت تح ب المية وف وك اإلس اد البن ك أو اتح ذا البن اف له ال آ ع رأس م مان تجمي ض

 . واإلسهام فيه للهيئات غير الحكومية

 . رسم سياسة واضحة ألسلوب العمل في هذا البنك أو اتحاد البنوك. ب

رة             . حـ ة بيت خب اد بإقام ة           يقترن إنشاء البنك أو االتح ة والعقلي ات العملي د اإلمكاني  إسالمي وتجني

 . الموجودة فعًال في المجتمع اإلسالمي



39 

ام . 2 ي ع اء  1972ف رر إنش دة وق ي ج دول اإلسالمية ف ة ال وزراء خارجي ث ل ؤتمر الثال د الم  م عق

يع            ي المواض ورة ف اء المش ة وإعط ولى الدراس ة تت ة العام ة لألمان ادية تابع ة اقتص إدارة مالي

 . ية للبنوك اإلسالميةاالقتصاد

 :  عقد المؤتمر الرابع لوزراء خارجية الدول اإلسالمية في بنغازي أسفر عنه1973وفي عام . 3

ك           اء البن ه إنش در عن المية ص دول اإلس ة ال وزراء مالي ه ل ام نفس ي الع دة ف ي ج ؤتمر ف د م عق

ا     دعم االجتم ادية وال ة االقتص م التنمي ى دع دف إل ذي يه ة ال المي للتنمي دول اإلس عوب ال عي لش

 . األعضاء والمجتمعات اإلسالمية

 .  عقد مؤتمر للوزراء أنفسهم تمت فيه المصادقة على بنود االتفاقية1974وفي عام . 4

ام . 5 ي ع ة  1975وف الغ المكتتب ن المب ى م اط األول ديد األقس ة وتس ات الالزم تكمال الترتيب د اس وبع

ـ الموافق   1395/  شوال15افتتاح البنك رسميًا في    وإقرار النظام الداخلي للبنك اتخذوا قرارًا ب        ه

دة دول أعضاء في                    .20/10/1975 ه ع ي شارآت في وبذلك تم افتتاح أول مصرف إسالمي دول

 . منظمة المؤتمر اإلسالمي

 : المحاوالت الجادة من قبل الباحثين إليجاد بدائل للمؤسسات المصرفية التقليدية �

الين الفقهي  ي المج احثون ف ام الب دائل للصيغ واألدوات ق اد ب دة محاوالت إليج واالقتصادي بع

رفية         يغ وأدوات مص اد ص ى إيج ة إل ي النهاي ذي أدى ف ر ال ة األم تثمارية الربوي رفية واالس المص

 . واستثمارية إسالمية

 : الصحوة اإلسالمية الشاملة التي شهدها العالم اإلسالمي �

لمين ن     ة المس املة لكاف المية الش حوة اإلس ان للص ية    آ ة والسياس اتهم االجتماعي ف حي و تكيي ح

 . واالقتصادية دور بارز في تكوين فكرة إنشاء هذه المصارف

 : )1(وظائف المصارف اإلسالمية

رفية          دمات المص تثمار والخ ال االس ي مج المية ف ارف اإلس ال المص م أعم ي أه ا يل ين فيم نب

 . والتكافل االجتماعي

                                                 
 .68-66محمد آمال عطية، ص.  مصدر سابق، د)1(



40 

 : أعمال االستثمار. 1

 : إلسالمية استثمار أموالها وأموال المودعين فيها آما يلييمكن للمصارف ا

ه                 ) 1( ة أي أن االتجار لحسابها في المعادن النفيسة وفي األسهم دون السندات وفي العمالت األجنبي

بعض لتحقيق                       ة بعضها ب ع العمالت األجنبي ة وبي العمالت األجنبي ة ب ع العمالت الورقي يجوز بي

 . ربح

تثمار)2( ام باالس ن   القي ة ويمك ة والصناعية والزراعي ة المشروعات التجاري ي آاف ارآة ف  أو المش

ال العامل           ل رأس الم ا أن المضاربة     ) قصير األجل   (للمصارف اإلسالمية تموي بالمشارآة، آم

 . الشرعية طريقة البتغاء الربح من جانب صاحب المشروع بالنسبة للمصرف أو العميل

ع بالمرابحة            شراء السلع والمنتجات الجاهزة     ) 3( ى أقساط والبي دًا أو عل ا نق ا أو بيعه بقصد تأجيره

 . أو السلم، والقيام بعمليات االستيراد والتصدير وتخليص السلع ونقلها وتخزينها

ة    ) 4( ة والمتاح رص البديل اف الف ادية الآتش دوى االقتص ة والج ات الالزم ة الدراس ام بكاف القي

 .  لحساب الغيرلالستثمار والتنمية سواء لحساب البنك أو

ار                    ى استغالل حاجات أو احتك ؤدي إل ل أنشطة ت ويجب أن يمتنع المصرف اإلسالمي عن تموي

سلع، وعدم حصر التمويل المصرفي في نوع معين من المقترضين أو أنشطة دون أخرى، مساعدة                  

 . فئة على حساب فئة اجتماعية أخرى

 : أعمال الخدمات المصرفية. 2

ل عوض            يمكن للمصارف اإلسالمي    ديم خدمات مصرفية مقاب ة أو سمسرة أو أجر       (ة تق ) عمول

ة           د    –هاتف   (آما يجوز استرداد مصاريف فعلي اآس  – بري ة          )  ف ى عوض محدد للمنفع باإلضافة إل

 ). الربا(وبالتالي فإنه يجوز شرعًا تقديم جميع الخدمات المصرفية التي تبعد عن الفوائد . المعلومة

 : ية في المجاالت اآلتيةويمكن تقديم الخدمات المصرف

ة   (قبول الودائع تحت الطلب      ) 1( ة مع التفويض            ) الحسابات الجاري ع اآلجل وفير والودائ ع الت وودائ

 . باالستثمار حسب طلب العميل

ر أو     ) 2( ل أج ة مقاب ة أو األجنبي العمالت المحلي ت ب واء آان الء س اب العم يكات لحس تحصيل الش

 . الء نظير عموالت معينةعمولة، وآذلك تحصيل آمبياالت العم



41 

يكات   ) 3( ى أخرى، بموجب ش ة إل ن دول ة أو م ي نفس الدول ى آخر ف ك إل ن بن وال م ل األم تحوي

 . مصرفية أو حواالت بريدية أو أوامر دفع للمراسلين مقابل عموالت معينة

ول            ) آفالة(تقديم خطابات ضمان    ) 4( ى المكف ة عل  وقبول رهن لهذه العمليات وفرض غرامات مالي

 . في حال تقصيره

 . فتح اعتمادات مستندية سواء آانت لتنفيذ عمليات مشارآة أو خاصة بالعمالء مقابل أجر) 5(

ا      ) األسهم(شراء وحفظ وبيع األوراق المالية      ) 6( الخاصة بالعمالء وتحصيل الكوبونات الخاصة به

ادة رأس مال    اب أو زي ي االآتت ا ف رآات ومعاونته اب الش هم لحس تهالك وإصدار األس ا أو اس ه

 . أسهمها مقابل عمولة معينة

 . حفظ المعادن الثمينة للعمالء في خزائن خاصة أو تأجيرها لهم) 7(

 : أعمال التكافل االجتماعي. 3

اء المجتمع اإلنساني من أجل                           ة في بن إن التكافل االجتماعي في اإلسالم هو من األسس المهم

 : وتشارك المصارف اإلسالمية في ذلك بما يليتهيئة الفرص الطيبة لسعادة الناس جميعًا، 

ارفها          ) 1( ًا لمص ا طبق رف وتوزيعه اح المص ى أرب روعة عل اة المش يلة الزآ ع حص  جم

 . الشرعية

ى                ) 2( ى المواشي وآخر عل أمين عل ل صندوق الت أمين ضد المخاطر مث إنشاء صناديق تعاونية للت

 . المباني

د  ) 3( دون فوائ ة ب روض االجتماعي نح الق نق(م ال  ) رض حس وز للمصرف إمه اجين، ويج للمحت

 : المدين المعسر أو صرف النظر عنه نهائيًا تنفيذًا لقوله تعالى

رة    ). وإن آان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم أن آنتم تعلمون             ( سورة البق

 ).  280اآلية (

ا وخدماتها ال                 ع عملياته ى المصارف اإلسالمية أن تكون جمي مصرفية واالستثمارية   ويجب عل

 . قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من األشكال وعلى األخص

ك أي           � فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حاالت اإلقراض واالقتراض واإليداع بما في ذل

 . أجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذو منفعة
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ذلك    فائدة البيوع في إطار الع     � مل المصرفي في حاالت عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وآ

 . الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة

وانين                     � ه يحقق للمصارف اإلسالمية، وبموجب الق ة فإن وعلى خالف وظائف المصارف التقليدي

تثماره    ا واس ة وبيعه ر المنقول ة وغي وال المنقول ك األم أنها أن تمل ي صدرت بش ا الت ا وتأجيره

ة       دادها للزراع تأجرة وإع ة والمس ي المملوآ الح األراض ك استص ي ذل ا ف تئجارها بم واس

ذلك تأسيس الشرآات واإلسهام في مشاريع تحت التأسيس                    والصناعة والسياحة واإلسكان وآ

ات المصرفية      ام بالعملي ي معرض القي ك ف المية وذل ريعة اإلس ام الش ق وأحك االت تنف ي مج ف

 . الح العمالء أو باالشتراك معهماإلسالمية لص

 أنواع المصارف اإلسالمية  �
 : تختلف المصارف اإلسالمية حسب أغراضها وطبيعة عملها آما يلي

ة                       . 1 ى التنمي ة، أو تهدف إل ل البنك اإلسالمي للتنمي دول اإلسالمية مث مصارف تهدف إلى التنمية لل

 . المحلية مثل بنك دبي اإلسالمي

 . حقيق التنمية االجتماعية مثل بنك ناصر االجتماعيمصارف تهدف إلى ت. 2

 . مصارف تهدف إلى جمع المدخرات لألفراد مثل دار المال اإلسالمي بجدة. 3

م           . 4 ه معظ دف إلي ا ته و م ذا ه تثمار وه ال االس دمتها أعم ي مق راض وف ددة األغ ارف متع مص

 . )1(المصارف اإلسالمية

ذه المصارف والم          ى األصناف              آما أنه يمكننا تصنيف ه ديتها إل ة، من حيث عائ ؤسسات المالي

 : اآلتية

 : )2(مصارف إسالمية حكومية
 : المصارف اإلسالمية الدولية �

ي   اهمة ف ها والمس دول بتأسيس وم مجموعة من ال ي تق ة الت وهي المصارف والمؤسسات المالي

ًا ا آلي ة االقتصادية و  . رأس ماله ق التنمي ي تحقي دول األعضاء ف اعدة ال دف مس ا به ة فيه االجتماعي

ة        ا التنموي ذ برامجه م وتنفي رض دع ا لغ ة له روض المالي اعدات والق ديم المس ق تق ن طري ك ع وذل

ا    ومن أجل أن يحقق    . واالقتصادية واالجتماعية ويعد المصرف اإلسالمي للتنمية في جدة نموذجًا له

 : ةهذا المصرف اإلسالمي أهدافه هذه، فإنه ينبغي عليه القيام بالوظائف اآلتي

 . المشارآة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات اإلنتاجية في الدول األعضاء. 1

                                                 
 .69-68محمد آمال عطية، ص.  سابق، د مصدر)1(
 .593-581عبد الرزاق الهيتي، ص.  مصدر سابق، د)2(
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ق            . 2 ن طري اء ع دول األعض وطني لل اد ال ي االقتص ة ف ى التحتي روعات البن ي مش تثمار ف االس

 . المشارآة أو طرق التمويل األخرى
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ا     . 3 اعين الخ ي القط ة ف رامج اإلنتاجي روعات والب ل المش روض لتموي نح ق دول  م ي ال ام ف ص الع

 . األعضاء

ر   . 4 دول غي ي ال ات ف ة المجتمع ا صندوق لمعاون ن بينه ة م اء وإدارة صناديق ألغراض معين إنش

 . األعضاء

ريع    . 5 ع التش ارض م ي ال تتع ائل الت ن الوس يلة أخرى م أي وس وال ب ذاب األم ع واجت ول الودائ قب

 . اإلسالمي

 . الدول األعضاء وخاصة السلع اإلنتاجيةالمساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين . 6

د                    . 7 رة العائ از بكث ة التي تمت استثمار األرصدة التي ال يحتاج إليها البنك في عملياته بالطرق المختلف

 . وقلة التكاليف

 : مصارف إسالمية تعود ملكيتها لدولة واحدة �
أتي بنك        بإنشائها وامتالك غا  . هي المصارف التي تقوم المؤسسات التابعة للدولة       ة أسهمها وي لبي

 . ناصر االجتماعي في مقدمة هذا النوع من المصارف حيث تمتلك الحكومة المصرية جميع أسهمه

 : وفيما يلي عرض سريع ألهم الوظائف والنشاطات التي يقوم بها هذا المصرف

اعي  . 1 أمين أخر و            :التأمين االجتم تفيدون من أي نظام ت ذين ال يس األفراد ال أمين خاص ب تتجاوز   ت

 . عامًا) 45(أعمارهم 

أمين والمعاشات                     :القروض االجتماعية . 2 تفيدون من نظام  الت ذين يس دم ألولئك ال  وهي قروض تق

 . عامًا ويكون لهم دخل من هذه المعاشات يسددون منها قيمة القرض) 65(وتتجاوز أعمارهم 

 . ة وهي قروض تمنح لمساندة النشاطات االقتصادي:القروض اإلنتاجية. 3

ارآة. 4 رة وبالمش تثمارات المباش تثمارات   :االس ي اس ه ف ن أموال زء م ف ج وم المصرف بتوظي  يق

 . مباشرة تكون ملكيتها له وحده أوفي استثمارات بالمشارآة

ذه           :المساعدات االجتماعية . 5  يقوم المصرف بتوزيعها على المستحقين لها شرعًا علمًا بأن مصدر ه

 . وال الزآاة والتبرعات التي يتقبلها المصرف من المتبرعينأم: المساعدات والمعونات هي

راض الطالب. 6 ا شريطة أال  :إق ات والدراسات العلي اعدة طالب الجامع ذا المصرف بمس وم ه  يق

 : يكون راسبًا أآثر من مرتين خالل مدة دراسته وتمنح األولوية للطلبة على النحو اآلتي

 . األقل دخًال. أ
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 . ئلمن ال يوجد له عا. ب

 . الذي يقيم بعيدًا عن مقر إقامته. ج

 .طلبة السنوات النهائية. د

نحهم                :الودائع االدخارية . 7 ات وم راد أو الهيئ  حيث يقوم المصرف بقبول الودائع االدخارية من األف

 . دفاتر ادخار

تثمارية. 8 ع االس ا    :الودائ رض تنميته تثمارية لغ ع االس ول الودائ رف بقب ذا المص وم ه ث يق حي

 . ستثمارهاوا

ال      . 9 ال      :القيام بوظائف بيت الم التعريف لبيت الم وال             :  وب ة أم ولى إدارة ورعاي ة التي تت هو الجه

ة    ذا المصرف،                      . الترآات الثابتة والمنقول وارد ه يًا من م وردًا أساس د م ال يع إن بيت الم ذا ف وبه

 . ويقوم بتمويل مشروعاته بصفة خاصة

م           يقوم هذا المصرف بقبول أ   :الزآاة. 10 ا ووضعها في حساب خاص، ومن ث اة وجمعه وال الزآ م

ارفها         ى مص الها إل ة، وإيص ك الدق ي ذل ًا ف رعًا، متحري تحقيها ش ى مس ا عل وم بتوزيعه ه يق فإن

 . المحددة شرعًا

 : المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية الخاصة
راد مت  ى أف ا إل ود ملكيته ي تع ة الت ة المحلي ة هي المصارف والمؤسسات المالي ددين وال عالق ع

 . للدولة بها إال من حيث ترخيصها ومراقبتها

 :  وينقسم هذا النوع حسب طبيعة األعمال والخدمات التي تقوم بها إلى

 : المصارف التجارية. 1

 . تقوم بجذب الودائع واستثمارها والقيام باألعمال والخدمات المصرفية وفق األحكام الشرعية

 : شرآات االستثمار المالي. 2

ين                هي الشرآات التي تمارس األعمال االستثمارية فقط مثل بيع وشراء العمالت األجنبية ومن ب

 : هذه الشرآات
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 . الشرآة اإلسالمية لالستثمار وأعمال النقد  األجنبي في الدوحة �

الت      � راء العم ع وش ال بي ي مج ة ومختصة ف الت األجنبي ادل العم ارة وتب ي للتج رآة الراجح ش

 . األجنبية

 .  النيجر– السنغال – غينيا – مصر –السودان : ات االستثمار اإلسالمي في آل منشرآ �

 : شرآات التأمين والتكافل. 3

تقوم هذه الشرآات اإلسالمية على مبدأ تعاون جميع األفراد المشترآين فيها في آفالة من يحدث        

ى  له ضررًا أو حادث ويقوم آل عضو بسداد حصته في شرآة التكافل لتستثمرها              بما يعود بالعائد عل

 . المكتتبين فيها بعد أن تحصل على نصيبها من األرباح والعوائد المتحصلة نتيجة االستثمار

 : مثال

 . الشرآة اإلسالمية العربية للتأمين في اإلمارات �

 .شرآة التكافل اإلسالمي في اللوآسبورغ �
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 الفصل الثالث
 يةاستثمار الموارد المالية في المصارف اإلسالم

 

 :مقدمـــة 

ى أن تعمل آل                   لقد سبق أن أوضحنا في الفصول السابقة حرص الشريعة اإلسالمية العظيم عل

ك              ال، وفي ضوء ذل طاقات اإلنتاج ووسائله في المجتمع بأقصى قدراتها الممكنة دون تعطيل أو إهم

د آ                       وة، وق ا يستطيعون من ق ًا بكل م زوا دائم أن يتجه اج      نفهم األمر العام للمسلمين ب رة اإلنت انت وف

ر                          ا تغنى عن الحاجة لغي وة، إذ أنه ذه الق االقتصادي وآفايته دائمًا وما تزال من أعظم سبل تحقيق ه

ه آانت              ا حاجت اج مجتمع م واردهم الخاصة، وإذا تجاوز إنت م بم ة له األمة اإلسالمية وتضمن الكفاي

 . هذه الزيادة سبيًال عظيمًا لقوته ونفوذه عند من يحتاج إليها

نهم           بابها وم ى أس ادرين عل ك لمصدر من مصادر      –واألمر بإعداد القوة موجه لكل الق  آل مال

 . اإلنتاج حيث يجب عليه أن يستثمره على أفضل وجه ممكن بحسب استطاعته

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوٍة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوآم وآخرين من                (

ونهم اهللا يعلم      تم ال تظلمون                       دونهم ال تعلم يكم وأن وا من شيء في سبيل اهللا يوف إل ا تنفق م وم ) ه

 .  سورة األنفال60اآلية 

ارة       ل وعم زرع والعم رس وال ى الغ ة عل ي النصوص القرآني ديد ف اء الحض الش ا ج ن هن وم

ا         ى تنميته حابها إل ه أص وال أن يتج ي األم اة ف رض الزآ م ف ن حك ا أن م ق، آم ل طري األرض بك

وال               واستثمارها وإال أ   ز األم ذلك األمر بالنسبة في النهي عن آن ام، وآ د ع ًا بع آلتها الصدقات عام

ل           د العم ة توج تثمارية منتج روعات اس ور مش ي ص ع ف ى المجتم ا إل ى دفعه حابها عل ل ألص حم

رف    دد عن الت ي النهي المش ًا فف ع اإلسالمي، وأيض ام للمجتم اج الع ن اإلنت د م ه وتزي ادرين علي للق

ل م   ا يحم راف م ه       واإلس ن أوج روعة م اتهم المش ق حاج د تحقي ا بع اه به ى االتج وال إل الكي األم

 .  إلى المشروعات اإلنتاجية–االستهالك 
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ن الخطاب                 يدنا عمر ب ه س ا فعل ا            )1(وفي ضوء ذلك آله نفهم م ه حينم ه في خالفت  رضي اهللا عن

م  ا، ث الحها وعمارته ن األرض الستص احات م ى مس ديهم عل عون أي اس يض ض الن د أن بع  وج

 : يترآونها سنين طويلة متتابعة ال يعمرونها وال يدعون غيرهم يعمرها، فقال على المنبر

 . والمحتجر في وضع عالمة خاصة على األرض) ليس لمحتجر حق بعد ثالث سنين(

ى                        ادرين عل ين الق ه وقسمه ب ومن ثم فقد أخذ عمر ما عجز بالل بن الحارث المزني عن عمارت

اه    ذا االتج ي ه ه وف ن      عمارت و الحس ذآره أب ا ي ا م ددة، منه ًا متع المي نصوص ه اإلس ي الفق د ف نج

دفع          : وإذا عجز رب األرض عن عمارتها قيل له       : (الماوردي ا لت دك عنه ع ي ا أو ترف ا أن تؤجره إم

 ). إلى من يقوم بعمارتها ولم تترك على خرابها وإن دفع خراجها، لئال تصير بالخراب مواتًا

رة تفصيلية                لقد نهت الشريعة عن ثمانية     ا النهي عن أمور آثي تتبع النهي عنه  أمور رئيسة، اس

 . تتصل بها وتؤدي إليها

ة فهي      ا   : أما األمور الثماني دة (الرب امرة    - الغرر  –) الفائ ار    – الغصب    – الغش    – المق  – االحتك

د ا               .  التجارة في المواد المحرمة والضارة      –الرشوة   ة هو البن ذه األمور الثماني ا من ه ا يهمن ألول وم

د للباحث من أن                     ) الربا( ذلك الب ا في المصارف اإلسالمية ل أو الفائدة ألنه هو أساس موضوع بحثن

 . يذآر هنا بعض النواحي االقتصادية من هذا التحريم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

ان السماوية وهو يتفق ب  ا في األدي ة الرب د ذآر الباحث في الفصل األول عن حرم ع لق ذلك م

انوا                      ة آ وثنيين من عرب الجاهلي ل إن ال د الشرائع السماوية ب اإلسالم، ولم يقف أمر تحريم الربا عن

وادي التي                 ة للع دما تعرضت الكعب ه عن ك أن ى ذل دل عل ينظرون إلى الربا نظرة سخط وازدراء، وي

ة سيل     أوهت بنيانها وصدعت جدرانها وقبل بعثة النبي صلى اهللا عليه وسلم بخمس سنين جر                ف مك

ة منضدة الحجارة                            ار وآانت الكعب ى االنهي ه عل ة من ى البيت الحرام، فأوشكت الكعب عرم انحدر إل

م              ) طين(بعضها على بعض من غير مالط        ه السالم ول د إسماعيل علي وارتفاعها تسعة أذرع من عه

ى حرمته       ًا عل ا وحفاظ ى مكانته ًا عل ا حرص د بنائه ى تجدي ريش إل قف، فاضطرب ق ا س ن له . ايك

واتفقت قريش على أن تجمع األموال الالزمة لذلك بشرط أن ال يدخلوا في بناء الكعبة من آسبهم إال            

اء البيت                             دخل في بن اس حتى ال ي طيبًا، فال يدخلوا فيها مهر بغي وال بيع ربًا وال مظلمة أحد من الن

ة للت     : (ويقول أرسطو في القرن الرابع    . العتيق أي مال حرام    ود نافع ا حين تغري        أن النق ادل، ولكنه ب

                                                 
 .محمد بلتاجي.  الملكية الفردية في النظام االقتصادي اإلسالمي، د)1(
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ود تصبح               إن النق راض، ف روة عن طريق اإلق ع ث اح ال يستخدمونها بمعنى تجمي اس بتكديس أرب الن

 ). قيمة غير منتجة وتساعد على إيجاد التفاوت في الشراء وغير ذلك من مظاهر الشذوذ المالي

اني            رايخ األلم دير بنك ال ال في األر   : (ويقول الدآتور شاخت م ى عدد    أن جمع الم ائر إل ض س

وال              ين أصحاب األم ات ب وي يجعل العالق ى األساس الرب ام االقتصاد عل رابين، وإن قي قليل من الم

وم إال بالتجارة                           الم ال تق امرة مستمرة من أن مصالح الع ة مق والعاملين في التجارة والصناعة عالق

 . والحرف والصناعات واستثمار األموال في المشاريع العامة النافعة

ة                      وي وال، ولكن الحكم اجين لألم ى استغالل المحت ا تقتصر عل ظن البعض أن حكمة تحريم الرب

ا                          اج هم ى عاملي إنت د عل ذي يعتم ه للنظام االقتصادي في اإلسالم ال العمل  : من تحريمه هو مخالفت

 : ورأس المال فقط بدًال من النظام الرأسمالي الذي يعتمد على أربعة عوامل هي

 .  التنظيم–رأس المال  – الطبيعة –العمل 

 : وعنصر رأس المال وحده في اإلسالم ليس له عائد ويقوم اإلمام علي بن أبي طالب

تفيد من                      ) المال ال يلد ماالً   ( ا يس ه آم تحمًال غرم ده إذا شارآه عنصر العمل م وإنما يتحقق عائ

راد من اقتطاع       غنمه وقد حرم اهللا الربا بين الناس لضرورة البالغ للمجتمع فهو زيادة لثروة               أحد األف

وا    (: ثروة فرد آخر دون أية زيادة في الثروة العامة للمجتمع آما يقول تعالى   ا ليرب وما أوتيتم من رب

دون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون              اة تري تم من زآ ا أتي د اهللا وم وا عن ) في أموال الناس فال يرب

  .39سورة الروم اآلية 

ال                 آما أن انتشار الربا مدعاة للكس       ذين يكسبون الم ة من القاعدين ال ق طائف ا يخل ة مم ل والبطال

 . دون جهد، وهذا مناف لقيم اإلسالم التي تدعوا إلى العمل وتقدسه

ؤتمر     إن م امالتهم ف ي مع ا ف ال الرب ة إلدخ ة أو باطل ذار وهمي ر أع بعض تبري اول ال ا يح وبينم

ام        مجمع البحوث اإلسالمية قد قرر في دورته الثالثة المنعقدة           ـ في     1386باألزهر الشريف في ع  ه

 : شأن المعامالت المصرفية ما يلي

القرض االستهالآي              . 1 ا يسمى ب ين م ك ب الفائدة على أنواع القروض آلها ربا محرم، ال فرق في ذل

ريم      ي تح ة ف ا قاطع ي مجموعه نة ف اب والس اجي، ألن نصوص الكت القرض اإلنت مى ب ا يس وم

 . النوعين

 : ة حرام آما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالىآثير الربا وقليل. 2

 .130آل عمران ) يا أيها الذين آمنوا ال تأآلوا الربا أضعافًا مضاعفة(



50 

ه إال                 . 3 ع إثم ذلك وال يرتف راض محرم آ االقراض بالربا محرم ال تبيحه حاجة وال ضرورة واالقت

 .  ضرورتهإذا دعت إليه الضرورة وآل امرئ متروك لدينه في تقدير

ة                . 4 االت الداخلي اد والكمبي ات االعتم أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطاب

رفية          امالت المص ن المع ذا م ل ه داخل، آ ي ال وك ف ار والبن ين التج ل ب ا العم وم عليه ي يق الت

 . الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه األعمال ليس من الربا

امالت             الحسابات ذات األجل وفت   . 5 ح االعتماد بفائدة وسائر أنواع القروض نظير فائدة آلها من المع

 . الربوية وهي محرمة شرعًا

 : صيغ التمويل واالستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية
ا يجب       م م ن أه المية، وم ي المصارف اإلس المي ف ل اإلس تثمار والتموي ائل االس تنوعت وس

ات الش    اب المخالف ه اجتن ذير من ل       التح ن أج رع م ي تخت ل الت ا والحي ا وذرائعه ل أنواعه رعية بك

ا اف حوله رة     . االلتف اليب مباش يغ بأس ذه الص ارس المصارف ه رة وتم تثمارية آثي يغ االس إن الص

ال في اإلسالم،                     وغير مباشرة، وسوف يستقصي الباحث ما أمكن استقصاؤه، من أوجه استثمار الم

اة بالنسبة           والسيما نحن بصدد البحث عن االستثمار في        المصارف اإلسالمية والذي يعد عصب الحي

دة              راض بالفائ ات اإلق ديل الشرعي لعملي ذي هو تشغيل           . لها ألنه يشكل الب تثمار ال ادة من االس واإلف

رًا                       ه صار ضررًا محضًا وش المال بقصد التنمية وتجنب نماء المال إن آان حرامًا أو مشتبهًا فيه ألن

 . )1(مستطيرًا

ؤمن   أن الم ر      وش ادئ األم ه ب رة في راءات آثي دت إغ و وج رام ول ن الح رب م ادق أال يقت الص

 . فسرعان ما تتبخر آل هذه المغريات، ويتبدد رأس المال وأرباحه

اس أن    ة وأوضحوا للن ة الوخيم ذه العاقب ن ه تثمرين م ذير المس ى تح م عل ل العل ذا حرص أه ل

 .  غير محظوراالستثمار اإلسالمي ووسائل تمويله يجب أن يكون مشروعًا

 : يقسم االستثمار إلى نوعين

 . وهو يمارسه صاحب المال بنفسه جامعًا بين ملك رأس المال والعمل فيه: مباشر. 1

ل، ومن صيغه المشارآة                       : غير مباشر . 2 ال والعم ين رأس الم تم من طريق المشارآة ب هو الذي ي

 ). ارسةالمزارعة والمساقاة والمغ( عقود استثمار األراضي –المضاربة 

                                                 
 .وهبي الزحيلي.  قضايا الفقه والفكر المعاصر، د)1(



51 

 : )1(وأدوات االستثمار اإلسالمي قسمان

ل . أ يرة األج تثمار قص ة    : أدوات االس ارة المنتهي وازي، اإلج لم الم لم أو الس ع الس ة، وبي المرابح

 . بالتمليك بضوابطها الشرعية، االستصناع

ل . ب ة األج تثمار طويل اربة  : أدوات االس د المض ا  –عق ة ومنه ا المختلف ارآة بأنواعه :  المش

ا ال ارة بنوعيه ال (مشارآة المتناقصة، اإلج ارة األعم افع–إج ارة المن ويوجد مجموعة ).  إج

 : من االختالفات بين االستثمار المصرفي اإلسالمي والتمويل التقليدي تتمثل فيما يأتي

 : المصرف اإلسالمي �

ا     . 1 ال وإم أال يحقق   يساهم في تحمل مخاطر االستثمار إما بمقدار ما يملك في الشرآة من رأس م  ب

 . لنفسه أي عائد إذا لم يتحقق ربح في نهاية االستثمار

 . يضمن رأس المال الذي قدمه لالستثمار ألنه مالك له. 2

ريعة         . 3 ادئ الش ى مب وم عل ا تق تثمر بأنه المي والمس رف اإلس ين المص ة ب ز العالق  تتمي

 . اإلسالمية

 : المصرف التقليدي �

ع األحوال                   ال يتحمل شيئًا من مخاطر التشغي       . 1 ه مضمونة في جمي ررة ل دة المق ا تكون الفائ ل وإنم

 . سواء تحقق ربح من االستثمار أو حدثت خسارة

 . يأخذ ضمانات عينية أو شخصية لقاء تقديم القرض. 2

ة أو                 . 3 العالقة مع عمالئه مبنية على عالقة مادية بحتة بإقراض وتمويل فقط دون أية اعتبارات ديني

ا    تثمار أو                        إنسانية أخرى، مم دء االس ق في ب دين وإيقاعه في الحرج والقل ى إرهاق الم ؤدي إل  ي

 . أثنائه أو نهايته

ًا يشمل                  ا أنف وبالعودة إلى دراسة أدوات االستثمار والتمويل اإلسالمي بكافة أنواعه التي ذآرناه

 : ما يلي

                                                 
 .280 المصدر السابق، ص)1(
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 أدوات االستثمار قصيرة األجل 

 :المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 :  ةالمرابح �
التعريف لعة     :ب ه الس ترى ب ذي اش ثمن ال تري ال ائع للمش ذآر الب و أن ي ًا   ه ه ربح ترط علي ويش

 . )1()التكلفة(بإضافة نسبة معينة إلى الثمن 

 :)2(من شر وط المرابحة
 . أن يبين المصرف للعميل رأس المال األول. أ

دًا بسبب اختالل               . ب ان فاس إن آ ع             أن يكون العقد األول صحيحًا ف م يجز بي ة ل ه آالجهال  شرط في

 . المرابحة

 . أن يكون العقد خاليًا من الفوائد. ج

 . أن يبين المصرف العيب الحادث بعد الشراء وآل ما هو في معنى العيب. د

 ). حالة الشراء المؤجل(أن يبين صفة ثمن الشراء مثل . هـ

 : فييكون المشتري بالخيار ) هـ. د. أ(إذا اختل أي من الشروط . و

 إمضاء البيع على حاله أو . 1

 الرجوع بالنقص أو . 2

 . فسخ العقد. 3

د     اوض والتعاق ت التف ائع وق ة للب لعة المملوآ ع الس و بي ة ه ع المرابح ى أن بي ه إل ي التنوي وينبغ

 . عليها

ا                      . ز ا، ألن الرب ا وال من شبهة الرب العلم بالربح، وزيادة الربح على الثمن األصلي ليست من الرب

 . ور على دائرة معينة من األموال الربويةمقص

ا شيئان            ود، وهم ثمن وهو النق ة وال والبيع يختلف عن القرض، ألن البيع يرد على السلعة المبيع

ة  دة، آالنقدي ة واح ا عل ان، ال تجمعهم ة(مختلف ات ) الثمين ام(وآاالقتي ل ) اإلطع  أو الكي

أن يقترض شخص      ) هالشيء ومثل (أما القرض فيرد على المثليات . أو الوزن  وب، آ النقود أو الحب آ

 . )3(مئة دينار ويردها مئة وعشرة

                                                 
 .124محمد آمال عطية، ص.  مصدر سابق، د)1(
 ).البحرين( معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية )2(
 .253 قضايا الفقه والمفكر المعاصر، مصدر سابق، ص)3(
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ى                    ا عل ة منه ى نطاق واسع في مشروعات مختلف وع من أدوات االستثمار عل ذا الن ويستخدم ه

 : سبيل المثال األنواع التالية

 : )1(المرابحة المصرفية: أوًال
ا ُيعرف في المصطلح           لقد تطور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائز           ة شرعًا بم

لعة يحددها       ) بالمرابحة المصرفية(المصرفي المعاصر   ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لس

ل بتسديده،                وم العمي ثمن مؤجل يق ل ب العميل، يدفع المصرف ثمنها ثم يقوم ببيع تلك السلعة إلى العمي

ذلك     إما دفعة واحدة أو على أقساط محددة، ويشترط في المرابح  ال وآ ة رأس الم ة المصرفية معلومي

ل ا للعمي ل بيعه ها قب لعة وقبض رف للس ك المص ى تمل افة إل ربح إض د ال ة . تحدي م المرابح وتقس

 : المصرفية إلى

 : )2(االعتمادات المستندية بالمرابحة �
ارف         ى المص ة إل وق الدولي ن الس لع م تيراد الس ات اس ل عملي د تموي ال عن ال األعم أ رج يلج

ة             التجارية لف  تح االعتمادات المستندية لمصلحة الموردين لتلك السلع، وقد تطورت في هذا المجال آلي

ا           ق عليه تندية بالمرابحة       (متوافقة مع أحكام الشريعة يطل ادات المس ل االعتم وم المصرف    ) تموي ويق

ه         ق ملكيت رض تحق لحته بغ م المصرف ولمص تندي باس اد المس تح االعتم ة بف ذه اآللي الل ه ن خ م

ى                   للبضاعة دفع عل ثمن مؤجل ي ل ب ا للعمي  ثم يقوم المصرف بعد وصول المستندات والبضاعة ببيعه

 . آجال يتفق عليها بين المصرف وعميله

 : )3(المرابحة في السلع الدولية أو الخارجية �
الء المصرف      ن عم رًا م ث إن آثي المية، حي ي المصارف اإلس ًا ف دًا مهم تثمار راف ل االس يمث

د طورت المصرفية              يحتاجون إلى آلية توف    ر فرصة استثمار سيولتهم النقدية على المدى القصير، فق

ه           ) المرابحة في السلع الدولية   (ما يعرف بـ     يتم من خاللها قيام المصرف اإلسالمي بالوآالة عن عميل

لع        ن الس ا م اب وغيره وم واألخش اس واأللمني د والنح دًا آالحدي ة نق وق الدولي ن الس لع م راء س بش

ي  ودة ف ى،    الموج عر أعل ه بس ي السوق نفس ى أطراف أخرى ف ذ إل ا بعئ م بيعه ة، ث واق الدولي األس

دخراتهم                  ا في استثمار م وبشروط دفع مؤجلة، وبهذا تمكنت المصارف من االستجابة لرغبة عمالئه

دى        ى الم ة عل اح مقبول ق أرب ع تحقي ة م اطر متدني رعية وذات مخ ة الش ن الناحي ة م ة مقبول بطريق

 . القصير

                                                 
 www.baj.com: موقع انترنت) 3) + (2 + ()1(
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ه             ونتيجة ل  رق بين لحياة الواقعية في المجتمع نجد عامة الناس يتعجبون من هذه الصيغة حيث ال ف

ة أخوذ من المصارف التقليدي دة الم ين القرض بفائ واع . وب ًا من أن وع من التعامل نوع ذا الن وأن ه

ن            ذه األداة م ى ه ط عل ة فق ت قائم ارف ليس ذه المص ن أن ه رغم م ى ال رع عل ى الش ل عل التحاي

 . فقط وإنما من يريد أن يشكك في عملها فالذريعة قائمة بوجود أداة المرابحة الدوليةاالستثمار 

وفر                  تتم عملية المرابحة الدولية أو الخارجية في مظلة شبكة من العقود والقواعد الشرعية التي ت

ام                   تلخص في قي  غطاًء شرعيًا لصحة هذه المرابحة، وهي في الواقع حلقة من العقود الصورية التي ت

تم                     ين وي ح مع البنك اإلسالمي بتمويل السلعة نقدًا، ثم استيفاء ما دفع من طريق المرابحة مع زيادة رب

 : )1(التوصل إلى هذا الهدف من طريق االتفاقات اآلتية

ى أن الوعد                    . 1 وفير السلعة للواعد، عل اتفاق مبدئي بين الواعد بالشراء وبين البنك اإلسالمي على ت

 . مواعدة ملزمة بين الطرفينملزم له، واالتفاق 

د البنك                          . 2 لم السلعة، أو تعاق ائع المصدر للسلعة، وتس د مع الب رام العق توآيل الواعد بالشراء في إب

 . مباشرة مع بائع السلعة

 . فتح اعتماد مستندي لدى البنك الممول أو إلى بنك آخر لتغطية ثمن السلعة. 3

سمه ثم تظهر مستندات الشحن للواعد لتخليص السلعة من       تسلم البنك الممول مستندات التعاقد با    . 4

 . الميناء وتسلمها لنفسه

 . قيام البنك الممول بدفع الثمن مباشرة للبائع المصدر. 5

 . حيازة البنك للسلعة بالقبض الحقيقي أو الحكمي، وتأمين المبيع وتحمله تبعة الهالك. 6

 ). ربح+ الثمن األصلي (ة بيع السلعة للواعد بالشراء من طريق المرابح. 7

 . تسجيل المبيع باسم العميل بعد حصول البنك على ضمانات آالرهن. 8

ثمن مؤجل                   ع ب م     ) أو نسيئة (هذه العقود وإن لم تكن من بيع العينة الذي هو بي بض، ث ر ق من غي

ذ             ع تشبه في النتيجة ه ا في الواق ع  شراء السلعة في الحال، حيث تعود إلى مالكها األصلي، فإنه ا البي

ع الشيء                    ا ببي رًا للرب ع جس اذ البي ة اتخ ع العين الذي هو من أحد الذرائع الربوية، ألن المقصود من بي
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د أقرض في                         ائع األول ق م شرائه في الحال بسعر تسعين فيكون الب م ث ة دره نسيئة بسعر أآثر آمئ

ي              ين الثمن ائع          الواقع تسعين درهمًا، ثم استوفى في المستقبل مئة درهم، والفرق ب دة لب ا أو فائ ن هو رب

 . )1(ومن الواجب سد الذرائع الربوية في هذا البيع وإبطال هذا البيع الصوري. السلعة بيعًا صوريًا

ة   ة أو الدولي ة الخارجي ة المرابح ون نتيج ذ    : وتك رر ويأخ لعة المق ن الس ك ثم دفع البن ي أن ي ه

ؤدي             بطريق المرابحة الزيادة المتفق عليها، ومن العلوم شرعًا أن         ا ت ل الممنوعة، ألنه ك من الحي  ذل

 ). األمور بمقاصدها(إلى الحرام وآل ما أدى إلى الحرام فهو حرام والتحريم مستند إلى قاعدة 

اني و           (و ى      (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمب أن التشريع اإلسالمي مبني عل

 . لتي تفوت هذه المصالحوأنه يجب سد الذرائع أو الوسائل ا) مصالح مقصودة

ت        ا، وإن آان ة منه يما الدولي رفية وال س ة المص منها المرابح ي تتض رفات الت لة التص إن سلس

ة أو     دة الملزم ي المواع واء ف ع س ي الواق رة ف بهات آثي كال وش ي محل إش اهر فه ي الظ صحيحة ف

م قبضه إياه                  ائع المصّدر للسلعة ث د مع الب إبرام العق ة يجب أن   توآيل الواعد بالشراء ب ا، ألن الوآال

د دون       لعة للواع ع الس ه بي م إلي ت، ليض ا مؤق ك هن ل، والتملي ك الموآ ها األصلي تملي ون غرض يك

ة التي                ة المرابحة الدولي قبض، والقبض الحكمي يجوز اللجوء إليه عند الضرورة أو الحاجة، وعملي

 . تتم هكذا ال ضرورة فيها وال حاجة

ك في الظاهر           وواضح من مبدأ الوعد، ثم التوآ  د باسمه ليمتل لم البنك مستندات التعاق م تس ل، ث ي

ل                        ك وسائط وحي ل، آل ذل ع باسم العمي وبنحو مؤقت، ثم المبادرة لبيع السلعة للواعد، ثم تسجل المبي

ثمن                   ذا ال ى ه م الحصول عل واتفاقات صورية إلخفاء مقصد واحد أال هو التمويل بدفع ثمن السلعة، ث

د                    عن طريق قرض مصحوب بزي     ة عق ة ولكن في مظل ادة الربوي ا هي الزي ادة مشروطة متفق عليه

 . المرابحة

ل                         د أو توآي زم أو عق ة من تصرفات أو وعد مل يمكن قبول آل ما اشتملت عليه المرابحة الدولي

م    : ونحو ذلك إذا آان القصد منها تحقيق غاياتها فعًال من          ثمن    – قبض مستقر     –تملك دائ ل ال ع بمث  بي

ه                         األول دون لجو   واه، وتوجيه ه من محت ه وتفريغ ه من آل جانب لتطويق ات أخرى تحيط ب ء التفاق

دة               ل أو القرض بفائ ه المقصودة أال وهي التموي د أحسنت بعض المصارف اإلسالمية          . نحو غايت لق

ا                           ه فيم ذي سنتطرق ل ار للطرفين وال حين التزمت العمل بصورة المرابحة لألمر بالشراء مع الخي
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بض   وافر الق د، وت لعة     بع ليم الس لم  وتس ازن تس وفير مخ رف وت ة المص تقرار ملكي ي، واس  الفعل

 . المشتراة

ام           من األحك ل ض ر العم ذي يظه و ال ى النح ة عل وء للمرابح ارف اللج دت بعض المص وجَّم

 . الشرعية بينما هو في الباطن يشتمل على قصد المراباة في صورة عقد أو أآثر

ة    ة المرابح رى بعملي ارف أخ ت مص ات    وتورطَّ ن االتفاق ورية م لة ص اللجوء لسلس ة ب  الدولي

ة الشرعية،   ات الرقاب اوى المبيحة الصادرة من بعض هيئ أخرة، بحسب الفت ابقة والمت ود الس والعق

حيث ورطوا هذه المصارف بالتلبس بالحرام بحسن نية أو بسوء نية مندفعين إلى القول بالمشروعية                

م،   ي الدس م ف ي الس ا تخف ة، ولكنه ي   أو اإلباح لم ف ه وس ي المصطفى صلى اهللا علي ول النب وا ق ونس

 . )1()إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (الحديث المتفق عليه

 : )2(المرابحة الشخصية: ثانيًا

تحتاج شرائح آبيرة من موظفي القطاعين العام والخاص وخريجي الجامعات وأصحاب المهن               

دات    –سيارات  (مرة لالستخدام الشخصي    الحرة للحصول على بعض السلع المع      )  أجهزة منزلية ومع

ك الشرائح               وفر لتل إن المصرف ي ذلك ف د، ل ك السلع بالنق وغيرها حيث إن دخولهم ال تكفي لشراء تل

ة     ع المرابح ق بي ن طري رة ع ع ميس ائل دف لع بوس ك الس ع واضحة   . تل الم البي ر مع ي أن تظه وينبغ

 : بواسطة التحقق من

 .  للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميلامتالك المصرف. أ

 . ال يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عمالئه سبق أن باعها له من قبل. ب

 : المرابحة التجارية: ثالثًا

لع           ن الس ا م راء متطلباته ة بش رآات التجاري ات والش بعض المؤسس ة ل وارد المالي ي الم ال تف

ك السلع والخدمات بشروط      ما يجعلها تلجأ إلى ال    . والخدمات نقداً  مصرف اإلسالمي لتمويل شراء تل

ـ    ا يعرف ب ذا الغرض م د طورت المصارف له ة وق ع مؤجل ة(دف ة التجاري د ). المرابح ث يعتم حي

ل شراء             المصرف سقفًا ائتمانيًا للتمويل ويمنح العميل بموجبه حق االستفادة من ذلك السقف في تموي

                                                 
 .262، ص مصدر سابق)1(
 .www.baj.com:  موقع انترنت)2(



57 

ه               ما يحتاجه بالمرابحة حيث يقوم المصر      ك السلع والبضائع التي يحددها عميل  في   –ف بشراء وتمل

ل                  وم العمي ثمن مؤجل يق ل ب ا للعمي ادة بيعه م إع دًا ث ا نق حدود السقف االئتماني الممنوح له ودفع ثمنه

 . بتسديده حسب شروط دفع مؤجلة متفق عليها

 : المرابحة لآلمر بالشراء

ان أو            : بالتعريف هو  أنه طرف اوض بش ذي يتف ع ال اوض          البي ذا التف ذ ه ى تنفي ر ويتواعدان عل أآث

ه وتربيحه                   الذي يطلب بمقتضاه اآلمر من المأمور لشراء سلعة لنفسه ويعد اآلمر المأمور بشرائه من

وهذا البيع قد يكون مع عدم اإللزام لآلمر بالشراء          . فيها، على أن يعقدا بيعًا بعد تملك المأمور للسلعة        

 . )1(أو مع اإللزام له

 : )2(لألمر بالشراء مع اإللزامالمرابحة  �

ين            . أ ه وب ع صحيح بين د بي لعة لنفسه بعق وم بشراء الس على المأمور في حال قبول طلب اآلمر أن يق

 . مالك السلعة تنفيذًا للمواعدة الملزمة

 . يعرض المأمور السلعة على اآلمر ويجب على اآلمر قبولها بمقتضى المواعدة الملزمة. ب

 . عرف بهامش الجدية عند توقيع االتفاق األول، وقبل شراء المأمور للسلعةيجوز دفع ما ُي. جـ

 : )3(ويعرف هامش الجدية بما يلي

هو المبلغ الذي يدفعه اآلمر بالشراء بناء على طلب من المأمور لالستيثاق من أن اآلمر جاد في                  

ر                   . طلبه السلعة  زام جب ة اإلل لعة في حال ذي       على أنه أن عدل اآلمر عن شراء الس ي ال  الضرر الفعل

ود                    . يلحق المأمور من هذا المبلغ     ه أن يع أمور فل ذي أصاب الم ة بالضرر ال فإذا لم يف هامش الجدي

 . على اآلمر بما تبقى من خسارة

ر عن شراء  . د ذي أصابه إذا نكل اآلم دار الضرر ال ة بمق ى هامش الجدي أمور أن يرجع عل للم

تخدمت بعض المصارف مصطلح العر   لعة واس ة الس امش الجدي ى ه ون بمعن التعريف . ب وب

 : لمصطلح العربون هو
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ذ   ه إن أخ ى أن ار عل ذ لنفسه الخي ال، ويأخ ًا من الم ائع مبلغ دفع للب لعة وي ل الس أن يشتري العمي

 . السلعة آان العربون جزءًا من الثمن، وإن لم يأخذها فالعربون للبائع

 . نوبذلك يتضح االختالف بين آل من هامش الجدية والعربو

 : )1(المرابحة لآلمر بالشراء مع عدم اإللزام �

يقوم اآلمر              . 1 يطلب اآلمر بالشراء من المأمور شراء سلعة ويعد أنه متى اشتراها المأمور لنفسه فس

 .ويعتبر هذا الطلب بمثابة رغبة بالشراء وليس إيجابًا. بشرائها منه ويربحه فيها

ه            على المأمور في حال قبول هذا الطلب أن يع        . 2 ع صحيح بين د بي لعة لنفسه بعق ى شراء الس مل عل

 .  وبين مالك السلعة

ًا من                    . 3 ذا العرض إيجاب على المأمور من بعد تملكه للسلعة أن يعرضها مجددًا على اآلمر ويعتبر ه

 . المأمور

إذا              . 4 دل عن شرائها ف ًا أو يع ا بيع د عليه ار في أن يعق ه الخي عند عرض السلعة على اآلمر يكون ل

 . ار التعاقد آان ذلك قبوًال منه لإليجاب فينشأ بذلك عقد بيع صحيح بين اآلمر والمأموراخت

إذا عدل عن شرائها استقرت السلعة في ملكية المأمور، وله أن يتصرف فيها بأي وجه من وجوه                  . 5

 . التصرفات الجائزة في الملك

د، ويكون           إذا اشترط على اآلمر بالشراء أن يدفع قسطًا أول فيجب أن ي           . 6 ع العق د توقي دفع بع كون ال

 . القسط جزءًا من ثمن هذا البيع

ة التي تستخدمها المصارف         وتعتبر المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء من أآثر الصيغ التمويلي

ين مصرف                         ا صيغة المرابحة والمرابحة لألمر بالشراء ب وتختلف نسبة العمليات التي تستخدم فيه

من إجمالي العمليات التي ينفذها المصرف  % 92ال تقل هذه النسبة عن   وآخر ففي بعض المصارف     

 %. 43وفي مصارف أخرى تصل هذه النسبة إلى 
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 : )1(آراء الفقهاء في المرابحة لألمر بالشراء �

زام بالوعد لكال         ا إل يس فيه ال خالف بين الفقهاء في جواز الصورة الثانية وهي المرابحة التي ل

رك لكل  ل يت ه الطرفين، ب ي صلى اهللا علي تنادًا لحديث النب ه، اس د وترآ رام العق ي إب ار ف ا الخي منه

ه                          : (وسلم ه وهو نصًا صريحًا قول لم فهو متفق علي وع ومس اب البي : والذي أخرجه البخاري في آت

ا ( م يتفرق ا ل ار م ان بالخي د    )البيع ًا ألح ة ملزم ع المرابح ان بي و آ ا ل نهم فيم ع الخالف بي ا وق  وإنم

ة،    . هو الحال في الصورة األولىالطرفين آما   ة األربع ذاهب الفقهي حيث وردت آراء لبعض أئمة الم

 . تفيد عدم جواز المرابحة إذا آانت ملزمة

 :وإن أطراف المرابحة لآلمر بالشراء هما

 . العميل الراغب بالشراء: ويقال له: اآلمر بالشراء. 1

 .  الثمن األولالبائع بالمرابحة، أي بزيادة ربح معين على: البنك. 2

 : وقد ذآر اإلمام الشافعي في آتابه األم ما يلي

ذا فاشتراها الرجل، فالشراء             : وإذا أرى الرجُل الرجَل السلعة فقال     ( ا آ اشتر هذه وأربحك فيه

 ). أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء ترآه: جائز، والذي قال

ه اهللا، دون       وقد التزمت بعض المصارف اإلسالمية     ام الشافعي رحم ره اإلم  بهذا التصور آما أق

د وإن شاء           ا العق إلزام بالوعد، ومع إبقاء الخيار لراغب الشراء، وللبائع على حد سواء، إن شاء أبرم

 . لم يبرماه

تقرار   ق اس ه، لتحقي ائلين ب رأي بعض الق ذًا ب د أخ زام بالوع ى اإلل واتجهت مصارف أخرى إل

ا، إال ليحقق                      التعامل وعدم إضرار     ه فيه التورط بشراء السلعة دون حاجة ل ائع وهو المصرف ب الب

زام           ذا اإلل ًا ألن ه اه آنف ذي ذآرن افعي ال ام الش الف اإلم و خ ة، وه ذه العملي ن ه مونًا م ًا مض ربح

ك       ) ترآيب عقدين في عقد   (للطرفين يشبه العقد     ة، وذل ان في بيع ثم يتبعه عقد آخر، فيكون هناك بيعت

 : في الحديث اآلتيمنهى عليه، 
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ال  ه ق رة رضي اهللا عن ي هري ة : (عن أب ي بيع ين ف لم عن بيعت ه وس ي صلى علي ). نهى النب

 . أخرجه الترمذي والنسائي

د    ) نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن صفقتين في صفقة            : (عن ابن مسعود قال    أخرجه أحم

ع الرجل   : ود عن أبيه هووالبزار والطبراني قال سماك من عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسع       أن يبي

 : بيعًا فيقول

 . هو نقدًا بكذا، ونسئية بكذا

ال يحل سلف     : (قال رسول اهللا صلى عليه وسلم     : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال        

دك    يس عن ا ل ع م م يضمن، وال بي ا ل ح م ع، وال رب ي بي رطان ف ع، وال ش و داوود ) وبي ه أب أخرج

ائي ذي والنس رأ). والترم ة   وال تعراض األدل د اس ة بع ة الملزم ن المرابح وع م ذا الن ار له ي المخت

 : المنبثقة عن هؤالء الفقهاء يبدو لي آباحث واهللا أعلم

اإللزام في بعض                         ة الجواز للمرابحة ب زام مع إمكاني ع عدم اإلل رجحان التعامل مع المرابحة م

آر           د           الحاالت، وهذا ال يعني ذلك آثرة اللجوء إليها واستعمالها لم الجواز مقي ر شرعية ف ب أخرى غي

 . بعدم التكرار وعدم إساءة االستعمال، واهللا أعلم

 : وذلك تحقيقًا لقوله تعالى أخذًا بمبدأ التيسير

 . 185البقرة ) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر(

 . 78الحج ) وما جعل عليكم في الدين من حرج(

اً            (:وقد ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه        م يكن إثم ا ل  )ما خير بين أمرين إال اختار أيسرهما م

ي  ه البخاري ف ات اهللا(أخرج ام لحرم دود واالنتق ة الح اب إقام دود ب اب الح اء ) آت د العلم ول أح ويق

ه المصارف      ا تجري المعاصرين الدآتور يوسف القرضاوي في مقاله بيع المرابحة لألمر بالشراء آم

 : اإلسالمية

رة                       والناس في هذا ا   ( ه من آث وا ب ا ابتل ين، بسبب م دين، وضعف اليق ة ال لعصر يغلب عليهم رق

يهم                  م والتيسير عل ى الرفق به ا   ) المغريات باإلثم والمعوقات عن الخير، فهم لذلك بحاجة إل وإذا تأملن

ه                             ذمم وآثرت في ه ال ذي ضعفت في ان ال ذا الزم ًا خاصة في ه في واقعنا المعاصر الذي نعيشه يومي

ل               أعمال االحتي  ال والنصب بكافة أشكاله، ومراعاة لمصلحة المصرف فإنه يمكنه أن يطلب من العمي
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ا                     ) طالب الشراء ( ل آل م ى تحمل العمي ة ينص عل تقديم تعهد موثق ومصدق من قبل الجهات المعني

عن الشراء    ) طالب الشراء   (يلحق المصرف من أضرار ناجمة عن هذا العقد في حالة نكول العميل             

 ). ال ضرر وال ضرار(:  الحديث المشهورواستنادًا إلى

ة            ذه العملي راء ه ة إج ان آيفي ن بي ي م د ل ة الب تثمار بالمرابح ن أداة االس رد ع ذا الس د ه وبع

 : وتفصيلها بمثال يوضح آيفية احتساب هذه المرابحة آما يلي

ائع وا                      ين الب ة ب ى الثق ا عل ع التي انتشرت العتماده لمشتري،  البيع بالمرابحة هو أحد أنظمة البي

ًا في                   والزالت مستخدمة في وقتنا الحالي في حدود معينة، ويستخدم هذا النظام على نطاق واسع حالي

 : مشروعات المقاوالت

وم                  ي وسعر الشراء ي ر في سعر الشراء الفعل ويرى اإلمام مالك بن أنس أنه يجب مراعاة التغي

اة مصلحة آل            ًا مع مراع ة       التبادل في السلعة هبوطًا أو ارتفاع ائع والمشتري وهو من األئم  من الب

 . )1(الذين أخذوا بالتيسير في هذا النوع من أدوات االستثمار

ة        اظ الفقهي تخدام األلف الي باس ال الت رض المث ع، نع عر البي د س ة تحدي ح طريق ي يتض ولك

 : )2(وتفسيرها

 .  هو سعر التكلفة الفعلي طبقًا لفاتورة الشراء:الثمن األول �

 .  هو الثمن األول مضافًا إليه نسبة المرابحة:فعليسعر المرابحة ال �

 .  هو سعر الشراء الجاري مضافًا إليه نسبة المرابحة:سعر المرابحة الجاري �

 .  هو سعر التبادل الذي يقضى به بين البائع والمشتري:سعر التبادل �

ا سعر المرابحة الجار                         � ادل ويكون إم ائع سعر التب ات األسعار يحدد الب ة ثب ثمن  ففي حال ي أو ال

 . أيهما أعلى) بدون ربح(األول 

ي أو                           ا سعر المرابحة الفعل ادل ويكون إم ار المشتري سعر التب اع األسعار يخت ة ارتف وفي حال

 . سعر المرابحة الجاري أيهما أقل، ويكون دائمًا من صالحه اختيار سعر المرابحة الفعلي

 %. 10معدل المرابحة 

 س.  ل100الثمن األول 

 س . ل110المرابحة الفعلي يكون سعر 

                                                 
 .125-124محمد آمال عطية، ص. مصدر سابق، د) 2 + ()1(
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ة  .  ل110ففي حالة ثبات األسعار يتم التبادل على أساس سعر المرابحة الفعلي وهو     � س وفي حال

 : س يكون.  ل80هبوط األسعار إلى 

 س.  ل88 = 8+80= سعر المرابحة الجاري 

 س. ل100=الثمن األول 

 . س.  ل100ويختار البائع أيهما أعلى وهو الثمن األول أي 

 : س يكون.  ل120في حالة ارتفاع األسعار إلى و �

 س.  ل132 = 12+120= سعر المرابحة الجاري 

 س. ل110=                 = سعر المرابحة الفعلي 

 . س. ل110ويختار المشتري أيهما أقل وهو سعر المرابحة الفعلي أي 

ابقة                  ة الس د السعر بالطريق ائع والمشتري في تحدي رم    والحكمة من دخول الب  هو أن يتقاسما الغ

 . آما يقتسما الغنم إال بالتراضي

ذي                         ثمن األول هو ال ة المبيعات وال ذي يحدد قيم ادل هو ال ومن الناحية المحاسبية فإن سعر التب

 . يحدد قيمة المشتريات
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 : )1(الخطوات العملية لبيع المرابحة

 

 .  بشرائها فور تملك البنك إياهاويعد) سيارة(يتقدم العميل للبنك بطلب شراء سلعة معينة . 1

 . من البائع نقدًا) السيارة(يقوم البنك بشراء السلعة المطلوبة . 2

 . يتملك البنك السلعة ويستلمها من البائع أو يتمكن من تسلمها تسلمًا فعليًا أو حكميًا. 3

يارة (بعد تملك البنك للسلعة     . 4 ع مرابح        ) للس د بي إبرام عق ل ب ا للعمي وم ببيعه د    يق ة السلعة زائ ة بتكلف

 . مبلغًا معلومًا محددًا من الربح

 . يسلم البنك السلعة للعميل المشتري الذي يسدد أقساط الثمن في المواعيد المحددة المتفق عليها. 5

 : المرابحة �
غ            � ه بمبل وم متفق علي ح معل ادة رب ه مع زي هي بيع السلعة بمثل الثمن األول الذي اشتراها البائع ب

 . نسبة من الثمن األولمقطوع أو 

ة المرابحة                         � زداد أهمي وك اإلسالمية وت ل استعماًال في البن ر صيغ التموي تعتبر المرابحة من أآث

طة         ف األنش ة لمختل ة والخارجي ات المحلي ل االحتياج لح لتموي ا تص ارف لكونه بة للمص بالنس

 . أو الحكوميةوالقطاعات سواء أآان ذلك خاصًا باألفراد أم بالشرآات والمؤسسات الخاصة 

                                                 
 .2006 المؤتمر األول للمصارف والمؤسسات المالية بدمشق )1(
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زة                 � إن بيع المرابحة يمّكن البنوك اإلسالمية من تلبية االحتياجات الفردية مثل شراء سيارة أو أجه

ة للشرآات والمؤسسات الصناعية   ي االحتياجات المهني ه يلب ا أن ره، آم ار أو غي ة أو عق منزلي

ره        ام أو غي واد خ دات واآلالت وشراء م لحكومات أيضًا   وتستطيع ا . والتجارية مثل شراء المع

دات أو سلع مستوردة سكر،                         ط أو مع ا من نف أن تستخدم المرابحة المصرفية لشراء احتياجاته

 . أرز، حديد، نحاس، للمطارات أو الموانئ أو غيره من المرافق العامة

 الســلم 

 : )1( تعريفه �

ائع   هو بيع أجل بعاجل بمعنى أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن وتقديم      ى الب ه نقدًا إل

ة       لعة المبيع الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم، فاألجل هو الس

 . الموصوفة في الذمة، والعاجل هو الثمن

 : فقد وردت عنهم عدة تعاريف متقاربة نذآر بعضها فيما يأتي: أما في إصطالح الفقهاء

 ). د يثبت به الملك في الثمن عاجًال وفي المثمن آجًالعق( بيع آجل بعاجل أو هو :الحنيفة �

 ). بيع يتقدم رأس المال ويتأخر المثمن ألجل( دفع عين في دين أو هو :المالكية �

 .  عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجًال:الشافعية �

 .  عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس:الحنابلة �

 : ذه التعاريف السابقة بتعريف جامع هوفإذا جمعنا آافة ه

بيع سلعة غير موجودة عادة عند البائع وقت العقد آالقمح أو القطن في الحقل أو هو شراء آجل            

 . في الذمة بثمن حاضر أو بيع آجل بعاجل

 . وهو عقد جائز شرعًا في الكتاب والسنة واإلجماع

 . 282البقرة ). ن إلى أجل مسمى فاآتبوهيا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدي: (قوله تعالى

ال             لم           : وأما في السنة فقد ورد حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ق ه وس دم النبي صلى اهللا علي ق

وم      : المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثالث فقال       وم ووزن معل ل معل من أسلف في شيء ففي آي

 .)2(إلى أجل معلوم

 : نة منهاويتم بيع السلم ضمن شروط معي

                                                 
 .2006 المؤتمر األول للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية بدمشق )1(
 .531-530عبد الرزاق الهيتي، ص.  مصدر سابق، د)2(
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 : )1(شروط تتعلق برأس المال. أ

ه  . 1 ال من جنس ة رأس الم ة ماهي ة بمعرف ق المعلومي ة وتتحق ع الجهال ا يرف ال بم ة رأس الم معلومي

 . ونوعه وصفته ومقداره

دين أي أن                       . 2 دين بال ع ال دفع بي ائع ول قبض رأس مال السلم وذلك في مجلس العقد مراعاة لحاجة الب

 . احترازًا على أآل الربا) المشتري(لم دينًا في ذمة المسلم ال يكون رأس مال الس

ع   ) نهى عن بيع الكالئ بالكالئ    (فقد روى ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه              أي بي

 . الدين بالدين

 : )2()المسلم فيه(شروط تتعلق بالسلعة . ب

 : يشترط لصحة عقد السلم تحقق الشروط التالية في المسلم فيه

 . أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة. 1

القمح  . 2 وع آ القمح أو القطن، والن توعب الجنس آ ث تس ة بحي ه الجهال ل عن ًا يزي أن يعرف تعريف

وم                رديء وأن يكون معل السوري والصفة في النوع الواحد آالقمح السوري الجيد أو الوسط أو ال

 . القدر

 . ي أن يكون مؤجًالتأجيل المسلم فيه، أ. 3

هر ك . 4 ن ش ر م اليوم األخي ًا، آ ل معلوم ون األج ى  2007/ 1أن يك ل عل ق األج دم تعلي ى ع ، وعل

 . مجهول

رر . 5 ًا للغ ه دفع ول أجل د حل م الغالب عن ام الوجود بحك ه ع لم في دد األجل بوقت يكون المس أن يح

 . وتمكينًا للمسلم إليه من الوفاء

ليم            يجب على العاقدين تعيين م    . 6 ان التس د مك دان عن تحدي إذا سكت المتعاق ه، ف كان تسليم المسلم في

 . فيصار لتحديده إلى الُعرف

 . بيع المسلم فيه قبل قبضه. 7

  :أما أطراف السلم فهم

 ). العميل(هو البائع : المسلم إليه) 1(

 ). البنك(المشتري : المسلم) 2(

 ).  السلعة موضوع السلم( المبيع :المسلم فيه) 3(

                                                 
 .254سالمية، ص مصدر سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإل)1(
 .255 المصدر السابق نفسه، ص)2(
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ول األجل          د حل ليم البضاعة عن ار إن شاء صبر وإن       : أما في حالة تعذر تس ك بالخي و في ذل فه

ه ترد رأس مال د ويس اء فسخ العق اء. ش ور الفقه و رأي جمه ذا ه ين المصرف . وه اق ب م االتف و ت فل

ك البضاعة في موعدها المحدد                         م تصل تل ثًال فل والعميل على أن يسلمه البضاعة بعد أربعة أشهر م

 . لعميل بالخيار حينئذ بين أن يصبر حتى ترد البضاعة أو أن يأخذ القيمة التي دفعها للمصرففا

دًا       ًا جي ا ربح ويعتبر بيع السلم أحد أوجه االستثمار التي تقوم بها المصارف اإلسالمية ويحقق له

واحي          وفير الن اجهم وت ادة إنت ة زي ة  فضًال عن آونه يعود بالنفع على عمالء المصرف من ناحي  المالي

 . لهم

ل حوالي           لم يمث ل المصارف              % 5وإن التمويل بصيغة الس وح من قب ل الممن الي التموي من إجم

 . وأن استخدام التمويل بالسلم في الوقت الحاضر ترآز في القطاع الزراعي

ارف         الء المص ن عم ددة م ة والمتع رائح المختلف ات الش تجيب لحاج ه يس لم بأن د الس ز عق يتمي

واع النشاط                 اإلسالمية من من   ل مختلف أن ه يساهم في تموي تجين ومقاولين ومزارعين وتجار، آما أن

رى مالية األخ ات الرأس غيل أو النفق ات التش ق بنفق ت تتعل واٌء آان ادي س تج . االقتص تفيد المن فيس

از             غيل واإلنج ات التش ة نفق اف لتغطي ال آ رأس م اج ب ل اإلنت ل مراح ن تموي ثًال م ناعي م والص

 . ومتطلبات الصناعة

ا                     ادة بيعه لمًا وإع ويستفيد التاجر أيضًا بعقد السلم بتصدير السلع والمنتجات الرائجة بشرائها س

ون وصغار المنتجين عن       . أو تسويقها بأسعار مجزية ومحققة ألرباح مناسبة  ه الحرفي تفيد من آما يس

اتهم و ى بعض منتج ل الحصول عل لم مقاب ال س اج آرأس م لتزمات اإلنت دادهم بمس ق إم ادة طري إع

 . تسويقها

ات، ويساعد في                    ل المناسب لمختلف الجه ديم التموي وبذلك فإن عقد السلم يكون أداة صالحة لتق

داد          اج، واإلم وفير اإلنت قة لت رج والمش ع الح دة، ودف راض بفائ ن االقت تخلص م وم، وال ة الهم إزال

رى    الف الصيغ األخ ى خ ة عل يولة النقدي ة (بالس ارة–المرابح ي ال يم)  اإلج تلم  الت ا أن يس ن فيه ك

 . المتعامل مبالغ نقدية بل يستلم سلعة على سبيل التمليك ألصلها أو لمنفعتها
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 : الخطوات العملية لبيع السلم

 

 . يسلمه للبائع) نقدًا(يشتري البنك سلعة موصوفة في الذمة عن طريق عقد السلم بثمن حال . 1

 . متفق عليه بين الطرفينيسلم البائع للبنك سلعة في الموعد المؤجل ال. 2

ى من                       . 3 ثمن أعل ائي ب تفيد النه ى المس لم إل بعد تسلم السلعة يقوم البنك ببيع السلعة التي اشتراها بالس

ذا الوعد          دون وجود ه . خالل عقد بيع مساومة أو مرابحة، بوجود وعد مسبق من المشتري أو ب

 . البائع في عقد السلم األولوبإبرام البنك عقد البيع مباشرة أو عن طريق توآيل العميل 

 . يسلم البنك السلعة بعد إبرام عقد بيعها للمشتري النهائي. 4
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 االستصناع واالستصناع الموازي

لم أو السلف                    االستصناع نوع خاص من عقد السلم، يستخدم في مجال الصناعات، يسمونه بالس

تقًال     أما ا . في الصناعات ويخضع بالتالي لكل أحكام عقد السلم وشروطه         الستصناع باعتباره عقدًا مس

 : فإنه يعرف بما يلي

ي طالب  � ن أب ي ب ام عل ول اإلم وب صنعها ويق ة مطل لعة مباعة في الذم ى س د عل ة (هو عق قيم

 ). المرء في صنعته

ين المستصنع         � ائع (والصانع   ) المشتري (االستصناع عقد بيع ب ى          ) الب اء عل اني بن وم الث بحيث يق

ى         ) المصنوع(عة موصوفة    بصناعة سل  –طلب من األول     ليم عل أو الحصول عليه عند أجل التس

ه                       / أن تكون مادة الصنع و     ان علي ذي يتفق ثمن ال ل ال ك في مقاب ة العمل من الصانع، وذل أو تكلف

 . )1(حاًال أو مقسطًا أو مؤجًال: وعلى آيفية سداده

ام المصارف                   تح المجال أم اإلسالمية للعمل   وهو من العقود الهامة وذلك ألنه صيغة شرعية تف

ق                         ى المجتمع وخل ود عل د التي تع ر من الفوائ ال في إطار شرعي، وهو يحقق الكثي ة الم على تنمي

واد             ى حل األزمات اإلسكانية، وانتعاش األسواق الخاصة بم ؤدي إل ا ي الكثير من فرص العمل، آم

.  بين العرض والطلب     البناء ويساهم أيضًا في تحقيق االستقرار االقتصادي الذي يؤدي إلى الموازنة          

م من أجل                            د معه ًا لمنتجات صناعية، فيتعاق ه أن يكون طالب ع عمالئ ه م ويمكن للمصرف في تعامل

ا هو المشتري       . شراء تلك السلع والمنتجات التي يتسلمها في موعد محدد في المستقبل           فالمصرف هن

ة    المستصنع وهو يمارس بهذه الصيغة تمويل عمالئه بصفتهم جهات صانعة يوفر    وارد المالي م الم  له

اتهم  راء منتج ر ش ة عب ًا    . الالزم ا بيع ا إم وم المصرف بالتصرف فيه ات يق ك المنتج لم تل د تس وبع

 . مساومة أو مرابحة لمشتري نهائي، أو توآيل العميل الصانع ببيعها نيابة عنه

ات         فتهم جه ه بص ل عمالئ وم بتموي ناع، فيق د االستص ي عق انع ف ب المصرف دور الص ويلع

ثمن مؤجلمست ددة ب م منتجات صناعية ذات مواصفات مح ع له د استصناع . صنعة يبي رم عق م يب ث

د                  موازي مع صانع نهائي لتلك المنتجات بعقد مستقل على نفس الكمية والمواصفات المطلوبة في عق

 . االستصناع األول مع عمالئه، ويلعب حينئذ دور المستصنع في العقد الثاني

                                                 
 . المصدر السابق)1(
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 : مثال

تج          يتقدم العمي . أ ار (ل للمصرف بطلب صنع من رم المصرف          ) عق ة، فيب ة ودقيق بمواصفات معين

 . معه عقد استصناع يحدد فيه الثمن وآجال تسديده وموعد التسليم للمنتج

تج          . ب نع المن ه ص ب في ائي يطل انع النه ع الص واٍز م ناع م د استص ع عق وم المصرف بتوقي يق

ار( د األ   ) العق ي العق ددة ف ها المح فات نفس تم    بالمواص دين، وي ين العق ط ب ن دون رب ول ولك

ثمن                      ة، ويسدد ال االتفاق على ثمن أقل في العقد الثاني حتى يحقق المصرف ربحه من المعامل

 . في التواريخ المتفق عليها

ائي      . جـ اول (يقوم الصانع النه تج     ) المق ار (بصنع المن ويسلمه للمصرف في الموعد المتفق          ) عق

 . عليه

د االستصناع             ) عقار(منتج  بعد تسلم المصرف ال   . د يقوم بتسليمه للعميل في الموعد المحدد في عق

د االستصناع     ي عق ائي ف ن الصانع النه ليم م د التس ن موع د م د أبع ذا الموع ون ه األول ويك

 .الموازي

 :  الخطوات العملية لبيع االستصناع
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 : االستصناع �
ائع بتق               زم الب د            هو عقد ُيشترى به شيء مما يصنع صنعًا يلت واد ليست من عن ه مصنوعًا بم ديم

ين أو   د أجل مع ليم أو عن د التس د، أو بع د التعاق دفع عن دد ي ثمن مح ة، وب المستصنع، بأوصاف معين

 . بأقساط مؤجلة

 : )1(شروط صحة االستصناع
 : يشترط لصحة االستصناع ما يلي �

 :في المعقود عليه أو المصنوع �
 : ويتحقق ذلكأن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة، . 1

 . طائرة أو منزل أو سيارة: بتحديد جنسه). أ(

 .  منزل لذوي الدخل المحدود– طائرة بوينغ –سيارة تويوتا : ببيان نوعه) ب(

 . وفقًا لجداول المواصفات آما هو متعارف اليوم: ببيان صفته) ج(

 . مقدار ما هو مطلوب منهببيان ) د(

 . ين الناس على وجه االستصناعأن يكون مما يجري فيه التعامل ب. 2

م األخذ                         : األجل.  3 ه ت ة إال أن و حنيف ام أب ى رأي اإلم ذا عل إذا حدد األجل صار العقد الزمًا سلمًا وه

ذاهب األخرى     . والجواز لألجل من أجل االستعجال لجريان العرف فيه        ًا للم ك وفق افعية  (وذل الش

 : سالمي وذلك لما يليوقرار مجمع الفقه اإل)  أحمد بن حنبل– المالكية –

ًا                  . أ ذلك األجل دفع المصنوع مبيع مطلوب صنعه أو الحصول عليه من السوق، فلزم أن يضرب ل

 . للغرر

مدة األجل تعتمد على اتفاق الطرفين من ناحية، وما يحتاج إليه الصانع من وقت للصناعة أو                 . ب

 . الحصول على المصنوع وفقًا لظروف التعاقد

ي عقد االستصناع فيما للناس فيه تعامل وفيما ليس لهم فيه تعامل متى دعت                 األجل مشروع ف  . جـ

 . إليه المصلحة والحاجة

 : في الثمن �
 . أن يكون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة. أ

 . أن ال يتأثر بزيادة األسعار أو أجرة العمل في األحوال العادية. ب

ى المصنوع      . جـ ديالت عل ان أو نتيجة        ويجوز أن يتأثر بادخال تع ه الطرف ا يتفق علي ى نحو م عل

 . للظروف القاهرة

                                                 
 .354-353 المصدر السابق، ص)1(
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 : )1(لزوم عقد االستصناع وعدم لزومه
للصانع الخيار في  . االستصناع عقد صحيح غير الزم فلكل واحد من الطرفين الخيار قبل العمل      

 . أن ال ينفذ ما طلب منه وللمستصنع الخيار في أن يتحلل من الشراء

ك اتجهت        ام الشريعة اإلسالمية                  وفي ضوء ذل ة المتمشية مع أحك امالت المدني وانين المع آل ق

ى  د وارد عل و عق د االستصناع ه ه اإلسالمي أن عق ع الفق رر مجم د االستصناع، وق زوم عق ى ل عل

 .  ملزم للطرفين إذا توافرت فيه األرآان والشروط–العمل والعين في الذمة 

 : )2(آثار عقد االستنصاع
ار أن                  هو ثبوت الملك لل    ى اعتب ثمن عل ك للصانع في ال وت المل ه، وثب ود علي مستصنع في المعق

ثمن للصانع بمجرد           –االستنصاع عقد الزم، فيثبت به الملك في المصنوع للمستصنع            ك في ال  والمل

 . االنعقاد

 :  يجوز للمستصنع أخذ الضمان على:الضمان

 . المبالغ التي دفعها. أ

 . ته وعند أجلهتسليم المصنوع وفقًا لمواصفا. ب

ه في                ثمن حسبما هو منصوص علي داد ال ويجوز للصانع أن يطلب الضمان من المستصنع لس

 . العقد

  :الشرط الجزائي

اء                     أخر الصانع عن الوف يجوز للمستصنع النص في عقد االستنصاع على الشرط الجزائي إذا ت

 . بالتزامه في أجله

 : الخيار بسبب فوات الوصف
 : لمحل مخالفًا للوصف فله أنإذا وجد المستصنع ا

 . يرده بخيار فوات الوصف. أ
 . يقبله بدون المطالبة بثمن فوات الوصف. ب

 : ينتهي عقد االستصناع: انقضاء عقد االستصناع
 . بتنفيذ التزاماته من الطرفين. أ
ى تس                  . ب ه إل وية باإلقالة، وهي االتفاق بالتراضي بين طرفي العقد على فسخ العقد أو الوصول في

 . رضائية
ـ ه أن يطلب  . ج د عاقدي از ألح ذه ج ام تنفي د أو تم ذ العق ع تنفي إذا حدث غدر يمن بالفسخ قضاء، ف

 . فسخه
                                                 

 .357-356المصدر السابق، ص) 2 + ()1(
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 : )1(االستصناع الموازي �
د استصناع            إذا لم يشترط المستصنع على الصانع أن يصنع بنفسه، فيجوز للصانع أن ينشئ عق

د األول         وازي          يعرف . ثانيًا بغرض تنفيذ التزامه في العق اني باالستصناع الم د الث ذا العق وتوضح  .  ه

 : هذا النوع من األدوات بما يلي

ي . أ ذ المشروع للمستصنع ف د األول سيكون مسؤوًال عن تنفي المصرف بصفته صانعًا في العق

ذ            . العقد األول آما لو لم يكن العقد الموازي موجوداً         ل أو تقصير في التنفي وبالتالي فإن أي خل

 .  الموازي يسأل عنه المصرف آما لو آان هو المنفذبموجب العقد

ة       ) المصرف(الصانع في العقد الموازي يكون مسؤوًال لدى المستصنع         . ب ه صلة قانوني وليست ل

د األول ي العق رة بالمستصنع ف يس  . مباش د االستصناع األول ول واز لعق د م اني عق د الث فالعق

 . ونية في حقوقه والتزاماتهوهو منفصل عنه من الناحية القان. معلقًا عليه

ة عن                      . جـ ه لكل المسؤوليات الناجم د األول وتحمل إن مسؤولية المصرف بصفته صانعًا في العق

ه                     ذي يحصل علي أي خلل بالوصف وما يترتب عليه من ضمان هي التي تبرر له أخذ الربح ال

 . من هذه المعاملة

 : مقارنة بين السلم واالستصناع
 والمالحظات/ الحكم ناعاالستص السلم الموضوع

 موصوف في الذمة  المصنوع  المسلم فيه  المحل أو المبيع . 1
د  الثمن . 2 اًال عن دفع ح ي

 التعاقد
د       يجوز دفعه حاًال عند التعاق

 . أو مؤجًال أو مقسطًا
د أو     جواز دفع الثمن حاًال عن التعاق
رق  ل الف طًا يمث ؤجًال أو مقس م

  .األساسي بين السلم واالستصناع
ل      الزم  الزم  صفة العقد. 3 له، وقي ي أص د  الزم ف لم عق الس

ى      اء عل ناع بن د االستص زوم عق بل
رأي بعض الفقهاء أعماًال للمصلحة      
 . ولعدم مخالفة اللزوم لحكم شرعي

وازي     االستنصاع الموازي السلم الموازي العقد الموازي. 4 لم الم ن الس ل م وز آ يج
 : واالستصناع الموازي بشرط

 . االرتباط القانوني بين العقدينعدم 
 : اإلبقاء على

 . أطراف آل عقد منفصلين. أ
د    . ب ل عق ات آ وق والتزام حق

 . منفصلة عن اآلخر

 اإلجارة المنتهية بالتمليك

                                                 
 .357 المصدر السابق، ص)1(
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 : )1(مفهوم اإلجارة المنتهية بالتمليك �
دة بتم                       ة الم رن بوعد في نهاي وم مقت ليك  وهي عقد إجارة على منفعة معلومة مباحة بعوض معل

ا يمكن   ل م ة هي آ دة، والمنفع ة الم ي نهاي تأجر ف ة األصل للمس ل ملكي تأجر، حيث تنتق ين للمس الع

ين الطرفين، وأن تكون                            ع الخالف ب ع المنازعة ويرف ًا يمن ة علم د أن تكون معلوم ه، والب االنتفاع ب

 . مباحة شرعًا وتكون األجرة المقابلة للمنفعة معلومة محددة متفقًا عليها

ا المصارف اإلسالمية تختلف عن اإلجارة                  إن اإلج  ارة المنتهية بالتمليك المشروعة التي تطبقه

ا               ع واإلجازة آليهم ام البي ا أحك ة والتي تطبق فيه التمليكية المعمول بها في المؤسسات المالية التقليدي

د                   ا عق  إجارة   على األصل المؤجر في آن واحد، ذلك أن اإلجارة المنتهية بالتمليك ال تخرج عن آونه

ك األصل     ا تملي ارة، وال يحصل فيه دة اإلج ة م ى نهاي ررة إل ارة المق ام اإلج ع أحك ا جمي ق فيه تطب

 . للمستأجر إال بعد انتهاء سريان عقد اإلجارة ويتم ذلك التمليك بعقد مستقل عن عقد اإلجارة

ل      ع  ويستفيد المصرف بهذا األسلوب من بقاء األصول على ملكه والحصول على األجرة مقاب  بي

ة     ) بالهبة أو بالبيع(منافعها، وهو ال يتنازل عن ملكيتها        ع األقساط الجاري إال بعد سداد المستأجر جمي

 . المتفق عليها

ات  ي األوق ها ف ق أغراض ة وتحقي ا اآلني ة حاجاته تفيد بتغطي تأجرة تس ات المس ا أن الجه آم

ا ب                 ى تمتعه رة باإلضافة إل ات رأسمالية آبي ازة واستخدام األصل خالل        المناسبة ودون تحمل نفق حي

 . فترة اإلجارة مع االطمئنان بأنه سوف تؤول إليها ملكية األصل في نهاية مدة اإلجارة

 : )2(أنواع اإلجارة المنتهية بالتمليك
ك المستأجر                       ا تمل ا يستهدف منه ا جميعه اة أنه رة، مع مراع واع آثي لإليجار المنتهي بالتمليك أن

 . للعين المأجورة

د            : ة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة     اإلجار. 1 إبرام عق وهي التي تنتقل فيها الملكية إلى المستأجر ب

ق                  هبة تنفيذًا لوعد سابق بها، وذلك بمجرد سداد القسط اإليجاري األخير أو بإصدار عقد هبة معل

د، ودون   د جدي رام عق ى إب ة إل ًا دون حاج ة تلقائي ل الملكي ارة وتنتق داد أقساط اإلج ى س ن، عل ثم

 . المبالغ التي تم سدادها أقساط إجارة سوى ما دفعه المستأجر من

 : إن هذا االتفاق قد احتوى على: اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي. 2

 . عقد إجارة حددت فيه اإلجارة ومدة اإلجارة فإذا انتهيت المدة انفسخ عقد اإلجارة. أ

                                                 
 .2006 إصدارات المؤتمر األول للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية بدمشق )1(
 .299-298-297-296 اإلسالمية، ص مصدر سابق، معايير المحاسبة)2(
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ذي          وعد بإبرام عقد بيع يتم  . ب ثمن ال ع ال ك ودف دة اإلجارة إذا رغب المستأجر في ذل  في نهاية م

ه  ا علي زي(اتفق ثمن الرم ثمن    ). ال ة أو ب ارة بالهب دة اإلج ة م ي نهاي ك ف ظ أن التملي ذا ويلح ه

ل، بحيث يحصل من أقساط                       رمزي يقوم على أساس استيفاء المالك أجرة أآبر من أجرة المث

 . تمليكاإلجارة في الحالتين على مقابل ال

ر رمزي        . 3 د اإلجارة       : اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن غي ى عق وى عل د احت هو عق

ع    د البي إبرام عق د ب تأجر          . ووع ه المس ع يدفع زي للمبي ر رم ن غي ه ثم دد في د ح ع ق ذا البي وه

تأج) المشتري( ة للمس ة ومملوآ ؤجرة مبيع لعة الم ذلك تصبح الس ارة، وب دة اإلج اء م د انته ر بع

 . منفعة وذاتًا) المشتري(

ة األقساط     . 4 د إجارة        : اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع ببقي ارة عن عق اق هو عب ذا االتف ه

ى   أجورة إل ين الم يبيع الع ه س ك بأن د من المال ع وع ا، م ارة آله ام اإلج ق أحك ه تطبي يترتب علي

 الثمن بأنه بقية أقساط اإلجارة حين   المستأجر في أي وقت يرغب في أثناء مدة اإلجارة مع تحديد          

 . الرغبة في الشراء

هذا االتفاق يشتمل على عقد إجارة مع وعد          : اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي      . 5

ه       تم تمليك ى أن ي دريج إل من المؤجر المالك بأن يبيع إلى المستأجر أجزاء من العين المأجورة بالت

ين المستأجر            جميع العين، وذلك بتح    د اإلجارة وتمك ديد ثمن إجمالي للعين، وتقسيمه على مدة عق

ة               الي بحيث يستكمل ملكي ثمن اإلجم رة بجزء نسبي من ال من تملك جزء نسبي من العين آل فت

اقض    . العين مع انتهاء عقد اإلجارة والبد أيضًا من عقد بيع لكل جزء في حينه              آما أنه البد من تن

د اإلجارة                 مقدار األجرة مع تزاي    ة فسخ عق أجورة وفي حال ة المستأجر في العين الم د نسبة ملكي

ة         ه ملكي ذي آلت إلي ألي سبب آان فإن ملكية العين تكون شائعة بين المالك األصلي والمستأجر ال

 . جزء من العين

 : البيع ثم التأجير بنوعيه التشغيلي والمنتهي بالتمليك. 6
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 : ة بالتمليك تعتمد على األسس الثالثة التاليةوخالصة القول فإن اإلجارة المنتهي

الغ                  –إجارة تنتهي بتملك العين المؤجرة      . أ ل في المب ل ثمن يتمث ك مقاب  إذا رغب المستأجر في ذل

ًا                     دة المحددة، ويصبح المستأجر مالك التي دفعت فعًال آأقساط إيجار للعين المؤجرة خالل الم

 .  األخيرللعين المؤجرة بعقد جديد بعد سداد القسط

د                         . ب د جدي دة اإلجارة بعق ة م ين المؤجرة في نهاي ك الع إجارة يكون للمستأجر فيها الحق في تمل

ع                     د البي مقابل دفع مبلغ معين، وقد يكون المبلغ ثمنًا رمزيًا ال يتكافأ مع قيمة العين المؤجرة عن

 . أو قد يكون ثمنًا حقيقيًا لها

 : اإلجازة الحق في واحد من ثالثة أمورإجارة تعطي المستأجر في نهاية مدة . جـ

 . تملك العين المؤجرة مقابل ثمن يراعى في تحديده أقساط اإليجار التي سبق أن دفعها المستأجر. 1

 . تمديد مدة اإلجارة لفترة أخرى. 2

 ). المالك(إعادة العين المؤجرة إلى المؤجر . 3

 : مثال

 . دًامن البائع نق) العقار(يشتري البنك األصل . 1

 . للمصرف ويمكنه منها) العقار(يسلم البائع األصل . 2

ار (يقوم المصرف بتأجير األصل      . 3 دة                  ) العق ة الم د إجارة مع وعد بالتمليك في نهاي للمستأجر بعق

 . بأجرة يتفق على تسديدها في اآلجال المحددة

 . يسلم المصرف األصل للمستأجر لالنتفاع بها خالل المدة المتفق عليها. 4

ة لألصل أو             ) العقار(ينقل المصرف ملكية األصل     . 5 د هب للمستأجر في نهاية مدة اإلجارة وذلك بعق

 . عقد بيع مستقل يحدد فيه الثمن بسعر رمزي أو بسعر السوق أو بما يتم االتفاق عليه
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 : الخطوات العملية في اإلجارة المنتهية بالتميلك
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 أدوات االستثمار طويلة األجل

 : جارةاإل
وم                تعرف اإلجارة بأنها تمليك منفعة بعوض أو وهي عقد على منفعة معلومة مباحة بعوض معل

ة                                 ه ملكي ل ل ل تنق ة األصل للمستأجر ب ل ملكي ا ال تنق ا أنه ه، آم اع ب ا يمكن االنتف والمنفعة هي آل م

ذلك    والبد أن تكون المنفعة معلومة علمًا يمنع المنازعه وير        . االنتفاع بذلك األصل فقط    فع الخالف وآ

 . )1(البد أن تكون المنفعة مباحة شرعًا واألجرة المقابلة للمنفعة معلومة محددة متفقًا عليها

 : أرآان اإلجارة �
 . اإليجاب والقبول: صيغة وتحتها أمران �

 . مؤجر وهو صاحب العين، ومستأجر وهو المنتفع بها: عاقد وتحته أمران �

 . جرة والمنفعةهما األ: المعقود عليه وتحته أمران �

ذا    ا وله ي مقابله توفى األجر ف ي ُيس ا وهي الت ود عليه ة هي المعق ى أن المنفع ه إل وينبغي التنب

ا محل                           ًا باعتباره ا أحيان ُب عليه د اإلجارة ْينَص ان عق ين وإن آ ا الع يس محله تضمن دون العين، ول

 . أجرتك السيارة: المنفعة ومنشأها فيقال

ى الصي        ة التي تمارسها المصارف اإلسالمية، فهي صيغة               واإلجارة صيغة تنضم إل غ التمويلي

ا     ان وتأجيره ك األعي واز تمل ى ج وم عل ا تق المية لكونه ارف اإلس ة المص دم سياس رعية تخ ش

ه     م المصرف ألن اء األصل باس از بضمان بق ا تمت ا أنه ا، آم ن دخله تفادة م ا واالس تثمار فيه واالس

ه من         مالكها، وهذا ما يتيح له ضمان حقه في حال         ا وجب علي داد م ة تخلف المتعامل المستأجر عن س

 . مستحقات اإلجارة

رد في المجتمع                    ى الف النفع عل ود ب ة التي تع ة واالجتماعي آما أن اإلجارة تخدم المشاريع التنموي

 . وبالتالي يقوم المصرف اإلسالمي بدوره في التنمية االجتماعية وخدمة المجتمع

كني اريع الس اء المش ق بن دات عن طري أجير المع ق ت ا، وعن طري ة السكن وتأجيره ة لحل أزم

ة                    . واآلالت الضخمة لتشغيل المصانع      اج من ناحي ة اإلنت وع من التمويالت يساهم في تنمي ذا الن وه

 : وتوفير فرص عمل لتشغيل األيدي العاملة من ناحية أخرى فيعود بالنفع على المجتمع بأسرة

                                                 
 .2006 مصدر سابق، إصدارات المؤتمر األول للمؤسسات والمصارف اإلسالمية بدمشق )1(
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 : مثال

 . بائع نقدًايشتري المصرف طائرة من ال. 1

 . يسلم البائع الطائرة للمصرف في المكان المتفق عليه. 2

 . يقوم المصرف بتأجير الطائرة على المستأجر بعقد إجارة لمدة معلومة وبأجرة متفق عليها. 3

 . يسلم المصرف الطائرة للمستأجر لالنتفاع بها ثم إعادتها للمصرف بنهاية المدة المحددة. 4

 

 : في اإلجارةالخطوات العملية 
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 : اإلجارة التشغيلية �

ك المستأجر الموجودات المؤجرة، وهي اإلجارة التي ال                       هي عقود اإلجارة التي ال تنتهي بتمل

 . يسبقها وعد بالتمليك

 : وهذا النوع من اإلجارة يظهر في صيغتين

 . اإلجارة التشغيلية بصفة المصرف مؤجرًا. 1

 . رف مستأجرًااإلجارة التشغيلية بصفة المص. 2

وسوف نبحث في هذا الموضوع عند الحديث عن المعالجات المحاسبية ألدوات االستثمار في                   

 . المصارف اإلسالمية

 : المشارآة المتناقصة �
اعدة           ة ومس روض الربوي ي الق ورط ف ادي الت ة لتف تثمار المرغوب يغ االس ن ص يغة م ذه ص ه

روع،    ة مش كن أو إقام اء مس ن بن دد م دخل المح ال  أصحاب ال ين رأس الم ارآة ب د المش ن ع  ويمك

ال نصيبًا                        ه رأس الم ال في دة حيث ين راض بفائ دة أو اإلق والعمل الجواب اإلسالمي البديل لنظام الفائ

 . )1(من نتائج النشاط الممول

ك بترتيب يقسم                           ا وذل ى العامل عليه دخل إل تج لل وهذا النوع غالبًا ما ينتهي بتمليك األصل المن

 : تاج العمل عليها إلى ثالثة أقسامعلى أساسه عائد ن

ك األصل –قسم للمصرف  ى ذل ه عل أجرة لعمل ة – قسم للعامل آ ة اآلل ابًال لقيم  قسم يحفظ مق

 . وذلك بعد تنزيل نفقات الوقود والصيانة

رًا من                            درًا آبي ا يضمن ق ردي وبم وع من المشارآة بالطابع الف ذا الن لذلك فقد اتصف تطبيق ه

 . املالثقة في الشريك الع

ال                            ادة رأس الم ل إنجاز المشروع بالكامل وإع اح قب ة أرب وزع أي ذا النظام أال ت ويشترط في ه

 : للشريك الممول والغاية من هذا الشرط هي

 . تحديد النتائج بشكل نهائي ودقيق تجنبًا ألي نزاع بين الطرفين الشريكين. 1

 . م األرباحالمحافظة على رأس المال ورده للشريك الممول قبل اقتسا. 2

ة         طة التجاري ال واألنش لح لألعم ه يص ي في رط األساس ذا الش ًا له د وفق ذا العق دو أن ه ذلك يب ل

 . البسيطة وقصيرة األجل

                                                 
 .286 مصدر سابق، قضايا الفقه والفكر المعاصر، ص)1(
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أتي          ا ي ون آم ارآة فتك ذه المش ن ه ة ع ائر الناتج اح والخس مة األرب ة قس ن آيفي ا ع وم : أم يق

 : المصرف اإلسالمي بما يلي

تحمًال   اقتطاع نسبة معينة من اإليراد الص  � افي للمشروع باعتباره مالكًا للمشروع آًال أو جزءًا وم

 ).  هدم–احتراق (تبعة هالآه إذا تلف بال تعد وال تقصير 

دار                    � ال والمق ين أصل رأس الم رق ب المصرف اإلسالمي في هذه الحالة يتحمل الخسارة بقيمة الف

 . المسترد من دخل المشروع

 .صرف فإنه يتحمل جميعهاإذا آان المشروع مملوآًا بالكامل للم �

 .إذا آان العامل في المشروع مشارآًا في تمويل أصل رأس المال فإنه يخسر بنسبة ما يملكه �

 لكي يكون   –الجزء المتبقي من األرباح الناتجة فإن المصرف اإلسالمي يحتفظ به آله أو بعضه          �

ال    ل رأس الم ديد أص ًا لتس ل     . مخصص ك المتعام ق تملي ة بطري اء العملي رف  وإنه ع المص م

 . اإلسالمي آامل المشروع الذي يشارآه فيه

إن هذه الشرآة بين المصرف والمتعامل تنتهي بتمليك حصة المصرف للمتعامل فهي الشرآة                   

 . المنتهية بالتمليك

ؤدي          ذي ي اني ال وازع اإليم واإلقبال على المشارآة ولمس جدواها يتطلب عدا وجود الدافع أو ال

ى              لرضوان اهللا تعالى وراح    اع بالمشارآة والتعرف عل الحرام، االقتن وث ب ة النفس والضمير من التل

والوسائل العملية لهذا آثيرة، أبين أهم آثارها في عملية التنمية االقتصادية            , ميزاتها النظرية والعملية  

 : وهي خمس

ة في البحث عن أفضل مجاالت االستثمار وأرشد األس                     . 1 اليب تجنيد مؤسسة التمويل خبرتها الفني

 . لحفظ ثروة المجتمع من التبديد لعدم الخبرة وحماية المقترض من مخاطر الخسارة

ة بطريق المشارآة يحصل          : تطبيق مبدأ العدالة . 2 ه في مؤسسة مالي ودع مال ال الم فإن صاحب الم

 . على الربح العادل المكافئ إلسهامه في التنمية

لبية   . 3 ى     : اإليجابية ومنع الس ة في نفس        من حيث انعكاسه عل ة النفسية بحيث تعطي الطمأنين  الحال

 . األشخاص بدًال من المواقف السلبية بانتظار الفائدة دون جهد

 . تنشيط عملية التنمية في المجتمع. 4

ية  . 5 ة والحاجات األساس واحي الكمالي باع الن ق إش ع، من خالل تحقي النهوض باقتصاديات المجتم

 . لجميع فئات المجتمع



81 

 المضاربة 

اوتين في                    إ ق متف الى الخل ق اهللا تع ن اإلسالم شرع المضاربة وأباحها تيسيرًا على الناس، فقد خل

تثماره        ى اس ادرين عل ر ق ال غي الكين للم اس م ون بعض الن د يك م، فق دراتهم وأزراقه انهم وق امته

ى االستثمار والتجارة، فأجاز اإلسالم الم              ضاربة  والبعض اآلخر ال يملك المال ولكن لديه القدرة عل

ى                       ال، باإلضافة إل ع بالم رة المضارب والمضارب ينتف ع بخب لينتفع آل واحد منهما، فرب المال ينتف

 . أن المجتمع سيستفيد من هذا المال بدًال من اآتنازه

رآات    واع الش ن أن وع م ون ن ادة تك تثمار للمصارف اإلسالمية ع ن أدوات االس وع م ذا الن وه

ال من                  وهي شرآة عنان وشرآة مضاربة ألنها      أ بم ا تنش ال، أي أنه  شرآة في الربح ال في رأس الم

 . جانب وعمل من جانب آخر

ي                  وهي أحد أساليب االستثمار الجماعي الناجحة غالبًا في التنمية االقتصادية، وهو أسلوب عمل

ن    زءًا م ر، ويغطي ج روع آبي ال مش ي رأس م اهمة ف ن المس ن المصرف اإلسالمي م وي يمك حي

ة          التكاليف بمقدار ن   ة الكافي سبة مشارآته في التمويل، آما أنه يكون رافدًا ماليًا قويًا يدر السيولة المالي

ال في دراسة المشروع       ك اإلسهام الفع دار ذل دير الشرآة، ويكون للمصرف مق ة لمن ي دة طويل لم

اق          ائر دون إره اح والخس ي األرب ارآة ف ع، والمش ة األداء والتوزي اج ومراقب رق اإلنت د ط وتحدي

وع من                         المت ذا الن د عرف ه ة بنحو سريع وق ديون والمستحقات المالي عامل مع المصرف في وفاء ال

ارًا          ًا وانتش واع الشرآات ذيوع ر أن الشرآات منذ القدم ثم عرفها العرب وأقرها اإلسالم وهي من أآث

ا بشيء من التف                    م تناوله ضيل  في صدر اإلسالم، ولذا فقد عنى بها الفقهاء المسلمون عناية خاصة وت

 : وذلك على الشكل التالي

 . تعريف ومفهوم المضاربة ودليل مشروعيتها. 1

 . أرآان وشروط عقد شرآة المضاربة وطبيعة العالقة التعاقدية بين صاحب المال والمضارب. 2

 . الفرق بين صكوك المضاربة واألسهم. 3

 . الفرق بين المشارآة والمضاربة. 4

 . أحكام المضاربة. 5
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 : وم المضاربة ودليل مشروعيتهاتعريف ومفه
 المضاربة لغة على وزن مفاعلة وهي اسم مشتق من الضرب في األرض بمعنى السفر                       :لغة

). وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهللا        : (ألن االتجار يستلزم عادة السفر لقوله تعالى      

 بمعنى   )1( إحياء علوم الدين   وقد ورد في آتاب إتحاف المتقين بشرح أسرار       ) 20(سورة المزمل اآلية  

ه من الضرب                 ا في ربح بسهم أو لم ا يضرب  في ال ذلك ألن آل واحد منهم ا سميت ب المضاربة أنه

 . بالمال والتقليب له

ك                : المقارضة وهي   (وقيل هو مشتق من      ال من المال ربح أو ألن الم اواة، لتساويهما في ال المس

 . والعمل من العامل

 : تعريفها اصطالحًا �
 :فقد تم تعريف المضاربة بعدة تعاريف: ي االصطالحأما ف

 . عند الحنفية) اإلمام أبي حنيفة(عقد شرآة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب  �

 ). اإلمام النووي(أن يدفع إليه ماًال ليتجر فيه، والربح مشترك  �

ار األول                       ا االعتب اء أن شرآات األشخاص هي الشرآات التي يكون فيه هو العنصر   ويرى الفقه

ار األول   ا االعبت ون فيه ي يك وال هي الت ا أن شرآات األم ه، آم ه مال وم بتنميت ذي يق الشخصي ال

لألموال في الشرآة، وبذلك فإن شرآة المضاربة بالنسبة للمضارب هي شرآة أشخاص ألن رب                  

إن شرآة المضاربة             المال ال يحق له التصرف وإنما حق التصرف للمضارب، وفي نفس الوقت ف

 . )2(النسبة لرب المال هي شرآة مالب

ه ليحصل    ه يضرب بمال ال فإن ا صاحب الم ه وسعيه أم ربح بعمل ك ألن المضارب يستحق ال وذل

راض أو المقارضة   (على سهم من الربح، وتسمى أيضًا       ى القطع ألن     ) شرآة الق من القرض بمعن

ل  ع للعام ك قط ى ق  ) المضارب(المال ا ليحصل عل ه يتصرف فيه ن مال ة م ربح قطع ن ال ة م . طع

 . من جانب واحد) العامل(لما فيها من عمل الشريك اآلخر ) المعاملة(وتسمى أيضًا 

ي     � المية ه ي االصطالحي للمصارف اإلس ا الفن اربة بمعناه إن المض الي ف ي  : )3(وبالت رآة ف ش

ين أصحاب حسابات االستثمار                 د ب ل، وتنعق ال والعم ين الم ال  (الربح ب اب الم والمصرف  ) أرب

ار( ربح حسب      ) بالمض ام ال تثمارها، واقتس ام باس وال للقي ك األم ام لتل ول الع ن القب ذي يعل ال

ال إال في حاالت تعدي المصرف                 أو تقصيره   ) المضارب (االتفاق، وتحميل الخسارة لرب الم

وتنعقد أيضًا بين المصرف بصفته صاحب رأس       . أو مخالفته للشروط فإنه يتحمل ما نشأ بسببها       

                                                 
 . دار إحياء التراث العربي– بيروت – محمد بن محمد الزبيدي )1(
 .59محمد عطية، ص.  مصدر سابق، د)2(
 .183ايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية، ص مع)3(
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رهم                   المال باألصالة عن     ين الحرفيين وغي ة عن أصحاب حسابات االستثمار وب نفسه أو بالنياب

ناعيين     ار وص ين وتج ن زراعي ال م حاب األعم ن أص اربات   . م ر المض اربة غي ذه المض وه

 .  التي يراد بها المغامرة والمجازفة في عمليات البيع والشراء(Speculation)التقليدية 

 : أما دليل مشروعيتها �
د ورد عن المصطفى               إن أصل التعامل ب    ل اإلسالم، فق هذا العقد هو ما آان جاريًا بين العرب قب

ة                           ل البعث ك قب ا وذل ال خديجة رضي اهللا عنه ام في م ى الش اجرًا إل ه خرج ت لم أن ه وس صلى اهللا علي

ة ا         . النبوي ي ماله ال ف تأجر الرج ال، تس رف وم اجرة، ذات ش رأة ت د ام ت خويل ة بن ت خديج وآان

 . )1(تجعله لهم وآانت قريش قومًا تجارًاوتضاربهم إياه بشيء 

 . ثم استمر المسلمون على العمل بها في عهد البعثة النبوية دون إنكار منه صلى اهللا عليه وسلم

 : وقد روي عن صهيب رضى اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 ). يت ال للبيعثالث فيهن البرآة، البيع إلى أجل والمقارضة، وخلط البر بالشعير للب(

ال         : وآما ورد عن عمر رضي اهللا عنه     ك في م ال وذل ربح لبيت الم ه نصف ال أنه أخذ من ولدي

ن الخطاب                           ى عمر ب م يوصاله إل ه، ومن ث يعمال ب أعطاه لهما أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه ل

روعية المضاربة   ريع ألصل مش تعراض الس ذا االس د ه ى أساس المضاربة وبع ك عل ل ذل د فع  وق

 : يمكننا القول

 . أن هذا العقد لم يرد في مشروعيته نص في آتاب أو سنة يبين مضمونه وما يشترط فيه

يهم                    م ينكر عل ه ول ه أصحابه عن التعامل ب م ين بل آل ما ورد فيه هو أنه صلى اهللا عليه وسلم ل

 : ومن هنا يمكننا القول. ذلك بل أقر التعامل به

 . جماع المستند إلى السنة التقريريةأن دليل مشروعيته يعتمد على اإل

ه      : والمقصود بالسنة التقريرية هي   ه في رد عن ال، دون أن ي ما أقره صلى اهللا عليه وسلم من أعم

وي هو      . قول أو عمل بعد بعثته     ك ألن الحديث النب ه، ذل ه وأفعال ا أضيف   : (وهي حجة آحجة أقوال م

 ).  وصفإليه صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو

                                                 
 .1 المختصر الجامع في السيرة النبوية، سميرة الزايد، ج)1(



84 

 : )1(ولقد تطورت الفكرة األساسية لهذا العقد في مجال المضاربة فأخذت نوعين

ى                :المضاربة التمويلية  � ه عل ًا علي  تقوم على مفهوم أن المصرف يدفع لعميله رأسماًال محددًا متفق

ربح                         ه المصرف ويكون ال ه يقبل أن يقوم العميل بتوظيف هذا المال في نشاط تجاري متفق علي

د                المتح ا عن قق من هذا النشاط موزعًا بين المصرف وعميله بحسب النسب المشاعة المتفق عليه

 . توقيع عقد المضاربة

تثمارية � اربة االس اط   :المض ي نش ا ف الء وتوظيفه دخرات العم تقطاب م دأ اس ى مب وم عل  تق

ك النشاط                       ربح المتحقق من ذل ام الشريعة بحيث يقسم ال  استثماري متفق عليه ومتوافق مع أحك

 . بحسب النسب المشاعة المتفق عليها عند توقيع عقد المضاربة

 : )2(أرآان وشروط عقد شرآة المضاربة

 : األرآان �
 .  ويشترط فيهما أهلية التوآيل والتوآل– رب المال والمضارب –العاقدان . 1

 :  وهي التعبير عن إرادة العاقدين ويشترط فيهما– اإليجاب والقبول –الصيغة . 2

 . كون الصيغة بلفظ يدل على المقصود من التعاقد صراحة أو داللةأن ت. أ

 .اتحاد مجلس اإليجاب والقبول. ب

 . موافقة القبول لإليجاب. جـ

ائل  لة أو بوس د بالمراس ه أو التعاق ع علي د والتوقي ة العق ًا أو بكتاب د لفظ واز التعاق ع ج ذا م ه

 ). نترنت اال– اإلميل – الكمبيوتر -الفاآس(االتصاالت الحديثة 

 : شروط عقد المضاربة �
 : إن شروط العقد الصحيح للمضاربة هي

 : رأس المال. أ

 .  نوع العملة–أن يكون رأس المال معلومًا قدرًا وصفة  �

ال عروضًا               � إن المضاربة    ) الموجودات (أن يكون رأس المال نقدًا سائًال، وحول آون رأس الم ف

 . د أو التكلفة التاريخية لها رأس مال المضاربةوتكون قيمتها عند التعاق) البضائع(بالعروض 

 . أن يكون رأس المال عينًا حاضرًة ال دينًا في الذمة �

 : أن يسلم رأس مال المضاربة إلى المضارب وهنا يتم التمييز بين حالتين فقهيًا �

                                                 
 .www.baj.com:  موقع انترنت سابق)1(
 .174-173-172 معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية، ص)2(



85 

 . أن يكون التسليم بنقل حيازة المال من رب المال للمضارب) أ

 .  المضارب من التصرف في رأس المال أيًا آانت حيازتهأن يكون التسليم في تمكين) ب

 : الربح. ب

  :يلي ما فيه ويشترط المضاربة من المقصود وهو المال رأس عن زاد ما وهو :الربح

 . أن يكون الربح مشترآًا بين الطرفين ال يختص به أحدهما دون اآلخر �

د بنسبة              � د التعاق ة عن ربح معلوم ا في ال ربح، مع ضرورة      أن تكون حصة آل منهم ائعة من ال ش

ع         ديل نسبة توزي ك تع د ذل ذآر حصة المضارب صراحة عند التعاقد، ومع مراعاة أنه يجوز بع

 . الربح بينهما

م                     � ا ل ا م أن يتحمل رب المال آل الخسائر المتحققة في المضاربة وال يحمل المضارب بشيء منه

 . تكن ناتجه عن تقصيره أو تعديه

 : العمل. جـ

  :يلي ما فيه ويشترط المضاربة، إدارة في هنا ثليتم والعمل

  .العمل في المال رب مشارآة ويمكن المال رب من تدخل دون بالعمل المضارب اختصاص

ود           � ق مقص ن تحقي ه م ة ال تمكن رف بدرج ي التص ارب ف ى المض ال عل يق رب الم أن ال يض

 . المضاربة وهو الربح

ية في تصرفاته وأن يتقيد بالعرف الجاري العمل         أن ال يخالف المضارب أحكام الشريعة اإلسالم       �

 . به في مجال النشاط

 . أن يتقيد المضارب بما يشترطه عليه رب المال من شروط ال تخالف مقتضي العقد �

ال                    � ويض واضح من صاحب الم يقوم المضارب بالبيع والشراء وما يلزمها من إدارة بموجب تف

 .إلى المضارب

 :  صاحب المال والمضاربطبيعة العالقة التعاقدية بين �

 . المضارب في مرآز األمين عندما يستلم رأس المال وقبل البدء في العمل. 1

ال في حدود                     . 2 ام صاحب رأس الم المضارب في مرآز الوآيل عندما يبدأ في العمل، وهو يقوم مق

 . السلطة المخولة له بالعقد

 . كإذا ربحت الشرآة فإن الوآيل يكون له نصيب محدد آشري. 3



86 

ا من نصيب                      . 4 ط، والخسارة آله ه فق إذا خسرت الشرآة يكون الوآيل في حكم األجير فيخسر عمل

 . صاحب رأس المال

ة يتحمل مسؤولية تصرفاته في                      . 5 ذه الحال د، وفي ه يعتبر المضارب مخطئًا إذا خالف شروط العق

 . الخسائر

دفع التزاماتها ويستخدم موظفين   المضارب له الحق أن يبيع ويشتري ويقبض إيرادات الشرآة وي      . 6

 . في أعمال المشارآة

رض،    . 7 ة ق ون بمثاب إن الصفقة تك ن نصيب المضارب، ف ل م ربح بالكام د أن ال ي العق ر ف إذا ذآ

 . ويكون المضارب هو المسؤول عن الخسارة بالكامل

ة ويتحمل  إذا اشترط أن آل الربح من نصيب صاحب رأس المال، فإن هذا يعتبر بمثابة عقد إجار             . 8

 . صاحب المال جميع مصروفات هذه الصفقة بما فيها أتعاب المضارب

د والمضاربات ة تكون ق دة، أو مطلق ة والمضاربة مقي ي هي المطلق د ال الت ال رب يقي  العامل الم

د  ألن معين شخص مع أو معينة سلعة أو بلد في باإلتجار )المضارب( راً  التقي ا  آثي ربح  يفوت  م  وهو  ال

  .العقد من ياألصل الغرض

د دد وق ار ح بي المعي م المحاس ادر )3( رق ن الص ة ع بة هيئ ة المحاس ات والمراجع  للمؤسس

 :وهي المضاربة مال في المضارب تصرفات حدود اإلسالمية والمصارف

ا  األساسي  بالنشاط  تتصل  ال أعمال وهي العام بالتفويض المضارب يملكها أعمال -  تساعد  ولكنه

  .بماله المضاربة مال خلط مثل االستثمار عملية في

ال  وهي  المال رب من الصريح باألذن إال يملكها ال أعمال - ؤدي  ال التي  األعم ى  ت ة  إل ال  تنمي  الم

 .المضاربة مال على االستدانة مثل جديدة بالتزامات المال رب تحمل أو

  :بنود تحت يتم العمالء مع المصرف تعامل فإن الحالة هذه وفي

ابات تثمار حس ةا االس ابات لمطلق تثمار وحس دة االس وف المقي ا وس ي نتناوله ث ف ق بح  الح

  .اإلسالمية المصارف محاسبة عن

 : الفرق بين صكوك المضاربة واألسهم

 األسهم صكوك المضاربة
 . قابل للرد بعد فترة. 1
. يستحق جزء من الربح وال يستحق فائدة ثابتة. 2
 . يتحمل جزء من الخسارة. 3

ى            حامل السهم م  . 1 ة السهم إل بة قيم الك ألصول الشرآة بنس
 . األسهم الكلية

 . يستحق جزء من الربح وال يستحق فائدة ثابتة. 2
 . يتحمل جزء من الخسارة بمقدار قيمة السهم. 3
 . غير قابل للرد إال في حالة التصفية. 4
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 : الفرق بين المشارآة والمضاربة

 : أوجه التشابه �
ال  رأس بنسبة الخسارة وتكون لربحا في مشاعة حصة شريك لكل .1 ال  رب أن أي الم  يتحمل  الم

 .الخسارة آل

 :  أوجه الخالف �

 المضاربة المشارآة
 . يقدم رأس المال من جميع الشرآاء. 1
 . يكون العمل من أحدهم أو بعضهم. 2
 . مبنية على الوآالة واألمانة معًا. 3
 . آل شريك أمين على مال شريكه ووآيل. 4

 . يباشر من تصرف في رأس مال الشرآةعنه فيما 

 . يقدم رأس المال في طرف واحد. 1
ل،. 2 ام بالعم ال القي احب رأس الم وز لص ال يج

 . ألن ذلك يخل بمبدأ التسليم
 . أمينًا وبالتصرف وآيًال وبالربح شريكًا. 3

 : أحكام المضاربة
ة           ار      لقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالي اإلسالمية بموجب المعي

 :األحكام التالية) 3(رقم 

ر الزم بمعنى أن لكل            . 1 د المضاربة غي تتحدد المضاربة بمدة معينة وهي جائزة على أساس أن عق

 . طرف فسخه متى شاء

ال      : الضمان في المضاربة . 2 ل المضارب مسؤولية رد رأس الم ال في    –بمعنى تحمي ى رب الم  إل

 . يرحالة التعدي أو التقص

 : عمل رب المال في المضاربة. 3

ا  ) البيع أو الشراء  (األعمال الخاصة باتخاذ القرارات     . أ ال يجوز اشتراطها في العقد، أما إذا قام به

داث            ارب وإح ع المض اآل م ه درءًا للمش ه إال أن ي مال رف ف ه يتص وز ألن رط فيج دون ش

 . تصاصه بالعمل لديهإزدواجية في القرارات البد من حصرها بالمضارب لضرورة اخ

 ).  النقل–خدمات التخزين (استئجار خدمات من رب المال مقابل أجر . ب

 . تعامل رب المال مع المضارب في مال المضاربة بالبيع والشراء. جـ

  .الحسابات مفتشي مكاتب خالل من وذلك ومكتببًا ميدانيًا المضاربة مال على الرقابية األعمال .د

 : ربح والخسارةحاالت تعامل ال. 4

ربح  � ربح  : ظهور ال اح في المضاربة ويستحق ال ه بوجود أرب ول في ذي يمكن الق وهو الوقت ال

 . أو التقويم وال يلزم إًال بالقسمة) تحويل البضائع إلى نقود(بالظهور ويملك بالتنضيض 
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 . لماليشترط لقسمة الربح ظهوره واالتفاق على القسمة ورد رأس المال إلى رب ا: قسمة الربح �

م تكن ناتجة                     : الخسارة � ا ل ا م ه منه يتحملها رب المال وحده وال يحمل المضارب بشيء إال بعمل

 . عن تعديه  في المال أو تقصيره

رد      � اربة وي ال المض ي رأس م ًا ف ر نقص فية المضاربة تعتب د تص افية عن ة الص ائر النهائي الخس

 . المضارب الباقي منه بعد طرح الخسارة

ا               الخسائر الدورية    � اح السابق ظهوره ة المضاربة المستمرة تسوى مع األرب التي تظهر في حال

 . ولم يتم توزيعها

تم          � ح، ال ت ور رب بقها ظه م يس تمرة ول اربة المس ة المض ي حال ر ف ي تظه ة الت ائر الدوري الخس

ذه                             ع ه تم توزي ا وال ي د فتسوى معه ا بع اح فيم المحاسبة عليها بل تظل ظاهرة حتى تتحقق أرب

 . ل جبر الخسائراألرباح قب

ى رب                         : هالك مال المضاربة    � الج خسارة عل ه يع ده فإن دء النشاط أو بع ل ب ال قب ك آل الم إذا هل

 . المال إذا لم يقع تعد أو تقصير من المضارب

 : حاالت خاصة في المضاربة

 : حالة مخالفة المضارب �

ذ  المال رب به قيده ما أو مقتضاه أو العقد شروط المضارب خالف إذا دياً  يصير  فحينئ  وتنقلب  متع

  .ذمته في دين إلى مضاربه من المال تحول أي المال، على ضمان يد إلى أمانة يد من يده

  :لتوزيعه حاالت ثالث فهناك ربح على وحصل المخالفة رغم المال في تصرف إذا

 . آله يكون لرب المال. 1

 . أن يكون آله للمضارب. 2

 . أن يظل الربح مشترآًا بينهما. 3

 وجود  فلوال الربح في سببًا آان الطرفين وجود ألن بينهما فيما مشترآًا الربح يكون أن نرجح هناو

  .المال رأس استثمر لما المضارب ولوال المضارب عمل لما المال رأس
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 : حالة فساد المضاربة �
ال  فإن شروطها أحد بفوات المضاربة فسدت إذا ة  يظل  الم د  في  أمان ه  المضارب  ي  ىإل  ينقلب  ألن

ذة،  صحيحة  الفاسدة المضاربة مال في تصرفاته وتكون أجير، ة  ففي  وناف ح  تحقق  حال اك  رب ع  فهن  أرب

  :لتوزيعها حاالت

 . أن يكون الربح آله لرب المال وللمضارب أجر المثل. 1

 . أن للمضارب األقل من أجر المثل. 2

 . أن للمضارب الجزء المسمى له في العقد من الربح. 3

 ). قراض المثل( نسبة من الربح بحسب المعتاد في أمثاله أن للمضارب. 4

 : حالة انتهاء المضاربة �
ة  ألسباب أو )إرادية أسباب( الطرفين بين ذلك على باالتفاق إما المضاربة تنتهي  آل  آهالك  قهري

  :الطرفين أحد وفاة أو المال

ًا          � ون مخالف ل يك م يفع إن ل ال ف ى رب الم ال إل ارب رأس الم وب رد المض ال  وج بح الم ويص

 . مضمونًا عليه فيتحول المبلغ من مضاربة إلى دين في ذمته

 : في حالة وجود بضاعة لم تبع بعد يوجد عدة حاالت �

 . إما أن يتفقا على بيعها حاًال أو قسمتها أو أخد أحدهما لها وإعطاء اآلخر حقه فيها نقدًا. 1

 : فإنه ينظر فيفي حالة االختالف بيعها حاًال أو االنتظار بعد مدة . 2

 . إن آان فيها ربح مقدر يغلب رأي المضارب. أ

 . إن لم يكن فيها ربح مقدر يغلب رأي رب المال. ب

ر المضاربة إن زة تعتب ية الرآي ل األساس المي المصرفي للعم واء اإلس ي س ة ف  المصرف عالق

ك  ورغم  مضاربة، منه التمويل بطالبي عالقته في أم االستثمار حسابات بأصحاب إن  ذل ذه  ف  الصيغة  ه

دم  نظراً  فيها اإلسالمية المصارف تعامل قلة أظهرت االستثمار أدوات من ة  لع دخل  إمكاني  المصرف  ت

  .إليه المسلمة األموال استخدام سالمة من التأآد معه يمكنه الذي بالشكل المضارب عمل في

ذا  ومن  شريعة ال تقرها متطورة أشكاًال المعاصر الفكر في المضاربة عقد اتخذ وبالتالي  التطور  ه

  :يلي ما الحديث

اب                 . 1 دد أرب عدم اقتصار عقد المضاربة على معاملة فردية بين رب المال والمضارب بل أصبح تع

 . األموال في المضاربة الواحدة ممكن حاليًا

ًا          . 2 عدم اقتصار شخصية المضارب على الشخص الطبيعي بل من الممكن أن يكون شخصًا معنوي

 .  مؤسسةمثل شرآة أو
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تثمارية من                      . 3 واع األنشطة االس ة أن ل شموله لكاف ى التجارة ب عدم اقتصار موضوع المضاربة عل

 . تجارة وصناعة وزارعة وغيرها

ه في آل                          . 4 ال في مضاربة واحدة، ول ين صفتي المضارب ورب الم يمكن أن يجمع المضارب ب

 . فاقحالة حقوقه والتزاماته التي آفلها الشرع وحددها عقد االت

ة          . 5 يمكن أن يقوم المضارب بوظيفة رب المال في مضاربات أخرى سواء داخل المضاربة المعين

 . أو خارجها شريطة موافقة رب المال األصلي

ة                      . 6 ة صكوك للمضاربة متساوية القيم ى هيئ ا عل إمكانية صدور رأس مال المضاربة أو جزء منه

ون    ترداد، وتك داول واالس ي الت ر ف ًا لليس روع   تحقيق ة أو بمش دة معين ددة بم ذه الحصص مح ه

 . معين

ا  أآثر أو اثنين يزاولها أن يمكن المضاربة شرآات ألن ونظرًا ا  يشترك  أن يمكن  آم  جماعات  فيه

  .األخيرة الفترة في نشأت التي اإلسالمية المصارف أو البنوك تناسب فهي شرآات أو

وال  تجمع أنها في اإلسالمية غير مع اإلسالمية المصارف وتتفق داعات  المساهمين  من  األم  واإلي

ذه  بتوظيف  تقوم ثم االستثمارية واإليداعات الجارية وال  ه ة  المشروعات  في  األم  والصناعية  التجاري

  .نوعها آان مهما بفائدة القروض عن البعد مع والعقارية والزراعية

رادى  وليسوا  همبمجموع  المودعين  أن نجد اإلسالمية، المصارف على المضاربة عقد وبتطبيق  ف

  .المودعين أو المال رب لصالح المضارب هو يصبح منهم بتفويض والمصرف المال، رب هم

د ا وق د المضاربة أن بين ون ق ة تك لطة أن أي مطلق ر المضارب س دة، غي ون أو مقي  المضاربة تك

وعين  وآال  معينة، حدودًا يتجاوز بأال مشروطة المضارب سلطة فيها تكون مقيدة م  الن  للمصارف  مالئ

 يكون  لكي  والمصرف  االستثمارية الودائع أصحاب بين للتعامل تصلح المطلقة فالمضاربة .اإلسالمية

ا  االستثمار، حرية للمصرف دة  المضاربة  أم ا  المقي م  فإنه ة  في  اإلسالمي  المصرف  تالئ  مضاربة  حال

ى  للمحافظة ةالضروري الشروط يضع أن للمصرف يمكن ألنه االستثمارية، الودائع بمال المصرف  عل

ر،  أموال ذه  في  للمصرف  ويجوز  الغي ة  ه ل  رهن  المضارب  يطالب  أن الحال ا  مقاب ال  من  يضيع  م  م

  .واإلهمال بالتعدي المضاربة

  :والخالصة

ال  رب هو  يكون  وعندما المطلقة، المضاربة تالئمة المضارب هو يكون عندما المصرف فإن  الم

  .المقيدة المضاربة تالئمه عنه نائبًا أو
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 الزآاة 

وة  لتقريب  اإلسالم،  في االجتماعي التكافل لشريعة الفقري العمود تمثل التي الزآاة فريضة إن  اله

  :هما عظيمين أساسين على ترتكز والفقراء، األغنياء بين والفوارق

 . جانب العبادة أو التعبد بمعنى إلتماس التقرب إلى اهللا تعالى بالثواب على فعلها. 1

ة               الجانب اإل . 2 اعي مع مالحظة مقتضيات رابطة األخوة اإليماني ا يجعل      . نساني أو االجتم ذا م وه

الزآاة التي هي أحد أرآان أو فرائض اإلسالم ذات حساسية خاصة متميزة عن بقية األرآان من             

 . أجل عالج ظاهرة طارئة على المجتمع وهي ظاهرة الفقر أو العوز والحاجة

ة لمجاب الحاضر  عصرنا في والسيما ة  تحديات  ه ة  العولم ة،  أو الغربي أحوال  والمساس  األمريكي  ب

  .التربوية ومناهجهم وإمكاناتهم الناس

ي والبحث ذا ف ب الموضوع ه ان يتطل المية المصارف دور بي ي اإلس ذه ف اة( الفريضة ه  )الزآ

ًا ة واقتصاديًا اجتماعي د وآيفي اة وعاء تحدي ع من الزآ وائم واق ة الق ي يةاإلسالم للمصارف المالي  والت

  .اإلسالمية المصارف محاسبة عن حديثنا ضمن فيها سنبحث

اجرة  موجودات  صافي عن عبارة أنه هو الزآاة لوعاء الرئيسي المبدأ إن ا  مضافة  المت ود  إليه  النق

ا  أو المدينة والذمم ال  رأس بصافي  يعرف  م ة  وفي  .العامل  الم إن  المصارف  حال  موجودات  صافي  ف

  :تكون أن يمكن المتاجرة

 . موجودات مالية وتشمل النقد والذمم، مثل ذمم المرابحة والسلم. أ

 : موجودات غير مالية يمتلكها المصرف بصفته مموًال، مثل. ب

ذ  قيد واألعمال والبضاعة، )اإلجارة في( للدخل الدارة الرأسمالية الموجودات  )االستصناع ( التنفي

اة  واألنعام )مالسل( المتاجرة بغرض تقتنى التي والثمار والزروع اجرة  المقتن ع  في ( للمت  )األجل  بي

  :الملكية حقوق أصحاب على الشرعي الواجب هذا ألداء حالتان وهناك

 . إما أن يقوم به أصحاب حقوق الملكية في تلك المصارف مباشرة. 1

 ). الخلطة(أو بتوآيل إدارة المصرف، أو أن تقوم به المصارف نيابة عنهم على أساس مبدأ . 2
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 : ريف الزآاة، وحكمهاتع �
  .)1(والصالح والنماء والطهارة البرآة :لغة الزآاة

  .مخصوصة لفئات مخصوص وجه على مخصوصة أموال في يجب حق :شرعًا الزآاة

  .)2(وجوبها شروط توافرت إذا عينية فريضة وهي

 : )3(شروط وجوب الزآاة �
  .وهي األغنياء مال في تجب ألنها مالي، فائض تحقق شأنها من شروط الزآاة لوجوب يشترط

ام ) أ( ك الت ي         :المل ة للصرف ف ي مخصص ك، وه ا يمل ى التصرف فيم ك عل درة المال و ق  وه

 . مصارف تعود بالنفع على المجتمع وينطبق ذلك على المؤسسات غير الهادفة إلى الربح

 ). ة التجارة ني–األنعام (فالنماء الحقيقي هو ما يحصل بالزيادة عن طريق التوالد : النماء) ب(

 : بلوغ النصاب) ج(

  .الزآاة من المال من القليل إلعفاء وذلك بتوافره، إال الزآاة تجب ال الذي المقدار وهو

ذهب  يقدر التجارة وعروض النقود ونصاب غرامًا، 85 الذهب ونصاب  حتى  الفضة  ونصاب  بال

  .جرامًا )595(

 : حوالن الحول) د(

 في  النصاب  نقصان يضر وال وآخره الحول بأول والعبرة بالنصا وجد منذ قمري عام مرور هو

  .الحول أثناء

ال نفسه إال إذا تغيرت                         � ه في الم أما تكرار الزآاة فهي تفرض مرة آل حول فال تتكرر في أثنائ

 . صورته آالمحصول الزراعي أو الماشية بالبيع 

ا ومصارفهم                � ا ومواردهم اة الختالف طبيعتهم ا ال تحسم        وال تغني الضريبة عن الزآ ا أنه ا، آم

ل حساب                   من مقدار الزآاة الواجبة، ولكن الضريبة التي وجبت قبل الحول بصفتها دنيًا تحسم قب

 . الزآاة

والمال الذي وقع خلل شرعي في آسبه إذا ظل في يد حائزه، لعدم التمكن من َرد ما هو مستحق                      �

عًا وهو التخلص منه بصرفه      للغير، فإن إخراج مقدار الزآاة منه هو جزء من الواجب عليه شر           

 . في وجوه الخير وال يعتبر ذلك زآاة

                                                 
 .323-322-321 المحاسبة اإلسالمية، صمصدر سابق، معايير) 3) + (2 + ()1(
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ر من صفة                      � ال ال يغي ادة رأس الم ة وزي إن تحقيق األرباح من خالل تشغيل األموال بقصد التنمي

اؤه و                 ال ونم رة الم ة هو ثم ابع  (الملكية، سواء آانت عامة أو خاصة، ألن الربح أو الغل ابع ت ) الت

د                 أي التابع لغيره في الوج     بن في الضرع، وول نم، والل ى الغ م، آالصوف عل ود تابع له في الحك

 . الدابة وثمرة الشجرة وهذه قاعدة شرعية مقررة ومعروفة

ارق إن ي الف ين األساس ارف ب المية المص ارف اإلس ة والمص و التقليدي ماح وه ارف الس  للمص

  .وصناعة وتجارة زراعة من األنحاء المتعدد االقتصادي النشاط مجاالت في باالستثمار اإلسالمية

ى  وترتب ك  عل واع  اقتحمت  اإلسالمية  المصارف  أن ذل دخراتها  لتشغيل  االقتصادي  النشاط  أن  م

ع  من  الكبيرة وال  االستثمار  ودائ ال ( المساهمين  وأم ل  اإلسالمية  المصارف  وأعم ال  مث  اإلنسان  أعم

ة أو الخاصة ا تجب العادي اة فيه ي الزآ ر ف ل آخ ام آ ري، ع ع أو هج بة برف ة النس اة المئوي ى للزآ  إل

يالدي  أو الشمسي  التقويم حساب على المزآي جرى إذا %)2.58( اة  حساب  ويكون  الم اً  الزآ  ملحوظ

  .فعليًا أو آليًا المنجز للمشروع الفعلية واألرباح المستثمر المال رأس زآاة فيه

ا  قدر وعلى وباختصار عرضه سبق مما ه  م دو  البحث  يتطلب اة  أن يب ى  الزآ ا  انب ج إل ادة  آونه  عب

ل ًا تمث ًا تنظيم دف مالي ى يه ق إل اعي الضمان تحقي ارآة االجتم ي والمش ق ف ة تحقي ع عدال ي التوزي  ف

  :التالية المجاالت في تلمسها يمكن أخرى اقتصادية آثار عليها يترتب آما المجتمع،

 . آله الزآاةأنها تشكل دافعًا قويًا لتشجيع استثمار المال وعدم إبقائه معطًال آي ال تأ. 1

ا              . 2 ة، آم ين بعض االستخدامات البديل ال ب أنها تعد عامًال مؤثرًا إلى حد ما في تخصيص رأس الم

 . قد يكون لها بعض األثر لدى توزيع الدخل بين االستهالك واالستثمار

ى نحو                 . 3 ذه الفريضة عل ام المعفى من ه ز القطاع أو النشاط الع تعد الزآاة عامًال من عوامل تمي

 . كن التعويل عليه في تولي دور الريادة والتوجيه للنشاط االقتصادييم

ع يمكن                   .4 ة والتوزي ة بالجباي إن أمكانية جباية أو توزيع الزآاة بشكل عيني حسب تقدير الجهة المكلف

ق   ى نحو يحق ع عل اج والتوزي ة باإلنت ات المتعلق رات واالختناق ي عالج بعض الثغ أن يشارك ف

 .  الزآاةمنفعة للمستفيدين من

اة  نظام  جدوى أثر إن درة  ومدى  الزآ ذه  ق دافها  تحقيق  في  اإلسالمية  الفريضة  ه ى  يتوقف  أه  عل

زام  صفة لها تضمن التي الرسمية الجهات أو الحكومة قبل من تنظيمها حسن  وحسن  التحصيل  في  اإلل

 .والتوزيع االستخدام

 :التالية الحاالت بموجب الزآاة بدفع مخول المصرف

 .إلزامًا للزآاة المصرف بإخراج نقانو صدور .1

 .الزآاة بإخراج يلزمه نص على للمصرف األساسي النظام اشتمال  .2

  .الزآاة بإخراج يلزمه للمصرف العمومية الجمعية من قرار صدور  .3
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 بطاقات السحب المغطاة وتمويل المنافع 

  :قسمين المصارف على السحب بطاقات تنقسم

  .المغطاة السحب قةبطا – المكشوف على السحب بطاقة

ل         : أما بطاقة السحب على المكشوف     � فهي منح تسهيالت مصرفية باالقتراض ضمن حساب العمي

ا                  دة يتفق عليه  سحب  هي  أو. حيث يستطيع أن يسحب دون رصيد حتى حد أعلى معين خالل م

ذه  وفي  .فيه أودع عما تزيد مبالغ حسابه من العميل ة  ه دفع  الحال ل  ي د  العمي ى  فوائ ا  عل  التي  لغالمب

اريخ  من  فعالً  اقترضها غ  سحب  ت د  المبل ك  ويع ًا،  قرضاً  ذل د  ألن ربوي غ  فوائ  يتقاضاها  التي  المبل

ى التجاري المصرف ق عن الجاري الحساب آشف عل ة طري و البطاق اق شرعًا محرم وه  باتف

  .)1(العلماء

غ معين من رصيد              : وأما بطاقة السحب المغطاة    �  ساحب   فهي مجرد تفويض أو توآيل بقبض مبل

ال المصرف          وال. البطاقة، وال يأخذ المصرف فائدة على المبلغ ألن المال هو مال الساحب ال م

ى  أجر  من  المودع  يدفعه قد ما يضر داع  عل ال  إي ة،  الحاجة  أو للضرورة  المصرف  في  الم  العام

 مخابئ  في  األمان توفر وعدم اإليداع، إلى المتعاملين ولحاجة المال بيوت أنها المصارف باعتبار

وت ا، البي ور بسبب ونحوه نّظم التط ائل الم ة واألدوات بالوس ى الحديث وت عل اجر البي ن والمت  م

ا  اإلنسان ويحتاج العالم، بالد معظم في المحترفين اللصوص ه  يكون  أن إلنجازه وح  حساب  ل  مفت

ي د ف ة والمصارف المصارف، أح دفع ال التجاري ودعين ت ي للم ذا ف اب ه دة، أي الحس ا فائ  وإنم

 .)2(المودع مال من سحبًا الوديعة من السحب ويكون أمواله، حفظ المودع قصدي

 : وأما تمويل المنافع �

ديم  التمويل، من النوع لهذا الحاضر عصرنا في الماسة الحاجة ظهرت  المؤسسة  أو المصرف  بتق

ال  من مبلغًا الثري الشخص أو ى  الم دة  أشهر  أو سنوات  عل ة  م ديم  الحاجة  بحسب  معين غ  آتق الي  مبل  م

                                                 
 .294 مصدر سابق، قضايا الفقه والفكر المعاصر، ص)1(
 . المصدر السابق نفسه)2(
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ين،  مرض  من  العالج  – للخارج  السفر – الدراسة :بقصد ى  مع تم  أن عل  في  محدد  وقت  في  تسديده  ي

  .شهرية أو سنوية أقساط على أو واحدة دفعة إما المستقبل،

ًا،  قرضًا يعد الحقيقة في وهذا إن  مالي ان  ف ناً  قرضاً  آ ادة  دون من  حس ى  زي دين  عل  مشروع  فهو  ال

  :تعالى لقوله ًاعظيم ثوابًا المقرض وثياب

ه ( رة واهللا يقبض ويبسط وإلي ه أضعافًا آثي نًا فيضاعفه ل ذي يقرض اهللا قرضًا حس من ذا ال

 ). ترجعون

 )245( اآلية –سورة البقرة 

 شرعًا،  محرم  وهو بفائدة قرض فهو المعطى المال على زيادة تقديم للمنفعة الممول شرط إن وإما

ة  أو آالنقود، مادية عينة آانت سواٌء الزيادة ألن تفادة  منفع ة  من  آاالس ار  في  السكنى  منفع  دون من  عق

  .شرعية قاعدة وهذه )آل قرض جر نفعًا فهو ربًا( ألن رمزي بأجر أو أجر
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 الفصل الرابع
 الرقابة المالية طبقًا للشريعة اإلسالمية

 

الم إن د اإلس ل ق ال جع ن الم روريات م س الض ي الخم اة ف د الحي ر وحش ن الكثي ريعاتالت م  ش

وفيره  لحفظه  واألحكام ك  وت ة  وذل ريم  العيش  لكفال رد  لكل  الك ة  داخل  ف وى  الدول ى  ليق  مشعل  حمل  عل

ا  اهللا آلفه التي بواجباته والقيام للناس الهداية ال  إذ به اة  عصب  هو  الم ه  الحي وم  وب ذا  المعاش  يق إن  ول  ف

  :التالية الرئيسية النقاط في تتجلى البحث هذا أهمية

ة    إن موضوع ا  . 1 لرقابة من أهم الموضوعات التي تمس الكيان التنظيمي للدولة فهي ضرورة الزم

 . لحماية المال ولما للمال من أهمية في القوة االقتصادية ليكون من دواعي استقرار الدول وقوتها

د سن اإلسالم من                     . 2 ال فق  وبما أن اإلنسان هو خليفة اهللا في أرضه وال تتم حياته وال تستمر إال بالم

ررة شرعًا دون               التشريعات واألنظمة التي تبين المصادر الشرعية لجباية المال والمصارف المق

 . ظلم أو اعتداء وانحراف

اد                . 3 اء واالعتم ة االآتف وجوب اتباع أفضل السبل المتوفرة إلدارة المال وتنميته للوصول إلى مرحل

 . على الذات وضمان العيش الكريم

 . ها في سلوك األفراد والجماعاتبيان دور العقيدة وأثر. 4

رة        .5 نظم المعاص ن ال ز ع ادي متمي ام اقتص اد نظ ي إيج المي ودوره ف ريع اإلس ة التش ان عظم بي

 . والسيما في مجال الرقابة المالية

 . إفراد هذا الموضوع ومعالجته من مختلف جوانبه بحيث يستفيد منه الباحثون. 6

 : )1(تعريف الرقابة لغة واصطالحًا
  :يلي ما منها نذآر آثيرة معان لها الرقابة لمةآ إن

 . أي حفيظًا ألعمالكم مطلعًا عليها) 1(النساء أية ) إن اهللا آان عليكم رقيبًا: ( قال تعالى:الحفظ. 1

                                                 
 .حسين رّيان.  الرقابة المالية في الفقه اإلسالمي، د)1(
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ولي   : (قال تعالى.  رقب الشيء أي انتظره وترصده والترقب االنتظار   :االنتظار. 2 م ترقب ق  أي )ول

 .  أي ينتظر الطلب)فأصبح في المدينة خائفًا يترقب(. المنتظر: والرقيب. لم تنتظر قولي

 . ارتقب أشرف وعال: اإلشراف. 3

 . حارسهم والرقيب الحارس الحافظ:  رقيب القوم:الحراسة والرعاية. 4

ة  والحراسة  واإلشراف  واالنتظار   الحفظ  :تعني  اللغة في الرقابة أن لنا يتبين سبق فمما  .والرعاي

  :طالحًااص الرقابة أما

ا                :الرقابة هي  �  العلم الذي يبحث  في مراقبة الحقوق وااللتزامات في ضوء الشريعة اإلسالمية بم

 . تحويه من قواعد تتعلق بالمال جمعًا وإنفاقًا

ي تستخدم             :أو هي  � ه اإلسالمي الت تقرة المستنبطة من مصادر الفق ة المس  مجموعة األسس الثابت

ي م  واء ف ه س ي عمل تور للمحاسب ف داء   آدس ال إب ي مج اس أو ف ل والقي جيل والتحلي ال التس ج

 . الرأي في الوقائع المعينة التي حدثت لبيان ما إذا آانت تتفق مع أحكام الشريعة أم ال

  :)1(تعني الشرع نظر وجهة من المالية الرقابة أن يتبين سبق مما

اليم  وأنظمة قواعد من الشريعة أقرته ما جميع اتباع وجوب ام،  وتع ا  تهدف  التي و وأحك  بمجموعه

ه  مجال  في  سواء وتنميته، وصيانته المال على المحافظة إلى وارده  من  جمع ا  التي  م  أو الشرع،  أقره

ات  استمرار مع تقصير، أو تهاون دون المقررة مصارفه في إنفاقه مجال في ة  عملي  واإلشراف  المتابع

وع  لتجنب ل  التقصير  وتالفي  األخطاء  في  الوق ة ومعاق وجد،  إن والخل ع  وزجره  وردعه  المسيء  ب  م

  .واستقرارها األمة مصلحة االعتبار بعين األخذ

 : )2(تعريف الرقابة عند علماء المالية المعاصرين
ي � ة ه ف المالي ة واالقتصادية   : (تعري اهيم القانوني ين المف ل ب ب التكام امل، يتطل ي ش نهج علم م

ى              د من المحافظة عل اءة استخدامها،        والمحاسبية واإلدارية، ويهدف إلى التأآ ع آف وال ورف األم

وب عن السلطة                       از مستقل ين ة جه ذه المهم وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة، على أن يقوم به

 ). التشريعية وغير خاضع للسلطة التنفيذية

ات  األخطاء  عن  الكشف وتستهدف ا  وتصحيحها،  واالنحراف ا  أن آم  األداء تحسين  في  يظهر  أثره

ينًا اليوب .مستمرًا تحس إن الت ة غرض ف ة من واألساسي األول الرقاب ة الناحي و المالي  المحافظة :ه

ذلك  والضياع  العبث  من  وحمايتها التصرف سوء من األموال على ة  وآ ة  مراقب ات  آاف  التي  العملي

ة  بأنها تتم ع  متوافق ام  م د  طريق  عن  الشريعة  أحك اع  من  التأآ ع  إتب  العمل  وقواعد  اإلجراءات  جمي

  .مسبقًا المحددة

                                                 
 .17المصدر السابق، ص) 2 + ()1(
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 : وقد ثبتت مشروعية الرقابة بالكتاب وذلك آما يلي �

وما آان لنبي أن يغل من يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى آل نفٍس ما آسبت                   : ( قوله تعالى  .أ

 ). 161آية (سورة أل عمران ) وهم ال يظلمون

 جزاء  نفس  آل  وتعطى  تجد ثم عليه، للحساب القيامة يوم خيانة أخذه بما يأت يخون من آل أن أي

ه،  بحمله معذبًا ورقبته، ظهره على له حامًال به يأت شيئًا يغل من آل وأن تامًا وافيًا عملها اً  وثقل  مرعوب

  .بصوته

 ).5اآلية (النساء ) وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهللا لكم قيامًا: ( قوله تعالى.ب

ال،  تضييع  عن  النهي على دليل وهذا دبيره و حفظه  ووجوب  الم ام  ت ه،  والقي ه  فمن  ب ه  اهللا رزق  من

ك  وفي  تضييعه  وتجنب  بقي  ما حفظ ثم منه، تعالى اهللا حق إخراج فعليه شيئًا الى  اهللا من  ترغيب  ذل  تع

وال  تكون أن ويجب .التدبير وحسن المعاش إصالح في لعباده دي  في  األم ة  أي ا  حسن  سواء  أمين  جمعه

ا،  عليها المحافظة ويجب المقررة، مصارفها في إنفاقها أو الشرعية مواردها من الى  اهللا ألن وتنميته  تع

  .واستقرارها وقوتها الجماعة وقيام األفراد قيام بالمال أن ذآر قد

ال  يعطى  فال  وبالتالي ى  الم ه،  في  التصرف  يحسن  ال من  إل ذيره  أو لصغره  مال  في  ضعف  أو تب

  .معاشهم قوام تكون التي األموال تلك العقلي، إدراآه

 : ردت عدة أحاديث تفيد مشروعية الرقابة المالية في اإلسالموقد و �

ه  النبي أن حيث ان  والسالم  الصالة  علي ة  يمارس  آ أمر  بنفسه،  الرقاب رام  صحابته  من  وي  من  الك

  :بذلك يقوم

ال             . أ استعمل رسول اهللا صلى       : فقد ورد فيما رواه آل من البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي ق

ا   : جًال من األزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال             اهللا عليه وسلم ر    ذا م ه

لم فهال جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك                  ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي لكم وهذا هدية، فق

ال                م ق ه ث د   : هديتك إن آنت صادقًا؟ ثم خطبنا فحمد اهللا وأثنى علي ا بع نكم        : أم إني استعمل الرجل م ف

ه                     : لى العمل مما والني اهللا فيأتي فيقول      ع ي، أفال جلس في بيت أبي ديت ل ة أه ذا هدي هذا ما لكم، وه

الى                            ي اهللا تع ه إال لق ر حق يئًا بغي ا ش نكم منه وأمه حتى تأتيه هديته إن آان صادقًا؟ واهللا ال يأخذ أحد م

ه رغاء          رًا ل نكم لقي اهللا يحمل بعي دًا م اة     يحمله يوم القيامة، فال اعرفن أح ا خوار، أو ش رة له ، أو بق

ى ممارسة          . اللهم هل بلغت  : ثم قال . ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه      ). تعير ة عل ففي الحديث أدل

 : النبي صلى اهللا عليه وسلم لعملية الرقابة بقوله وفعله منها
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ا صرفه من               وهو الوالي ال  : إنه حاسب المؤتمن  ) 1( ا قبضه وم يعلم م وال   ذي آلفه بجمع الزآاة ل  أم

 . الزآاة

ة هو         ) 2( ول، وأن سبب تحريم الهدي ال حرام وغل منع العمال من قبوله الهدية، وبين أن هدايا العم

 . الوالية وأنه يأتي يوم القيامة يحمل في ما غل على رقبته

 . على العامل أن يرد ما أخذه باسم الهدية إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت مال المسلمين) 3(

 . آل طريق يتوصل بها في من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه واالنفراد بالمأخوذ إبطال) 4(

ة     � ال ومراقب ظ الم رام بحف اء والصحابة الك زم الخلف د الت لم فق ه وس ول اهللا علي نة رس داًء بس واقت

 : جمعه وإنفاقه، ونرى ذلك من أقوالهم وأفعالهم والتي منها

الى؟   يا أمير: قال رجل لعمر بن الخطاب  . 1 ال اهللا تع  المؤمنين لو وسعت على نفسك من النفقة من م

لموه             : فقال له عمر   اًال وس نهم م وا م أتدرى ما مثلي ومثل هؤالء آمثل قوم آانوا في سفر، فجمع

 . إلى واحد منهم ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر منهم من أموالهم

ه  اهللا رضي  الخطاب  بن عمر وآان ول  عن ذا  إن :يق ال  ه الث،  خالل  إال يصلحه  ال الم  يؤخذ  أن ث

  .بالباطل ويمنع بالحق، ويعطي بالحق

ه  يحاسب عنه اهللا رضي عمر وآان والهم  ويشاطرهم  عمال اً  أم أنهم  علم انوا  ب ن  فضل  ذوي آ  ودي

  .وغيرها محاباة من الوالية ألجل به خصوا قد آانوا لما شاطرهم وإنما بخيانة، يتهمون وال

ه  اهللا رضي  الخطاب  بن لعمر قال الجراح بن عبيدة أبا أن فيوس أبو وروى  أصحاب  دنست ( عن

ه  فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ا  :عمر  ل ا  ي دة  أب م  إذا عبي دين  بأهل  أستعن  ل ى  ال  ديني  سالمة  عل

م ل فأجزل شيء على استعملتهم إذا :يقول .الخيانة عن بالعمالة فأغنهم فعلت إن أما :قال استعين؟ فبمن  ه

  .)1(يحتاجون ال والرزق العطاء في

ذا د ه اء نهج وق نهج الخلف لفهم م ون س ي والالحق وال إدارة حسن ف ا األم ان .ومراقبته اء وآ  الخلف

ا  العطاء  من لهم ويقدروا األعمال، ويولوهم الصلحاء يتخيرون ي  م اتهم  يف وهم  بحاج ة  ليغن  عن  بالعمال

ة، انوا الخيان بون وآ والة يحاس ال ال ى والعم ل عل رة، صغيرة آ اطرون وآبي الهم ويش والهم عم  إذا أم

ات  ويفرضون معتادة غير بصورة وازدادت نمت قد أنها شعروا ه  تسول  من  لكل  رادعة  عقوب  نفسه  ل

  .بالمال المساس

                                                 
 . عن آتاب الخراج ألبي يوسف26 المصدر السابق، ص)1(



101 

 : أهداف الرقابة المالية �
ا              . 1  التحقق من أن الموارد قد جمعت وتم تحصيلها وفق القواعد واألحكام الشرعية المنصوص عليه

 . في الكتاب والسنة

ام الشرعية والمقاصد الخاصة بالشريعة،                    . 2 التحقق من أن اإلنفاق قد تم أيضًا وفقًا للقواعد واألحك

والتأآد من أن صرف األموال واستخدامها قد تم وفق األغراض المخصصة لها دون إسراف أو                

 . انحراف

ا      متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للمشاريع االقتصادية الن      . 3 افعة، وفقًا لما هو مقرر لها والكشف عم

 . يحدث من انحرافات واتخاذ اإلجراءات لتصحيح الخلل الناجم عن الممارسات الخاطئة

ا وانسجاحها مع روح                   . 4 ة والتحقق من آفايته التأآد من سالمة األنظمة والتعليمات والقوانين المالي

ائل راح وس ل والضعف واقت اط الخل ن الشريعة، واآتشاف نق وادث الهرب م  العالج لتجنب ح

 . االلتزامات المالية

 . فحص حالة المستودعات للتأآد من سالمة اإلجراءات المتبعة في الحفاظ على األموال. 5

 . مراجعة إجراءات الشراء والعقود للتأآد من تطبيق نظام المشتريات. 6

 . بيق وسائل العالجاآتشاف حوادث االختالس والتالعب في الحسابات مع اقتراح وتط. 7

ع        . 8 ع والشراء من ممارسات ممنوعة، آرف مراقبة األسواق واألسعار، وما يجرى في عمليات البي

 . األسعار واالحتكار والغش والغبن

 : أنواع الرقابة المالية في اإلسالم �
 : )1(الرقابة المسبقة. 1

وع  هذا من الهدف ة  من  الن ة  هو  الرقاب ل  األخطاء  تجنب  محاول ا وقو قب تم  عه ذه  وت ة  ه  عن  الرقاب

رارات إصدار طريق  ة الق ام  القانوني دريب الشرعية، واألحك ال وت ى والموظفين  العم ة عل ام آيفي  القي

ل  مسبقًا األعمال بهذه يفهم  قب ا،  تكل ذلك  به رارات  إصدار  وآ ة  الق وال  بصرف  المتعلق ا  األم  في  وإنفاقه

  .التنفيذ قبل المستحقة الوجوه

د ام ولق ي ق ه اهللا صلى النب لم علي اء وس ده من الراشدون والخلف ى بأنفسهم باإلشراف بع ذ عل  تنفي

  :يلي ما ذلك على ويدلنا مسبقًا الرقابة

ول              : (تنبيه النبي عليه السالم بقوله    ) 1( ه فهو غل من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوق

 . رواه أبو داوود في السنن) يأتي به يوم القيامة

                                                 
 .29بق، ص المصدر السا)1(
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 – مرآب    – مسكن    –زوجة   : لنبي عليه السالم للوالي أن يتخذ في واليته ما البد منه من           سمح ا ) 2(

م          : فعن المستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال           . خادم يئًا فل ا ش ي لن من ول

تكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنًا، ومن لم يكن له مرآب فليتخذ                 

ة                        م وم القيام ه ي رآبًا، ومن لم يكن له خادمًا فليتخذ خادمًا فمن اتخذ سوى ذلك آنزًا أو إبًال جاء ب

 ). المرجع السابق(أبو داوود في سنة ) غاًال أو سارقًا

اس أو إشكال             ) 3( ه إذا حدث أي التب وا األمور إلي وآان عمر بن الخطاب يطلب من عماله أن يرفع

نهم،              أيها الناس أني أشه   : فيقول اس في دي وا الن ثهم إال ليفقه دآم على أمراء األمصار، إني لم أبع

 . ويقسموا عليهم فيئهم ويحكموا بينهم، فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلي

ذها،        ) 4( ل تنفي بقًا قب ة مس ونرى الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يقرر سياسته المالي

ه أو                  بالتزامه في تحصيل األموال وإنفاقها     د علي ع أي تع ام، ومن رره الشريعة من أحك  بكل ما تق

 . إنفاقه بصورة ال تتوافق مع توجيهات الشريعة اإلسالمية

  :ثالث خالل إال يصلحه ال المال هذا ألجد إني :عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر يقول حيث

 استعففت،  استغنيت  إن ،اليتيم آولي ومالكم أنا وإنما .بالباطل ويمنع بالحق ويعطي بالحق يؤخذ أن

ا  وال خراجكم  من شيئًا أجتبي أال عليَّ ولكم بالمعروف أآلت افتقرت وإن اء  مم يكم  اهللا أف  من  إال عل

  ).حقه في إال مني يخرج أال يدي في وقع إذا علي ولكم وجهه

 : )1(الرقابة الالحقة. 2

ك  ويتم وأخطاء مالية مخالفات من يقع قد ما آشف إلى الرقابة من النوع هذا يهدف د  ذل ة  بع  مراجع

  .السابقة الوقائع أو السنوات في بغيرها ومقارتنها الحسابات

روة  دقيق  إحصاء  بعمل يقضي دقيقًا نظامًا عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر سن وقد هذا ال  لث  العم

وال  نصف  بدفع أعمالهم اعتزالهم عند إلزامهم ثم توليتهم، قبل ا  التي  األم اء  في  جمعوه تهم وال أثن  إذا ي

  .آلها األموال هذه بادخار لهم تسمح ال رواتبهم أن له تبين

ال  حضور  يطلب  عنه اهللا رضي وآان والة  العم ام  آل  وال ى  للوقوف  الحج  موسم  في  ع  سير  عل

  .والمراجعة المحاسبية األمور

 : )2(رقابة األداء. 3
ذا ويقصد وع به ن الن ة م ق الرقاب ن التحق ا أن م رى م ه يج ل علي ًا تمي العم ام وفق ريعة ألحك  الش

رارات ومة والق ة المرس ل ومتابع أول أوًال العم تمرار، ب ث وباس دأ حي ة تب ع الرقاب ل م ب العم  وتراق

  .األوان فوات قبل المناسبة الحلول ووضع واإلهمال والقصور األخطاء لتجنب وذلك تنفيذه، مراحل

                                                 
 .33-32المصدر السابق، ص) 2 + ()1(
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 الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية 

ا  وأساس  اإلسالمية  للمؤسسات  الشرعية  الهيئات أعمال في النجاح ورمح يعد البحث هذا  وجوده

ل ا وتفعي ا وأداء مهامه ة واجباته اتها، وممارس ن اختصاص ه وم زام ودون دون ا االلت ون بقراراته  يك

 تسويق  ظاهرة  ومجرد  هامشيًا وشرآات مصارف من اإلسالمية المؤسسات في الشرعية الهيئة وجود

ة، ذا ودعاي إن ل ةال ف ن غاي ة م رعية الهيئ ق ال الش ن تتحق ر م تقاللها غي ا اس ة بعنصري وقيامه  الرقاب

ة ة الداخلي ى والخارجي طة عل ة أنش ن المؤسس ود م امالت عق ة ومع ع وآيفي اح توزي ائر، األرب  والخس

دة  فعالً  المؤسسة أعمال تكون حينئذ واإلنفاق، التمويل مصادر ومعرفة ام  مقي  اإلسالمية  الشريعة  بأحك

ا اوآدابه ا ومبادئه ريعة فليست ومقاصدها، وقيمه رد الش ة مج ة مظل ع، لتغطي ا الواق ي وإنم نهج ه  م

ذ وأداء، ق أو وتنفي ي تطبي ال عمل وض وال تقصير ف ة وال غم ي مجامل ار وه وهر اإلط  لتحظى والج

 .تعالى اهللا برضوان فعًال المؤسسة

 وهي  اإلسالمية المبادئ من قينطل إسالمي مصرف لكل شرعية هيئة إنشاء تم فقد ذلك على وبناًء

ة  عن منبثقة ة  المحاسبة  هيئ ة  للمؤسسات  والمراجع د  اإلسالمية  المالي ة  عمل  تطور  وق  وتوسعت  الهيئ

  :إلى اإلسالمية الشريعة أحكام إطار في أهدافها

ة     . 1 ة بأنشطة المؤسسات المالي ة والمجاالت المصرفية ذات العالق تطور فكر المحاسبة والمراجع

 . اإلسالمية

ة     . 2 ادات المتعلق ات واإلرش ة والبيان بة والمراجع ايير المحاس ق مع تخدام وتطبي عي الس الس

ن        ل م ل آ ن قب ة م درها الهيئ ي تص أمين الت ال الت تثمارية وأعم رفية واالس ات المص بالممارس

 . الجهات الرقابية

ة         . 3 ات الرقاب ون هيئ ذين يمثل اء ال ن الفقه ف م رعي مؤل س ش ة مجل ذه الهيئ ون له رعية ويك الش

 : للمؤسسات المالية اإلسالمية ومن المهام التي تشملها اختصاصات المجلس الشرعي اآلتي

ة الشرعية للمؤسسات                  . أ ات الرقاب ين هيئ ات ب تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيق

ؤدي إ                  ا ي ات بم اوى والتطبيق ين الفت ى  المالية اإلسالمية لتجنب التضارب أو عدم االنسجام ب ل

ارف    المية والمص ة اإلس ات المالي ة بالمؤسس رعية الخاص ة الش ات الرقاب ل دور هيئ تفعي

 . المرآزية
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اليب لمجاالت  . ب ي الصيغ واألس ن الصيغ الشرعية لتواآب التطور ف د م اد المزي السعي إليج

 .التمويل واالستثمار والخدمات المصرفية

اج              النظر فيما يحال إلى المجلس من المؤسسات الم       . جـ ا يحت ة الشرعية فيم ة الرقاب الية أو من هيئ

 . إلى اجتهاد جماعي أو للفصل في وجهات الرأي المختلفة

 وصلت  وقد اإلسالمية المالية بالمؤسسات الخاصة الشرعية المعايير من مجموعة تشكلت وقد هذا

ة  لهيئات البد معيارًا وعشرون واحد إلى زام  من  الشرعية  الرقاب ا  االلت ة  في  به ود  .المصارف  آاف  ويع

رورة زام ض ذه االلت ايير به ى المع ق إل داف تحقي ارف أه المية المص ي اإلس ة زرع ف وس الثق  بنف

  .الناس مدخرات الجتذاب شعارًا يكون أن ال معها، المتعاملين

ايير  بهذه الشرعية الرقابة هيئة التزام فإن وعليه د  المع ديها  يول ذه  ألعضائها  العمل  استقاللية  ل  وه

  :)1(يلي ما خالل من إال تأتي ال ليةاالستقال

 . االستقالل وأسلوب العمل �

 .االستقالل وأداء المهام �

 . االستقالل ونوعا الرقابة �

 . االستقالل وااللتزام بالقرارات �

 . مدى استقاللية هيئة الرقابة الشرعية وفقًا لمعايير الرقابة الشرعية �

 : االستقالل وأسلوب العمل
ام  المسؤولية  من نابعًا مقدسًا شريفًا عمًال وتمارس ساميًا مبدأ لتمث الشرعية الهيئة إن الى  اهللا أم  تع

ة  في تام استقالل إلى الهيئة فتحتاج والعلن، السر في ورقابته ة،  المؤسسة  مسيرة  لتصحيح  الرقاب  المالي

 .فيه المشتبه أو المشبوه غير الشرعي البديل إلى وإرشاد

ام  األصل  في  فهي  والقصور  الغموض يكتنفها الشرعية للهيئة القانونية الطبيعة أن غير ة  الع  رقاب

  .فيه تستفتي فيما إال تفتي وال معامالت أو عقود من عليها يعرض ما إال تراقب ال ولكنها

ا  بل عليها المعروضة القضايا في عمل جدول وضع من لالجتماع دعوتها حين بد فال  من  وتمكينه

  .عليها يعرض لم فيما المؤسسة أنشطة على اإلشراف

ة  تخضع ال اإلدارية المستويات أعلى على المؤسسة من قرارات تصدر األحيان بعض وفي  للرقاب

  .الشرعية القنوات أو الهيئة على سلفًا عرضها دون التنفيذ موضع توضع بل الشرعية،

                                                 
 .275 إلى ص268 مصدر سابق، قضايا الفقه والفكر المعاصر، ص)1(
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الي إن وبالت ابقة ف ى المس ق إل رص تحقي تثمارية ف اريع اس ة ومش ن معين ل م اب اإلدارة قب ن عن  م

ى حرصها از عل ذه انته ر دون الفرصة ه ى النظ ع إل رعية المراج ى للحصول الش اح، عل ا األرب  مم

ا  شرعية مخالفات أو أخطاء في تقع وقد المشروع، جهة من العقد إبرام على تقدم يجعلها  شروط  في  إم

  .دالعق بنود تنفيذ في التأخر على الجزاءات بعض في وإما االستثمار، أجل في إما العقد،

ان  بعض وفي ى  المسائل  تعرض  األحي ة  عل ة  هيئ ورة  الشرعية  الرقاب  فال  ناقصة  أو مشوه  أو مبت

ة  فتفتي  عناصرها، تستكمل ى  الهيئ ا  المعروض  النحو  عل ع  .عليه ه  والواق ة  وعذر  خالف ل  الهيئ  آل  مث

ة  تراقب أن من البد وآذلك .السؤال قدر على يكون الجواب أن مفٍت ع  أسلوب  الهيئ ربح  توزي در  ال  المق

  .الحكمي )النقدية السيولة( التنضيض قبل أو المشروع تصفية قبل

 :االستقالل وأداء المهام
ة  المؤسسة  عن الشرعية الهيئة استقالل مبدأ رعاية إن وفير  يتطلب  المالي اخ  ت ة  المناسب  المن  لتأدي

  :الهيئة مهام أول وإن مهامها

ا          مراقبتها إجراءات عمل المؤسسة مع عمالئها وفحص         � ة مدى مطابقته ة لمعرف د أو عملي  آل عق

  .ومبادئه اإلسالمي الفقه ألحكام

ون   � ى ال يك تثمرين، حت الكين والمس ين الم اح ب ع األرب ة توزي ة آيفي ة لمعرف وائم المالي ار الق اختب

 . هناك شيء من الغبن أو التدليس أو نقص الحق

ا،    التعمق في معالجة القضايا وال تتعجل في إصدار األحكام وأن ت           � ع جوانبه ة بجمي ستوعب العملي

األقوال أو اآلراء          ذ ب أ لألخ ًا، وال تلج يًال أو ثبوت راجح دل القول ال اء ب ى اإلفت رص عل ع الح م

 . الضعيفة إال عند الضرورة وفيما ال يعارض النص الشرعي أو بنود العقود

 . أن ال يكون تصادم وتضارب بين النظرية والتطبيق �

ة في         وعمل الهيئة ال يقتصر على       � ا تستمر الرقاب ه وإنم ات االستثمار في بدايت الرقابة على عملي

 . االبتداء والبقاء واالنتهاء

م              � على الهيئة قبل إصدارها تقريرها السنوي االستنارة أوًال بتقرير مراجع الحسابات الخارجي، ث

ه                 ر وأن تراعي في ا التقري ي يغطيه رة الت د الفت حجم  : صياغة تقريرها على نحو مفصل، وتحدي

ويم           –التقرير المعقول    ر من حيث التق لبيات   ( محتوى التقري ات وس ى     ) إيجابي وأن ال يقتصر عل

 . المديح واإلطراء
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 : االستقالل ونوعا الرقابة
ة  ممارسة في الزاوية حجر االستقالل مفهوم يمثل اق  من  المهن ى  االتف ار  عل ة  معي  الشرعية  الرقاب

ذي  ام اإلطار  يحدد ال دور الع ة  ل ة استقالل  وإن شرعية،ال الهيئ ا توسيع يتطلب  وشمولها الرقاب  نطاقه

ة  الداخلية :الرقابة نوعي تشمل بحيث ام  االستقالل  ويتطلب  .والخارجي ة  قي ا  الهيئ  التعرض  دون بعمله

ى ن ضغوط، أي إل ول ويمك ه الق دون إن تقالل ب ل يصبح االس ة عم رعية الهيئ دون الش رر ب ى مب  عل

  .نفعها من أآثر ضررها يغدو بل ،االجتماعي دورها وتفقد اإلطالق

ه  شك ال ومما ين  المصالح  في  التعارض  أن في ة  من  اإلدارة ب تفيدة  األطراف  وسائر  جه  من  المس

ى  الشرعية الرقابة هيئة وجود إلى الحاجة خلق الذي هو ثانية جهة من االقتصادية المعلومات ك  وعل  ذل

ذه  فإن ل  اإلدارة ه ر  الضغط  مصدر  تمث ى  األآب ة  عل و  إذا .الشرعية  الهيئ م  ل دم  مصدراً  تشكل  ل ة  لع  ثق

تخدمين، ا المس اد اضطروا لم ى لالعتم ارير رأي عل ة وتق ة هيئ رعية الرقاب ي الش ات ف ي المعلوم  الت

دمها، إلدارة أن شك وال تق ر ل دوافع من الكثي ى لتضغط ال ة عل ر أن مصلحتها فمن الهيئ ر تظه  بمظه

ة  تتعامى أن مصلحتها ومن العام، والرأي المالي المجتمع أمام سمعتها من يرفع ة،  عن  الهيئ د  الحقيق  وق

  .التالعب – الغش – الشرعية المخالفات حوادث بعض عن التعامي في اإلدارة وترغب يحدث

   :الرقابة نوعي تشمل بحيث نطاقها توسيع يتطلب وشمولها الرقابة استقالل وإن

ة  الرقابة أما ة  مجموعة  فهي  :الداخلي وائح  األنظم اليب  والتعليمات  والل  إدارة تضعها  التي  واألس

ة  المؤسسة،  وموجودات األصول حماية لتوفير المؤسسة، ة  ورعاي ات  في  الدق  التي  والمعلومات  البيان

  .واإلنتاجية اإلدارية الكفاءة رفع مع عليها، تعتمد

ام  االلتزام يتطلب وهذا ه  بأحك ذه  أهداف  نطاق  في  اإلسالمي  الفق ة  ه ا  مختلف  في  الرقاب  مالتمع

ة  هذه مدلول تحقيق يمكن وال .المؤسسة ا  بوجود  إال الرقاب المراجع  يسمى  م ذي  الشرعي  ب  أن ينبغي  ال

ق،  العلمي المستوى على يكون دم  الالئ ره  فيق ة  تقري ى  الشرعية  للهيئ ى  ومبني  واضح  نحو  عل ة  عل  أدل

  .الدائم الشرعي المراجع شخص وجود من والبد .ظن أو تخمين مجرد وليس إثبات

ة أم ة الخارجي ة إن: ا الرقاب ة هيئ تم الرقاب ا ي ن تعيينه ل م ة قب ة الجمعي ة العمومي ي للمؤسس  فه

ارس ع تم طة جمي ة األنش ات المتعلق ة بعملي تثمارات( المؤسس فية – اس وق تص ع – حق اح توزي  )أرب

وفير  ة لت دى  الثق املين ل ع المتع ذه .المؤسسة  م ة  وه به الرقاب ى تش ر حد  إل ة  آبي ابات مراجع مهم  الحس

ذي  الخارجي  ه ال ة  تعين ة  الجمعي ة  وتشترك  المساهمة الشرآة  في العمومي ع الهيئ ابات مراجع  م  الحس

ة  منهما آل يقوم التي الجهة إدارة عن االستقالل عنصر وجود ضرورة في الخارجي ا،  بمراجع  أعماله
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ة  من  آل يستطيع آي داء  والمراجع  الهيئ ه  إب ة،  رأي م  بثق ة  توصيل  ث ت  الشرعية  المراجع  من  فيدينللمس

  .اإلسالمية بالشرائع اإلسالمية المؤسسات التزام على ليطمئنوا نتائجها،

 : االستقالل واإللزام بالقرارات
ة استقالل  زام الشرعية  الهيئ ا المؤسسة  وإل ان،  عنصران بقراراته ا متالزم ه  فم ة تقدم يس الهيئ  ل

  .أساسي غير ثانويًا الهيئة وجود آان وإال اإللزام، عنصر من البد وإنما مشورة، مجرد

ة،  وحسم،  وصراحة، بقوة، قراراتها إصدار من الهيئة تتمكن وال ة  عن  استقاللها  دون وجدي  الجه

  :الحالتين في الهيئة ألن القرارات هذه لها تقدم التي

ا  للمؤسسة، اإلداري الجهاز عن أعضائها واستقالل بقراراتها، اإللزام ر  إنم وم  عن  تعب  أساسي  مق

  .ومبادئها الشريعة أحكام من االنطالق وهو مؤسسةال عليه تقوم

 : معايير الرقابة الشرعية واالستقالل
ة إن رعية للرقاب ة الش ة الداخلي ايير والخارجي ة مع ن معين ق أن يمك ة األسس تحق وافر الالزم  لت

ذي االستقالل عنصر ى ينبغي ال ة عل ه تتصف أن الشرعية الهيئ ه من وتستطيع ب  أداء ممارسة خالل

  :يأتي ما وهي األمثل الوجه على مهامها

يس من           . 1 ة للمؤسسة ول ة العمومي تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الداخلية والخارجية من قبل الجمعي

ة هي من                ا لوجود فئ تقلة في قراراته مجلس اإلدارة حتى تتمتع بالقوة والحصانة لكي تكون مس

 ). بات االستثمارالمودعين في حسا(أهم المساهمين وهي فئة المستثمرين 

 . أن يكون هناك هيئة عليا للرقابة الداخلية. 2

 : تتطلب أنظمة الرقابة الداخلية خمسة مقومات مقترحة هي. 3

ى تطبيق               . أ تقامة والحرص عل ة واالس ة والنزاه حسن اختيار العاملين من حيث اتصافهم باألمان

 . أحكام الشريعة اإلسالمية

ات المسندة                 الفصل بين الوظائف المتعار   . ب ى آل شخص أن يعرف الواجب ضة بحيث يجب عل

داخل       ع ت كل يمن دود بش ذه الح ل ه ع داخ ي تق رفات الت ال والتص دودها واألعم ه وح إلي

ا أن تكون                ة إم االختصاصات ويقلل من احتماالت وقوع األخطاء والمراجعة الشرعية الداخلي

 . رة المستقلةجزءًا من إدارة المراجعة الداخلية أو يكون لها صفة اإلدا
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املين مجال النحراف في تفسير معنى                        . جـ رك للع ات بحيث ال يت ات العملي ليمة إلثب إجراءات س

 . االلتزام بالشريعة

راءات        . د هل إج ؤوليات وتس د المس ى تحدي اعد عل ل يس تندات متكام جالت ومس ام س ود نظ وج

ه ا      د علي ذي يعتم ادي ال دليل الم ي ال ة وه ة الداخلي ة والمراجع حة  الرقاب ات ص ع إلثب لمراج

 . عمليات المشروع

ام                . هـ ا بأحك املين فيه وجود مراجعة داخلية للتأآد من مدى التزام مختلف معامالت المؤسسة والع

 : وتخضع المراجعة الداخلية لمجموعة من المعايير هي. الشريعة

 . المية شرح وتفسير مفهوم االلتزام بأحكام الشريعة اإلس– الكفاءة المهنية –االستقالل  �

 ).  تقويم المعلومات وأدلة اإلثبات–تخطيط لعملية المراجعة (تنفيذ العمل الميداني  �

تقلة خاصة                   � اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية إما من خاللها مباشرة أو من خالل إدارة مس

 . بالمراجعة الشرعية

 : وللرقابة الخارجية معايير وهي. 4

أن ي. أ ل العلمي ب ار التأهي ي  معي ًا ف ًا وعملي أهيًال علمي ؤهًال ت ة م ة  الخارجي ائم بالمراجع ون الق ك

 . عملية المراجعة

 . أن يكون مستقًال بأعمال المراجعة. ب

 . أن يقوم ببذل العناية المهنية الالزمة أثناء قيامه بعملية المراجعة، وأثناء إعداد تقريره. جـ

ة  والداخلية الشرعية للمراجعة ليةالهيك البنية حيث من تشابه بوجود نستنتج سبق مما  إال والخارجي

ذا  .الرقابة نوعية باختالف تختلف والمهنية التنفيذية األعمال أن ابه  وه ه  منصوص  التش  بعض  في  علي

ة  ة  أشكال وأخذت  اإلسالمية للمصارف  األنظم دان معظم  في قانوني ا  أنشئت التي  البل  المصارف فيه

انون  جب بمو سوريا  في الحال هو آما اإلسالمية م  الق ام  35 رق  المصارف  بإحداث  الخاص  2005 لع

  .الشرعية الرقابة هيئة تعيين على صريح بشكل نص والذي اإلسالمية

ة  هيئة بتعريف 2005 لعام )35( القانون من )1( المادة من )ب( الفقرة جاءت فقد  الشرعية  الرقاب

ة  الجمعية تعينها قانونوال والشريعة الفقه علماء من محدد عدد من مكونة هيئة :بأنها  لمساهمي  العمومي

ا  لضمان وعقوده المصرف أعمال على الشرعية الرقابة إجراء مهمتها اإلسالمي المصرف ع  توافقه  م

  .اإلسالمية الشريعة أحكام
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ين ذه وتع ة ه رة بموجب الهيئ ادة من )أ( الفق انون )10( الم ام 35 للق اًء 2005 لع ى بن راح عل  اقت

ة  سنوات ثالث ولمدة اإلدارة مجلس د  قابل ة  للتجدي ة  من  مكون ى  أعضاء  ثالث ل  عل اء  من  األق ه  علم  الفق

ا  القانون نص بموجب الهيئة هذه وتتولى اإلسالمي للمصرف ملزمًا رأيها ويكون والقانون والشريعة  م

  :يلي

 . مراقبة أعمال المصرف اإلسالمي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام الشريعة. 1

 . إبداء الرأي في صيغ العقود الالزمة ألنشطته وأعماله. 2

 . النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة أو وفقًا لتعليمات مصرف سورية المرآزي. 3

ة الشرعية                   . ب ات الرقاب ول ألعضاء هيئ ول وسحب القب يعد مصرف سورية المرآزي نظام القب

ذه     ل ه ام عم المية ونظ ارف اإلس ي المص ليف     ف د والتس س النق ى مجل ا إل ات ويرفعه  الهيئ

 . العتمادها وإقرارها

ين                 . جـ ة للمساهمين تب ة العمومي تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرًا سنويًا إلى الجمعي

ذلك      ر وآ وع التقري رة موض المية للفت ريعة اإلس ام الش رف بأحك زام المص دى الت ه م في

 . ير الهيئة في التقرير السنوي للمصرفمالحظاتها وتوصياتها ويضمن تقر

رار من         . د ين إال بق دة التعي ال يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خالل م

 . قبل الجمعية العمومية للمساهمين

ة الشرعية أو                . هـ ة الرقاب ين هيئ رار تعي على إدارة المصرف إعالم مصرف سورية المرآزي بق

 . ي تعديل في تكوينهاعزلها أو عند أ

 : )1(مكونات الرقابة الشرعية
ون ة تتك رعية الرقاب ي الش المية المصارف ف ن اإلس ين م ا هيئت ة :هم وى هيئ ة الفت دقيق وهيئ  الت

ع .الشرعي ود وم ين وج د الهيئت ود من الب ة وج ا هيئ ون علي ة تك ة بمنزل ا المحكم ع العلي ات لجمي  هيئ

  .اإلسالمية البنوك في الفتاوى

  :هي الشرعية للرقابة هيئات ثالث وجود من البد ناه ومن

 . وهي على مستوى المصارف اإلسالمية آافة: الهيئة العليا للرقابة. 1

دائل                      : هيئة الفتوى . 2 اد الب ة وإيج ة النظري وم بالناحي دة وتق ى ح وهي على مستوى  آل مصرف عل

 . الشرعية والحلول العملية لمشاآل المصارف اإلسالمية

                                                 
 .للضوابط) 1( مصدر سابق، معايير المحاسبة اإلسالمية، المعيار رقم )1(
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دقيق الشرعي    هيئ. 3 ى               : ة الت د عل ة أي التأآي ة العملي وم بالناحي ى مستوى آل مصرف وتق وهي عل

ة   ات هيئ ا بتوجيه ة الشرعية والتزامه ن الناحي ا م ومة له دود المرس زام إدارة المصرف بالح الت

 . الفتوى والفتوى الصادرة عنها

 : )1(أهمية الرقابة الشرعية
ديم  الميةاإلس  المصارف عليه قامت الذي األساس إن ديل  تق ة  المصارف  عن  الشرعي  الب  التقليدي

  :التالية لألسباب وذلك اإلسالمية للمصارف حيوية ضرورة الشرعية فالرقابة ولذلك الشرعية غير

ا               . 1 هي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف اإلسالمية والتزامها وتطبيقها في معامالته

 . لألحكام الشرعية

 . قواعد المعامالت اإلسالمية من قبل جميع العاملين في المصارف اإلسالميةعدم اإلحاطة ب. 2

ة . 3 امالت التجاري ع للمع ار الواس ة لالنتش ان (نتيج ات ائتم ا–بطاق ابات بأنواعه ارة - حس  التج

 . والتي ال يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة) االلكترونية

اج  . 4 ل تحت تثمار والتموي ات االس ب أن     عملي اط يج ذا النش ي ه املون ف وى الع ة الفت ى رأي هيئ  إل

 . يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية

ور          . 5 دى جمه ًا ل ذلك ارتياح رعية وآ يغة الش رف الص ي المص رعية يعط ة الش ود الرقاب إن وج

 . المتعاملين مع المصرف

ا تعمل         ظهور آيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها األساسية        . 6 ى أنه  وقوانين إنشائها عل

 . وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك

 : )2(مجاالت عمل الرقابة الشرعية
 : المجاالت العلمية. أ

 . تأصيل الفقه اإلسالمي في ميدان المعامالت المالية المصرفية. 1

 . الرد على األسئلة واالستفسارات الفقهية. 2

رات       . 3 ديهم خب ذين ل املين ال التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي اإلسالمي ألن الع

رة                    في العمل المصرفي اإلسالمي أعدادهم قليلة ومن جانب أخر فهناك عدد من الموظفين ال خب

وعيتهم      املين وت ؤالء الع اء به ب االرتق ذا يتطل رعي وه قين المصرفي والش ي الش م ف ابقة له س

 : وتثقيفهم في

 .  أسس وقواعد العمل المصرفي اإلسالمي–أحكام المعامالت الشرعية  �

                                                 
 .المصدر السابق نفسه) 2 + ()1(
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 .  اآلداب التي يجب على موظف المصرف التحلي بها–أحكام المعامالت المالية المعاصرة  �

 . إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العملي. 4

اصة المسلم بالمسائل المصرفية واالقتصادية        نشر أعمال الرقابة الشرعية لتنوير الرأي العام وخ       . 5

 . من وجهة النظر الشرعية من أجل إغالق الباب أمام الشائعات حول شرعية األعمال المصرفية

 : المجاالت التنفيذية. ب

 : الرقابة الوقائية قبل التنفيذ. 1

 . مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام األساسي �

رافها  � رين        إش ع اآلخ ات م رفية واالتفاقي دمات المص ود والخ اذج العق ياغة نم داد وص ى إع عل

 . ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من جهة النظر الشرعية

اليب         � ة التطور في األس د من الصيغ الشرعية المناسبة للمصرف اإلسالمي لمواآب اد المزي إيج

 . والخدمات المصرفية

 . رح من أساليب استثمار جديدةالمراجعة الشرعية لكل ما يقت �

 . وضع القواعد الالزمة لضبط التعامل مع البنوك اإلسالمية �

د                       � ه يسهل توحي دليل في آون ذا ال ة ه إعداد دليل عملي شرعي وهو دليل اإلجراءات وتكمن أهمي

ل    ة للعم رعية الحاآم س الش املين باألس دى الع وعي ل ة ال ة لتنمي بط والمراقب نهج والض الم

 .سالميالمصرفي اإل

 : الرقابة العالجية أثناء التنفيذ. 2

 . إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من معامالت المصرف �

ة        � ات ومتابع داء المالحظ تثمارية وإب ة االس ذ العملي ل تنفي ع مراح رعية لجمي ة الش المراجع

 . تصحيحها أوًال بأول

 . اتخاذ الخطوة النهائية في التنفيذاشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات االستثمارية قبل  �

امالت            � تقديم ما تراه الهيئة مناسبًا من المشورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور المع

 . المصرفية
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 . سرعة التحقق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ �

 .  عن أهدافه وغاياتهالتوجيه والتقييم ألي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفًا �

داء                 � ات المصرف وإب ة الشرعية لعلمي اإلطالع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجع

 . الرأي بشأنها

 : الرقابة التكميلية بعد التنفيذ. 3

ام من األساس ألن و المصرف قي ق ه تم اإلسالمي المصرفي العمل تطبي ذه وت ة ه  من المراجع

  :منها عديدة وسائل خالل

 . مراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ) 1(

 . اإلطالع على الميزانية العامة وتقرير مراقبة الحسابات) 2(

 . قارير الجهات الرقابية الخارجية آالبنك المرآزيمراجعة ت) 3(

  :يلي بما تقوم أن الهيئة فعلى األآمل الوجه على الرقابة هذه تتم وحتى

 : قابة الشرعية والتي تشملوضع برامج الر. 1

 . برنامج يتضمن مراقبة آافة أنشطة المصرف. آ

 . برنامج زمني يتضمن توقيت عملية الرقابة. ب

 . وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة. 2

 : وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية والتي تتضمن. 3

 . عيًاالعمليات التي تمت مراجعتها شر. أ

 . المالحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة. ب

 . ماذا تم بشأن هذه المالحظات. جـ

 . التوصيات واإلرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات واألخطاء. د

ة       . 4 وى وهيئ ة الفت ين هيئ ة ب ات دوري د اجتماع رعي وعق دقيق الش ة الت ل هيئ ة عم يط هيكلي تخط

 .  العمل وتطويره إلى األحسنالتدقيق لمتابعة سير

 : أثر هيئة الفتوى في تطوير األعمال المصرفية
 :خالل من الكبير الدور الفتوى لهيئة إن

 . تطبيق القواعد الشرعية على العقد بدايًة. 1

 . استثناء ما جاء مخالفًا للقواعد الشرعية. 2

 . السعي نحو إيجاد بديل شرعي متناسق مع القواعد. 3
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  :منها عدة مجاالت وهذبت طورت نهابأ علمًا

 . التي لعبت دورًا إيجابيًا في مجاالت التنمية وساعدت في انتشار ملكية المشاريع: المشارآة. 1

 . وآنا قد ذآرنا عنه بالتفصيل في بحث صيغ االستثمار: االستصناع. 2

 : حيث قامت الهيئة بما يلي: بطاقة االئتمان. 3

 . ها المحرمة لتتماشى مع أحكام الشريعةتهذيب البطاقة من شروط. أ

 . حذف شرط دفع فوائد التأخير على سداد المصرف لعمالئه أصحاب الحسابات المكشوفة. ب

 . أال يترتب على هذه المعاملة أية معامالت بالفوائد أخذًا أو إعطاًء. جـ

  .الدفع يوم المعلن الصرف بسعر العمالت تحويل يكون أن .د

 : عترض هيئة الفتوىالعوائق التي ت
ا                  . 1 ة مم امالت المصرفية والمسائل االقتصادية الحديث قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المع

م الشرعي      م صعوبة الوصول للحك ذه المسائل ومن ث دم وجود تصور واضح له ى ع ؤدي إل ي

 . الصحيح فيها

امالت االقتصادية وص           . 2 ان       التطور السريع والكبير في المجاالت والمع الفتوى وبي ا ب عوبة متابعته

 . الحكم الشرعي

عدم االستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف وهذا سيؤدي إلى استمرار وجود         . 3

 . المخالفات الشرعية واالعتياد عليها من قبل الموظفين مما يؤدي إلى رقابة صورية ال معنى لها

د اإلدارة          الضغوط التي قد تمارسها إدارة المص     . 4 رف على الهيئة إلباحة بعض التصرفات وقد تعتم

امالت المصرفية               دقائق المع ة الكامل ب ام الهيئ ا          . على عدم اإللم ئلة التي تطرحه من خالل األس

 . بشكل مجزأ ومخالف

ويم     . 5 وم بتق م ال تق واب، ث ؤال وج ى صورة س ا عل ث يقتصر دوره ة بحي ضيق اختصاص الهيئ

ديل ا ديم الب اء وتق ات إلضافة   األخط ة الواجه ل بقي رعية تكم ة ش ذلك واجه رعي، وتصبح ب لش

 . الصبغة الشرعية على المصرف والدعاية أمام جمهور المسلمين
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 : )1(إجراءات تدقيق الهيئة لبعض المعامالت التي يجريها المصرف

 : المرابحة: أوًال
  :يلي ام بالشراء لآلمر المرابحة عمليات في الشرعي التدقيق هيئة على يتوجب

ى تفاصيل  . 1 تمًال عل ل مش ين المصرف والعمي راء ب ر بالش ة لآلم ع المرابح د بي ى عق اإلطالع عل

د من                     رة السماح وأي شروط أخرى والتأآ ه، وفت البضاعة ومقدار األرباح وطريقة السداد ومدت

 . صحة العقد وخلوه من الفائدة

ن      . 2 ة م اعة المطلوب ن البض فات وثم ان مواص ى بي الع عل راء  اإلط ر بالش رض  (اآلم اتورة ع ف

 ). األسعار

ا                      . 3 ورد البضاعة موضح فيه اإلطالع على فاتورة شراء باسم المصرف اإلسالمي صادرة عن م

 . تفاصيل البضاعة المشتراة

 . التأآد من سداد المصرف لقيمة البضاعة. 4

ا م . 5 ن سالمتها وخلوه د م ورد والتأآ ن الم تالم البضاعة م ى محضر اس وب، اإلطالع عل ن العي

 . واإلطالع على محضر تسليم البضاعة إلى العميل موقعه حسب األصول

 . التأآد من سالمة الضمانات من الناحية الشرعية. 6

ة  . 7 ة المعادل االت المؤجل راء وحصر الكمبي ر بالش ل اآلم دفوع للمصرف من قب حصر الجزء الم

 ). لفة مضافًا إليها الربح المتفق عليهالتك(لباقي القيمة البيعية المستحقة على اآلمر بالشراء 

 . التأآد من إجراءات التسجيل ونقل الملكية. 8

راء      . 9 د ش م بع د ت راء ق ر بالش ع لآلم ن أن البي د م ات والتأآ اريخي للعملي ل الت ن التسلس ق م التحق

 . المصرف للبضاعة وحيازته لها وليس قبل ذلك

 : السلم: ثانيًا
  :يلي ما السلم بيع لعلمية مراجعتها لهاخال الشرعي التدقيق هيئة وعلى

 . التأآد من اعتماد نموذج العقد من قبل هيئة الفتوى. 1

 .  معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة منعًا للجهالة– المسلم فيه –التحري من آون المبيع . 2

 . التأآد من آون المبيع مؤجل التسليم إلى أجل معلوم. 3

 .  نقودًا، وألن النقود ال تصلح أن تكون مبيعًاالتأآد من آون المبيع. 4

 . التأآد من آون المبيع مقدور التسليم عند حلول األجل. 5

                                                 
 .ؤسسات المالية اإلسالمية المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للم)1(



115 

 . التأآد من معرفة مكان التسليم. 6

 . من علة الربا) النقود، المسلم فيه(التحقق من خلو البدلين . 7

 . اقدينالتأآد من آون العقد باتًا أي ليس فيه خيار شرط ندي من الع. 8

 . التأآد من تعجيل رأس مال السلم وتسليمه للبائع فعًال في مجلس العقد قبل أن يفترق العاقدان. 9

 . التأآد من بيان رأس المال السلم وأن يكون معروف المقدار. 10

 . التحقق من سالمة الضمانات. 11

 : االستصناع واالستصناع الموازي: ثالثًا

 :يلي بما تقوم أن االستصناع لعملية مراجعتها اللخ الشرعي التدقيق هيئة وعلى

 . التأآد من صفة عقد االستصناع وشروطه بموجب النموذج المعد من قبل هيئة الفتوى. 1

ًا وألن المصنوع في                     . 2 يئًا معين يس ش التحقق من محل االستصناع على أن يكون مبيع في الذمبة ول

 . أن يكون عينًاالغالب إنما يكون من قبيل المعدوم فال يمكن 

 . التحقق من حيث إن ما تم تسليمه مشتمل على المواصفات المشروطة في العقد. 3

 . التأآد من مدة الضمان في عقد االستصناع لضمان عيوب التصنيع. 4

 . وذلك عند إبرام العقد) أن يكون معلومًا(التأآد من تحديد ثمن االستصناع . 5

ود ا  . 6 تقاللية العق ن اس د م ر     التأآ ن اآلخ تقل ع ا مس ل منهم وازي فك ناع الم ناع واالستص الستص

 . وتترتب عليه آثاره بمعزل عن األخر

 . التأآد من سالمة الضمانات لتوثيق الحقوق. 7

 . التحقق من عدم زيادة الثمن لقاء التمديد ألجل السداد. 8

 . التأآد من عدم وجود شروط لقاء تخفيض الثمن عند تعجيل السداد. 9

 . لتحقق من وجود توآيل من المستصنع لمكتب إشراف فني على عملية االستصناعا. 10

ع                 . 11 التحقق من تاريخ البيع وتاريخ استالم المصنوع، حتى ال يقع في بيع المعدوم أي ال يجوز البي

 . قبل استالم المصنوع

د االستصنا        . 12 ين عق ه وب دم وجود رابط بين د من   التحقق من عقد االستصناع الموازي بع ع والتأآ

 . تضمينه نفس المواصفات المذآورة في عقد االستصناع
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  :التالية المراحل على تتم الشرعية الرقابة أن نجد األساس هذا وعلى

 . تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية. 1

 . تنفيذ إجراءات الرقابة وإعداد ومراجعة أوراق العمل. 2

 . توثيق النتائج وإصدار التقرير. 3

ذآورة  المراحل  من  آل  عن مفصًال شرحًا استعرضنا قد وآنا ى  باإلضافة  أعاله،  الم ه  إل  يجب  أن

ة  وإجراءات  سياسات  تطبيق  الشرعية الرقابة هيئة على ة  للجودة  آافي د  النوعي ه  من  للتأآ م  أن  إجراء  ت

ة ًا الشرعية الرقاب ايير طبق ل من الموضوعة الشرعية للمع ة قب بة هيئ ة المحاس ا والمراجع  تللمؤسس

  .واإلسالمية المالية

تقلة  جهة هي الرقابة هيئة فإن وبالتالي ا  مس ا  وله ا  الخاصة  إجراءاته ة  به دقيق  للمراجع ذا  والت  وله

اً  المؤسسة  مساهمي إلى )الشرعية الرقابة هيئة( تقرير إعداد عليها يتوجب فإنه ار  وفق م  الضبط  لعي  رق

ن الصادر )1( ة ع بة هيئ ة المحاس ين :والمراجع ة تعي ة هيئ رعية الرقاب ا الش ا وتكوينه  وإن وتقريره

  .المؤسسة إدارة عاتق على تقع المعيار هذا تطبيق مسؤولية

 : )1(العناصر األساسية في تقرير هيئة الرقابة الشرعية
  :التالية األساسية العناصر على الشرعية الرقابة هيئة تقرير يحتوى أن يجب

 .  عنوان التقرير ويجب أن يكون مناسبًا. 1

وانين                     . 2 ا تقتضيه ظروف التكليف والق ة المناسبة وم الجهة التي يوجه إليها التقرير من حيث الكيفي

 . واألنظمة المحلية

 : بحيث يوضح الغرض من االرتباط مثل. الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية. 3

 : وفقًا لخطاب التكليف، يجب علينا تقديم التقرير التالي

ذ. 4 ل ال ة العم ة  وصف طبيع بة ومراقب راءات المناس ارات واإلج ذ االختب ث تنفي ن حي م أداؤه م ي ت

ل ث    . العم ن حي م فحصها م ة ت وائم المالي أن الق د ب ًا واضحًا يفي ر بيان ويجب أن يتضمن التقري

ة                          وق الملكي ين أصحاب حق اح ب ع األرب ه في توزي تناد إلي م االس ذي ت مالئمة األساس الشرعي ال

د           و. وأصحاب حسابات االستثمار   أن جميع المكاسب المحصلة من قبل المصرف غير الشرعية ق

 .  صرفت في أعمال خيرية

                                                 
 . مصدر سابق، معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة اإلسالمية)1(
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المية وأن إدارة           . 5 ريعة اإلس ادئ الش ام ومب ة بأحك زام المؤسس أن الت ق بش ا يتعل رأي بم داء ال إب

امالت تمت         . المؤسسة هي المسؤولة عن االلتزام بصورة صحيحة        ات والمع ود والعملي وأن العق

 .  ومبادئ الشريعة اإلسالميةوفقًا ألحكام

ؤرخ                      : تاريخ التقرير . 6 ر وأن ت ي يشملها التقري رة الت ين الفت ة الشرعية أن تب ة الرقاب يجب على هيئ

ة ة الرقاب ام عملي اريخ إتم ر بت ه . التقري م ب ذي ت اريخ ال ل الت ر قب ؤرخ التقري ا أال ت الي عليه وبالت

 . توقيع أو اعتماد القوائم المالية من اإلدارة

 . يجب توقيع تقرير هيئة الرقابة من آافة أعضائها. 7

 : )1(العناصر األساسية في تقرير الرقابة الشرعية الداخلية
 : يتعين على رئيس الرقابة الداخلية ما يلي

 . مناقشة النتائج والتوصيات مع األطراف اإلدارية المناسبة قبل إصدار التقرير النهائي آتابيًا. 1

ابي                      وعند االنتهاء   . 2 ر آت داد تقري ة إع ة الداخلي يس الرقاب ى رئ ة يتعين عل ة الداخلي من عملية الرقاب

ربع سنوي على األقل يوقع من قبله موجهًا إلى مجلس اإلدارة ونسخة إلى هيئة الرقابة الشرعية                 

 . واإلدارة

 . أن يكون التقرير موضوعيًا وواضحًا في موعده. 3

 . رقابة الشرعية الداخليةيوضح التقرير غرض ونطاق ونتائج ال. 4

 . رأي المراقبين الشرعيين الداخليين. 5

 . توصيات حول التحسينات المستقبلية والعمل التصحيحي واألداء المتميز. 6

ة         . 7 يات النهائي ائج أو التوص أن النت ا بش تم مراجعته ي ي ات الت ر أراء الجه مل التقري ب أن يش يج

 . للرقابة الشرعية الداخلية

د  المناسب  اإلجراء  آان إذا ما لمعرفة بالمتابعة القيام الداخليين الشرعيين المراقبين على ويتعين  ق

  .الشرعية باألمور تتعلق أخرى توصيات أية ومتابعة النهائية النتائج بشأن اتخذ

  :يلي ما إنجاز الداخلية الشرعية الرقابة إدارة على يتوجب وبالتالي

 . ابة الشرعية الداخليةوضع خطط للقيام بمسؤوليات الرق. 1

 . وضع سياسات وإجراءات آتابية إلرشاد موظفي الرقابية الشرعية الداخلية. 2

 . وضع برنامج الختيار وتطوير أداء موظفي الرقابة الداخلية. 3

 . التأآد من تنسيق جهود الرقابة الشرعية الداخلية وهيئة الرقابة الشرعية بصورة مناسبة. 4

                                                 
 . المصدر السابق نفسه)1(
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 الفصل الخامس 
 اإلطار المحاسبي للمصارف اإلسالمية

 : مقدمة المحاسبة في اإلسالم
 : ينقسم الفقه اإلسالمي إلى شقين

 .ويمتاز بالثبات بتوالي العصور واألزمان)  الصيام–الصالة (خاص بالعبادات : األول �

 . خاص بالمعامالت ويمتاز بالتطور مع الحاجيات البشرية المتجددة: الثاني �

نظم  ع  اإلسالم  وي واع  جمي امالت  أن اً  اإلنساني  المجتمع  داخل  المع ًا،  تنظيم الي  دقيق إن  وبالت م  ف  عل

الي  النشاط لقياس المالية األحداث بتسجيل يقوم الذي االجتماعية العلوم أحد هو المحاسبة  ضوء  في  الم

ة  بصفة  المجتمع تفيد صادقة تقارير تقديم بهدف علمية، مبادئ  المشروع  في  المصالح  وأصحاب  عام

  .خاصة بصفة

 واحد  جانب  من رقمية عالقات عن يعبر الحساب لعلم مرحلي تطور هو المعاصر المحاسبة وعلم

بة بخالف ي المحاس ر الت ن تعب ة ع ين حرآ رفين ب انبين أو ط تم ج اب ي ي الحس ل ف ا آ ة منهم  بالكتاب

  .)1(الدقيقة

 : )2(التطور التاريخي للحساب في اإلسالم
اة ال مقومات  أهم هو المال إن دى  حي ه  البشر  ل درس  أن الواجب  من  فإن وم  تطور  ن  تخدم  التي  العل

  ).المحاسبة علم( ومنها المال معرفة

  :السماء من األول لألمر تنفيذًا وإتقانها الكتابة بتعلم قدرته جلت اهللا أآرمنا وقد

 ). 1(سورة العلق ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(

د  ويجب الصيد هي والكتابة الطير مثل العلم أن :الشافعي اإلمام يقول وآما ا  قي ا ( طيورن  )معلوماتن

  ).تضيع( تطير ال حتى فرصة أقرب في )بالكتابة( بالصيد

  :تعالى يقول البشر ألعمال العباد رب تسجيل وفي

يباً     ( ك حس وم علي ى بنفسك الي ك آف رأ آتاب ورًا، اق اه منش ًا يلق ة آتاب وم القيام ه ي رج ل ) ونخ

 )13( اإلسراء

                                                 
 .19محمد آمال عطية، ص.  مصدر سابق، د)1(
 . المصدر السابق نفسه)2(
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تقاتها  )الحساب ( آلمة وردت وقد األرقام، دالالت علم بأنه الحساب لفقهاءا ويعرف رة  48 ومش  م

واحي  في الحساب أثر تقدير على دليل اهللا آتاب في الكثرة بهذه الحساب ورود وأن الكريم، القرآن في  ن

  :متنوعة مواضيع عن لتعبر الكريم القرآن في الكلمة هذه وردت وقد .المختلفة الحياة

وا عدد السنين والحساب           ( :تعالى قوله مثل الحساب علم عن تعبر ةفتار ازل لتعلم در من ) 5)(وق

  سورة يونس

  :تعالى قوله مثل العباد أعمال قياس عن تعبر أخرى وتارة

ة من خردل                          ( ال حب ان مثق م نفس شيئًا، وإن آ ة، فال تظل وم القيام ونضع الموازين القسط لي

 ). سورة األنبياء 47) (أتينابها وآفى بنا حاسبين

رزق  واهللا( تعالى قوله في والمعنوية المادية القيم عن لتعبر ومرة ر  يشاء  من  ي  212( )حساب  بغي

  ).البقرة سورة

  :يلي ما ذلك في ودليلنا الكريم، القرآن في )10-1( للحساب الرئيسية األرقام جميع وردت وقد

 ).  سورة المائدة10) (العاملينوآتاآم مالم يؤت أحدًا من : (في قوله تعالى) 1(رقم  �

ام  � الى ) 4-3-2(أرق ه تع ي قول اع  (ف الث ورب ى وث اء مثن ن النس م م ا طاب لك انكحوا م  11) (ف

 ). سورة النساء

 ).  الكهف12) (ويقولون خمسة سادسهم آلبهم رجمًا بالغيب(في قوله تعالى ) 6-5(رقمي  �

 ).  الحاقة13) (ية أيام حسومًاسخرها عليهم سبع ليال وثمان(في قوله تعالى ) 8-7(رقمي  �

 ).  النمل14) (وآان في المدينة تسعة رهط يفسدون في األرض: (في قوله تعالى) 9(ورقم  �

 ).  البقرة15) (تلك عشرة آاملة: (في قوله تعالى) 10(ورقم  �

رة  115 وهي  اآلخرة آلمات عدد تساوي الدنيا آلمات عدد نفس  م دد  وب ول  الع الى  ويق نهم  ( تع وم

  ). البقرة16) ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارمن يقول

ور،  التوارة، األنجيل، القرآن،( السماوية الكتب جميع أسماء ورود ود  الصحيفة،  الزب  وآل  ).التلم

 ).  الحجر87) (ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم( :تعالى يقول حروف سبع من منها

  .آيات وسبع حروف سبعة من )الفاتحة( الكتاب أم أن آما
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انوا  العباسي  العصر  إلى الجاهلية منذ العرب أن المعروف ومن د  يستخدمون  آ  في  والحساب  الع

ورهم ة أم ع من العملي يم وشراء بي ائم وتقس اس واإلرث الغن ل األراضي وقي وزن، والكي داد وال  فاألع

  .األرقامب ال بالكلمات عندهم تدون آانت والكميات

م رك ث ذه العرب ت ة ه ة الطريق وا الهجائي ى وانتقل ام إل رقيم نظ دي الت د الهن د بع ام توحي ي األرق  ف

ة اللهجات ر .المختلف تعمال وانتش ام اس ي األرق الد ف دلس ب رب األن ي، والمغ ا العرب ت ومنه ى انتقل  إل

  .العربية أو الهندية األرقام باسم وعرفت أوروبا

و  :)1(الحساب  في  العرب مشاهير أهم ومن ن  الكرخي  بكر  أب اء  واب اث  المراآشي  البن دين  وغي  ال

د  أبو – الكاشي ذي  الخوارزمي  اهللا عب ه  ظل  ال وم  في  األول آتاب ل  الحساب  عل ى  ونق ة  إل د  .الالتيني  ولق

ي ال حساب عن ي الم د ف اء الرسول عه دين، والخلف ك الراش ة وذل ال ألهمي ي الم اة ف ة الحي  االجتماعي

  ).الكهف 46( )الدنيا الحياة زينة والبنون مالال( واالقتصادية

راً  أو صغيرًا تكتبوه أن تسئموا وال( حجمها صغر مهما األموال بكتابة تعالى اهللا أمرنا وقد ى  آبي  إل

ه رة 282( )أجل د )البق تعمل وق ي اس ه اهللا صلى النب لم علي اًال وس ع رج اة لجم ان والصدقات، الزآ  وآ

ان  ذلك، وغير وصرف تحصيل من األموال بكتابة ويأمر يحاسبهم ة  وآ و  الخليف ه  يحاسب  بكر  أب  عمال

ة  ال حتى  بدق ه  ق ه ل اً  عامل ا( يوم ابان،  أهم دنيا  وحساب اآلخرة  في حساب  حس ان )ال تقدم عمر  وآ  يس

  .للمحاسبة سنة آل مرة عماله

  :عمر له فيقول فيغضب وقاص أبي بن سعد يحاسب آان الخطاب بن عمر أن األثر في ورد ولقد

ال  غضبه ذهب إذا حتى ويضاحكه )أخيك على تدعو أال عليك عزمت( ه  وق الَ ( ل إن  نتحاسب  تع  ف

وم ( غد  من عليك أيسر اليوم ة  ي وم  ومن  )القيام ه  ُمجاب  سعد  دعاء  أن المعل  المبشرين  العشرة  من  ألن

ه  اهللا صلى الرسول لهم شهد والذين بالجنة لم  علي ة  ودعوتهم  وس يدنا  مجاب ه  سعد  وس  نبي ال من  دعوة  ل

 ).دعوته وأجب رميته سدد اللهم( وأمي أبي فداك سعد ارمي :الدعاء باستجابة والسالم الصالة عليه

ة،  بنودها وصرف تحصيل من األموال آتابة بأنه الحساب علم ويعرف ا  المختلف ك  يستلزمه  وم  ذل

  .المختلفة الخزائن على ورقابة حسابية عمليات من

وت  خاصة  مراسيم  عدة وجد العباسي والعصر األموي العصر وفي ال  ببي ى  تشير  الم ة  أن إل  مهن

  :يلي ما المراسيم هذه في ورد فقد عالية درجة إلى تطورت قد الحساب

                                                 
 .34 المصدر السابق نفسه، ص)1(
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 . ضرورة آتابة األموال بالرقم اإلجمالي والخصم الصافي وإثبات جميع العمليات المالية. 1

 . م اإلجمالييجب أن يكون التسجيل واضحًا ومضبوطًا بشكل تفصيلي مع الرق. 2

 . االعتماد على المستندات الثبوتية في آل عملية حسابية. 3

 . تحفظ األموال بموجب نظام سليم يحقق الرقابة عليها. 4

 .يلزم اعتماد المستندات والعمليات الحسابية من الجهة صاحبة االعتماد والتي يحددها النظام. 5

 .  التي قامت بتسجيل العملياتوجوب مراجعة الحسابات من قبل جهة خارجية غير. 6

امالت  أصول  من  الكثير المسلمين من أخذت قد األوروبية الدول أن ويبدو ات  المع  الحسابات  وإثب

  .مراجعتها وطرق الدفاتر في

دول  في  الجامعات بعض بأن ذآرت والتي )1(اإلماراتية االتحاد صحيفة أثارته ما وهذا ة  ال  األجنبي

ا،  بعض  في  )اإلسالمي  صاد االقت( مادة بتدريس يقومون ذا  أن رغم  آلياته م  ه م  العل ق  ل د  يل ة  بع  المكان

ة ين الالئق ات ب ة، الدراس ه العربي ان وأن ة آ ذلك، نتيج ور ل ام ظه د اهتم ة متزاي الم بدارس ين اإلس  ب

  .واألوربيين األمريكيين وخاصة العالم في آبيرة ومجتمعات قطاعات

ايمز  (تضمنت صحيفة    :فمثًال و    24في عددها     ) الفايننشال ت  دراسة عن المصارف       1978 يولي

 . اإلسالمية ومبررات ظهورها ودورها في التنمية والمقارنة بينها وبين المصارف التجارية

ام    � نطن ع ة واش ت جامع ا   1980قام ية عنوانه ة دراس ة حلق ديث  ( برعاي الم الح الم والع ) اإلس

ذي لع             دور ال ريكيين وأدهشهم ال انية من            اجتذب عددًا آبيرًا من األم اة اإلنس ه اإلسالم في الحي ب

 . النواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية

ا  اإلسالم،  في  المحاسبة  مجال في عدة مؤتمرات بعقد العربية الدول بدأت وقد ات  ظهرت  آم  آتاب

 العربي  االقتصاد تواجه التي التحديات على للقضاء توصيات بها وصدرت المالية الحقائق عن متزايدة

  .المعاصر عالمنا في

 : األصول العلمية للمحاسبة
بة إن ي المحاس الم ف ا اإلس د له ة قواع ا ثابت ن تميزه بة ع رة المحاس وف المعاص تعرض وس  أس

  :العلمية واألصول القواعد هذه بعض باختصار

 ).  الرحمن9) (وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان: ( قال تعالى:دقة القياس. 1

                                                 
 . سعيد لوناه)1(
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  .العام للمجتمع والرخاء والسعادة والرقي العدالة يوفر ياسالق ضبط إن

بية . 2 رة المحاس لم    : الفت ه وس لى اهللا علي ول ص ول الرس ه     (يق ول علي ى يح ال حت ي م اة ف ال زآ

ذا              ). الحول ة وه ة الحالي رة المالي ابقة عن الفت ة الس رة المالي ى استقالل الفت دل عل وهذا الحديث ي

 . ت الضريبية في المحاسبة المعاصرةيتفق مع مبدأ استقالل السنوا

اريخي . 3 جيل الت الى : التس ول تع ه   : (يق ى أجل رًا إل غيرًا أو آبي وه ص ئموا أن تكتب  282) (وال تس

 حرص اإلسالم على آتابة وتسجيل المعامالت مهما آان حجمها وذلك منعًا من النسيان                ).البقرة

 . حسب نوع الوارد والمنصرفوآان يتم التسجيل في بيت المال على أساس نقدي وعيني 

ى  ) نقود(وأثمان ) أعيان(إلى عروض   ) األصول( يبوب المال    :تقويم األصول . 4 وتقسم العروض إل

ة   (وعروض للتجارة     ) أصول ثابتة (قنية   ى ذهب وفضة وورق           ) أصول متداول ود إل وتقسم النق

ى           . نقدي ه إل ى    وتقوم األصول على أساس القيمة الجارية، وهو أمر ال ينظر في ا إل  الماضي وإنم

 . الحاضر والمستقبل أي ال يأخذ بمبدأ التكلفة التاريخية

ين              : الموضوعية المستندية . 5 ال تتب يتم التسجيل في دفاتر الحسابات بموجب مستندات ففي بيت الم

 : لنا أن هذه المستندات منها

 ). البراءة(يه مستند خارجي يعطى لمن يقوم بسداد أي شيء إلى بيت المال وآان يطلق عل. أ

 ). الشاهد(مستند داخلي يعد في الديوان آي يستخدم بعد ذلك في التسجيل ويطلق عليه . ب

 استخدم المحاسبون رموزًا معينة في عمليات المحاسبة للدفاتر المختلفة وآانت            :ترميز الحسابات . 6

ا                     ذا م ا، وه ة للمسؤولين عنه ات العاجل داد البيان د إع وم بنظام      تستخدم هذه الرموز عن يعرف الي

 . المحاسبي الموحد المطبق في سوريا ومصر ولبنان وهو ما يعرف بالتبويب

ا                :التقارير الدورية . 7 اذ قراراته إلدارة التي تساعدها في اتخ ى ل  باعتبار المحاسبة هي األداة األول

وم بإع  ة ويق رات دوري ى فت ال عل ات لبيت الم رادات والنفق وم بحساب اإلي إن المحاسب يق داد ف

 . مجموعة من التقارير والقوائم الدورية التي تعرض على اإلدارة في فترات محددة

 : اتخذ اإلسالم نظام التوحيد المحاسبي للبيانات المعروضة حتى تزيد فائدتها: التوحيد المحاسبي. 8

 . الفترة المالية هي الحول ابتداًء من أول محرم وحتى نهاية ذي الحجة. أ

 ).  النقد– الكيل –الوزن (القياس توحيد وحدات . ب

 . تسجيل آافة المعامالت المالية آلها سواء آانت صغيرة أو آبيرة القيمة. جـ
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تقبلية دون                      . د ة والمس ة الحالي ة المنفع ى أساس نظري ع األصول عل ويم المحاسبي لجمي توحيد التق

 . اعتبار للتكلفة التاريخية

 .  الديات– الترآات –ام الزآاة استخدام معدالت موحدة في تطبيق أحك. هـ

 . إتباع الثبات في التطبيق من سنة ألخرى. و

 : )1(المقابلة بين اإليرادات والمصروفات. 9

ا رز وهن بة هدف يب بة المحاس ى بالنس اس إل ربح قي دوري ال ائج ال ال ونت رة عن األعم ة الفت  المالي

رادات  اختالف  رغم  الزآاة، وعاء وتحديد الشرآاء نصيب لتحديد وذلك  المعاصرة  المحاسبة  عن  اإلي

ابها  في  اإلسالمية  المحاسبة  تأخذ حيث رادات  حس م  التي  اإلي البيع  تتحقق  ل ل  ب اح  مث ادة  أرب دير  إع  التق

تبعد ن وتس ات م ة النفق ات آاف رف .االحتياط ات وتعت ا بالمخصص ر بمفهوم رف وال المعاص  تعت

  .الزآاة وعاء من يخصم ال االحتياطي فإن وبالتالي .باالحتياطات

  :هما وعائين بقياس المحاسبة وتهتم

ويم بضاعة                     : وعاء الزآاة . أ اح تق ل أرب ة مث ر المحقق اح غي اء ويشمل األرب وهو يمثل صافي النم

 . أخر المدة بسعر السوق

دأ                    . ب ذا المب د ويسمى ه وعاء األرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد استبعاد األرباح التي لم تتحقق بع

 . أي تحويله إلى صورته النقدية وهذا شرط  ليصبح الربح قابًال للتوزيع) نضوض المال(

 : اإلفصاح في البيانات. 10

ات  الكامل اإلفصاح يقر فهو الغش، أو اإلخفاء أو بالتدليس يعترف ال اإلسالم إن ر  والتي  للبيان  تعب

  .األعمال ونتائج وااللتزامات األصول حيث من للمشروع المالي الوضع عن بوضوح

 : محاسبة رأس المال
 التي  الثروة من الجزء ذلك يمثل وهو )المال أصل( به يقصد تعبير اإلسالمي الفكر في المال رأس

د  فتعرف المستثمرة األموال أما المشروع، بداية عند للتجارة تخصص اء  عن ال ( الفقه  وهو  )التجارة  م

  .المال رأس مفهوم من أوسع مفهوم

  .سليمًا )المال رأس( المال أصل آان إذا إال )ربح( فضل ال أنه يعتبر واإلسالم

ه  اهللا صلى الرسول ويقول لم  علي ل  :وس ل  المؤمن  مث اجر،  مث لم  ال الت ه  يس ح  ل ى  رب لم  حت  رأس يس

  ).فرائضه أي( .عزائمه له تسلم حتى نوافله له تسلم ال المؤمن آذلك ماله،

                                                 
 .45 المصدر السابق نفسه، ص)1(
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ع  ال وأنه المال، لرأس وقاية الربح أن في الفقهاء ويتفق ى  توزي ة  المشروع  أصحاب  عل اح  ألي  أرب

د إال ة بع ى المحافظ ال رأس عل ي الم الربح .الحقيق ابع ف ال ورأس ت ال أصل، الم لم ف ربح يس دون ال  ب

  .المال رأس سالمة

  :المال رأس صحة في الواجبة الشروط ومن

 . يجب عدم المغاالة في تحديد رأس مال المشروع إال بما يفي تحقيق أغراضه. 1

 . جب أن يكون رأس المال مدفوعًا بالكامل وال يكون بعضه مستحقًا في ذمة أصحاب المشروعي. 2

ل، ألن اإلسالم         . 3 ال بالكام يجب عدم زيادة رأس المال عن المال المطلوب حتى يمكن استثمار الم

 . يكره أن يحجز المال دون تنميته

ر  . 4 ه المق ذ أهداف الزم لتنفي ن ال ال ع ل رأس الم وق  يجب أال يق ة الضمان لحق ل قيم ى ال تق رة حت

 : وتختلف معالجة رأس المال تبعًا لنوعيه الشرآات في الفقه فيما إذا آانت. الدائنين

  .المضاربة شرآات – األموال شرآات أو األشخاص شرآات

ة  حقوق إثبات عملية فإن وبالتالي وال  األشخاص  حسب  الملكي ا  تختلف  ال واألم  حسب  تثبت  وإنم

  .عليها المتعارف اسبيةالمح القيود

ا  ما أما ذا  في  يهمن ال  رأس محاسبة  هو  الموضوع  ه د  .المضاربة  شرآات  في  الم ا  لق ى  تطرقن  إل

وم  حيث  من  الخامس  الفصل في المضاربة اريف  المفه ا  وآل  والتع ق  م ا  يتعل ة  من  به  الشرعية  الناحي

ات  هو  الفصل  ذاه في يهمنا وما .اإلسالمية المصارف في االستثمار صيغ من صيغة بصفتها  رأس إثب

  .ومحاسبتها بالمضاربة الخاص المال

 : حسابات المضاربة
  :يلي ما المال رب دفاتر في يظهر فإنه واحدًا والمضارب واحدًا المال رب آان إذا

  ) ( رقم المضاربة حساب من

 البنك أو /الصندوق /حـ إلى 

  :يلي آما المضاربة أعمال لجميع تفصيلية حسابات فتح يتم المضارب دفاتر في أما

  البنك /الصندوق /حـ من

 المال لرب التزامات /حـ إلى 
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ظ ا ونالح ه هن م أن تح ت اب ف ات حس ال رب التزام دًال الم ن ب اب م ال رأس حس ي الم اتر ف  دف

ذا المضارب اتج وه ة أن عن ن ين العالق وال أصحاب ب ة ذات والمضارب األم  وليست خاصة عالق

  :مشارآته

ائر،  األرباح فيها ترحل األموال ألرباب جارية حسابات فتح ويلزم ة  ففي  والخس اق  حال ى  االتف  عل

  :اآلتي حسب المضاربة دفاتر في الحسابية القيود تكون المضاربة، أموال ضمن األرباح إضافة

   التوزيع /حـ من

 )أ( المال رب جاري /حـ إلى 

 ).الفترة عن المضاربة أرباح توزيع(

   )أ( المال رب جاري /حـ من

 )أ( المال لرب التزامات /حـ إلى 

 )للمضاربة األرباح إضافة(

د در وق ارف تص المية المص رآات أو اإلس ة الش كوآًا المختلف اربة ص ة للمض ي رغب ل ف  تموي

ه  التوسع أو نشاطها تمكن  حتى  في ر  عدد  ي اب  من  الجمهور  من  آبي ا  االآتت ة  فيه ة  تنظيم  في  ورغب  قيم

  .المدفوعة الحصص

ي ة وف اد حال ى االعتم ذه عل تم الصكوك، ه دًال المضاربة صكوك حساب توسيط ي  حساب من ب

وال  أرباب آان إذا أنه االعتبار بعين األخذ مع المال، لرب التزامات  في  المساهمين  مع  مشترآين  األم

اب  من المودعين حساب عن المساهمين حساب فصل يجب فإنه واحدة مضاربة وال  أرب  الختالف  األم

  .للمشروع بالنسبة فريق آل يعةطب

 : أنواع الحسابات وهيكلها في المصارف اإلسالمية
اً  مصدراً  اإلسالمية  المصارف  في  الحسابات  تشكل ا  مصادر  من  هام ة  أمواله ذه  ألن الخارجي  ه

ل  الحسابات  أصحاب  وعلى المساهمين على مجز عائد وتوزيع الربح تحقيق تستهدف المصارف  ويمث

حاب ابات أص ي الحس ذه ف ارف ه ب المص ال رب جان ي الم اربة ف ل المض رف ويمث ب المص  جان

  .فيها المضارب

د  الشرعية فالمضاربة ود  تع ري  العم ذه  الفق ا  االستثمار  طرق  حيث  من  المصارف،  له  ومن  .فيه

ذه  وتصنيف ألرباحهم، الحسابات ألصحاب استحقاق في الشرعي األساس حيث ا  الحسابات  ه  وترتيبه
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ان ا وبي تحقه م ا لآ يس ن منه بة م ي نس ربح ف ارآة أو المضاربة وإطالق .ال ب المش ه يترت وع علي  تن

  :التالية األنواع لتشمل اإلسالمية المصارف في وتعددها االستثمارية الحسابات

 ). ألجل(الحسابات الثابتة . 1

 ). ودائع بإخطار(الحسابات الخاضعة إلشعار . 2

 . حسابات التوفير واالدخار. 3

ة  التجارية المصارف في عنها اإلسالمية المصارف في الحسابات هيكل ويختلف  لألسباب  التقليدي

  :اآلتية

ك من                        . 1 ربح وذل ا يمكن من ال ى تحقيق أقصى م أن المصرف اإلسالمي مصرف تنموي يسعى إل

 . خالل تشغيل واستثمار األموال الموجودة لديه

 . قوًال وعمًالالمصرف اإلسالمي مصرف عقيدي يلتزم بأحكام الشريعة . 2

ا  يختلف  اإلسالمية  المصارف  في  الحسابات هيكل فإن ولهذا ة  المصارف  في  عنه ذي  التقليدي  وال

  .األولى المكانة االستثمارية الحسابات فيه تحتل

 : المحاسبة المالية في المصارف اإلسالمية
ة  المحاسبة تهدف ى  المالي ات  تنظيم  إل ة  البيان ة  المالي د  بالمشروع  المتعلق ى  يمهاوتق وائم  شكل  عل  ق

ة  – المالي المرآز قائمة – الدخل قائمة( مالية دفقات  قائم ة  الت وم  )النقدي ديم  وتق ذه  بتق ات  ه ة  البيان  الفعلي

ال  عن واإلجمالية زه  المشروع  أعم الي  ومرآ ى  الم ة  األطراف  إل  والمصارف  آالمستثمرين  الخارجي

  :التالية بالصفات المالية المحاسبة صفوتت وغيرهم، العالقة ذات الحكومية والجهات والمستهلكين

ل         . 1 ة داخ ات ذات العالق بية والجه ات المحاس تخدمي المعلوم ع مس م جمي تفيدة ه راف المس األط

 . المنشأة وخارجها

ًا                . 2 تقلة وأحيان دوائر مس تقدم المعلومات المحاسبية للدوائر المالية والمحاسبية وعادة ما تكون هذه ال

 . جهة واحدة ضمن المؤسسة

 . إن وحدة القياس المستخدمة هي النقد وآل مصرف يستخدم نقده الوطني آأساس لوحدة النقد. 3

 ). الماضية(وتعتمد على عنصر الزمن في الحصول على المعلومات التاريخية . 4

 . مصدر البيانات النظام المحاسبي للمنشأة. 5
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ل، حيث           وي) الماضية(تعتمد التقارير على البيانات التاريخية      . 6 أة آك ارير المنش شمل نطاق هذه التق

 . ينصب اهتمامها على نتيجة أعمال المنشأة ومرآزها المالي آكل

ا                 . 7 اهيم المحاسبية المتعارف عليه ادئ والفروض والمف إعداد وعرض وتحليل البيانات تحكمه المب

 . لضمان عرض هذه البيانات عرضًا موضوعيًا

ن،            بيانات المحاسبة المالية موضو   . 8 عية ينخفض أثر العنصر الشخصي فيها إلى أدنى مستوى ممك

ارف       بة المتع اهيم المحاس روض والمف ادئ والف ار المب ي إط ا ف ها وتحليله دادها وعرض تم إع ي

 . عليها

ور إن ة والمؤسسات المصارف ظه ة مؤسسات بصفتها المالي بيًا حديث ر والتحدي نس ذي الكبي  ال

 أنسب  عن  تبحث أن إلى أدى فيها، توجد التي للمجتمعات خدمة هاأقدام وتثبيت وجودها إلثبات تواجهه

اليب داد األس ق إلع ايير وتطبي بية مع ة محاس اون مالي ع بالتع ين م ن المهتم ي االختصاص ذوي م  ف

ريعة ن الش ة م ي ناحي بة وف ن المحاس ة م تمكن أخرى ناحي ن لل ديم م ات تق ة معلوم وق آافي ا وموث  به

  .ليةالما القوائم لمستخدمي ومالئمة

ا بة أن وبم م المحاس اعي عل أثر اجتم ة يت ي بالبيئ د الت ا يوج ن فيه م وم ي ث ون أن ينبغ دافها تك  أه

ة  وتشمل البيئة تلك مع متفقًة ومعاييرها ومفاهيمها ا  جوانب  البيئ ة  الشرعية  منه  واالقتصادية  والنظامي

ة توى واالجتماعي ور ومس ر تط ق الفك بي والتطبي ذلك المحاس د ل ا الب ن له ون أن م اك تك  ضوابط هن

  :التالية لألسباب وذلك اإلسالمية المصارف عليها تعتمد ومعايير

م                    . 1 ر من أه ا تعتب إن معايير المحاسبة السائدة في معظم بلدان العالم تختلف من بيئة إلى أخرى ألنه

 .أوجه االختالف للمتطلبات الشرعية ذات األثر على أعمال المصارف

ات الشرعية              هناك اختالف هام بين ال    . 2 مصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية يكمن في المتطلب

 . واختالف الجوهر المالي للعديد من معامالتها

ا . 3 ي يحتاجه ك الت ة عن تل وائم المالي تفيدون من الق ا المس ي يحتاجه ات الت ة المعلوم اختالف نوعي

 . مستخدمو القوائم المالية في المصارف التقليدية

دفق  قائمة الدخل، قائمة المالي، المرآز( المالية لقوائما أن إلى ونظرًا دي  الت م  من  )النق  منتجات  أه

وائم  مستخدمي واحتياجات متطلبات تلبية أهدافها أهم من وأن التقارير، من المالية المحاسبة ة  الق  .المالي

ددة،  المعلومات  من واحتياجاتهم متطلباتهم أن وحيث اً  وتتضارب  وتختلف  متع ا  مكن ي وال أحيان  تلبيته
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د  بفعالية أجله من تعد الذي الغرض يخدم مفيد نحو على جميعًا م  فق ا  النظر  ت ه  يمكن  فيم ا  تحقيق  من  منه

  .وعادل متوازن نحو على اعتمادها سيتم التي واالحتياجات المتطلبات وتحديد المالية المحاسبة خالل

تنتج ا يس بق مم ور س ر تط بي الفك ان المحاس ات وبي تخدمي فئ اريرالت مس ة ق ث المالي ن بحي  يمك

  :فئات ثالث إلى تقسيمها

 ). المسؤولين العاملين. (مستخدموا القوائم المالية من داخل المصرف. 1

 ). متطلبات الرقابة ومنها البنوك المرآزية(الجهات ذات السلطة النظامية . 2

اليين     –المساهمين  (المستخدمون الذين ليس لهم سلطة نظامية وال إدارية مباشرة          . 3  المستثمرين الح

 ).  مراآز الدراسات والبحوث– الباحثين – المحللين الماليين –

 الخاصة  األهداف  دراسة واقع من المالية المحاسبة خالل من تحقيقه يمكن فيما النظر تم ذلك وبعد

ا  تتأثر التي للبيئة وفقًا المفاهيم ودراسة اإلسالمية للمصارف المالية للمحاسبة  اإلسالمية  المصارف  به

  :تحديد من لنا فالبد وعليه

 . األهداف الخاصة للمحاسبة المالية في المصارف اإلسالمية �

 . المفاهيم العامـة للمحاسبة المالية في المصارف اإلسالمية �

 : أهداف المحاسبة والتقارير المالية للمصارف اإلسالمية
وازن  الشريعة  مبادئ إن اً  ت ين  دائم رد  مصلحة  ب ة  أساس  وأن المجتمع  ومصلحة  الف ة  حرآ  العجل

ادية ي االقتص ع أي ف ي مجتم ة ه تثمار عملي يس .االس ل ول راد آ ديهم األف درة ل ى الق تثمار عل  االس

ا ومن المباشر، أتي هن ة ت ذاب المصارف دور أهمي دخرات الجت راد م ا األف ى وتحويله تثمارات إل  اس

  .والمجتمع للفرد مفيدة

ق يتسنى ولكي تثمار تحقي د االس وافر أن من الب ة تت راد ثق ي األف درة ف ى المصارف ق ق عل  تحقي

وافر  لم وإذا .لديها أموالهم استثمار من أهدافهم ك  تت ة  تل د  الثق ر  يحجم  فق راد  من  آثي  االستثمار  عن  األف

 مشروعة  وبأساليب بكفاية أموالهم استثمار على قادرة المصارف أن من التأآد على قدرتهم عدم بسبب

وبها ال ائبة تش أتي الو .ش ذه ت ة ه ن إال الثق الل م ديم خ ات تق د معلوم ى تؤآ درة عل ذه ق  المصارف ه

  .معها والمتعاملين المستثمرين أهداف لتحقيق

 وسورية  مصر  ومنها األموال جامعي ظاهرة من العربية الدول بعض في حصل ما هنا ننسى وال

اً م اإلسالمية  الشريعة  أساس على الربحية مبدأ شعارًا اتخذوا والذين اليتهم  نطلق ى  لفع رغم  عل  أن من  ال

ديها  اإلسالمية المصارف فتح في العربية الدول أوائل من مصر ا  ل د  سوريا  بينم  المصارف  باشرت  فق
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ام  في لديها اإلسالمية اً  2007 ع انون  إلحداث  تبع م  الق ام  35 رق ى  2005 لع رغم  عل  جامعي  أن من  ال

رة  آانت 1994 لعام 8 رقم لقانون صدور يةولغا 1985 عام من والممتدة الفترة تلك في األموال  مزده

ربح  عن بحثًا حولهم الناس التفاف إلى أدى ومما األشخاص من مجموعة قبل من األموال جمع بفكرة  ال

داً  ليضع آنذاك 94 لعام 8 رقم القانون جاء ثم .الحالل ذه  ح ه  إال الفوضى  له م  أن الج  ل  بشكل  المشكلة  يع

وة  انخفاض  زيادة إلى أدى مما األزمة حدة تفاقم من زاد بل وعلمي موضوعي  السوق  في  الشرائية  الق

اس  أموال أرصدة بقاء إلى نتيجة السورية دى  الن ودعين  ل م  ومن  الم يم  ث ذه  تقس وال  ه ين  مناصفة  األم  ب

ذه  في آأسهم المال وأصحاب عليه مستحقة آذمة األموال جامع ى  تحولت  التي  الشرآات  ه  شرآات  إل

دء  فإن وبالتالي مساهمة ذا  الب ان  العمل  به ة  لوضع  نتيجة  آ  وآنت  أشخاص  بصفة  اإلسالمية  المواجه

ل  الشرآات  تلك تربح لم اآلن إلى مساهمة شرآات إلى التحويل تاريخ ومن ذلك على شاهدًا آنذاك  في  ب

  .مستمرة خسارة

ى  باإلضافة تشمل اإلسالمي المنظور في المالية والمحاسبة ين  إل وق  تعي  الوضع  عن  الكشف  الحق

  .والحرام الحالل بين التمييز فيها يراعي خاصة بكيفية ونتائجه للمنشأة المالي

  :القائل هللا والحمد

ا                    ( ة من خردل أتين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئًا وإن آان مثقال حب

 ).  األنبياء47) (بها وآفى بنا حاسبين

لم  ه وس ول الرسول صلى اهللا علي لم إال بطيب نفسال يحل(وق ال امرئ مس ي )  م دار قطن ال

نكم          : مرفوعًا وقوله تعالى في الحديث القدسي       ه بي ى نفسي وجعلت م عل ادي إني حرمت الظل ا عب ي

 ). محرمًا فال تظالموا

وازع  هو اهللا بتقوى االلتزام إن ائمين  ال أمر  للق د  المحاسبة  ب دليس  عن  للبع يس  الت اء  والتلب ا  وإخف  م

 واألخذ  معرفتها المالي المحاسب على يتعين أهدافًا المالية للمحاسبة أن يعني هذاو .عنه اإلفصاح يجب

ا ائل به لة وبالوس ا الموص دخل وأال إليه ي ي ا ف و إال أعماله ى وه ة عل ن بين ره م درآًا أم داف م  أله

  .محاسبته

ة  آان وقد ن  عمر  الخليف ه  اهللا رضي  الخطاب  ب زم  عن وا  أن األسواق  في  الباعة  يل ى  يكون م ع عل  ل

ك  يجهل  من  السوق  من  ويخرج  والممنوع والجائز والحرام بالحالل ومعرفة ه  حتى  ذل ائالً  يتعلم  ال :ق

ه  من  إال سوقنا  في يبيع ا  أآل  وإال تفق ؤدي  )أبى  أم شاء  الرب ة  المحاسبة  وت اً  دورًا المالي وفير  في  هام  ت

ات ي المعلوم د الت ا يعتم تخدمو عليه وائم مس ة الق ي للمصرف المالي ويم ف ه تق ام التزام ريعة بأحك  الش

  .أدائه وآفاية
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  :فروع عدة إلى المحاسبة وتتفرع

 . المحاسبة المالية �

 . المحاسبة اإلدارية �

 . محاسبة التكاليف �

 . محاسبة المنشآت غير الهادفة للربح �

  ):المالية المحاسبة( المجال هذا في يهمنا ما وإن

أت بة نش ة المحاس ع وتطورت المالي زمن م ارا ال ة تالعتب ق عملي ات تتعل آت باحتياج ي المنش  ف

د ا تحدي ا حقوقه ة والتزاماته ائج المالي ا ونت الغ أعماله راف وإب ة ذات األط ة العالق ة أو الحالي  المرتقب

اذ  األطراف  لهؤالء يتسنى حتى النقدية وتدفقاتها أعمالها ونتائج المالي مرآزها عن دوريًا بالمنشأة  اتخ

  .المنشأة مع همعالقات تجاه المالئمة القرارات

  :إلى المالية المحاسبة وتهدف

اتهم        . 1 اه عالق راراتهم تج اذ ق ي اتخ ات ف ن معلوم ه م ا تنتج ة م وائم المالي تخدمي الق اعدة مس مس

ا    ائج أعماله الي ونت ا الم ن مرآزه ة ع ة دوري ارير مالي ق إصدار تق ن طري أة ع ل . بالمنش وتمث

دخل     قائمة –قائمة المرآز المالي    (القوائم المالية    ة واإليضاحات حول           – ال دفقات النقدي ة الت  قائم

 . الشكل األساسي الذي تأخذه التقارير المالية التي تنتج عن المحاسبة المالية) تلك القوائم المالية

ه      . 2 ة بتوجي رارات المتعلق اذ الق أة في اتخ ة تساعد إدارة المنش ة معلومات هام بة المالي دم المحاس تق

ادية الم  وارد االقتص ا الم ة له ه     . تاح أة وتوجيه اط المنش يط نش ي تخط ا ف هل مهمته م تس ن ث وم

 . واإلشراف عليه

ة الضرائب                  . 3 ومي وجباي ى االقتصاد الق تسهل مهمة الهيئات الحكومية المسؤولة عن اإلشراف عل

 . والزآاة من خالل المعلومات المالية التي تنتجها

 .  الوصول إليهتساعد على وضع حدود للتقدير الشخصي وتنظم طريقة. 4

الي               . 5 ا وبالت م له ادة فهمه ذه المعلومات وزي زيادة زرع ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية في ه

 . زيادة ثقتهم في المصارف

 . إعداد معايير أآثر توافقًا واتساقًا، ما يزيد من الثقة في التقارير المالية للمصارف. 6
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ى  رئيسة  بصورة  تهدف  المحاسبة أن وبما د تزو إل املين  ي أة  مع  المتع ارير  المنش ة  بالتق  التي  المالي

م  المصارف مع المتعاملين أن وبما قراراتهم، اتخاذ على تساعدهم  من  وجل  عز  اهللا إرضاء  أوًال يهمه

  :تعالى لقوله تحقيقًا الحالل والتعامل االستثمار خالل

ين يا أيها الناس آلوا مما في األرض حالًال طيبًا وال تتبعوا خطوات ا      ( ) لشيطان أنه لكم عدو مب

 ).  البقرة168(

اً  المالية المحاسبة أهداف وتختلف اتهم  المستخدمين  أهداف  الختالف  تبع  المعلومات  من  واحتياج

اك  فإن للمصارف المالية التقارير مستخدمي واحتياجات أهداف اختالف إلى ونتيجة  تتطلب  أسباب  هن

  :منها لمصارفل المالية بالمحاسبة خاصة أهداف صياغة ضرورة

 . ضرورة التزام المصارف في جميع معامالتها وعملياتها بأحكام الشريعة. 1

ة، وهو عنصر                     . 2 ا في المصارف التقليدي اختالف عالقة المتعاملين مع المصارف اإلسالمية عنه

دة            . الفائدة على االقتراض واإلقراض    ى أساس الفائ ر عل فالمصارف التقليدية تقترض أموال الغي

ى أساس    ثم ت  ر عل قرض تلك األموال بالفائدة في حين أن المصارف اإلسالمية تستقبل أموال الغي

يغ            وال بص ك األم تثمار تل رف باس وم المص م يق تثمار، ث ابات االس الل حس ن خ اربة م المض

ى أساس                  استثمارية بعضها على أساس المضاربة أو المشارآة في الربح والخسارة وبعضها عل

 . مشروعةالمعامالت اآلجلة ال

 : فئات مستخدمي التقارير المالية للمصارف اإلسالمية
ة  التقارير تشمل وائم  المالي ة  الق يلة  وأي المالي ق  التي  المعلومات  لتوصيل  أخرى  وس ة  تتعل  بطريق

ة  المحاسبة أهداف وتحدد .المالية المحاسبة تنتجها التي بالمعلومات مباشرة غير أو مباشرة واع  المالي  أن

اذ  التقارير تلك لمستخدمي يتسنى حتى المالية التقارير عليها تحتوي أن الواجب وماتالمعل وطبيعة  اتخ

رارات اه الق تهم تج ع بالمصرف عالق ز م ى الترآي ات احتياجات عل ي الفئ ديها ليست الت لطة ل  أو الس

درة ى الق ى الحصول عل ات عل ة المعلوم ا المالئم ات وألن الحتياجاته ي المعلوم ن الت ملها أن يمك  تش

وائم ة الق دودة المالي ل مح رض بعوام ار تف ين االختي ات ب تخدمين احتياج ة المس مل المختلف ات وتش  فئ

 :يلي ما للمصارف المالية التقارير مستخدمي

 . أصحاب حقوق الملكية �

 . أصحاب حسابات االستثمار �

 . أصحاب الحسابات الجارية وحسابات االدخار �
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 . أو أصحاب الحساباتالمتعاملين مع المصرف من غير المساهمين  �

 . مؤسسات الزآاة �

 . الجهات اإلشرافية �

دد وع وتتع ات وتتن ترآة االحتياج تخدمي المش ارير لمس ة التق ا المالي اتهم، زادت آلم ن فئ  ويمك

  :يلي فيما الفئات لهذه المشترآة االحتياجات تلبي التي المعلومات أنواع أهم تلخيص

ام الشريعة سعيًا لتحقيق الهدف األعظم              معلومات تساعد على تقويم التزام       :أوًال المصارف بأحك

 . وهو رضا اهللا سبحانه وتعالى

 : معلومات تساعد في تقويم آفاية المصارف من خالل ما يلي :ثانيًا

 . استخدام الموارد االقتصادية والمحافظة عليها وحمايتها وتنميتها. 1

د  . 2 ا ال ي يحض عليه ة الت ؤولية االجتماعي ام بالمس ي األرض أو االضرار  القي اد ف دم اإلفس ين وع

 . باآلخرين

 . متابعة واستمرار التطور التكنولوجي لتلبية االحتياجات االقتصادية للمتعاملين. 3

 . الحفاظ على توفير السيولة النقدية بتدفقات مناسبة ومالئمة. 4

تقبلهم ب                :ثالثًا تهم ومس ويم عالق ى تق املين بالمصارف عل اراتهم      معلومات تساعد الع ة مه ا وتنمي ه

  .وآفايتهم اإلدارية واالنتاجية

ة  لزيادة المصارف مع المتعاملون يحتاجها التي المعلومات في النظر تم ولقد درتها  في  الثق ى  ق  عل

  :هما أساسيين قسمين إلى وتقسيمها أهدافهم تحقيق

 . عليهاما تنتجه أنظمة المحاسبة المالية حاليًا في شكل قوائم مالية وايضاحات . 1

 . ما يمكن أن تستطيع أنظمة المحاسبة المالية إنتاجه في شكل تقارير مالية أخرى. 2

ة  القوائم أن إلى ونظرًا ارير  جوهر  هي  وإيضاحاتها  المالي ة  التق ا  التي  المالي  المستثمرون  يحتاجه

ة  لزيادة المصارف مع والمتعاملون درتها  في  الثق ى  ق دافهم  تحقيق  عل د  فال  أه ان  من  ب م أ بي ارير  ه  التق

  :المالية

 : تقارير مالية تحليلية عن مصادر أموال الزآاة وأوجه انفاقها: أوًال
ك وف المصارف أن الش ن تفصح س اء ع اة الخاضع الوع ن للزآ ع م وائم واق ة الق  أن إال المالي

تخدمي ك مس وائم تل د الق ون ق اإلطالع يهتم ى ب ارير عل ة تق ن تفصيلية مالي وال مصادر ع اة أم  الزآ

  .عليها الرقابة وآيفية تحصيلها ساليبوأ
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 : تقارير مالية تحليلية عن الكسب والصرف المخالفين للشريعة: ثانيًا
ام  فإن وبالتالي للشريعة المخالف الكسب مقدار عن تفصح أن للمصارف المالية للقوائم البد  االهتم

اإلطالع ى ب ارير عل ة تق ن تفصيلية مالي ك ع ن الكسب ذل ل م تخدمي قب وائما مس ارير لق ة والتق  المالي

  :يلي ما يوضح

 . أسباب حدوثه �

 . مصادر الحصول عليه �

 . اإلجراءات التي اتبعت بشأنه وماذا تم من إجراءات بشأن التصرف به �

ة   � ام بتصرفات مخالف ي اتخذت لتجنب القي دابير الت ان الت ريعة وبي الف للش دار الصرف المخ مق

 . للشريعة

 : ارف لمسؤوليتها تجاه المجتمعتقارير عن أداء المص: ثالثًا

ع  عن  المسؤولية  سواء  بشقيه االجتماعية المسؤولية بمفهوم االهتمام إن  المسؤولية  أو المجتمع  نف

 :تعالى قال :يلي ما خالل من يتضح األضرار، منع عن

ا أحسن اهللا إليك                         ( دنيا، وأحسن آم وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من ال

 )77اآلية  (-سورة القصص ).  تبغ الفساد في األرض، إن اهللا ال يحب المفسدينوال

 ). ال ضرر وال ضرار). (أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس(وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

اآلخرين  الضرر  إلحاق  أو نفسه  إضرار في يتسبب أن لإلنسان يجوز فال ة  أو ب المجتمع  أو بالبيئ  ب

  .المادية دافهأه تحقيق سبيل في

 : تقارير عن تطوير الموارد البشرية المتاحة للمصارف: رابعًا

  :النواحي جميع في العاملين تدريب على اإلنفاق بيان التقارير هذه وتشمل

ايتهم  ورفع أعمالهم إتقان على وتشجيعهم االقتصادية، – الشرعية ة  آف واريخ  اإلنتاجي دورات  وت  ال

  .نوعيتهاو لها العاملين أخضعوا التي

ة  أهداف  لها المالية والتقارير المالية المحاسبة بأن سابقًا ذآر مما ونستنتج  للمستثمر  توضح  واقعي

رة  شريحة  هناك بأن علمًا اإلسالمية المصارف مع التعامل أسلوب املين  من  آبي دخل  ذوي من  المتع  ال

  .األموال رؤوس أصحاب أو التجار من وليسوا المحدود

  :يلي لما وفقًا تتحدد األهداف ههذ فإن وبالتالي
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 : أهداف المحاسبة المالية �
وق    . 1 د حق الل تحدي ن خ الم، وم ات اإلس زام بأخالقي ان وااللت دل واإلحس اهيم الع زام بمف االلت

 . والتزامات آافة األطراف ذات العالقة

 . توفير وحماية الموجودات وحقوق المصارف. 2

زام              تشجيع االلتزام بأحكام الشريعة وا    . 3 ة وتشجيع االلت ة واإلنتاجي ة اإلداري ع الكفاي لمساهمة في رف

 . بالسياسات واألهداف الموضوعة

ا    . 4 ن خالله دة م ات مفي ديم معلوم ى تق ؤدي إل ة ت ارير المالي ي التق فافية ف ة االفصاح والش إن عملي

 . لمستخدمي هذه التقارير

 : أهداف التقارير المالية �
  :التالية المعلومات تقديم إلى تهدف الخارج في مستخدميها لىإ الموجهة المالية التقارير إن

ديم معلومات                . 1 د من تق ذلك الب زام بالشريعة ل ى أساس االلت ائم عل إن فكرة إنشاء هذه المصارف ق

ن     ات ع وفير معلوم ذلك ت ريعة، وآ ام الش ه بأحك ه ومعامالت ي عمليات زام للمصرف ف د االلت تفي

دوث  ة ح ي حال رعي ف ر الش ة  الكسب غي ريعة وآيفي الف الش ن فصل الكسب المخ ق م ها والتحق

 . التصرف به

وارد، ويجب أن تساعد            . 2 ذه الم تقديم معلومات عن الموارد االقتصادية وااللتزامات الناشئة عن ه

ة    ويم درج ال المصرف وتق ة رأس م ويم آفاي ى تق ة عل ارير المالي تخدم التق ات مس ذه المعلوم ه

 . اته وتقدير درجة السيولةالمخاطرة الكامنة في استثمار

وال المصرف وأوجه                    . 3 ة في أم اة الواجب معلومات تفيد أو تساعد الجهة المختصة على تحديد الزآ

 . صرفها

دفقات ودرجة                     . 4 ذه الت معلومات تساعد على تقدير التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق وتوقيت ه

ذه المعلوم        درة      المخاطرة المحيطة بها، ويجب أن تساعد ه ويم مق ى تق ارير عل ات مستخدمي التق

وال المصرف في         ه الستخدامات أم د ومدى آفايت ى نق ه إل دخل وتحويل د ال ى تولي المصرف عل

 . توزيع األرباح على أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار

ع     . 5 دالت توزي تثمار ومع اح االس ن أرب دالت ع ويم أداء المصرف ومع ى تق اعد عل ات تس  معلوم

 . األرباح االستثمارية على أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حساب االستثمار

 . معلومات تفيد في مدى مساهمة المصرف في عملية التنمية االجتماعية. 6
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 : المفاهيم العامة للمحاسبة المالية في المصارف اإلسالمية
رن  دخول  بداية مع العالم توجه أن الواضح من ائ  والعشرين  الحادي  الق ة  نحو  رس  ال حيث  العولم

رى  االقتصادية  للتكتالت  بالنسبة  القائم الواقع المسيرة هذه ويواآب قيود، وال حواجز ة  الكب  في  المتمثل

ا دة أوروب وقها الموح ة بس ترآة األوروبي ات المش دة والوالي ة، المتح وة األمريكي رآاتها بق ة ش  العمالق

  .المسيطر العالمي ونفوذها

ى  تقود لظاهريةا المادية الحسابات إن أس  مشاعر  إل وط  الي ل  االعتصام  ولكن  والقن ع  اهللا بحب  يرتف

د  من  النصر  بأن القلوب طمأنينة إلى بالنفوس ابات  إن اهللا، عن ر  هي  السماء  حس  األرض، حسابات  غي

اج  بحسبه،  شيء  آل في واإلعداد اج،  فاإلنت م  باإلنت العلم،  والعل ذلك  بالمؤسسات،  والمؤسسات  ب  فمن  ل

ب دا واج ب داإلع ل يتطل اتنا تأهي رفية مؤسس ون المص ي لتك توى ف ة مس ة المواجه ن العالمي ل م  أج

  .الوجود وحفظ الصمود

اهيم  مصطلحات ظهور معها يترافق أن البد اإلسالمية المصارف ظهور أن والشك  محاسبية  ومف

دة ى تنضم جدي اموس إل اهيم المصطلحات ق بية والمف الي واالقتصادية المحاس إن وبالت ذه ف اهيمال ه  مف

ادئ  مع ينسجم بما المالية للمحاسبة األساسية القواعد عن للتعبير جاءت النظرة  الشرعية  المب  الواسعة  ب

 األخذ  يستند ذلك عن وفضًال الشرعية النصوص عن منبثقًا بالضرورة المفهوم يكون أن تتطلب ال التي

  .مفسدة يدرأ أو مصلحة يجلب ما آل مشروعية إلى المفاهيم بهذه

  :اآلتي على ينبني المفاهيم هذه إلعداد المتبع المنهج وإن

ة     . أ يما الخصائص النوعي ان والس دل واإلتق ق الضبط  والع ا يحق بي مم ر المحاس ع الفك ن واق م

ة المعلومات      –المالئمة  (للمعلومات المحاسبية    ة         – موثوقي م والمقارن ة المعلومات للفه  – قابلي

 ).  تكلفة إنتاج المعلومات–  األهمية النسبية–االتساق أو الثبات 

ه                 . ب ات المصارف ألن بعض الصيغ في تطبيق انفراد المصارف اإلسالمية بالمعالجة المحاسبية ل

 :والسيما من واقع اإلثبات المحاسبي والذي يتضمن. يشكل تميزًا في الفكر المحاسبي

دأ ات مب رادات إثب دأ – اإلي ات مب راج( المصروفات اثب دأ – )بالضمان الخ ات مب  المكاسب إثب

 :من يتكون والذي المحاسبي القياس مفهوم وآذلك

 ).الغرم بالغنم(مبدأ المقابلة . 1

 .التنضيض الحكمي. 2 

 .مبدأ التكلفة التاريخية. 3 
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 .مبدأ الحيطة والحذر. 4 

 . مبدأ اإلفصاح. 5 

  :مفهوم عن موجزًا شرحًا يلي وفيما

 : )1(ةاإلطار الفكري المحاسبي للمصارف اإلسالمي
 : الفروض المحاسبية. 1

  :يلي مما الفروض هذه وتتكون

ة   . أ ة أو المعنوي ية االعتباري رض الشخص ية      :ف وم الشخص داد بمفه ى االعت ب عل ث يترت  بحي

وال       وق األم ن أصحاب حق ائم منفصل ع ان ق رآة ذات آي ار الش رآات اعتب ة للش االعتباري

ديرها المصرف لمصلحة        وتثبت هذه الفرضية ألن   . المستخدمة ومنها المصارف   شطة أخرى ي

ل رين مث ندوق: آخ وال ص اة أم دقات الزآ ندوق – والص وال ص رض أم افظ – الق  مح

  .المقيدة االستثمارات

ا                 : فرض استمرارية المنشأة   . ب ة لكنه ر الالزم ود غي األصل أن المضاربة والمشارآة من العق

رر ج              ى أن يق دوم إل ا         يمكن أن تستمر بإرادة العاقدين وحينئذ ت ع األطراف أو أحدها إنهاءه مي

ى  تستمر  فإنها المضاربة، عقد تطبيقات من باعتبارها االستثمار حسابات: مثال ذلك  رر  أن إل  يق

د رفين أح روج الط ن الخ ة م تثمار عملي اء أي االس د إنه ب المضاربة، عق ى ويترت  فرضية عل

ه  يفترض المالية القوائم إعداد أن المنشأة استمرار اه  عدم  في ة ال اتج ة  عوامل  وجود  أو ني  خارجي

راض  وبالتالي المصرف استمرارية الفتراض ونظرًا .المحاسبية الوحدة لتصفية  استمرارية  افت

د  االستثمار حسابات أصحاب عالقة أن حين في االستثمارية عملياته  المصرف،  مع  تستمر  ال ق

  .العدل لتحقيق أقرب يكون قد

 : فرض الدورية. حـ

ب الم أوج ي اإلس ا ف ًا لالم ا حقوق رات وربطه ة بفت ددة، زمني مانًا مح ا ض راخ دون ألدائه  أو ت

اً  بالمصرف المتعلقة الحقوق إلظهار ضرورة هناك أن آما تسويف، رة  تبع ة  للفت ال  .المحددة  الزمني  مث

  .الحول حوالن أدائها وجوب  شروط فمن الزآاة :ذلك

ا بق ومم ين س ى أن يتب ارف عل راز المص وم إب ة مفه ي الدوري ا الت يم مفاده ر تقس دة عم  الوح

داد  بغية دورية زمنية فترات إلى المحاسبية ارير  إع ة  التق د  تستخدم  التي  المالي ة  األطراف  لتزوي  المعني

  .المحاسبية الوحدة أداء تقويم من تمكنهم مؤشرات أو بمعلومات

                                                 
 . مصدر سابق، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية)1(
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ى أساس استخدام و          ):القوة الشرائية (فرض وحدة النقد    . د ة     تقوم المحاسبة المالية عل حدات نقدي

ر تصوير           ة ويعتب تمثل عملة واحدة آقاسم مشترك للتعبير عن العناصر األساسية للقوائم المالي

اريخ                      الي في ت اس المرآز الم ًا لقي القوائم المالية بوحدات نقدية آمثل عملية واحدة شرطًا أولي

ة                    رة معين الي خالل فت رات األخرى في المرآز الم ال والتغي ألغراض  و. معين ونتائج األعم

ر                 المحاسبة المالية للمصارف يفترض ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس بغض النظر عن تغي

 . المستوى العام لألسعار

 : اإلثبات المحاسبي
وائم  الرئيسة  العناصر  تسجيل  هو  المحاسبي  باإلثبات المقصود ة  للق رات  المالي ي  والتغي  تطرأ  الت

  :يلي ماب المحاسبي اإلثبات مفاهيم وتختص عليها

  .المكاسب – )بالضمان الخراج( المصروفات – اإليرادات إثبات مبدأ

  :أعاله المذآورة المفاهيم من لكل موجز شرح يلي وفيما

 : إثبات اإليرادات �

  :التالية الشروط تتوافر أن البد اإليرادات تتحقق ولكي

ك            . أ راد للمصرف     هو استحق   : أن يكون المصرف قد اآتسب الحق في تحصيلها ويعني ذل اق اإلي

 . وهذا يعتمد على تنفيذ المصرف للنشاط المطلوب منه لكي يستحق اإليراد

رف           . ب ين المص ة ب ة تبادلي ال عملي ى إآم ب عل ر ترت رف آخ ى ط زام عل اك الت ون هن أن يك

 . وأطراف أخرى يمكن على أساسها قياس قيمة اإليراد

 . أن يكون اإليراد معلومًا وقابًال للتحصيل. جـ

 : بات المصروفاتإث �

  :مبدأين على تحققها في المصروفات وتعتمد

دأ الخراج بالضمان                  : المبدأ األول  � ى مب ادًا عل ا اعتم م إثباته ارتباطها مباشرة بإيرادات تحققت وت

 . هو غلة الشيء من منافعه أي إيراداته: والمقصود بالخراج

زام  الشيء  هالك تبعة تحمل فهو الضمان أما ه،  وااللت ة  فتصبح  بتكلفت ه  مصروفاً  التكلف  من  يتحمل

  .اإليراد أي الغلة يستحق

 : ارتباطها بفترة زمنية معينة وتنقسم هذه المصروفات إلى النوعين اآلتيين: المبدأ الثاني �
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ا   . 1 ب عليه ع أن يترت ن المتوق يس م ة ول رة الحالي افع للفت ا من ات ترتبت عليه ل نفق مصروفات تمث

 . رواتب ومكافآت اإلدارة: كمنافع لفترات مقبلة أمثلة ذل

ة واحدة                . 2 مصروفات تمثل توزيعًا لتكلفة تحملها المصرف يترتب عليها منافع ألآثر من فترة زمني

 : ويتم توزيع التكلفة على الفترات التي تنتفع منها بطريقة متسقة ومنطقية أمثلة ذلك

  .منها المنتفعة الزمنية تراتالف على الموجودات تلك تكلفة لتوزيع الثابتة الموجودات استهالك

 : إثبات الخسائر والمكاسب �
ازة    � ن حي اتج ع رف الن ودات المص افي موج ي ص ادة ف دار الزي ي مق رف ه ب المص مكاس

 . موجودات زادت قيمتها خالل الفترة الزمنية التي تمثلها قائمة الدخل

ن ح     � اتج ع ودات المصرف الن افي موج ي ص نقص ف دار ال ي مق ائر المصرف فه ا خس ازة أم ي

 . موجودات انخفضت قيمتها خالل الفترة الزمنية التي تمثلها قائمة الدخل

  :ذلك أمثلة ومن

ة  الموجودات بيع من تنتج التي والخسائر المكاسب ا  التي  الثابت ذاتي  لالستخدام  المصرف  اقتناه  ال

ل  )واحد  جانب  من ( تبادلية غير لتحويالت نتيجة الخسائر أو المكاسب بعض تنشأ وقد ات  مث  التي  الهب

  .المصرف على المرآزية المصارف تفرضها قد التي الغرامات أو المصرف يتلقاها

ري  االنقضاء  نتيجة  أخرى  خسائر  المصرف يتحمل وقد بعض  الجب ا  الموجودات  ل  الحال  هو  آم

ا  آالفيضانات  األخرى الكوارث إحدى أو تدميرها أو السرقة نتيجة الموجودات لفقد بالنسبة د  آم أ  ق  تنش

ائر أو كاسبم ة أخرى خس ازة نتيج ودات حي ا تتعرض موج ر قيمته اء للتغيي رة أثن ة الفت ي الزمني  الت

  .الدخل قائمة تمثلها

 :القياس المحاسبي
ود اس المقص بي بالقي د المحاس ة تحدي يم أو القيم ي الق ت الت ا تثب ودات، به ات الموج  والمطلوب

 :وبالتالي

 . حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة �

 . قوق أصحاب الملكية في قائمة المرآز المالي للمصرفح �

ة                � االستثمارات المقيدة وبالتالي حقوق أصحاب حسابات االستثمار المقيدة وما في حكمها في قائم

 . التغيرات في االستثمارات المقيدة
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  :يلي بما المحاسبي القياس مفاهيم وتختص

 : مبدأ المقابلة �
 : رم بالغنم والمقصود به ما يلييستند هذا المبدأ إلى مبدأ الغ

 . هو الخسارة أو التكلفة: الغرم �

 . المكسب والمنفعة المستفادة من الشيء: الغنم �

 شرعاً  الشيء  من يستفيد من على تكون الشيء من تحصل التي والخسارة التكاليف أن هذا ومعنى

  .المنفعة أو الكسب طريق عن

اس ل ويق رف دخ رة المص ة لفت ة زمني ى معين اس عل دأ أس ة مب رادات مقابل ب اإلي  والمكاس

رة  الخسارة  أو الربح صافي يقاس آما .الفترة تلك تخص التي والخسائر بالمصروفات ة  لفت ة  زمني  معين

اتج ن الن تثمارات ع دة االس ى المقي اس عل دأ أس ة مب رادات مقابل تثمارات إي دة االس بها المقي  ومكاس

  .وخسائرها المقيدة االستثمارات بمصاريف

 : نضيض الحكميالت �
ة  في  )االستثمارات  تقويم( الحكمي بالتنضيض يقصد رة  نهاي تج  أن شريطة  المحاسبية  الفت ه  ين  عن

ة،  وقابلة بها موثوق معلومات  الحكمي  التنضيض  عن  الناتجة  المعلومات  تكون  أن أجل  ومن  للمقارن

  :التالية العامة ادئالمب بجميع تلتزم أن المصرف إدارة على يتعين للمقارنة وقابلة بها موثوقًا

تثمار          . أ ا من االس ع تحقيقه ة المتوق أسعار  (االعتماد على المؤشرات الخارجية لتقدير القيمة النقدي

 ). السوق

 . االستخدام األمثل لكافة المعلومات المتاحة ذات العالقة باالستثمار. ب

 . استخدام طرق علمية ومنطقية لتقدير القيمة النقدية. حـ

 .  على أصحاب الخبرة لتقدير القيمة النقديةاالعتماد. و

 . األخذ بمبدأ الحيطة والحذر في التقدير. هـ

ة  المصرف،  آفاية تقويم على تؤثر التي العوامل ومن ة  القيم ي  النقدي ع  الت  االستثمار  صاحب  يتوق

  .أمواله الستثمار فرصة المصرف أعطى إذا تحقيقها

ي وال اج يعن ذه إنت ات ه زام المعلوم رفا الت ع لمص ائج بتوزي تثمار نت ى االس اس عل ة أس  القيم

ييلها  قبل لالستثمارات التقديرية ي،  تس ع  يخضع  حيث  الفعل ائج  توزي تثمار  نت اق  لشروط  االس ين  االتف  ب

  .االستثمار حسابات وأصحاب المصرف
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 : مبدأ التكلفة التاريخية �
ة  القيمة الموجودات ألحد التاريخية بالتكلفة يقصد اريخ  في  للموجود  العادل ه  ت الغ  ضمناً  اقتنائ  المب

ة  ويقصد .التصرف أو لالستخدام الموجود لتهيئة المصرف تحملها التي ة  بالقيم اريخ  في  العادل اء  ت  اقتن

ين  الموجود  تبادل أساسه على تم الذي السعر الشراء طريق عن الموجود  اآلخر  والطرف  المصرف  ب

  .الشراء عملية في

  .السوقية بالقيمة التبادل وليس التحويل عملية ةحال في العادلة بالقيمة ويقصد

ة ويقصد ة بالتكلف د التاريخي ب ألح ة المطالي ي القيم لمها الت د المصرف تس ه عن زام تحمل  أو االلت

  .االلتزام لسداد دفعه المستحق المبلغ

 : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
  :يلي بما تتصف أن بيج ما المحاسبية للمعلومات النوعية بالخصائص يقصد

 . أن تكون المعلومات المفيدة أو القواعد األساسية الواجب استخدامها لتقويم نوعية المعلومات. 1

 . مساعدة المسؤولين عن وضع المعايير المحاسبية. 2

مساعدة المسؤولين على إعداد القوائم المالية في تقويم المعلومات المحاسبية التي تنتج من تطبيق           . 3

 .  محاسبية بديلةطرق

 . مساعدة المستفيدين الخارجيين الرئيسين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمصارف. 4

ة التي تساعدهم في                   . 5 وائم المالي داد الق توجيه المحاسبون إلى المستفيدين  وأن تتجه عنايتهم إلى إع

 . اتخاذ قراراتهم

دة  المعلومات  مصادر  من  اسي أس آمصدر المالية القوائم أهمية على الترآيز ويؤدي اذ  المفي  التخ

  .البديلة المحاسبية الطرق لتقويم عامة قاعدة إلى القرارات

  :يلي آما القرارات اتخاذ في مفيدة المعلومات هذه تجعل التي الخصائص وتعريف تحديد ويجب

 : خاصية المالئمة. 1

ة  وجود  بالمالئمة ويقصد ة  عالق ين  وثيق ة  المحاسبة  نم  المستمدة  المعلومات  ب  واألغراض  المالي

  :التالي النحو على للمالئمة تحديًا أآثر تعريف صياغة يمكن األساس هذا وعلى .أجلها من تعد التي
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ة  المعلومات  تعتبر ة  ذات أو – مالئم ة  عالق الغرض  وثيق ذي  ب د  ال ه  من  تع  تساعد  آانت  إذا – أجل

ق  التي  البدائل تقويم في الرئيسين المستفيدين اظ با تتعل اتهم  الحتف ة  بعالق وين  أو المصرف  مع  الحالي  تك

  .المفيدة المعلومات بها تتسم التي األخرى الخصائص توافر شريطة معه جديدة عالقات

  :التالية الثالث الصفات بتوافر المالئمة وتتحقق

ة أو ال                : القدرة التنبئية . أ ه الحالي ؤ بجدوى عالقت ى التنب ة  ويقصد بها مساعدة متخذ القرار عل مرتقب

 . مع المصرف

ال ان إذا :مث اس آ افي قي دخل ص ى ال اس عل ة أس ة القيم ع النقدي ا المتوق ودات تحقيقه  للموج

ى  سيساعد التاريخية التكلفة من بدًال والمطلوبات ؤ  عل ة  التنب دفقات  أفضل  بطريق ة  بالت  المستقبلية  النقدي

دة  المعلومات آانت للمصرف ى  المع ذا  عل ر  األساس  ه ة  أآث دة  لمعلومات ا من  مالئم ى  المع  أساس  عل

  .التاريخية التكلفة

د من صحة                 : إمكانية التحقق من التنبؤات   . ب رار للتأآ في حال آانت المعلومات تساعد متخذ الق

 . تنبؤاته السابقة أو يقوم بتصحيحها

ـ م. ج ت المالئ ة   : التوقي ه يجب إتاح ا أي أن ي حينه ات ف ديم المعلوم م، تق ت المالئ ويقصد بالتوقي

د     معلو ات تفق ذه المعلوم ا، ألن ه اجون إليه دما يحت تخدمها عن ن يس ة لم بة المالي ات المحاس م

 . منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما تدعو الحاجة إلى استخدامها

  :جانبان المالئم وللتوقيت

الي يمكن   � ة وبالت رة زمني ة بأقصر فت وائم المالي ة أي يجب اإلعالن عن الق وائم المالي ة الق دوري

 . هذه المعلومات هي مواعيد دورية متقاربةإتاحة 

ك                 � اريخ نشر تل ين ت ة وب وائم المالي ا الق د عنه ة التي تع رة الزمني ة الفت المدة التي تنقضي بين نهاي

 . القوائم ويقتضي أداء األمانة الواجب شرعًا نشر القوائم المالية في أقرب وقت مناسب

 : موثوقية المعلومات. 2

 : يمكن االعتماد عليها بالخصائص التاليةوتتسم المعلومات التي 

د              : اإلظهار العادل . أ ه، فالب ى تقديم ة إل وائم المالي ذي تهدف الق ويقصد به تصوير جوهر الواقع ال

 . من وجود توافق وثيق بين تلك المعلومات وبين جوهر الواقع

ا شخص معين باستخدام أساليب م                 : الموضوعية. ب ي يتوصل إليه اس    أي أن النتائج الت ة للقي عين

خص األول         ن الش تقل ع ر مس خص آخ ا ش ل إليه تطيع أن يتوص اح يس بي واإلفص المحاس

اليب   س األس ق نف ي       . وبتطبي اح الت اس واإلفص اليب القي ت أس وعية إذا آان وافر الموض وتت
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ا أشخاص             استخدمت إلعداد تلك المعلومات من شأنها أن تؤدي إلى نتائج يستطيع التحقق منه

 . ص الذين قاموا بإعداد تلك المعلوماتمستقلون عن األشخا

ـ اد. ج ا    : الحي و مم رى ه اب أخ ى حس ة عل ز لفئ اب التحي واء واجتن ن األه رد ع اد والتج إن الحي

ة           : عززته الشريعة وخاصة في مجاالت     ائز ذات صلة وثيق القضاء، الخبرة، الشهادة وهي رآ

دفين     وإن تحقيق إصطالح الحياد يقصد به عدم   . بالتطبيقات المحاسبية  وفر تحقيق ه ز وي التحي

 : أساسيين هما

 . تقديم المعلومات ذات العالقة الوثيقة باألهداف التي تعد من أجلها �

 . تحقيق موثوقية تلك المعلومات �

وم                          : (قال تعالى  نكم شنئان ق وامين هللا شهداء بالقسط وال يجر م وا ق وا آون ذين أمن ا ال ا أيه ي

ون          على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى           ا تعمل ر بم وا اهللا إن اهللا خبي ة      ) (واتق دة آي سورة المائ

8 .( 

 : قابلية المعلومات للمقارنة. 3

دف ذه ته ة ه ى الخصيص ين إل ن تمك تخدمون م ات يس بة معلوم ة المحاس ارف المالي ن للمص  م

ة  األوجه على التعرف ابه  الحقيقي ين  واالختالف  للتش ا  نفسه  المصرف  أداء ب ين  فيم رات  ب ة  الفت  الزمني

  .األخرى والمصارف نفسه المصرف أداء وبين المختلفة

 : اإلتساق أو الثبات. 4

رة  من واإلفصاح والعرض القياس وأساليب طرق تطبيق في الثبات باالتساق يقصد ى  فت  أخرى  إل

ة  للموجودات  االستهالك طريقة تغيير المصرف إلدارة يمكن فمثًال ى  الثابت  القسط  من  الثابت  إحدى  إل

 عن  آاف  بشكل المالية القوائم في اإلفصاح بشرط التغيير لهذا مبررات هناك آانت إذا رىاألخ الطرق

  .وآثارها التغييرات هذه

 : قابلية المعلومات للفهم واالستيعاب. 5

ال  حيث  عقولهم قدر على الناس نخاطب بأن وسلم عليه اهللا صلى الرسول من أمرنا لقد  أمرت ( :ق

ه  اهللا رضي علي وعن )همعقول قدر على الناس أخاطب أن ال  عن اس  حدثوا  :ق ا  الن ون  بم ون  يعرف  أتحب

  .ورسوله اهللا يكذب أن

  .العلم /ك :ج البخاري

ن وال تفادة يمك ن االس ات م ت إذا إال المعلوم ة آان ن مفهوم تخدمها لم ف يس ة وتتوق م إمكاني  فه

 :يلي ما على المعلومات

 .  للمصارف وآيفية عرضهاطبيعة البيانات التي تحتويها القوائم المالية. 1
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 . قدرات من يستخدمونها وثقافتهم. 2
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ايير  يضعون  من  على ويتعين وا  أن المحاسبة  مع ى  يكون ة  عل درات  من  بين ذه  يستخدمون  من  ق  ه

نهم  نصب يضعوا وأن .القدرات تلك وحدود القوائم ذه  أن أعي ايير  ه ة  توضع  ال المع  يقومون  من  لمنفع

داد وائم بإع ة الق ا المالي ة توضع وإنم ن لمنفع تخدمون م ك يس وائم تل ويم الق لة لتق دائل محص ي الب  الت

  .تواجههم

  :واستيعابها المالية المحاسبة معلومات فهم إمكانية في يساعد ومما

 . تصنيف البيانات في مجموعات لمن يستخدمون القوائم المالية وليس للمحاسبين وحدهم. أ

 .  الفهماالستعانة بعناوين واضحة المعنى سهلة. ب

 . وضع البيانات المترابطة بعضها مقابل بعض. حـ

 . تقديم األرقام الدالة على المؤشرات التي يرغب مستخدمو هذه القوائم في معرفتها. د

 : األهمية النسبية. 6

ى  الضرورات من سابقًا عنها تحدثنا قد آنا والتي اإلسالم في األولويات تنظيم قواعد من انطالقًا  إل

ه  المفهوم هذا ومقتضى .التحسينات ثم الحاجيات د  أن داد  عن وائم  إع ة  الق اة  يتعين  المالي  احتياجات  مراع

  .وآمًا آيفًا المعلومات أهمية حيث من يستخدمونها من

راد  المعلومات  آانت فإذا ى  ليست  تضمينها  الم ة  من  واحدة  درجة  عل ا  بحسب  األهمي أمر  تعلقه  ب

ديم  وجب يني،تحس بأمر أو حاجي بأمر أو ضروري أساسي م  تق ى  األه ره  عل ة  وإن .غي  النسبية  األهمي

ات رتبط للمعلوم دى ت ة بم اح، وآيفي ا اإلفص ك أن آم رتبط ذل ة ي ة بمالئم ا المعلوم  أن إذ وموثوقيته

ا،  اإلفصاح يتعين األهمية ذات المعلومة ا  عنه ة  أن آم م  ال التي  المعلوم وائم  مستخدمي  ته ة  الق  ال المالي

  .عنها اإلفصاح يتعين

 : تكلفة إنتاج المعلومات. 7

اج إن ات إنت بية المعلوم أي – المحاس لعة آ ادية س تم ال اقتص دون ي ل ب ة تحم دة وإن تكلف  القاع

ه  إال الواجب يتم ال ما بأن( الشرعية و  ب نداً  تشكل  )واجب  فه ذل  س ة  لب اج  سبيل  في  تكلف  المعلومات  إنت

  .المالية القوائم منفعة منها يراد التي
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 الفصل السادس 
المعالجات المحاسبية ألدوات االستثمار في المصارف 

 اإلسالمية

 

 : المعالجة المحاسبية للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء
م           ة رق ار المحاسبة المالي بية بموجب معي ايير المحاسبة    ) 2(تهدف هذه المعالجة المحاس من مع

ى وضع القواعد المحاس               ة للمصارف اإلسالمية إل اس         والمراجعة المالي ات والقي م اإلثب بية التي تحك

 . واإلفصاح عن عمليات المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء

 : وتتناول هذه المعالجة ما يلي

 : قياس قيمة الموجودات عند اقتناء المصرف لها. 1

إن   ذا ف ا، ول اريخ اقتنائه ي ت ات الموجودات ف اس وإثب ي قي ة هي األساس ف ة التاريخي ر التكلف تعتب

ى                   الموجودا اس عل ت التي يقتنيها المصرف بغرض البيع بالمرابحة أو المرابحة لآلمر بالشراء تق

 . أساس التكلفة التاريخية

 : قياس قيمة الموجودات بعد اقتناء المصرف لها. 2

م          ة رق م       ) 2(لقد فرق معيار المحاسبة المالي د رق ة المحاسبة        ) 2/2(بموجب البن والصادر عن هيئ

ات و ة للمؤسس ودات  والمراجع ة الموج اس قيم المية قي ارف اإلس اعة(المص ة ) البض ي حال ف

 : المرابحة مع عدم اإللزام بالوعد وفي حالة المرابحة مع اإللزام بالوعد على النحو التالي

د  . أ زام بالوع ع اإلل ة م ة المرابح ي حال ودات  :ف ة الموج اس قيم د  ) البضاعة(تق ع بع ة للبي المتاح

ة              اقتنائها بالمرابحة على أساس      ا نقص في قيم تج عنه ة وفي الحاالت التي ين التكلفة التاريخي

إن           ة ف ر مواتي دمير أم آانت نتيجة ظروف أخرى غي الموجود سواء آان ذلك نتيجة تلف أو ت

 . النقص يؤخذ في االعتبار عند قياس قيمة الموجود في نهاية آل فترة مالية

د  . ب زام بالوع دم اإلل ع ع ة م ة المرابح ي حال ر: ف دم   إذا ظه ال ع ى احتم دل عل ا ي  للمصرف م

ودات    ة الموج ترداد تكلف ة اس اعة(إمكاني ر   ) البض ة لآلم ة أو بالمرابح ع بالمرابح اح للبي المت

ا               ع تحقيقه ة المتوق ة النقدي اس الموجود بالقيم زام بالوعد فيجب قي ك  . الشراء مع عدم اإلل وذل

ل عن شر                    ع السلعة التي عدل العمي ة بي وق        لوجود احتمال عدم إمكاني غ يغطي أو يف ائها بمبل
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ة             اس قيم تخدمت لقي ي اس ة الت يض التكلف ي تخف ذا يعن رف، وه ا المص ي تحمله ة الت التكلف

اء     ة االقتن ين تكلف رق ب ود يعكس الف ة الموج ي قيم وط ف ا بمخصص هب د اقتنائه ود عن الموج

 . وصافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها

 : ء الموجودالحسم المحتمل الحصول عليه بعد اقتنا. حـ

ى    رابح عل ة حصول الم ي حال ة ف ة البضاعة مرابح اس تكلف كلة قي ر مش ة تظه ذه الحال ي ه وف

ظ   ى الخصم لف لمين عل اء المس ق فقه د أطل ثمن(خصم، وق ن ال ى  ) الحط م ة إل ة المرابح م حال وقس

 : قسمين آما يلي

ل الخصم التجاري في      ما يحصل عليه المرابح من خصم قبل إتمام عقد شرائه للسلعة وهو ما يقاب              .1

 .  على حتمية إلحاقه بالعقد، مما يعني تخفيض الثمن األول بمقداره-الفكر المحاسبي المعاصر 

 : ما يحصل عليه المرابح من الخصم بعد إتمام عقد شرائه للسلعة. 2

 : وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء اختالفًا آبيرًا على الشكل التالي

اإليرادات      فقهاء الشافعية والحنابلة   � ا يعرف ب  اعتبروا مثل هذا الخصم بمثابة الهبة أو التبرع أو م

ه                     ر ب رابح وال يخب ذه الم الثانوية أو اإليرادات الفرعية في الفكر المحاسبي المعاصر، حيث يأخ

ثمن األول                    م ال يخصمه من ال د ومن ث ه بالعق ة      . في بيع المرابحة وال يلحق اء الشيعة والحنفي فقه

 . إلحاق هذا الخصم بالعقد ومن ثم يخفض به الثمن األولبضرورة : قالوا

رابح                 : فقهاء المالكية  � ار للم رك الخي أن ت ك ب انتهجوا منهجًا وسطًا بين الفريقين في هذا الشأن وذل

ى شراء السلعة، أو أن المشتري                        ر المشتري عل لعة مع الخصم ويجب والمشتري بين شراء الس

 . على أساس الثمن األول أو يردهاُمخير على أن يأخذ السلعة بدون خصم 

ائع خصمًا         .  ل 650000 نفرض أن المصرف اشترى سلعة ما بمبلغ         :مثال ا منحه الب س وبعد تملكه

 %) 10بفرض أن نسبة الربح (س ففي ظل هذا المثال يكون ما يلي .  ل20000بمبلغ 
 المذهب المالكي المذهب الحنفي والشيعي المذهب الشافعي والحنبلي

ر  ق   يعتب ن ح ًا م رادًا فرعي إي
المصرف وحده وال يخصم من       

 . الثمن األول

ثمن         د ويخفض ال الخصم يلحق بالعق
غ   بح المبل داره ليص األول بمق

ن  .  ل630000 ته م اد حص س ويع
 : الربح وهو

20000) + 20000 ×10 = (%
س وهو المبلغ اإلجمالي    . ل 22000
 . المسترد

رابح  روك للم ر مت ك(األم ا أن )البن ، إم
ت  ثمن األول     يس ن ال م م ذا الخص نزل ه

غ  بح بمبل س .  ل630000ليص
 . والمشتري مجبر على الشراء

لعة          أو أن المشتري مخير بين شراء الس
غ  م أو  .  ل650000بمبل دون خص س ب

 . يردها للبائع
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م           ة رق ار المحاسبة المالي ة      ) 2(وهذا ما أآده وحدده معي ة المحاسبة والمراجع الصادرة عن هيئ

د      للمؤسسات ا  د        ) الخصم ( حاالت الحسم      2/2/3لمالية المصرفية في البن ه بع المحتمل الحصول علي

 : اقتناء الموجود البضاعة على النحو التالي

رادًا للمصرف            . أ ر الحسم إي ه ال يعتب د، فإن عند توقيع العقد مع العميل وحصل الحسم فعًال فيما بع

ك        ر ذل ى أث م، ويراع غ الحس ود بمبل ة الموج ض تكلف اح    وتخف ة واألرب رة الحالي اح الفت أرب

 . المؤجلة

رادًا         . ب ر إي م يعتب رعية للمصرف أن الحس ة الش ة الرقاب ا هيئ رى فيه ي ت االت الت ي الح ا ف أم

 . للمصرف، فإنه يعالج إيرادًا للمصرف في قائمة الدخل

 : ذمم المرابحات. 3

د حدوثها بقيمته               م    . ا االسمية  تقاس ذمم المرابحات قصيرة األجل أو طويلة األجل عن اس ذم وتق

دين                       غ ال ا، أي مبل ع تحقيقه ة المتوق ة النقدي المرابحات في نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيم

ديون المشكوك في تحصيلها                      ة لل المطلوب من العمالء في نهاية الفترة المالية محسومًا منه أي مؤون

 . روهو ما يعرف بالديون الجيدة في الفكر المحاسبي المعاص

 : إثبات األرباح. 4

ة                            ) 1( رة المالي ى أجل ال يتجاوز الفت دًا أم إل د سواٌء آانت المرابحة نق د التعاق يتم إثبات األرباح عن

 . الحالية

ة أو     ) 2( ة الحالي رة المالي يتم إثبات األرباح البيع المؤجل الذي يدفع ثمنه دفعة واحدة تستحق بعد الفت

 : ترات مالية متعددة الحقة باستخدام إحدى طريقتينيدفع ثمنه على أقساط تدفع على ف

رة               . أ رة األجل، بحيث يخصص لكل فت تقبلية لفت ة المس إثبات األرباح موزعة على الفترات المالي

 . مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسليم نقدًا أو ال وهي الطريقة المفضلة

 إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية للمصرف         –ل في حينه    إثبات األرباح عند تسلم األقساط آ     . ب

التين   ي الح ع      ) 2+1(وف د البي رام عق د إب ة عن اعة المباع ة البض رادات وتكلف ات اإلي تم إثب ي

 ). ب+ أ (شريطة تأجيل األرباح على النحو في 

 . يجب حسم األرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المرآز المالي.5

 : مبكر مع تخفيض جزء من الربحالسداد ال. 6
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د السداد         ) 1( ربح عن ل الوقت المحدد                  : تخفيض جزء من ال ر قب داد قسط أو اآث ل س إذا عجل العمي

د                    ل عن ين المصرف والعمي ده ب ى تحدي اق عل فيجوز للمصرف تخفيض جزء من الربح يتم االتف

ي              . السداد ذا التخف يض، ويسرى ه غ التخف اح    ويخفض حساب ذمم المرابحات بمبل ى األرب ض عل

 . المتحققة المتعلقة باألقساط

م     : تخفيض جزء من الربح بعد السداد     ) 2( ل الوقت المحدد ول إذا عجل العميل سداد قسط أو أآثر قب

ل                           ع العمي د دف امًال بع المبلغ آ ل ب ا طالب العمي ربح وإنم يحط المصرف عن السداد جزءًا من ال

الج                الكامل المبلغ أعاد المصرف جزءًا من الربح،       ثمن ويع ًا لجزء من ال ة حط ذه الحال  فتعتبر ه

 . أعاله) 1(محاسبيًا آما هو في 

أي                         :إعسار العميل . 7 ه ب داد هو بسبب اإلعسار فال يجوز مطالبت ل عن الس  إذا ثبت أن عجز العمي

 . مبلغ إضافي

اعة . 8 راء البض ن ش ل ع ول العمي ل :نك ع العمي ل( إذا تراج ول العمي ر ) نك ده بش ذ وع د تنفي اء عن

 : البضاعة من المصرف اإلسالمي بعد وصولها ألي سبب من األسباب فإنه يتم ما يلي

 : يقوم المصرف اإلسالمي ببيع البضاعة وهناك عدة حاالت. أ

 . إذا خسر فيها تغطى هذه الخسارة من دفعة ضمان الجدية ويرد له الباقي �

ل ب              � ة للعمي اتج       إذا زادت الخسارة عن الضمان، فللمصرف حق المطالب رق الن الفرق وتسجيل الف

 . عن الضرر ذممًا على العميل، وإذا لم يدفع العميل هذا الفرق يعتبر خسارة يتحملها المصرف

نم       . ب ل ويغ امًال للعمي ة آ ة ضمان الجدي رد دفع ربح، في اعة ب ع البض ام المصرف ببي ا إذا ق أم

 . المصرف بهذا الربح

ة ضمان ال           . جـ زام               إذا تعذر بيع البضاعة تظل دفع دون إل ة في أي وقت ب ة والضمانات قائم جدي

 . المصرف برد دفعة ضمان الجدية

م             ة رق ة          ) 2(وفي هذا الصدد فرق معيار المحاسبة المالي ة المحاسبة والمراجع الصادر عن هيئ

د          اء بالوعد مع وجود                   2/8للمؤسسات المالية المصرفية في البن ين نكول اآلمر بالشراء عن الوف  ب

 . التين عدم اإللزام واإللزامهامش جدية في ح

زام      � امًال       : ففي حالة عدم اإلل ة آ اد هامش الجدي زم     (يع ر مل ى أساس أن الوعد غي و   ) عل حتى ول

 . بيعت السلعة لعميل آخر بأقل من الثمن وافق عليه العميل الناآل
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 : ميز بين حالتين: وفي حالة اإللزام �

 .  المصرف ال يتحمل أي خسارة يؤخذ من هامش الجدية مقدار الضرر الفعلي أي أن-

 في حالة نقص أو عدم وجود هامش جدية أو ضمانات أخرى يسجل الفرق الناتج عن الضرر                  -

 . ذممًا على العميل في حالة ثبوت نكوله

ة                 ة ضمان الجدي  –الدورة المستندية لدراسة طلب الشراء، توقيع عقد الوعد وسداد ذم
 .  الحساب الجاري للعميل)1(خصمًا من

 : هذه الدورة المستندية وتتلخص آما هي واردة) 1(وضح الشكل رقم ي

                                                 
 .محمد علي الزبيدي.  المحاسبة في البنوك التقليدية واإلسالمية، د)1(
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 .المصدر السابق نفسه )1(
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دخالت    ن م ألف م ات تت ز البيان راء (ودورة تجهي ب الش راء  –طل د بالش د الوع تمارة – عق  اس

 ). دراسة معاملة المرابحة

 : ويمكن أن تنعكس القيود المحاسبية للمعالجة على الشكل التالي

 ) …مرابحة رقم (العميل /  حـمن

 إلى المذآورين  

 عمليات استثمارية تحت التنفيذ/ حـ 

 إيرادات ومصاريف التنفيذ / حـ 

 عمولة شيكات مصرفية/ حـ 

 أرباح تحت التحصيل/ حـ 

 : وعندما يتم سداد أية مصاريف متعلقة بمعاملة المرابحة يتم إجراء القيد التالي

 اريف التنفيذإيرادات ومص/ من  حـ

 الصندوق/  إلى حـ 

دخل     ة ال اب قائم ي حس يكات المصرفية ف ة الش ال حساب عمول تم إقف ة ي نة المالي ة الس ي نهاي ف

 : بموجب القيد التالي

 عمولة الشيكات المصرفية /  من حـ

 خ. قائمة الدخل أو َحـ أ/  إلى حـ 

اح الم               ل أرب ذي يمث اح        ويتم إقفال حساب أرباح تحت التحصيل ال د األرب رابحة هي حساب عائ

 : بموجب القيد التالي

 أرباح تحت التحصيل/ من حـ

 عائد المرابحة/ إلى حـ 

د     . ويتم إقفال حساب عائد المرابحة مع عوائد االستثمارات األخرى في حساب أ              خ بموجب القي

  : التالي
 من المذآورين 

  عائد المرابحة/  حـ

  عائد المشارآة /  حـ

  .. …ئدعا/  حـ

 خ أو قائمة الدخل . أ/ إلى حـ 
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 : خ بموجب القيد التالي. ويتم إقفار المصاريف في َحـ أ

 خ أو قائمة الدخل . أ/ من حـ

 المصاريف/ إلى حـ 

 : ويتم إقفال صافي الربح في حسابي أرباح المودعين وأرباح المساهمين بموجب القيد التالي

 خ أو قائمة الدخل .أ/ من حـ

 المذآورين / ى حـإل 

 أرباح المودعين / حـ 

 أرباح المساهمين / حـ 

اح يحتجز                    ا تبقى من أرب ويتم توزيع أرباح المساهمين بين االحتياطي القانوني والمساهمين وم

 : في حساب أرباح مدورة بموجب القيد التالي

 أرباح المساهمين / من حـ

 إلى المذآورين  

 احتياطي قانوني  

 مساهمين ال/ حـ 

 أرباح مرحلة / حـ 

اح         ن األرب ته م ل حص اري مقاب ابه الج اهمين، أو يضاف لحس د المس داد ألح تم الس دما ي وعن

 : بموجب القيد التالي

 المساهمين / من حـ

 الصندوق أو الحساب الجاري/ إلى حـ 
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اري بموجب  ابه الج ن حس ة م ة ضمان الجدي ى خصم دفع ل عل ع العمي اق م م االتف د وإذا ت  القي

 : التالي

  

 جاري العميل / من حـ

 العميل مرابحة / إلى حـ 

 إثبات  تحصيل دفعة ضمان الجدية خصمًا من الحساب الجاري للعميل

 : )1(الدورة المستندية لشراء بضاعة المرابحة محليًا بإصدار شيك مصرفي

شكل و نموذج طلب     هذه الدورة المستندية وتتلخص آما هي واردة في ال        ) 2(يوضح الشكل رقم    

 . إصدار شيك مصرفي

 

 

 

                                                 
 . المصدر السابق نفسه)1(
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 اإلسالمي ..……بنك

 إدارة االستثمار 

 نموذج طلب إصدار شيك مصرفي

 المحترم      رئيس قسم الحواالت / األخ

 وبعد..…السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 ..……………………………)مشارآة/ مرابحة(خصمًا على حساب عملية 

 .………………………………………………………/األخوة/ من األخ

 ……………………:حساب رقم

 ..………………………………نرجو التكرم بإصدار شيك مصرفي بمبلغ

 ). ال غير. ………………………فقط (

 . العميلة أعاله/ من حساب العميل

 :والتكرم بتمويل المبلغ على العنوان التالي

………………………………..………………………………..………

………………………..………………………………..……………………

…………..………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………..……………

…………………..………… 

 رئيس قسم التنفيذ والمتابعة 

 مدير إدارة االستثمار

 

 : وتنعكس العملية المحاسبية بالقيد التالي

 ..)مرابحة رقم(عمليات المرابحة تحت التنفيذ / من حـ

 شيكات مصرفية/ إلى حـ 
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)1( 

 
 

 

 

 

 

 . السابق نفسهالمصدر) 1(
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)1( 

 

 

 .المصدر السابق نفسه) 1(
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تم                ًال وي ًا مسلس ر الشيكات تحت التحصيل حيث يعطى آل شيك رقم وتسجل الشيكات في دفت

 : إجراء القيد النظامي التالي

 آمبياالت استثمار تحت التحصيل / من حـ

 مودعي آمبياالت استثمار تحت التحصيل / إلى حـ 

 كات األقساطقيد نظامي بقيمة شي

 : ودورة تجهيز البيانات آما يلي

 مدخالت هذا النظام هي عقد البيع 

ى طرفين         : عمليات التشغيل   أثير عل تم الت دين وحساب              (ي ل في الجانب الم حساب جاري العمي

 : ويمكن استخراج القيد التالي. العميل مرابحة في الجانب الدائن

 

 جاري العميل / من حـ

 بحة العميل مرا/ إلى حـ 

 إثبات تحصيل القسط خصمًا من الحساب الجاري للعميل

ى الحساب الجاري                  غ إل ًا بإضافة المبل الدورة المستندية لشراء بضاعة المرابحة محلي

 : للمورد

دًال           ورد ب ى حساب الم غ إل هذه الدورة ال تختلف عن سابقتها وينحصر الخالف في إضافة المبل

 : لمحاسبيويكون القيد ا. من إصدار شيك مصرفي

 ..)مرابحة رقم(عملية المرابحة تحت التنفيذ / من حـ

 جاري المورد / إلى حـ 

 إثبات الشراء وإضافة القيمة إلى حسابه الجاري
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)1( 

 
 

 

 .المصدر السابق نفسه) 1(
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ن الحساب   ة م ة باألجل وخصم القيم ة الخارجي امالت المرابح تندية لمع دورة المس ال
 : لجاري للعميلا

 : في هذه الحالة البد لنا من بيان

 . الفرق بين المصارف اإلسالمية والتقليدية بالنسبة لعملية االعتمادات المستندية

 المصارف التقليدية المصارف اإلسالمية
 . ملكيتها ملكية ضمان وليست ارتهان. 1
ك           . 2 ل تهل ل العمي ل استالمها من قب البضاعة إذا هلكت قب

 . لكية المصرف وال عالقة للعميلعلى م
في حال وصول البضاعة ناقصة أو مخالفة للمواصفات         . 3

ع المرابحة            د بي ولشروط االعتماد يقوم المصرف بإبرام عق
ة           ى أساس الكمي يس عل ًال ول واردة فع ة ال على أساس الكمي

 . المتفق عليها
لمها               . 4 ل أن يتس ا من قب ة ألنه العملية هي شراء وبيع آامل

 . يل مضمونة على المصرفالعم
ى  . 5 ى البضاعة حت أمين عل ل مسؤولية الت ي تتحم هي الت

 ). فاتح االعتماد(يتم تسليمها إلى المشتري 
تكون العملية بيع مرابحة فإن مسؤوليتها تكون مرتبطة       . 6

 . بالبضاعة وليست بالمستندات

تشترط إصدار بوالص الشحن باسمها ولحساب        . 1
 . وليست ضمان) ارتهان (العميل فتصبح يدها يد

اد     . 2 اتح االعتم ة ف ى ملكي اعة عل ت البض إذا هلك
ل( ة   ) العمي ديد قيم ن تس ؤوًال ع ون مس ذي يك ال

 . المستندات
اعة      . 3 ى البض ؤمن عل ل أن ي ى العمي ترط عل تش

 . المستوردة وال تقبل فتح االعتماد إال إذا تم ذلك
ل        . 4 مسؤوليته محصورة بالوثائق المقدمة له من قب
يط ا رف الوس طة المص در بواس تورد والمص لمس

ه               ة ل ائق الشحن وال عالق وتنتهي بمجرد استالم وث
 . بالبضاعة قطعًا

ة               : المعالجة المحاسبية  � ة المرابحة بالعمل غ معامل الي مبل يتأثر الجانب المدين للعميل مرابحة بإجم

اح      عمولة الشي  – مصاريف المعاملة    –قيمة المعاملة   : األجنبية والتي تشمل   كات المصرفية وأرب

 . المرابحة

 : بينما التأثير على الجانب الدائن من الحسابات التالية �

 . حساب عمليات استثمارية تحت التنفيذ بالعملة األجنبية بقيمة المعاملة �

 . حساب إيرادات ومصاريف التنفيذ بالعملة األجنبية بمصاريف المعاملة �

 . جنبية بعمولة الشيكات المصرفيةحساب عمولة الشيكات المصرفية بالعملة األ �

 . حساب أرباح تحت التحصيل بالعملة األجنبية بأرباح المرابحة �
  

 بالعملة األجنبية ) …مرابحة رقم(العميل / من حـ

 إلى المذآورين  

 عمليات استثمارية تحت التنفيذ / حـ 

 إيرادات ومصاريف التنفيذ/ حـ 

 عمولة الشيكات المصرفية / حـ 
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 أرباح تحت التحصيل / حـ 

 : يقوم المصرف بفتح االعتماد الستيراد البضاعة من الخارج ويتم إجراء القيد النظامي التالي

  اسم العميل –عمالء االستيراد مرابحة / من حـ

  اسم المصرف المراسل –مراسلين االستيراد / إلى حـ 

 إثبات فتح االعتماد المستندي بالقيمة وبنفس العملة

ة                 وفي  حالة االتفاق مع العميل على خصم دفعة ضمان الجدية من حسابه الجاري بالعملة األجنبي

 : يكون القيد المحاسبي التالي

 جاري العميل بالعمالت األجنبية / من حـ

 العميل مرابحة بالعملة األجنبية / إلى حـ 

ل      اري للعمي اب الج ن الحس مًا م ة خص مان الجدي ة ض يل دفع ات تحص ول  وبم.  إثب رد وص ج

 : مستندات الشحن يتم إجراء القيدين التاليين

  اسم المصرف المراسل –مراسلين االستيراد / من حـ. 1

  اسم العميل–عمالء االستيراد مرابحة / إلى حـ 

 إلغاء القيد النظامي بالقيمة وبنفس العملة

 : إثبات تنفيذ االعتماد المستندي بالقيد التالي. 2

 ثمارية تحت التنفيذ عمليات است/ من حـ

 المصرف المراسل / إلى حـ 

ى المصرف         . 3 ل عل رف المراس بها المص والت احتس ارف أو عم ة مص ل بأي ل العمي تم تحمي وي

 : اإلسالمي بموجب القيد التالي

 جاري العميل بالعمالت األجنبية / من حـ

 المصرف المراسل / إلى حـ 

 : القيد التاليفي حالة تسديد األقساط يمكن استخراج . 4

 جاري العميل بالعملة األجنبية / من حـ

 العميل مرابحة بالعملة األجنبية / إلى حـ 

 إثبات سداد القسط خصمًا من الحساب الجاري للعميل
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)1( 

 
 

 .المصدر السابق نفسه) 1(
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 بيان جزئي آلي
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12.189.520 

  األصول
 االستثمارات

 عمالء المرابحات بالعملة األجنبية 
 االلتزامات وحقوق الملكية

 حسابات جارية دائنة بالعملة األجنبية 
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 : المعالجة المحاسبية للمضاربة
ل،          ال واآلخر يختص بالعم دم الم إن طبيعة المضاربة شرعًا تتحدد في وجود طرفين أحدهما يق

البي وإن المصرف يتعامل با ه بط ي عالقت م ف تثمار ث ابات االس ه بأصحاب حس ي عالقت لمضاربة ف

أموال أصحاب حسابات االستثمار يضارب         التمويل منه مضاربة، وهو في الحالة الثانية مضارب ب

اتر المصرف               بية في دف أموالهم، وإن المعالجة المحاس مع آخرين ووآيل عن المساهمين يضارب ب

حسابات االستثمار تختلف عن المعالجة بصفته مضاربًا يضارب               بصفته مضاربًا بأموال أصحاب     

 . بأموالهم أو رب مال بالنسبة لطالبي التمويل

م               ة رق ار المحاسبة المالي ل للمضاربة الصادر        ) 3(وبناء على ذلك فقد حدد معي الخاص بالتموي

ة في م                  ة والمصرفية األسس المتبع ة للمؤسسات المالي عالجة محاسبة    على هيئة المحاسبة والمراجع

 : التمويل بالمضاربة على الشكل التالي

 : إثبات رأس مال المضاربة عند التعاقد �
اً      (يتم إثبات عمليات تمويل المضاربة عند  تسليم رأس المال           . 1 ان أو عين دًا آ ى المضارب أو     ) نق إل

 . وضعه تحت تصرفه

 . ات يتم إثبات آل مبلغ عند دفعهإذا تم االتفاق على تسليم رأس مال المضاربة الواحدة على دفع. 2

د المضاربة                     . 3 م تعليق عق ال يتم تثبيت رأس مال المضاربة إال عند تسليمه للمضارب وخاصة إذا ت

 . على حدث مستقبلي أو إضافته إلى وقت الحق حتى وقوع الحدث أو مجيء الوقت

م   . 4 ة للمصرف باس وائم المالي ي الق اربة ف ل بالمض ات التموي ر عملي اربات، ا: تظه ل بالمض لتموي

 ). موجودات لالستغالل مضاربة(وتفرد المضاربة بموجودات لالستغالل باسم 

 : قياس رأس مال المضاربة عند التعاقد �
دفوع أو الموضوع تحت تصرف . 1 المبلغ الم اس ب دًا يق ال المضاربة نق دم المصرف رأس م إذا ف

 . المضارب

اس  ) عروض أو في صورة موجودات لالستغالل (إذا قدم المصرف رأس مال المضاربة عينًا       . 2 يق

ة        ) وهي القيمة المتفق عليها بين المصرف والعميل      (بالقيمة العادلة للعين     ين القيم رق ب وإذا نتج ف

 . العادلة والدفترية يعترف به ربحًا أو خسارة للمصرف

من رأس ا ..) دراسة الجدوى(ال تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد . 3 ال إال ض لم

 . في حال اتفاق الطرفين
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 : قياس رأس مال المضاربة بعد التعاقد في نهاية الفترة المالية �
 . يحسم من قيمة رأس المال ما استرده المصرف من رأس مال المضاربة إن وجد. 1

دء في العمل                      . 2 ل الب إذا هلك جزء من رأس مال المضاربة بدون تعد وال تقصير من المضارب قب

ى المصرف             يخفض به  ك       .  رأس مال المضاربة ويعالج النقص بصفته خسارة عل ع ذل ا إذا وق أم

 . بعد البدء في العمل فإنه ال يؤثر على رأس مال المضاربة

تم   . 3 ي المضاربة وت ن المضارب تنته د وال تقصير م دون تع ه ب ال المضاربة آل ك رأس م إذا هل

 . على المصرفتسوية الحساب الخاص بها ويعالج الهالك بصفة خسارة 

د       . 4 ى المصرف بع اربة إل ال المض ليم رأس م تم تس م ي فيت ول اربة أو ص ت المض ال انته ي ح ف

 . التحاسب فإنه يتم إثبات رأس مال المضاربة ذممًا على المضارب

 : ثبوتية نصيب المصرف في أرباح المضاربة أو خسائرها �
ات ا                  . 1 اح أو خسائر عملي ات نصيب المصرف في أرب رة        في حال إثب ل بالمضاربة خالل فت لتموي

 . مالية يتم بعد التصفية

اتر المصرف           . 2 ة يثبت في دف رة مالي في حالة عمليات التمويل بالمضاربة التي تستمر ألآثر من فت

ة                   رة المالي ين المصرف والمضارب في الفت ا ب ى جزء منه نصيبه في األرباح عند تحققها أو عل

وزع   ا . وذلك في حدود األرباح التي ت اتر المصرف في          أم ا في دف تم إثباته ة الخسارة في  في حال

 . حدود الخسائر التي يخفض بها رأس مال المضارب

غ                    . 3 ات مبل تم إثب إذا لم يسلم المضارب إلى المصرف نصيبه من األرباح بعد التصفية أو التحاسب ي

 : األرباح ذممًا على المضارب

 .  حينئذ بتخفيض رأس مال المضاربةفي حالة وجود خسائر عند التصفية يتم إثباتها. 4

ًا                       . 5 ا ذمم تم إثباته ا المضارب وي في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي المضارب أو تقصيره يتحمله

 . عليه

 : المعالجة المحاسبية للتمويل بالسلم والسلم الموازي
 : إن هذه المعالجة تشمل ما يلي

 .ضه في عملية السلم الموازيمعالجة رأس المال الذي يقدمه المصرف في السلم أو يقب �

 . ما يتعلق بقبض المسلم فيه وبيعه في السلم أو تسليم مثله في عملية السلم الموازي �

 . معالجة اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر �
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م                   ة رق ار المحاسبة المالي د حدد معي ذا األساس فق وازي        ) 7(وعلى ه لم الم لم والس ق بالس المتعل

 : بية والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات اإلسالميةالمعالجات المحاس

دًا   (يتم إثبات عمليات التمويل بالسلم عند دفع رأس المال          . 1 ًا    –نق ة  – عيني ه أو       )  منفع لم إلي ى المس إل

 . وضعه تحت تصرفه

 ).  منفعة–ًا  عيني–نقدًا (يتم إثبات عمليات السلم الموازي عند قبض المصرف لرأس المال . 2

 : عند دفع رأس المال تم التمييز بين حالتين. 3

 . يقاس رأس المال بالمبلغ الذي تم دفعه. أ

 . يقاس رأس المال المقدم عينًا أو منفعة بالقيمة العادلة للعين المقدمة أو المنفعة المدفوعة. ب

 : أما في نهاية الفترة المالية فتكون المعالجة على الشكل التالي

ًا أو    .1 ًا أو جزئي ه آلي لم في ه بالمس لم إلي اء المس دم وف ًا بع اًال قوي اك احتم ر للمصرف أن هن  إذا ظه

 : احتماًال قويًا بانخفاض قيمة المسلم فيه فيجب تكوين مخصص بقيمة العجز المقدر

 ). التمويل بالسلم(يتم إظهار عمليات التمويل بالسلم في القوائم المالية باسم . 2

تم إظه . 3 لم      ي م الس ات المصرف باس ة ضمن مطلوب وائم المالي ي الق وازي ف لم الم ات الس ار عملي

 . الموازي

 : وفي حالة تسلم المسلم فيه يثبت ما يلي

 .  إذا آان مطابقًا للعقد تسجل الموجودات التي تسلمها المصرف على أساس التكلفة التاريخية.1

 :  الصفة نميز بين حالتينفي حالة تسلم جنس مماثل للمسلم فيه مع اختالف. 2

اس      . أ تم قي ه ي د علي ه المتعاق لم في ة المس ع قيم ف م ه المختل لم في وقية للمس ة الس اوت القيم إذا تس

 . وتسجيل البدل بالقيمة الدفترية

وقية  . ب ة الس ت القيم وقية  (إذا آان ة الس وفر القيم دم ت ة ع ي حال ة ف ة العادل ه ) أو القيم لم في للمس

ن القيم ل م لمه   المختلف أق م تس ا ت اس وتسجيل م تم قي ه ي د علي ه المتعاق لم في ة للمس ة الدفتري

 . بالقيمة السوقية أو القيمة العادلة وقت التسلم ويتم إثبات الفرق خسارة

 : في حالة العجز عن تسلم المصرف المسلم فيه أو بعضه عند أجل التسليم. 3

 . م تبقى القيمة الدفترية للمسلم فيه آما هيإذا آان العجز آليًا أو جزئيًا وتم تمديد أجل التسلي. أ

 .إذا نسخ عقد السلم آليًا أو جزئيًا ولم يسترد رأس المال من المسلم إليه يسجل ذممًا عليه. ب

 : العجز عن تسليم المسلم فيه بسبب إهمال أو تقصير العميل. 4
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 : إذا آان العجز آليًا أو جزئيًا فيتخذ ثالث حاالت

وب                  في حالة فسخ ع   . أ ال أو الجزء المطل ه رأس الم لم إلي رد المس م ي ًا ول ًا أو جزئي ل آلي د التموي ق

 . رده يثبت المبلغ ذممًا على العميل

ه              . ب ال  (في حالة وجود ضمان تستوفى من حصيلة بيعه القيمة الدفترية للمسلم في ا  ) رأس الم وهن

ه                لم إلي ى المس ًا عل ل (إذا آانت الحصيلة أقل يسجل الفرق ذمم ا إذا آانت الحصيلة       ) العمي وأم

 . أآثر فيسجل الفرق لحساب المسلم إليه

 . تستوفى من ذمم العميل أية مبالغ إضافية يثبت استحقاقها للمصرف على العميل. جـ

ة            ة الدفتري ل من القيم دل أق إذا استبدل بالمسلم فيه جنس آخر وآانت القيمة السوقية أو العادلة للب

 . جاء في الفقرة تسلم المسلم فيهللمسلم فيه فيطبق عليه آما 

ة أو                            ة التاريخي ى أساس التكلف د قبضة عل ه بع لم في ة المس اس قيم تم قي وفي نهاية الفترة المالية ي

رق          ات الف تم إثب ل ي ا أق القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أيهما أقل فإذا آانت القيمة النقدية المتوقع تحقيقه

 . خسارة في قائمة الدخل

لم                        إثبات نتيج  ه للمس لم في لم المصرف المس إذا س وازي، ف لم الم ة الس ة تسليم المسلم فيه في عملي

ًا أو                            ) العميل( ه ربح لم في ة المس ين تكلف ل وب ذي سبق تسلمه من العمي غ ال ين المبل رق ب ات الف يتم إثب

 . خسارة

 : المعالجة المحاسبية للزآاة
دأ العمل ا           اة تأخذ مب الي       إن طبيعة المعالجة المحاسبة للزآ اة وبالت د وعاء الزآ لخاص في تحدي

م                     الي رق ار الم تم بطريقتين بموجب المعي ذا الوعاء ي د ه ة المحاسبة      ) 9(فإن تحدي الصادر عن هيئ

 : والمراجعة للمصارف اإلسالمية ومؤسساتها

 . طريقة صافي الموجودات. 1

 . طريقة صافي األموال المستثمرة. 2

بة    تخدام نس ك باس نة القم% 2.5وذل ة للس ة(ري بة ) الهجري ية  % 2.5775أو نس نة الشمس للس

 : وفيما يلي المعادالت الخاصة بكل طريقة) الميالدي(

 : طريقة صافي الموجودات �

 . تقوم هذه الطريقة على تحديد الموجودات الزآوية والمطلوبات المحسومة منها
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 : الموجودات الزآوية تتألف من
ديون المشكوك في تحصيلها           الذمم المدينة محس    –النقد وما في حكمه      � ا ال ر مرجوة   (ومة منه غي

 ). السداد

 ). … العقارات– األوراق المالية –البضاعة (الموجودات المقتناة بغرض المتاجرة  �

ا بحسم         .) … استصناع – سلم   – مشارآة   –مضاربة  (موجودات التمويل    � ار هن آما يؤخذ باالعتب

ا نتيجة لالنخفاض في ق           ع عدم       المخصصات التي يتم تكوينه ذه الموجودات أو نتيجة توق ة ه يم

 . تحصيل المبالغ التي يتم بها تمويل تلك الموجودات

 : المطاليب
 . مطاليب مستحقة الدفع خالل الفترة المالية المنتهية في تاريخ قائمة المرآز المالي �

 . حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة �

 .حقوق اآلقلية �

 .  المؤسسات غير الهادفة للربح–الخيرية  – الوقفية –الحقوق الحكومية  �

 :وفيما يلي نموذج بشكل قائمة يبين تلك العناصر

  
 أساس التقييم  طريقة صافي الموجودات 

 : الموجودات
 . النقد وما في حكمه

 . ذمم مدينة
 . تمويل بالمضاربة
 . تمويل بالمشارآة

 . سلم
 . استصناع

 . موجودات مقتناة بغرض المتاجرة
  .بضاعة

 . أوراق مالية
 . عقارات
 . أخرى

 : المطاليب
 . حسابات جارية

 . ذمم دائنة مستحقة الدفع خالل الفترة المالية القادمة
ة    رة المالي الل الفت دفع خ تحقة ال رى مس ات أخ مطلوب

 .القادمة
 . حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

ة   وق حكومي ة –حق ة – وقفي ر  – خيري ات غي  مؤسس
 .  إذا لم يكن لها مالك معينهادفة للربح
 . حقوق األقلية

 .  القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها

 .وقع تحقيقهاالقيمة النقدية المت
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها
 .القيمة النقدية المتوقع تحقيقها

 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
 .القيمة الدفترية
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ا       ع تحقيقه ة المتوق ة النقدي اس القيم ى أس اجرة عل اة بغرض المت ودات المقتن اس الموج تم قي وي

 . وقت وجوب الزآاة) القيمة السوقية للبيع(

 : طريقة صافي األموال المستثمرة �

 : ذه الطريقة على النحو التالييتم تحديد وعاء الزآاة وفقًا له

م تحسم من الموجودات            + االحتياطيات  + رأس المال المدفوع     اح  + المخصصات التي ل األرب

اة  دخل + المبق اريخ + صافي ال ي ت ة ف ة المنتهي رة المالي دفع خالل الفت تحقة ال ر المس ات غي لمطلوب

ة            اجرة        ا+ قائمة المرآز المالي مطروحًا منه صافي الموجودات الثابت ر المت اة لغي الستثمارات المقتن

 :خسائر مرحلة وفيما يلي مثال يوضح آيفية تحديد وعاء الزآاة) + عقار معد لإليجار(

 )بماليين الليرات(12/2006/ 31 المالي آما هي في قائمة المرآز
 

 س. ل س. ل الموجودات 
 204  النقد وما في حكمه

  442 ) سلم/ مرابحات(ذمم مدينة 
 428 )14( المخصصات : ناقصًا

 20  تمويل بالمضاربة
 30  تمويل بالمشارآة 

 20  استصناع 
 11  )المتاجرة(عقارات 

 164  ) متاجرة(أوراق مالية 
 10  )متاجرة(بضاعة 

 40  )المتاجرة(استثمارات أخرى 
 34  )لغير المتاجرة(استثمارات 

 82  موجودات مقتناة بغرض التأجير 
 10  ودات الثابتة صافي الموج

 1053  مجموع الموجودات 
   : المطلوبات

  21 الحسابات الجارية 
  50 ) مستحقة الدفع خالل الفترة المالية القادمة(ذمم دائنة 

  53 )مستحقة الدفع خالل الفترة المالية القادمة(مطلوبات أخرى 
  9 مخصصات مخاطر االستثمار 

  100 )تحقة الدفع خالل الفترة المالية القادمةغير مس(مطلوبات طويلة األجل 
 233  مجموع المطلوبات 

 684  حقوق أصحاب حسابات االستثمار لمطلقة
 20  حقوق األقلية

   حقوق أصحاب الملكية 
  10 رأس المال المدفوع 

  3 االحتياطيات 
  10 األرباح المتبقية 

 116 3 صافي الدخل 
 1053  ية مجموع حقوق أصحاب الملك
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ة                      وق الملكي ا تشمل حق ا آم ع تحقيقه ة المتوق اجرة بالقيم وتقاس الموجودات المقتناة بغرض المت

 .س.  ل4000000على حقوق ملكية ووقفية بمبلغ 

  
أساس القياس في المرآز  موجودات بغرض المتاجرة

 المالي
القيمة النقدية المتوقع 

 تحقيقها
 الفرق

 16 180 164 أوراق مالية 
 5 15 10 اعة بض

 5 16 11 عقارات 
 5 45 40 استثمارات أخرى 

 31 256 225 المجموع 

 

 : تحديد وعاء الزآاة

 . وفقًا لطريقة صافي الموجودات

   الموجودات الزآوية 
  204 النقد وما في حكمه 

  428 )صافي(ذمم مدينة 
  20 تمويل بالمضاربة
  30 تمويل بالمشارآة 

  20 استصناع 
  15 ضاعة ب

  180 أوراق مالية 
  16 عقارات مقتناة بغرض المتاجرة 

  45 استثمارات أخر مقتناة بغرض المتاجرة 
 958  المجموع 

   : ناقصًا
   المطلوبات 

  21 الحسابات الجارية 
  49 ذمم دائنة 

% = 2.5775 × 127= الزآاة للفترة  53 مطلوبات أخرى 
3 

  4 حقوق حكومية ووقفية 
  20 حقوق األقلية 

  684 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
 )831(  المجموع 

 127  وعاء الزآاة 

 



184 

 :طريقة صافي األموال المستثمرة �

  120 مجموع حقوق أصحاب الملكية
  4 الحقوق الحكومية والحقوق الوقفية: ناقصًا

116 
   : يضاف

  257 القيمة النقدية المتوقع تحقيقها 
  >277< أساس القيمة في المرآز المالي : ناقصا

  30 
 100  المطلوبات طويلة األجل 

 9   مخصصات مخاطر االستثمار 
 255  المجموع
   : يخفض

  83 موجودات مقتناة بغرض التأجير 
  34 استثمارات مقتناة لغير المتاجرة 

  11 صافي الموجودات الثابتة 
  >128< 
  127 

 

 . وعاء الزآاة

 3% = 2.5775 × 127= الزآاة للفترة 

م         ة عن                ) 9(وقد ميز المعيار المحاسبي رق اة نياب اة بشأن إخراج المصرف للزآ الخاص بالزآ

 : أصحاب حقوق الملكية بين الحالة التي يكون فيها المصرف ملزمًا بإخراج الزآاة وهي

 . صدور قانون بإخراج الشرآة للزآاة. أ

 . لنظام األساسي للشرآة على نص يلزمها بإخراج الزآاةاشتمال ا. ب

 . صدور قرار من الجمعية العمومية للشرآة يلزمها بإخراج الزآاة. حـ

يعهم               ل بعض المساهمين أو جم ا توآي زام، ولكن يحصل فيه وبين الحالة التي ال يتوفر فيها اإلل

 . للمصرف بإخراج الزآاة نيابة عنهم

 : ستصناع واالستصناع الموازيالمعالجة المحاسبية لال
ددها       وازي ح ناع الم ناع واالستص ود االستص ي عق ا ف ب اتباعه بية الواج ة المحاس إن المعالج

ة للمؤسسات والمصارف           ) 10(المعيار المحاسبي المالي رقم      الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجع

 . اإلسالمية
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 :وميز بين حالتين

 ). بائعًا( صانعًا المعالجة المحاسبية بصفة المصرف. 1

 ). مشتريًا(المعالجة المحاسبية بصفة المصرف مستصنعًا . 2

 ). بائعًا(المعالجة المحاسبية بصفة المصرف صانعًا  �

 : تكاليف االستصناع

 : تشمل تكاليف االستصناع. 1

 . التكاليف المباشرة وبخاصة تكاليف إنتاج المصنوع) 1(

ود         التكاليف غير المباشرة ألنشطة اال    ) 2( ستصناع التي يمكن تخصيصها على أسس موضوعية لعق

 . بعينها

 . ال يدخل في تكاليف االستصناع) 3(

 . تكاليف البحوث والتطوير. التسويقية د. اإلدارية حـ. المصروفات العمومية ب. أ

د في حساب                         . 2 ل التعاق ا قب اليف م ة وتك رة المالي اليف االستصناع التي تحدث في الفت يتم إثبات تك

ذ( وازي حساب ) استصناع تحت التنفي ة االستصناع الم ي حال ذا الحساب ف اليف (ويسمى ه تك

 ). استصناع

ى حساب                لة للمستصنع عل واتير المرس الغ الف م استصناع   (ويتم تحميل مب ة      ) ذم وتسجل أيضًا قيم

واتير استصناع   (دائنة مقابلها في حساب      تم حسم رصيده من حساب             ) ف ذي ي استصناع تحت    (وال

 . في الجانب المالئم في قائمة المرآز المالي للمصرف) فيذالتن

اليف                 . 3 ذه التك تثبت تكاليف ما قبل التعاقد عند حدوثها بصفتها تكاليف مؤجلة، وعند التعاقد تحول ه

 ). استصناع تحت التنفيذ(إلى حساب 

ة  أما إذا لم يتم التعاقد أو يحدث خالل الفترة فتحمل هذه التكاليف باعتبارها مصر             وفات للفترة المالي

 . الحالية

 : تكاليف االستصناع في عمليات االستصناع الموازي

 : في هذه الحالة تكون تكاليف االستصناع هي

 ). التكاليف المباشرة(الثمن المحدد في عقد االستصناع الموازي  �

 . أية تكاليف غير مباشر بما في ذلك التكاليف السابقة على التعاقد �
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ة       ) تكاليف استصناع (ستصناع للفترة في حساب     تثبت تكاليف اال   � ويظهر في الموجودات في قائم

 . المرآز المالي للمصرف

رة بصفتها                   � ة خالل الفت ال التام ى المستصنع عن األعم لها المصرف إل ي يرس واتير الت تثبت الف

ي حساب  ة ف ة مدين م االستصناع(قيم ي حساب ) ذم ة ف واتير االستصناع(ودائن م ) ف تم حس وي

 .  حساب الفواتير من رصد حساب تكاليف االستصناع في قائمة المرآز المالي للمصرفرصيد

 : إيرادات وأرباح االستصناع في نهاية الفترة المالية
ه             � ين المصرف بصفته صانعًا وعميل ه ب ثمن األصلي المتفق علي رادات االستصناع هي ال إن إي

 . صرف من العقدبصفته مستصنعًا، بما فيه هامش الربح الذي يحققه الم

 : ويتم إثبات إيرادات االستصناع وفق طريقتين

 . طريقة العقود التامة. طريقة نسبة اإلتمام  ب. أ

 : طريقة نسبة اإلتمام
ام المنجزة خالل آل                        � ى أساس نسبة اإلتم يعترف لكل فترة مالية بجانب من ثمن االستصناع عل

 . فترة من فترات تنفيذ العقد بصفتها إيرادًا متحققًا

اح االستصناع             ) استصناع تحت التنفيذ  (تضاف إلى حساب     � رة من أرب ة خالل الفت النسبة المتحقق

 . الفرق بين الثمن المعجل لالستصناع وتكاليف االستصناع اإلجمالية المقدرة: وتمثل

م      ي ت اح االستصناع الت ت يتضمن أرب ي أي وق ذ ف اب استصناع تحت التنفي يد حس ر رص ويظه

 . ك التاريخاثباتهما حتى ذل

 : طريقة العقود التامة
ام              بة اإلتم دير نس ة تق رة المالي ة الفت ي نهاي ا ف ن فيه ة ال يمك ر العادي وال غي ض األح ي بع ف

ذه                       د وفي ه ذ العق ام تنفي رادات االستصناع حتى إتم ات إي والتكاليف المتوقعة إلتمام التنفيذ يؤجل إثب

 . رباح لالستصناع قبل إتمام تنفيذ العقدأية أ) تكاليف تحت التنفيذ(الحالة ال يشمل حساب 

 : األرباح المؤجلة
ثمن                    قد يدفع المستصنع الثمن المتفق عليه بأآمله على دفعات في أثناء تنفيذ العقد، أو قد يؤجل ال

د               ذ العق ام تنفي د إتم دفع بع ات           . آله أو جزءًا منه بحيث ي تم إثب ة ي ذه الحال ة   (ففي ه اح مؤجل د  ) أرب عن

ذ الع  ام تنفي اب      إتم يد حس ن رص مها م تم حس د وي ناع (ق م االستص الي    ) ذم ز الم ة المرآ ي قائم ف

 . للمصرف
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 : ويتم إثبات تحقق األرباح المؤجلة باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين

و . أ دًا أوًال وه ليم نق م التس ا إذا ت اح بغض النظر عم ة نصيبها من األرب رة مالي يخصص لكل فت

 . األفضل

 . رباح المؤجلة عند تسلم األقساط آٌل في حينهإثبات تحقق األ. ب

ل الوقت المحدد وحط المصرف جزءًا من                      :السداد المبكر  � داد أقساط قب  إذا عجل المستصنع س

اب   ربح يخفض حس ناع (ال م االستص اح     ) ذم ى األرب يض عل ذا التخف نعكس ه ط وي غ الح بمبل

 . المحققة المتعلقة بهذه األقساط

اح االستصناع ف       � ات االستصناع الموازي      إيرادات وأرب رادات لكل           :ي عملي ذه اإلي ات ه تم إثب  ي

رادات   اليف وإي ث أن تك ام حي بة اإلتم ة نس اس طريق ى أس د عل ذ العق رات تنفي ن فت رة م فت

د تضاف       ن التأآ ة م ة معقول ة للمصرف بدرج واز معلوم ناع م ود استص ي وج ناع ف االستص

ى             رة إل اح االستصناع خالل الفت اليف االستصناع  ( حساب   النسبة المتحققة من أرب الي  ) تك وبالت

اب  ون رصيد حس اليف االستصناع(يك ة  ) تك اليف التراآمي ادًال للتك ت مع ي أي وق ة(ف ) الفعلي

 . لالستصناع مضافًا إليها أرباح االستصناع التي تم اثباتها حتى ذلك التاريخ

عقد في  قياس االستصناع تحت التنفيذ وحسابات تكاليف االستصناع ومعالجة خسائر ال         

 : نهاية الفترة المالية

ة           ) استصناع تحت التنفيذ  (يقاس حساب    في قائمة المرآز المالي للمصرف بقيمة ال تتجاوز القيم

 ). الفرق بين ثمن االستصناع وباقي التكلفة اإلجمالية المقدرة إلنجازه(النقدية المتوقع تحقيقها وتمثل 

رة ا              ة الفت اس في نهاي ذا القي تج عن ه ذه الخسائر        وفي حال ن ات ه تم إثب ة ي ائر متوقع ة خس لمالي

 . وإظهارها في قائمة الدخل للمصرف

ى تحمل           ة واضطر المصرف إل ه التعاقدي وازي بالتزامات وإذا أخل الصانع في االستصناع الم

ل (تكاليف إضافية للوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المستصنع         اليف بصفتها          ) العمي ذه التك ات ه تم إثب ي

 . في قائمة الدخل للمصرفخسائر 
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 ): مشتريًا(المعالجة المحاسبية بصفة المصرف مستصنعًا 

 : فواتير االستصناع عن األعمال التامة �

اب     ي حس ودات ف فتها موج ة المستخلصات بص ت قيم ناع (تثب اليف استص ر ضمن  ) تك وتظه

اب        ي حس ة ف ة دائن س القيم ت نف الي للمصرف وتثب ز الم ة المرآ ي قائم ودات ف ات (الموج مطلوب

 ). استصناع

 . لصالح الصانع، وآذلك األمر في حالة االستصناع الموازي

 : تسلم المصنوع �

 : تسلم المصنوع مطابقًا للمواصفات في وقت محدد �

ة         ) المصنوع (تثبت الموجودات المتسلمة      . 1 ة التاريخي ى أساس التكلف ة   (عل ة الدفتري لحساب  ) القيم

 ). تكاليف استصناع(

لم الم. 2 د تس اب    عن ل حس تم قف وازي ي ناع الم ة االستص ي حال نوع، ف نع للمص اليف (ستص تك

 . بتحويل رصيده إلى أحد حسابات الموجودات وفقًا لطبيعة المصنوع) استصناع

ال أو تقصير الصانع واستحق                   :التأخير في تسليم المصنوع       � ليم بسبب إهم أخير التس ان ت  إذا آ

ن أضرار   ي تعويضات ع رط جزائ ذًا لش ن  المصرف تنفي ن ضمانات حس توفى م أخير تس  الت

ديون                      . األداء وين مخصص لل ى الصانع، مع تك ًا عل رق ذمم فإذا لم يكن الضمان آافيًا سجل الف

 . المشكوك فيها

 : عدم مطابقة المصنوع للمواصفات �

 : وفي هذه الحالة لدينا حالتين

 .  إذا امتنع المصرف عن التسليم للمصنوع-

 . نوع المخالف إذا قبل المصرف بتسلم المص-

الغ التي          - ع المب م يسترد جمي ه للمواصفات ول  إذا امتنع المصرف عن تسلم المصنوع لعدم مطابقت

 . دفعها للصانع يثبت الفرق ذممًا على الصانع مع تكوين مخصص للديون المشكوك فيها

ة   ا                    - ذه الموجودات بالقيم اس ه ة   إذا قبل المصرف بتسلم المصنوع المخالف للمواصفات تق لنقدي

ة          ة التاريخي ا أو التكلف ة   (المتوقع تحقيقه ة الدفتري ة              ) القيم رق خسارة في قائم ل، ويثبت الف ا أق أيهم

 . الدخل للمصرف في الفترة المالية الحالية
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اس       ) العميل( إذا امتنع المستصنع     :امتناع المستصنع عن تسلم المصنوع     � لم المصنوع تق عن تس

ل،    ) القيمة الدفترية (متوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية      هذه الموجودات بالقيمة النقدية ال     ا أق أيهم

 . ويثبت الفرق إن وجد خسارة في قائمة الدخل للمصرف في الفترة المالية التي تحققت فيها

 : مثال يوضح المعالجة المحاسبية لالستصناع واالستصناع الموازي

 ). مدة العقد سنتان (500.000قيمة العقد 

 ).  تكاليف قبل التعاقد15000شاملة  (400.000) والفعلية(عقد المقدرة تكاليف ال

 السنة الثانية  السنة األولى  
 ).  شاملة تكاليف قبل التعاقد (400000 300000 تكاليف فعلية تراآمية . 1
 220000 280000 فواتير استصناع . 2
 270000 230000 ). المشتري(تحصيالت من المستصنع . 3

  
 2سنة  1ة سن 
 دائن مدين دائن مدين 

  100000  300000 استصناع تحت التنفيذ 
 100000  15000  تكاليف مؤجلة 

   285000  نقدي
  220000  28000 ذمم استصناع 

 220000  280000  فواتير استصناع 
  270000  230000 نقدية 

 270.000  230000 ذمم استصناع 

 

 :ةفي نهاية الفترة المالي
 ). طريقة نسبة اإلتمام(حالة إمكانية تقدير نسبة اإلتمام بدقة معقولة . أ
  2سنة   1سنة  

 %25 %75 = 100 × 300000/400000 نسبة االتمام 
 125000 375000%= 75×500000 اإليراد المعترف به 
  25000 75000% = 75× )400000 – 500000( أرباح االستصناع 

 ندائ مدين دائن مدين 
  100000  300000 تكلفة إيراد االستصناع 
  25000  75000 استصناع تحت التنفيذ 

 125000  375000  إيراد االستصناع 
 

 2سنة  1سنة  :قائمة الدخل
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 125000 375000 إيراد استصناع 
 100000 300000 تكلفية إيراد استصناع 

 25000 75000 أرباح استصناع 
   :قائمة المرآز المالي

  موجودات  
 375000 استصناع تحت التنفيذ  
 )280000( يحسم فواتير استصناع  
  95000 
 50000 ذمم استصناع  

 

 ): طريقة العقود التامة(حالة عدم إمكانية تقدير نسبة اإلتمام بدقة معقولة . ب

  2سنة  1سنة 
 دائن مدين دائن مدين

  400000 - - تكلفة إيراد االستصناع 
  100000 - - ستصناع تحت التنفيذ ا

 500000  - - إيراد استصناع 
 

 2سنة  1سنة  قائمة الدخل
 500000 - إيراد استصناع 

 400000 - تكلفة إيراد استصناع 
 100000 - أرباح استصناع 

  1نهاية سنة   قائمة المرآز المالي 
  موجودات  
 300000 استصناع تحت التنفيذ  
 280000 ير االستصناع يحسم فوات 
  20000 
 50000 ذمم استصناع  

 :)1(أنواع الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية
تثمارات المفتوحة                 تثمارها لصالح أصحابها وهي االس وال الس ا األم هي الودائع التي تودع فيه

ت       راد اس ال الم اب الم فتهم أرب الء بص ا العم ع عليه ة يوق ود خاص ب عق ك بموج ع وذل ثماره، ويوق

المصرف بصفته مضاربًا يستثمر هذه األموال استثمارًا مطلقًا معفي من أي قيود مقابل نسبة محددة                 

 . من الربح يحتسبها لنفسه

 : وتتخذ هذه الودائع األشكال التالية

                                                 
 . المصدر السابق نفسه)1(
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 ). حسابات التوفير(ودائع التوفير االستثمارية . 1

 . الودائع االستثمارية المحددة األجل. 2

 . ودائع االستثمارية المطلقة المستمرةال. 3

 ): ودائع التوفير االستثمارية(حسابات التوفير  �

م     ماح له ق الس تثمار عن طري ات االس ي عملي ارآة ف تثمرين للمش تح لصغار المس ي تف هي الت

وفير        اب الت ة بحس روط الخاص ب الش الغ حس ذه المب ن ه حب م غيرة والس الغ الص داع المب بإي

 : االستثماري وأهمها

اء               . 1 ى حده أثن تحتسب أرباح مشارآة حسابات التوفير على أساس أقل رصيد شهري لكل شهر عل

 . العام

بة           . 2 ى أساس النس ة عل اح أو خسائر المصرف مبني ائج أرب وفير في نت تكون مشارآة حسابات الت

 . التي تقررها إدارة المصرف من أدنى رصيد يحتفظ به خالل آل شهر على حدة

م           يبدأ حساب   . 3 ذي ت المشارآة في أرباح وخسائر المصرف اعتبارًا من بداية الشهر التالي للشهر ال

ه                      م في ذي ت ة الشهر ال داًء من بداي فيه اإليداع وتخسر المبالغ المسحوبة نصيبها من المشارآة ابت

 . السحب من الحساب

 : فقط وذلك لسببين هما% 70ويستثمر من أرصدة حسابات التوفير 

ر             اشتراط المص . 1 دة غي الغ مجم رف المرآزي على المصارف اإلسالمية أن تودع لديه في شكل مب

ذه                  ذه المصارف وه دى ه مستثمرة بنسبة محددة بموجب تعليمات من إجمالي الودائع الموجودة ل

 . المبالغ ليس للبنك اإلسالمي أية عوائد عليها، وبالتالي ليس ألصحابها أي عوائد عليها

ة الطلب       % 15مي بنسبة يحتفظ المصرف اإلسال  . 2 ة لمواجه ى شكل سيولة نقدي من هذه المبالغ عل

بة        دد بنس ارآة تتح بة المش إن نس الي ف ابات وبالت ذه الحس ن ه حب م ى الس -%100% (70عل

15%-15.(% 
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 : والمعالجة المحاسبية تكون

  الصندوق / من حـ

 عمولة فتح حساب التوفير / إلى حـ 

 عمولة فتح الحساب

 :ريد مبلغ العميل للمصرف يتأثر حسابين هماوعند تو

ـ   ن ح  /  م

 العميل توفير استثماري  / إلى حـ 



193 

 : وعند السحب يكون القيد التالي

  العميل توفير استثماري  / من حـ

 الصندوق  / إلى حـ 
 

 

 :ويترافق السحب بموجب استمارة السحب من حساب التوفير وفق النموذج

 

 : ة عمالء التوفير في نتيجة نشاط المصرف في الربحإثبات حص 

 : يتم احتساب أرباح ودائع التوفير االستثمارية وفقًا للشروط التالية

 . ال يحتسب شهر اإليداع. 1

 . يتم احتساب الربح في نهاية آل شهر على أدنى رصيد. 2

 : يتم احتساب الربح وفقًا لطريقة النمر وبموجب المعادلة التالية. 3
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 ). نسبة المشارآة× عدد أيام الشهر × أدنى رصيد في الشهر = (نمر الشهر األول 

 )إجمالي عدد نمر حساب التوفير× نصيب النمرة لحساب التوفير = (ربح حساب التوفير 

 : إثبات القيد المحاسبي لألرباح يكون

  أرباح العام الحالي لالستثمارات  / من حـ

 وفير  أرباح حسابات الت/ إلى حـ 

 : وعند صرف أرباح حسابات التوفير يتم إجراء القيد التالي

  أرباح حسابات التوفير  / من حـ

 الصندوق  / إلى حـ 

 : )1(مثـال

 

                                                 
 . المصدر السابق نفسه)1(
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 : حسابات الودائع االستثمارية
تثمارها  هي عبارة عن الودائع االستثمارية التي يودعها أصحابها في المصارف اإلسالمية                الس

بًا الستثماره                  راه المصرف مناس ا ي ويستثمر المصرف أموال المودعين مع أمواله في وعاء واحد بم

 : وتنقسم هذه الحسابات إلى نوعين هما. لمصلحة الطرفين

نة. 1 دة س تثمارية لم ع اس نة  :ودائ دة س دى المصرف اإلسالمي لم تثمارها ل الغ الس ذه المب ودع ه  ت

ه الحق في استثمار           آاملة وليس ألصحابها     الحق في سحبها قبل انتهاء السنة آما أن المصرف ل

ل   ا تقف ى من فتحه نة األول اء الس د انته ارة أصحابها، وعن ى استش وال دون الرجوع إل ذه األم ه

 . تلقائيًا وتحول جانبًا لحساب أصحابها

دى     :ودائع استثمارية مستمرة ألآثر من سنة     . 2 تثمارها ل الغ الس  المصرف اإلسالمي    تودع هذه المب

يهم                 لسنة تتجدد تلقائيًا دون استشارة المودع عند انتهاء السنة وإذا رغب المودعين في السحب عل

 .  يومًا على األقل من انتهاء السنة األولى30أن يبلغوا إدارة المصرف قبل 

ا يستثمر المصرف          % 80ويستثمر المصرف   دة سنة، وآم ع االستثمارية لم من أرصدة الودائ

 : من أرصدة الودائع االستثمارية ألآثر من سنة لسببين هما% 85

ة  ) 1( يس للمصرف اإلسالمي أي ع ول ذه الودائ ن ه بة م ل نس أن المصرف المرآزي يتطلب تحوي

 . عوائد وبالتالي أصحاب هذه الحسابات ال يتقاضون أية عوائد

ع االستثمارية      ) 2( الغ الودائ ات     أن المصرف اإلسالمي يحتفظ بنسبة من مب ة طلب دًا لمواجه ه نق  لدي

 . السحب من أصحاب الودائع قبل حلول موعد استحقاقها

 : حسابات الودائع االستثمارية المقيدة. 3

دًا في        تثمارًا مقي هي عبارة عن الودائع التي يتم إيداعها الستثمارها لدى المصرف اإلسالمي اس

 . مشروع معين أو تجارة معينة يعلن عنها مسبقًا
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 : وينعكس القيد المحاسبي للوديعة المستمرة عل الشكل التالي
  الصندوق / من حـ

 إلى مذآورين   

 عمولة فتح حساب وديعة استثمارية 

 العميل وديعة استثمارية مستمرة/ إلى حـ 

 إثبات فتح حساب وديعة استثمارية مستمرة وسداد العمولة
 :  من الحساب الجاري للعميل، يتم إجراء القيد التاليوفي حالة التحويل

  جاري العميل / من حـ

 إلى المذآورين   

 عمولة فتح حساب وديعة استثمارية / حـ 

 العميل وديعة استثمارية مستمرة / حـ 

 إثبات فتح حساب وديعة استثمارية مستمرة وسداد العمولة

 : وجب القيد المحاسبي التاليويتم فتح حسابات الودائع االستثمارية بم

  الصندوق / من حـ

 العميل وديعة استثمارية مستمرة  / إلى حـ 

 إثبات فتح حساب وديعة استثمارية مستمرة وسداد العمولة

ة              مشارآة  (ويقوم المصرف اإلسالمي بتشغيل الودائع االستثمارية في الصيغ اإلسالمية المختلف

 : ح ناتج عن تشغيل الودائع االستثمارية يتموعند تحقق رب)  مرابحة– مضاربة –

 :وتحدد عدد النمر بموجب المعادلة التالية% 100احتساب نسبة مشارآة رأس المال بنسبة . 1

 . يوم365× رأس المال = نمر المصرف 

 : يتم احتساب نمر المودعين لكل وديعة على حدة بموجب المعادلة التالية. 2

 نسبة المشارآة × عدد األيام × المبلغ = عدد النمر للوديعة 

 : يتم تحديد نصيب آل وديعة من صافي الربح بموجب المعادلة التالية. 3

 نصيب النمرة من األرباح× إجمالي عدد نمر الوديعة = نصيب آل وديعة 

 : وعند تحديد حصة المودعين في أرباح الوديعة االستثمارية يتم إجراء القيد التالي

   الحالي لالستثمارات  أرباح العام/ من حـ

 أرباح الحسابات االستثمارية  / إلى حـ 
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 : وعند صرف أرباح الوديعة االستثمارية يتم إجراء القيد التالي

  أرباح الحسابات االستثمارية  / من حـ

 الصندوق  / إلى حـ 

 : وعند حلول أجل الوديعة االستثمارية يكون القيد التالي

  ستثمارية مستمرة  العميل وديعة ا/ من حـ

 الصندوق أو إلى  / إلى حـ 

 جاري العميل/ حـ 

 :مثـال

دنان ( م أودع أحد العمالء       2000/ 8/ 20في   غ         ) ع تثمارية مستمرة بمبل ة اس إذا $ 8.000وديع

ا     وب توزيعه اح المطل ت أن األرب ع     500.000.000علم ع الودائ ر لجمي دد النم ال وع  ري

 . نمرة714.285.714.285

 :ـوبوالمطل

 عمالت  –إجراء قيود اليومية الالزمة إذا علمت أن عدد النمر لحسابات الودائع االستثمارية        . 1

ع         49.087.710.000أجنبية   اح حسابات الودائ ة      – نمرة، وأرب ال   34.361.397 عمالت أجنبي  ري

)214.759$.( 

 .إعداد آشف حساب الوديعة االستثمارية. 2

دخل ع     . 3 ة ال ى قائم ر عل ان األث ي    بي ة ف ة المنتهي نة المالي ذلك  2000/ 12/ 31ن الس  م وآ

 .الميزانية في نفس التاريخ

 :تمهيد للحـل

داع تحتسب من            –يتم تحديد إجمالي النمر لحساب الوديعة االستثمارية         دة اإلي  دوالر علمًا بأن م

تمرة      ع المس ارآة للودائ بة المش داع وأن نس الي لإلي وم الت ارآة  % (85الي بة المش بة – 100نس  نس

 :وعلى النحو التالي) االحتياطي اإللزامي على الودائع والمحدد من قبل البنك المرآزي

 النمر نسبة المشارآة عدد األيام المبلغ الشهر
 74.800 %85 11 $8.000 أغسطس
 204.000 %85 30 $8.000 سبتمبر

 8.000$ 31 85% 210.800 
 8.000$ 30 85% 204.000 
 8.000$ 31 85% 210.800 

 904.400 إجمالي النمر
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 عدد النمر لجميع الودائع÷ األرباح المطلوب توزيعها = نصيب النمرة 

 =500.000.000 ÷ 714.285.714.285 

 =0.0007 

 49.087.710.000 × 0.0007= األرباح لحساب الودائع االستثمارية 

 )$214.79( ريال 340361.396= 

 ). ريال101.280($ 633 = 904.400  ×0.0007= أرباح الوديعة االستثمارية 

 :قيـود اليوميـة
 20/8  )$8.000(الصندوق دوالر / من حـ  1280000

 $8000العميل هيثم وديعة استثمارية / حـ 1280000 
 إثبات فتح حساب توفير وسداد العمولة

  

 12/ 31  $633أرباح العام لالستثمارات / من حـ  101.280
 حسابات الودائع االستثماريةأرباح / إلى حـ 101.280 

 إثبات أرباح العام الوديعة االستثمارية
  

  دوالر–آشف حساب العميل وديعة استثمارية 

 .………………: رقم الحساب    م2000/ 12/ 31: التاريخ

 دوالر:          نوع العملة    عدنان: اسم العميل
 الرصيد دائن مدين البيان قم المستند التاريخ

 دائن$ 8.000 $8.000  وديعة استثماريةفتح   20/8

 

  م2000/ 12/ 31قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 
 بيان جزئي آلي

 إيرادات االستثمارات × × × 
)1010280(  

 
ع  اح الودائ ص أرب مخص

 .االستثمارية

 

  م2000/ 12/ 31الميزانية العمومية في 
 بيان جزئي آلي

  المساهمينااللتزامات وحقوق  
 االلتزامات

 الودائع االستثمارية بعمالت أجنبية 1.280.000 
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 الفصل السابع
 القوائم المالية في المصارف اإلسالمية

 

 :مقدمة
ارتها         ع حض ي دف ا ف لم به ور المس ن األم بحت م م أص اة األم ن حي ة م ات التاريخي إن الدراس

الي لإلس             درس النظام الم لم              وتقدمها، وأنه من الواجب أن ن ه وس د الرسول صلى اهللا علي الم في عه

 .والخلفاء الراشدين والحكومات اإلسالمية المتعاقبة

ان صاحب                       الي، وآ د الح ة في العه هذا يدعونها إلى دراسة بيت المال الذي يشبه وزارة الخزان

وال          ة من أم ه الدول ا تملك بيت المال يمثل وزير الخزانة، وبيت المال هو المكان المخصص لحفظ م

وآان يتم التسجيل    . وتقوم بإنفاقه في مصارفها الشرعية على ضوء موازنة اإليرادات والمصروفات         

م وحدت طرق التسجيل               ا، ث ة باستخدام اللغات الخاصة به ات المختلف دواوين الخاصة بالوالي في ال

 .باللغة العربية في عهد األمويين

دواوين ف                  ة عن مرآز ال رة دوري ة آل فت ة ويتحقق في         وآانت تعمل ميزاني ات المختلف ي الوالي

 .إعدادها التوازن بين المصروفات واإليرادات لكل والية مع بيان الفائض

وال                 ة والعشور واألم وآانت أهم موارد بيت المال هي الخراج والجزية والزآاة والفيء والغنيم

ادن    داءهم والمع لمون أع ا المس ي صالح عليه وال الت تحق واألم ا مس م له ي ال يعل ي الت ودة ف الموج

 .األرض

 :القوائم المالية في المؤسسات والمصارف المالية اإلسالمية
ذلك                       زمن، وآ ر ال ة أداء المصرف عب ة في مقارن وائم المالي من أجل تسهيل مهمة مستخدمي الق

ارف   ة للمص بة والمراجع ة المحاس ن هيئ در ع د ص ة، فق ارف المماثل أداء المص ه ب ة أدائ مقارن

ة اإل ات المالي م  والمؤسس ار رق المية المعي ي    ) 1(س ام ف رض واإلفصاح الع ى الع نص عل ذي ي وال

ًا                   ام تهدف أساس دة أحك ار بع د جاء المعي القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، وق

ي     بية ف رات المحاس ة والتغي رات الحقيقي ين التغي ز ب ن التميي ة م وائم المالي تخدمي الق ين مس ى تمك إل
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ة                      المرآز المال  ات الجوهري ين االختالف ز ب ه من التميي ة، وتمكين ه من ناحي ائج أعمال ي للمصرف ونت

 .واالختالفات غير الجوهرية في أداء المصرف مقارنة مع المصارف األخرى

 :ويجب أن تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية التي تنشرها المصارف ما يلي

 .قائمة المرآز المالي. 1

 .قائمة الدخل. 2

 .قائمة التدفقات النقدية. 3

 قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية. 4

 .قائمة التغيرات في االستثمارات المقيدة. 5

 .قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزآاة والصدقات. 6

 .قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض. 7

 .اإليضاحات حول القوائم المالية. 8

وائم . 9 ة ق ة   أي وائم المالي تخدمي الق ات مس ق احتياج ى تحقي اعد عل ات أخرى تس ارير أو بيان . أو تق

 :وفيما يلي شرحًا موجزًا عن تلك القوائم المالية

 :قائمة المرآز المالي �

ع االلتزامات                   دة للمصرف وجمي يجب أن تحتوي قائمة المرآز المالي على جميع األصول العائ

 .قوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وما في حكمهاوحقوق أصحاب الملكية في المصرف وح

ة آل                         ا المصارف اإلسالمية في نهاي زم به الي التي تلت ولقد تم وضع نموذجًا لقائمة المرآز الم

 .سنة وسوف نورد هذا النموذج في نهاية هذا الفصل بموجب مثال تطبيقي عملي

 :لتاليةوبالتالي يجب أن تتضمن قائمة المرآز المالي البيانات ا

 : األصول-أوًال

ذه األصول      ب عناصر ه تم تبوي المية وي ادية للمصارف اإلس وارد االقتص ل األصول الم تمث

 .حسب طبيعتها وسهولة تحويلها إلى سيولة، فنبدأ باألصول األآثر سيولة ثم األقل
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 :وبناًء على ما سبق يتم عرض بنود األصول بالترتيب التالي

 :النقد وما في حكمه. 1

بة     ويت ار نس ي إط زي ف رف المرآ دى المص دة ل ندوق وأرص ة بالص د نقدي ذا البن من ه ض

 .االحتياطي ويشمل ذلك بكافة العمالت المتوفرة لدى المصرف اإلسالمي

دى المصرف          ة ل ة والعمالت األجنبي ة المحلي ة بالعمل ابات الجاري ذلك يتضمن أرصدة الحس وآ

 .المرآزي والمحلي واألجنبي

 :جلةذمم البيوع المؤ. 2

 :ويشمل هذا البند عمليات التمويل باألدوات االستثمارية الرئيسية للمصرف اإلسالمي من

ة المرآز            .  االستثمار في االستصناع    – ذمم السلم    –ذمم المرابحات    ود في قائم ذه البن وتظهر ه

 .المالي بعد خصم مخصص المعامالت العائدة لها واإليرادات المؤجلة والمعلقة

 .ي أوراق ماليةاستثمارات ف. 3

 :المضاربات. 4

ة المرآز                   داد قائم اريخ إع ويتضمن هذا البند قيمة معامالت المضاربة التي مازالت قائمة حتى ت

د                ة بع د في الميزاني ذا البن المالي سواء التي يقوم بها المصرف بنفسه أو من خالل العمالء ويظهر ه

 .خصم مخصص تمويل عقود معامالت المضاربة

ع شرآاء خارج المصرف، :  المشارآات.5 رة م ارآة خالل الفت ال المش د رأس م ذا البن يتضمن ه

اجرة   ة بغرض المت تثمارات المالي ل (االس ة األج ل، وطويل ي  ) قصيرة األج د ف ذا البن ر ه ويظه

 .قائمة المرآز المالي بعد خصم مخصص تمويل عقود معامالت المشارآة

 .المساهمات في رؤوس أموال منشآت. 6

 ).تشمل البضائع التي طلبها اآلمر بالشراء قبل إبرام عقد بيع المرابحة (البضاعة. 7

 .استثمارات في العقارات. 8

 .الموجودات المقتناة بغرض التأجير. 9

ارآة . 10 ات المضاربة والمش ون عملي ع  : دي ارآات م ة المضاربات والمش د قيم ذا البن ويتضمن ه

داد               العمالء أو المصارف التي انتهت واستحق سدادها          اريخ إع د حتى ت م تسدد بع  للمصرف ول

 .قائمة المرآز المالي ويظهر هذا البند بعد خصم مخصص ديون المضاربات

دة. 11 تثمارات المقي الح  : االس تثمارها لص رف باس وم المص ي يق دة الت تثمارات المقي ي االس وه

 .أصحاب حسابات االستثمار المقيدة سواء آانوا عمالء أو مصارف



211 

ًا                  : حسنالقرض ال . 12 ادة تحقيق دون زي ا ب تم رده ى أن ي ر عل الغ المدفوعة للغي د المب ذا البن ويمثل ه

 .لألهداف االجتماعية للمصرف اإلسالمي

 :األرصدة المدينة واألصول األخرى. 13

ويشمل هذا البند على اإليرادات المستحقة، المصروفات المقدمة، المبالغ المدفوعة مقدمًا لشراء             

ة، أصول ات أصول ثابت ة، تأمين ة مؤجل ات إيرادي الء، نفق ديون العم اء ل ا للمصرف وف  آلت ملكيته

 .وعهد، وأرصدة مدينة متنوعة

 .ويظهر في قائمة المرآز المالي بالصافي بعد خصم مجمع اإلهالك: األصول الثابتة. 14

 : االلتزامات وحقوق المساهمين-ثانيًا
 :االلتزامات. أ

ابات اال . 1 ة وحس ابات الجاري ا  الحس ز بينه ع التميي رى م ع األخ ار والودائ د  : دخ ذا البن ويتضمن ه

ة     ة الدائن ابات الجاري ب   (الحس ت الطل ع تح ار،    ) ودائ ابات االدخ تثمارية، حس ابات االس الحس

رى   ع األخ تندية  (والودائ ادات المس ات االعتم واالت   –تأمين يكات والح مان، الش ات الض  خطاب

 .)المستحقة الدفع، الشيكات مقبولة الدفع

ة األخرى        . 2 د أرصدة مستحقة          : الحسابات الجارية للمصارف والمؤسسات المالي ذا البن ويتضمن ه

 .للبنوك والمصارف اإلسالمية في حالة وجود أرصدة دائنة

رفية    . 3 امالت المص ة للمع دة دائن لم   : أرص م الس ة (ذم ناع   –) الدائن م االستص ة ( ذم   –) الدائن

غ هامش        المبالغ المدفوعة من العمالء أو الم      ل مبل امالت المرابحة مث ام مع ة إتم صارف على ذم

 .أو مبلغ التأمين) العربون(الجدية 

 .األرباح المقرر توزيعها على أصاب حقوق الملكية. 4

ى المصروفات المستحقة، الحسابات     . األرصدة الدائنة وااللتزامات األخرى   . 5 ويشتمل هذا البند عل

ى أ وية، الضريبة عل ة تحت التس دائنون، أرصدة  الدائن ام، ال تحقة عن الع اح المصرف المس رب

 .دائنة متنوعة، الزآاة المستحقة

 .ويشتمل هذا على حصة المساهمين في األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: دائنو التوزيعات. 6

ات. 7 رك        : المخصص أة ت ائية، مخصص مكاف ات القض رائب، مخصص االلتزام مخصص الض

 .الخدمة
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 :همينحقوق المسا. ب

 :ويندرج تحت حقوق المساهمين البنود التالية

ر   . 1 ه يجب اإلفصاح عن الجزء غي م أن ع العل ه م ه والمكتتب ب دفوع والمصرح ب ال الم رأس الم

 .المدفوع من رأس المال المصدر

ات              : االحتياطيات. 2 ام والخاص والرأسمالي وأي احتياطي ويشمل هذا البند االحتياطي القانوني والع

ا                أخرى يت  م تكوينها بهدف دعم المرآز المالي تنفيذًا لمتطلبات قانون المصارف أو ما ينص عليه

 .النظام األساسي، أو يقترحها مجلس اإلدارة

 .األرباح المحتجزة والتي تمثل الفائض المحتجز من أرباح السنة المالية للترحيل للسنة التالية. 3

 .ود مقترح من مجلس اإلدارة لتوزيع األرباحصافي أرباح أو خسائر العام في حالة عدم وج. 4

 ):الحسابات النظامية( االلتزامات العرضية واالحتمالية -ثالثًا

تثمار     ابات االس أنواع حس ة ب روط المرتبط ات والش وق وااللتزام د الحق ذا البن درج تحت ه وين

ادات               ات الضمان، االعتم اه خطاب تندية   المطلقة وما في حكمها ويتضمن التزامات المصرف تج  المس

 .شيكات سياحية تحت البيع، شيكات تحت التحصيل) استيراد وتصدير(

 :قائمة الدخل والتوزيع �

تحتوي قائمة الدخل والتوزيع على بنود اإليرادات والمصاريف الخاصة بالمصارف اإلسالمية              

ا ي    رة وفيم ن الفت تحقة ع اة المس د خصم الضرائب والزآ رة بع اح الفت ى صافي أرب ي باإلضافة إل ل

اًء                           ة بن ة آل سنة مالي دادها في نهاي نموذجًا لقائمة الدخل التي تلتزم بها المصارف اإلسالمية في إع

م    ار رق ى المعي ة        ال) 1(عل ات المالي ارف والمؤسس ة للمص بة والمراجع ة المحاس ن هيئ ادر ع ص

 اإلسالمية
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 اإلسالمي....... بنك 
 قائمة الدخُل والتوزيع

 ......................عن السنة المنتهية في 
 

 سنة المقارنة السنة المالية إيضاح رقم البيان

 ×× × ×  :إيرادات تمويل عقود المرابحة واالستصناع

 ×× ××  :إيرادات من االستثمارات األخرى

 )××( )××(  عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة: يخصم

 ×× ××  ترآةنصيب المصرف من إيرادات المرابحة واالستثمارات المش

 ×× ××  دخل المصرف من استثماراته الذاتية

 ×× × ×  نصيب المصرف من دخل االستثمارات المقيدة

 ×× ××  نصيب المصرف من إدارة االستثمارات المقيدة

 )××( )××(  :إيرادات عموالت وأتعاب الخدمات المصرفية

 ×× ××  عمليات النقد األجنبي) خسائر(أرباح 

 ×× ××  مليات أخرىإيرادات ع

 ×× × ×  :يخصم

 )××( )××(  :مصروفات عموالت وأتعاب الخدمات المصرفية

 )××( )××(  مخصصات

 )××( )××(  مصروفات إدارية وعمومية وإهالك

 )××( )××(  مصروفات عمليات أخرى

 ×× × ×  النشاط) خسائر(أرباح 

 ×× ××  غير متعلقة بالنشاط) خسائر(أرباح 

 )××( )××(  .قبل خصم ضرائب الدخل والزآاة) الخسائر(األرباح 

 ×× ××  :يخصم

 )××( )××(  ضرائب الدخل عن الفترة

 )××( )××(  الزآاة المستحقة عن الفترة

 ×× ××  الفترة) خسارة(صافي ربح 

 ×× ××  األرباح المرحلة من السنة الماضية

 ×× ××  صافي الربح القابل للتوزيع

 ×× ××  المحول لالحتياطي القانوني

 ×× × ×  المحول لالحتياطي العام

 ×× ××  أرباح للتوزيع على المساهمين

 ×× ××  أرباح مرحلة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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ل                 رادات تموي رادات التي تشمل إي ود اإلي دأ ببن دخل تب ة ال ويالحظ من النموذج السابق أن قائم

ة واإلي   ود المرابح ابات        عق حاب حس د أص ا عائ رح منه م يط رى، ث تثمارات األخ ن االس رادات م

ة  تثمار المطلق ترآة        . االس تثمارات المش ة واالس رادات المرابح ن إي رف م يب المص اف نص ويض

ة         ة  اإيرادات وعموالت وأتعاب الخدمات المصرفية، أعباء المخصصات، المصاريف اإلداري لعمومي

ر    ات األخ روفات العملي الك، ومص رادات      واإله الي اإلي ن إجم اريف م الي المص رح إجم ى وبط

 .النشاط) خسائر(نحصل على أرباح 

اح        ى صافي         ) الخسائر (ويضاف إلى الناتج السابق األرب ة بالنشاط لكي نحصل عل ر المتعلق غي

رة لكي نحصل                   اة عن الفت دخل والزآ الربح قبل خصم الضرائب والزآاة، وأخيرًا نطرح ضرائب ال

ن       ح الس ح                       على صافي رب ى صافي رب دورة عن السنة الماضية إل اح الم تم إضافة األرب ة وي ة الحالي

ال السابق            ي   . السنة لكي نحصل على صافي الربح القابل للتوزيع حسب ما هو وارد في المث ا يل وفيم

 :مكونات عناصر قائمة الدخل في المصارف اإلسالميةشرح لبعض 

ة واالستصناع . 1 ود المرابح ل عق ن تموي رادات م ة  :إي ود المرابح رادات عق د إي ذا البن  ويتضمن ه

 .واالستصناع التي تخص الفترة المالية من حسابات االستثمار المطلقة وموارد المصرف

ة       ) خسائر(صافي أرباح   : إيرادات االستثمارات المشترآة  . 2 معامالت المضاربة والمشارآة الممول

 .من حسابات االستثمار المطلقة وموارد المصرف الذاتية

ة    . 3 تثمار المطلق د أصحاب حسابات االس تثمار      : عائ د نصيب أصحاب حسابات االس ذا البن ل ه يمث

بحات المضاربات، المشارآات، االستصناع محسوبة   االمطلقة من إيرادات معامالت تمويل المر     

ى أساس النسب                     ة، أو عل رة المالي امالت خالل الفت ك الحسابات للمع ل تل على أساس نسب تموي

ويخصم من هذا العائد نصيب المصرف في  . ها بين المصرف والعمالء أو المصارف    المتفق علي 

 .عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

ة     . 4 تثماراته الذاتي امالت         : دخل المصرف من اس رادات مع د دخل المصرف من إي ذا البن ل ه ويمث

 .لفترة الماليةتمويل صنع االستثمار وأدواته الممولة من موارد المصرف الذاتية خالل ا

دة   . 5 تثمارات المقي ل االس ن دخ رف م يب المص رادات    : نص ن إي رف م يب المص ل نص ويمث

 المحققة على أساس النسب المتفق عليها مع أصحاب حسابات           هااالستثمارات المقيدة بكافة أنواع   

 .االستثمار المقيدة
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ى    يتمثل هذا البند من : نصيب المصرف من إدارة االستثمارات المقيدة     . 6  دخل المصرف المحدد عل

ك                  أأساس   ل إدارة المصرف تل دة مقاب تثمار المقي ابات االس جر محدد متفق عليه مع أصحاب حس

 .االستثمارات خالل الفترة المالية

 :إيرادات العموالت وأتعاب الخدمات المصرفية. 7

  . عمولة الشيكات السياحية- . عمولة االعتماد المستندية-
 . عمولة الشيكات المصرفية- . عمولة الحواالت-
 . عمولة الشيكات مقبولة الدفع- . عمولة تحصيل الشيكات-

ا   - ل عليه والت يحص ة عم  أي
دمات    ل الخ رف مقاب المص

 .المصرفية المقدمة

اح أو . 8 ائر(أرب ي) خس د األجنب ات النق اح أو : عملي د األرب ذا البن ل ه ائر(يمث نتيجة التعامل ) الخس

ة  العمالت األجنبي ي ب ة بسعر الصرف ف يم أرصدة المصرف من العمالت األجنبي أو نتيجة تقي

 .تاريخ إعداد القوائم المالية

رادات السابق                   : اإليرادات األخرى . 9 د اإلي درج ضمن بن م ت رادات المرتبطة بالنشاط ول وتمثل اإلي

 :ذآرها مثل

 . مخصصات انتفى الغرض من تكوينها-

 . الفائض من المخصصات-

 . األصول التي آلت للمصرف وفاء للديون المستحقة على الغير أرباح بيع-

رفية  . 10 دمات المص اب الخ روفات وأتع اب     : مص اريف واألتع ة المص ى آاف د عل ذا البن مل ه يش

 .المباشرة عن الخدمات المصرفية المؤداة للمصرف من مصارف أخرى

 :المصاريف اإلدارية والعمومية واالهتالآات. 11

 :ا يليويشمل هذا البند م

 . األجور ومتمماتها وما في حكمها من مزايا نقدية وعينية-

 . مصاريف الكهرباء والمياه-

 . مصاريف االنتقال– األدوات المكتبية، مصاريف الهاتف – قطع الغيار -

 . مصاريف الدعاية واإلعالن، مصاريف الصيانة، مصاريف التدريب، الضرائب والرسوم-

 .الك األصول الثابتة إه– التبرعات – اإليجار -

م              : مصروفات عمليات أخرى   . 12 ة بالنشاط ول ات أخرى متعلق د مصروفات عملي ذا البن يتضمن ه

ل ود المصاريف مث د من بن درج ضمن أي بن ي : ت ة عن التصرف ف ائر ناتج مصروفات وخس

 .األصول التي آلت ملكيتها للمصرف وفاًء للديون
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ل              : طغير متعلقة بالنشا  ) خسائر(أرباح أو   . 13 ة بالنشاط مث ر متعلق يشمل أية إيرادات أو خسائر غي

 .أرباح بيع األصول الثابتة أو الخسائر أو بيع المخلفات

 .الضرائب والزآاة والمستحقة عن السنة المالية. 14

ا المساهمين مع المصرف في منشآت (اإلفصاح عن نصيب األقلية     ويجب بيان     مع  توحد قوائمه

دة          ) ليةقوائمه الما  د مستقل يظهر        . في صافي الدخل أو صافي الخسارة في قائمة الدخل الموح هي بن

 .قبل صافي الدخل أو صافي الخسارة

 :)1(مثال عملي عن القوائم المالية وقائمة الدخل في المصارف اإلسالمية �

ي األرصدة  ا يل ة فيم د المصارف اإلسالم المدين اتر أح ن دف تخرجة م ة المس الغ (ية والدائن المب

 ):الليراتف الباآل

 : األرصدة المدنية-أوًال

 : في إطار نسبة االحتياطي ويتكون مما يليي تعدد أرصدة المصرف المرآز1.423.526 )1

 . نقد بالصندوق عملة محلية157.247 -أ

 .  نقد بالصندوق عمالت أجنبية106.272 -ب

 . احتياطي إلزامي بالليرة410.628 -ج

 .  احتياطي إلزامي بالعمالت األجنبية749.379 -د

 :  أرصدة لدى المصارف758.007 -هـ

 . حسابات جارية لدى المصرف المرآزي بالليرة583118

 . حسابات جارية لدى المصرف المرآزي بالعمالت األجنبية29101

 . حسابات جارية لدى المصارف المحلية بالليرة1915

 .رآزي بالعمالت األجنبية حسابات جارية لدى المصرف الم134961

 . تأمينات لدى المصارف بالعمالت األجنبية1725

 . شيكات مشتراة بالعمالت األجنبية7187

                                                 
 .فسه المصدر السابق ن)1(
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 : االستثمارات568.414) 2

 . استثمارات خارجية499158

 . استثمارات محلية69256

 :ويتضمن هذا البند:  التمويل واالستثمار5.924.354) 3

 . عمالء مرابحات5.690.043

 . عمالء استثمار مخصص174.483

 . عمالء المضاربة26.444

 . عمالء تمويل المرابحة المؤقت30.384

 . تمويل االستصناع3000

 :ويشمل هذا البند ما يلي: أخرىمدينة  أرصدة 59.797) 4

 . اعتمادات مستندية غير مدفوعة31.752

 . سلف وعهد موظفين6657

 . القرض الحسن3256

 .يف مدفوعة مقدمًا مصار2082

 . ذمم مدنية مختلفة7309

 . مخزون قرطاسية6652

 . مصاريف تأسيس2189

 : األصول الثابتة236763 )5

 . آالت ومعدات97187

 . سيارات20082

 . األثاث41283

 . أجهزة ومعدات الكمبيوتر78211

 . الرواتب واألجور88591 )6

 . إهالك األصول الثابتة32161 )7

 . مصروفات إدارية أخرى80416 )8

 . أرباح ودائع العمالء209.853 )9
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 : األرصدة الدائنة-ثانيًا
 .س. ل215.087 إيرادات التمويل واالستثمار المؤجلة -1

 .س.  ل62542 مجمع إهالك األصول الثابتة -2

 .س.  ل6.526.085 الحسابات الجارية وحسابات االستثمارات -3

 :ابات ما يليوتمثل هذه الحس

 . حسابات جارية دائنة2.147.784

 . حسابات توفير1.088.060

 . ودائع استثمارية3.089.096

 . تأمينات نقدية201.145

 .س. ل5313 أرصدة مستحقة للمصارف -4

 :س وتتضمن ما يلي. ل87.227 المخصصات -5

 . مخصص الزآاة1751 – مخصص مخاطر االستثمار 80.857 – حقوق العاملين 4619

 :س ويتضمن هذا البند ما يلي.  ل116.387:  أرصدة دائنة أخرى-6

 . مصروفات مستحقة20.404

 . حواالت وشيكات69031

 . دائنون وأرصدة دائنة أخرى25.762

 . إيرادات استثمار سنوات الحقة1190

 . رأس المال1500000 -7

 . احتياطي عام5366  - احتياطي قانوني 16097:  ويتألف من21463 االحتياطيات -8

 . أرباح مرحلة25419 -9

 . أرباح بيوع مرابحة469.409 -10

 . أرباح المضاربة2972 -11

 . إيرادات استثمارات خارجية41695 -12

 . العموالت45491 -13

 .عامالت األجنبيةم أرباح ال46146 -14

 . إيرادات أخرى6794 -15
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 :والمطلـوب

ة        ) قائمة الدخل والتوزيع  (التوزيع  إعداد بيان اإليرادات والمصروفات و    . 1 ة المنتهي عن السنة المالي

 . م2005/ 12/ 31في 

 : إذا علمت أن2005/ 12/ 31في ) قائمة المرآز المالي(إعداد الميزانية العمومية . 2

 .احتياطي قانوني% 15يتم احتجاز . أ

 .س احتياطي عام بحسب قرار مجلس اإلدارة.  ل40.000يتم احتجاز مبلغ . ب

 .س.  ل150.000يتم توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ . ج

 .س.  ل4500تم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ . د

 .ما تبقى أرباح مرحلة. هـ

انون                       . و دة خمس سنوات بحسب ق ة والصناعية لم اح التجاري المصرف معفى من ضريبة األرب

 ).10(االستثمار رقم 

 .2005/ 12/ 31 عن السنة المنتهية في قائمة الدخل والتوزيع: الحل

 
 2004سنة المقارنة  2005 إيضاح البيان

 ×× 514.076  إيرادات االستثمار
 )××( )209.853(  عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة: يخصم

 ×× 45491  إيرادات عموالت وأتعاب الخدمات المصرفية
 ×× 46146  أرباح عمليات النقد األجنبي

 ×× 6794  يرادات عمليات أخرىإ
 )××( )201.168(  مصروفات إدارية وعمومية وإهالك: يخصم

  201.486  األرباح قبل خصم ضرائب الدخل والزآاة
 )××( )××(  ضرائب الدخل والزآاة

 ×× 201486  صافي ربح الفترة 
 ×× 25419  األرباح المرحلة من السنة الماضية

  226.905  للتوزيعصافي الربح القابل 
 ×× 30223  المحول لالحتياطي القانوني
 ×× 40.000  المحول لالحتياطي العام

 ×× 150.000  أرباح للتوزيع على المساهمين
 ×× 4500  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ×× 2182  أرباح مرحلة
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 2005/ 11/ 31الميزانية العمومية في 

نة سنة المقار 2005 إيضاح البيان

2004 

    :األصول

 ×× 1.423.526  نقدِّر أرصدة المصرف المرآزي في إطار نسبة االحتياطي

 )××( 758.007  :أرصدة لدى المصارف والمصارف اإلسالمية

 ×× 568414  االستثمارات

 ×× 5.628.410  صافي التمويل واالستثمار

 ×× 59797  أرصدة مدنية وأصول أخرى

 )××( 174.221  )بعد خصم مجمع األمالك(األصول الثابتة 

  8.612.375  إجمالي األصول

    :االلتزامات وحقوق المساهمين

 )××( 6.526.085  الحسابات الجارية وحسابات االدخار والودائع األخرى

 ×× 5313  أرصدة مستحقة للمصارف والمؤسسات المالية

 ×× ××  أرصدة دائنة لعمليات المرابحة

  116.387  دة دائنة أخرىأرص

 ×× 154500  دائنو توزيعات األرباح

 ×× 209853  أرباح ودائع العمالء

 ×× 6370  مخصصات أخرى

 ×× 7.018.508  إجمالي االلتزامات

 ××   حقوق المساهمين

  1.500.000  رأس المال المدفوع

  91.686  االحتياطيات

  2182  أرباح محتجزة

  1.593.868   حقوق المساهمينإجمالي

  8.612.375  االلتزامات وحقوق المساهمين

    التزامات عرضية وارتباطات
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 :قائمة التدفقات النقدية �

ب     ية بجان ة األساس وائم المالي دى الق ي المصارف اإلسالمية إح ة ف دفقات النقدي ة الت ر قائم تعتب

ار ر      ددها المعي ا ح ة وآم دخل والميزاني ة ال م قائم ة     ) 1(ق بة والمراجع ة المحاس ن هيئ ادر ع الص

 .للمصارف والمؤسسات المالية

الل  ن خ ة م رة المالي الل الفت ة خ دفقات النقدي ة الت رض قائم ن ع غيلية : ويمك طة التش األنش

 :واالستثمارية والتمويلية وآًال منها ينقسم إلى التدفقات الداخلة والخارجة آما يلي

 :األنشطة التشغيلية
 

 التدفقات الخارجة  الداخلةالتدفقات
ي إطار           . 1 نقص في األرصدة لدى البنك المرآزي ف

 .نسبة االحتياطي
ي إطار              ) زيادة. (1 ك المرآزي ف دى البن ي األرصدة ل ف

 .نسبة االحتياطي
 .في أرصدة القرض الحسن) زيادة. (2 .نقص في أرصدة القرض الحسن. 2
 .واألصول األخرىالمدينة في األرصدة ) زيادة. (3 . األخرىواألصولالمدينة نقص في األرصدة . 3
 .في األرصدة الدائنة وااللتزامات األخرى) نقص. (4 .زيادة في األرصدة الدائنة وااللتزامات األخرى. 4

  :األنشطة االستثمارية
 .في عقود تمويل المرابحات) الزيادة. (1 .النقص في عقود تمويل المرابحات. 1
 .في المضاربات والديون المتعلقة بها) الزيادة. (2 .النقص في المضاربات والديون المتعلقة بها. 2
 .في المشارآات والديون المتعلقة بها) الزيادة. (3 .النقص في المشارآات والديون المتعلقة بها. 3
 .ي عمليات أخرىفي االستثمارات ف) الزيادة. (4 .النقص في االستثمارات في عمليات أخرى. 4
 .األصول الثابتة) شراء. (5 .بيع األصول الثابتة. 5

  :األنشطة التمويلية
نقص. (1 .الزيادة في رأس المال المدفوع. 1 ابات  ) ال ة وحس ة الدائن ابات الجاري ي الحس ف

 .االستثمار والودائع األخرى
ابات    . 2 ة وحس ة الدائن ابات الجاري ي الحس ادة ف الزي

 .دائع األخرىاالستثمار والو
نقص. (2 ارف ) ال تحقة للمص دة المس ي األرص ف

 .اإلسالمية
ارف  . 3 تحقة للمص دة المس ي األرص ادة ف الزي

 .اإلسالمية
 .في حسابات االستثمار المطلقة) النقص. (3

 .في رأس المال المدفوع) النقص. (4 .الزيادة في حسابات االستثمار المطلقة. 4
 .األرباح) توزيعات. (5 

ة                       وفي ة للمصارف والمؤسسات المالي ة المحاسبة والمراجع ل هيئ ي النموذج المحدد من قب ما يل

 .عن قائمة التدفقات النقدية والتي تلتزم بها المصارف اإلسالمية في إعدادها في نهاية آل سنة مالية
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 :نموذج قائمة التدفقات النقدية �

 /   /السـابقة والسـنة ......... /  / للسـنوات المالية المنتهية في 

 السنة السابقة السنة البيان
   :التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  8.595.337 صافي الدخل
   :تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات

  20.89.500 استهالك األصول الثابتة
  10.000 م في تحصيلها. مخصص د

  2.887.479 مخصص الزآاة
  - مخصص الضريبة
  > 200000 < الزآاة المدفوعة

  - الضريبة المدفوعة
  441.184 عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

   بيع موجودات ثابتةمكاسب 
  8.750.000 استهالآات األصول المؤجرة
  150.000 مخصص هبوط أوراق مالية

  )6000( ديون معدومة
  22.717.500 فقات النقدية من التشغيلصافي التد

   :التدفقات النقدية من االستثمار
  - بغرض التأجيرمقتناة بيع موجودات ثابتة 

  )-(  بغرض التأجيرتناةشراء موجودات ثابتة مق
  )890.000( شراء موجودات ثابتة

  1.5000.000 بيع عقارات
  - شراء أوراق مالية

  )8.500.000( ي المضارباتالزيادة ف
  2000000 بيع بضائع

  1.000.000 بيع استصناع
  )2.933.333( صافي الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة

  5.676.667 االستثمار) المستخدم في(صافي التدفقات النقدية من 
   التدفقات النقدية من التمويل

  825.316 صافي الزيادة في حساب االستثمار المطلق
  3.150.000 ي الحسابات الجاريةفصافي الزيادة 

  )4.800.000( األرباح الموزعة
  802.501 الزيادة في األرصدة الدائنة والمصارف

  )10.050( في المصروفات المستحقة) النقص(
  210.050 الزيادة في حقوق األقلية

  15.188.000 النقص في الموجودات األخرى
  15.365.817 ي التدفقات النقدية من التمويلصاف

  43.759.984 في النقد وما في حكمه) النقص(الزيادة 
  51.281.906 النقد وما في حكمه في بداية السنة
  95.041.890 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 :مثال عملي تطبيقي على قائمة التدفقات النقدية

 قارنتين ألحد المصارف اإلسالمية للسنتين الماليتين المنتهيتين فيفيما يلي ميزانيتين م
 )المبالغ بآالف الليرات (2004/ 12/ 31 و2005/ 12/ 31

 اإلسالمي................ بنك 

 2004سنة  2005سنة  إيضاح البيان

    :األصول

ي إطار          نقدية بالصندوق وأرصدة البنك المرآزي ف

 :نسبة االحتياطي

 1.423.526 1.452.272 

 514.647 758.007  أرصدة لدى المصارف

 720.288 568.414  االستثمارات

 2.577.675 5.628.410  صافي التمويل واالستثمار

 29.799 59.797  أرصدة مدنية وأصول أخرى

 166.030 174.221  )بعد خصم مجمع اإلهالك(األصول الثابتة 

 5.461.011 8.612.375  :إجمالي األصول

    :االلتزامات وحقوق المساهمين

 3.720.688 6.526.085  حسابات العمالء

 7.003 5.313  أرصدة مستحقة للصارف

 104.319 116.387  أرصدة دائنة والتزامات أخرى

 60.432 154.500  دائنو توزيعات األرباح

 7.834 6.370  مخصصات أخرى

 69.346 209.853  مخصص أرباح توزيع العمالء

 3.969.621 7.018.508  )1(إجمالي االلتزامات 

    :حقوق المساهمين

 1.439.577 1.500.000  رأس المال المدفوع

 26.394 91.686  االحتياطيات

 25.419 2.181  أرباح محتجزة

 1.491.390 1.593.867  )2(إجمالي حقوق المساهمين 

 5.461.011 8.612.375  ):2+1(إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 

    التزامات عرضية وارتباطات

ادات    مان واالعتم ات الض ل خطاب ات مقاب التزام

 المستندية وارتباطات أخرى

 2.336.235 2.832.265 
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 :وتوفر لديك ما يلي

 ):س.المبالغ باأللف ل(توفرت البيانات التالية من قائمة الدخل . 1

 .س.  ل201.485م الضرائب والزآاة مبلغ بلغ صافي الربح قبل خص. أ

 .س.  ل32.161بلغ إهالك الفترة الخاص باألصول الثابتة مبلغ . ب

 وفي. س.  ل4619 بمبلغ 2005/ 12/ 31ظهر رصيد مخصص حقوق العاملين في . 2

غ 2004/ 12/ 31  غ     . ل4678 بمبل ام بمبل ذا الع وين مخصص له م تك ر . س.  ل3715س وت ظه

ا ي رصيد مخصص الزآ غ 2005/ 12/ 31ة ف ي .  ل1752 بمبل غ 2004/ 12/ 31س وف  بمبل

ام     .  ل2752 ذا الع وين مخصص له تم تك م ي ي     . س ول رى ف ات األخ يد المخصص ر رص ظه

 . لم يظهر رصيد لهذا الحساب2004/ 12/ 31س وفي .  ل403 بمبلغ 2005/ 31/12

غ 2005/ 12/ 31ظهر رصيد مخصص االستثمار في   . 3 ان رصيد  س.  ل80.757 بمبل ا آ  بينم

 .س.  ل26016 مبلغ 2004/ 12/ 31المخصص في 

 .س.  ل5179بلغت المخصصات المستخدمة في هذا العام . 4

ة في                . 5 يم العمالت األجنبي ادة تقي اطي إع ان رصيد       2005/ 12/ 31لم يظهر رصيد الحتي ا آ  بينم

 .س.  ل4931 مبلغ 2004/ 12/ 31هذا االحتياطي في 

 .س.  ل130س بينما آانت القيمة الدفترية بمبلغ .  ل53ًا بمبلغ تم بيع أثاث نقد. 6

 .س.  ل40.481تم شراء أصول ثابتة نقدًا بمبلغ . 7

 .س.  ل209853تم توزيع أرباح ودائع العمالء هذا العام بمبلغ . 8

 المشارآات والمضاربات في وبلغ رصيد التمويل واالستثمار في المرابحات، . 9

 .س.  ل5.924.354  مبلغ2005/ 12/ 31

غ    2005/ 12/ 31بلغ رصيد األرباح المؤجلة في       . 10 ذا         .  ل 215.087 مبل ان رصيد ه ا آ س بينم

 .س.  ل43.510 مبلغ 2004/ 31/12الحساب في 

 .س.  ل69346 مبلغ 2004بلغت األرباح الموزعة على المودعين عن عام . 11

 . المال وتم توزيع الباقي لزيادة رأس2004استخدمت أرباح المساهمين في عام . 12

 . م2005إعداد قائمة التدفقات النقدية لعام : والمطلوب

 :أسلوب الحل: الحل

 :صافي استثمارات التمويل والمرابحة
 صافي التغير 2004 2005 البيان
 3.277.153 2.647.201 5.924.354 :التمويل واالستثمار
 )171.577( )43510( )215.087( :األرباح المؤجلة

 3.105.576 2.603.691 5.709.267 صافي التمويل واالستثمار

 :التغيرات بالزيادة أو النقص بين أرصدة األصول وااللتزامات المباشرة
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 صافي التغير 2004 2005 البيان
 زيادة 54842+  26016 80.858 مخصص مخاطر االستثمار

 نقص 151.874 - 720.288 568.414 االستثمارات
 زيادة 29.998+  29.799 59.797 ة أخرىأرصدة مدني

 زيادة 2.805.397+  3.720.688 6.526.085 حسابات العمالء
 نقص 1690- 7003 5313 أرصدة مستحقة المصارف

 زيادة 12068+  104.319 116.387 أرصدة دائنة والتزامات أخرى
 زيادة 60423+  1.439.577 1500.000 رأس المال

 :االحتياطيات
 صافي التغير 2004 2005 يانالب

 30.223+  16097 46320 :احتياطي قانوني
 40.000+  5366 45396 احتياطي عام

 4931 - 4931 - :احتياطي إعادة تقييم العمالت األجنبية
 :المخصصات بخالف مخصص مخاطر االستثمار

 المجموع أخرى. م الزآاة. م حقوق العاملين. م البيان
 7833 430 2752 4678 2004/ 12/ 31ي فالرصيد 

 3715 - - 3715 المكون خالل العام
 > 5177 < > 403 < >1000 < >3774 < المستخدم خالل العام

 6371  1752 4619 2005/ 12/ 31الرصيد في 
 اإلسالمي............. بنك 

 2005/ 12/ 31قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 
 2005 إيضاح رقم انالبي

   :التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 201.485  صافي الربح قبل خصم الضرائب والزآاة

 32.161  إهالك األصول الثابتة
 54842  المكون من مخصص مخاطر االستثمار

 3715  المكون من المخصصات األخرى
 77  خسائر بيع أصول ثابتة

 > 5179 <  : مخصص مخاطر االستثمارالمستخدم من المخصصات بخالف
 > 4931 <  احتياطي إعادة تقييم العمالت األجنبية

 > 209.853  عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
 >29.998 <  )الزيادة(أخرى مدينة أرصدة 

 12068  )نقص(أرصدة دائنة والتزامات أخرى 
 474.093  )1(لتشغيل صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة ا

   :التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 >3.105.576 <  )زيادة(التمويل واالستثمار 

 151.874  )النقص(االستثمارات 
 53  بيع أصول ثابتة

 )40.481(  شراء أصول ثابتة
 > 2.994.130 <  )2(صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

   :ة من أنشطة التمويلالتدفقات النقدي
 2.805.397  )زيادة(الحسابات الجارية والودائع 
 > 1690 <  )نقص(أرصدة مستحقة للمصارف 

 >69346<  )المستثمرين(أرباح موزعة على المودعين 
 )9(  فرق تسديد أرباح المساهمين المدفوعة

 2.734.352  )3(صافي التدفقات النقدية عن أنشطة التمويل 
 214.315  في النقدية وما في حكمها خالل الفترة) النقص(الزيادة صافي 

 1.967.219  1/ 1رصيد النقدية وما في حكمها في 
 2.181.534  2005/ 12/ 31رصيد النقدية وما في حكمها في 
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 :قائمة التغير في حقوق المساهمين �

ة ع      وك التقليدي وق المساهمين في البن ر في حق ة التغي وق   ال تختلف قائم ر في حق ة التغي ن قائم

 .المساهمين في المصارف اإلسالمية

 :قائمة التغيرات في االستثمارات المقيدة �

م              الصادر  ) 1(لقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة قائمة التغيرات بموجب العيار المحاسبي رق

ين       ذلك الفصل ب ا وآ ادر تمويله ًا لمص دة وفق تثمارات المقي ين االس وب الفصل ب ا بوج واع عنه  أن

 :المحافظ االستثمارية

 200/ 12/ 31اإلسالمي للسنة المالية المنتهية في ..................... المصرف 
 / .............مقارنة مع سنة

 )الصناديق(وحدات المحافظة االستثمارية المقيدة 

 المجموع المرابحات المتاجرة في العقارات األسهم المتداولة
 البيان

 السنة

  النقدوحدة

السنة السابقة

 وحدة النقل
السنة السابقة السنة السنة السابقة السنةالسنة السابقة السنة

ة   ي بداي تثمارات ف االس

 السنة

6.000.000 - 15.000.000 - 10.000.000 - 31.000.000 - 

تثمارية   دات االس دد الوح ع

 في بداية السنة

6000 - 15.000 - 10.000 - - - 

ي   دات ف ة الوح ة قيم  بداي

 السنة

1000 - 1.000 - 1000 - - - 

 - 4.000.000 - - - - - 4.000.000 )إصدارات(إيداعات 

دات   حوبات ووح س

 استثمارية مستردة

- - - - )2.000.000(- )2.000.000( - 

 - 3.430.000 - 880.000 - 750.000 - 1.800.000 استثمارية) خسائر(أرباح 

ة   روفات إداري ر (مص غي

 )مباشرة

)2200( - )1500( - )2500( - )6200( - 

فته   رف بص ر المص أج

 وآيًال

)360.000( - )150.000( - )176000( - )686000( - 

ة   ي نهاي تثمارات ف االس

 السنة

11.437.800- 15.598500 - )8.701.500(- 35.737.800 - 

تثمارية   دات االس دد الوح ع

 في نهاية السنة

10.000 - 15000 - 8000 - - - 

 - - - 1087 - 10.39 - 1143قيمة الوحدة في نهاية السنة
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 :قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزآاة والصدقات �
اة والصدقات        تخصص هذه القائمة في المصارف اإلسالمية لتحديد مصادر أموال صندوق الزآ

اب                   ة عن أصحاب حس اة نياب ع الزآ ات االستثمار   واإلفصاح عما إذا آان المصرف يقوم بجمع وتوزي

رى  ابات األخ ة والحس ذت      . المطلق ي أخ ة الت رفها والجه ام المصرف بص ي ق وال الت د األم وتحدي

 .األموال

ة مصادر                        ة التي تشملها قائم رة المالي ار الفت وهذه القائمة تأخذ الشكل التالي آخذين بعين االعتب

 .واستخدامات أموال صندوق الزآاة والصدقات
 

  )(     المصرف اإلسالمي 

 قائمة مصادر واستخدام أموال صندوق الزآاة والصدقات

 /    /     /مقارنة مع   /    /      للسنة المالية المنتهية في    

 سنة سابقة السنة 
   :مصادر أموال صندوق الزآاة والصدقات

 - 2.887.479 )المؤسسة( الزآاة المستحقة على المصرف -
 - 893.445 ابات الزآاة المحصلة من أصحاب الحس-
 - 200.500  التبرعات-

 - 3.981.424 مجموع المصادر
   مصاريف أموال صندوق الزآاة والصدقات

 - 206.280  الفقراء والمساآين-
 - 203.000  ابن السبيل-
 - 73.945  الغارمون في الرقاب-
 - 350.000  المؤلفة قلوبهم-
 - 330.000  في سبيل اهللا-
 - 130.720 )عموميةومصاريف إدارية (ليها  العاملون ع-

 - 1.293.945 مجموع المصاريف
 - 2.687.479 المصادر على المصاريف) نقص(زيادة 

 - 1.632.871 الزآاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة
 - 4.320.350 رصيد الزآاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة

 

 :موال صندوق القرض الحسنقائمة مصادر واستخدامات أ �
ن       ة م ذه القائم ون ه ن وتتك رض الحس تخدامات الق ادر واس د مص ة لتحدي ذه القائم تخصص ه

 :مصادر أموال الصندوق واستخداماته: جزأين هما

 :ويكون شكل هذه القائمة على النحو التالي
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 .................)شرآة مساهمة (اإلسالمي ........... بنك 

 تخدامات أموال صندوق القرض الحسنقائمة مصادر واس

 ....................عن الفترة المالية المنتهية في 

 سنة سابقة السنة 
   أرصدة أول المدة

 - ×× قروض
  ×× أموال متاحة لإلقراض

   
   :مصادر أموال الصندوق

  ×× المخصص من عوائد المصرف المرآزي
  ×× المخصص من الحسابات الجارية

  ×× صص من الكسب المخالف للشريعةالمخ
  ×× مصادر من خارج المصرف
  ×× مجموع المصادر خالل السنة
   استخدامات أموال الصندوق

  ×× قروض للطلبة
  ×× قروض للحرفيين

  ×× تسديد الحسابات الجارية
  ×× مجموع االستخدامات وأموال الصندوق

 

 :مثال عملي تطبيقي

 ) بآالف الليرات( م 2005/ 1/ 1قرض الحسن في بلغ رصيد صندوق ال

 .س.  ل16.402مبلغ 

 ):المبالغ بآالف الليرات(وتوفرت لديك البيانات التالية 

 .س.  ل53.486بلغت عوائد البنك المرآزي المضافة إلى هذا الصندوق مبلغ . 1

 .س.  ل5476قروض للطلبة . 2

 .س.  ل6992مساعدات للغير مقابل أعمال خيرية . 3

 .س.  ل18.265قروض للحرفيين . 4

 .س.  ل10985تسديد الحسابات الجارية المدينة . 5
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 قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن

  م2005/ 12/ 31عن الفترة المالية المنتهية في 

 سنة المقارنة 2005سنة  :مصادر أموال الصندوق
 ×× 16.402 1/ 1رصيد 

 ×× 53476  المرآزيالمخصص من عوائد البنك
 ×× 69.888 مجموع المصادر خالل الفترة

   :االستخدامات
 ×× 5476 قروض للطلبة

 ×× 6992 مساعدات للغير مقابل أعمال خيرية
 ×× 18.265 قروض للحرفيين

 ×× 10.985 تسديد حسابات جارية مدينة
 ×× > 41718 < مجموع االستخدامات خالل الفترة

 ×× 28.170  الماليةرصيد نهاية الفترة

 :توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية �
ى ال     د عل المية يعتم ارف اإلس ي المص اح ف ع األرب ار المإن توزي م  معي الي رق بي الم ) 5(حاس

ة                       أتي أهمي ة اإلسالمية وت ة في المصارف والمؤسسات المالي ة المحاسبة والمراجع الصادر عن هيئ

وق         اول            موضوع توزيع األرباح بين أصحاب حق اره يتن ة وأصحاب حسابات االستثمار باعتب الملكي

ذه المصارف                  ه ه قضية أساسية وأخالقية تتعلق بجوهر مفهوم العدالة في البديل اإلسالمي الذي تقدم

راد                   ين األف مقارنة مع ما يجري في المصارف التقليدية، وألنه يؤثر على توزيع الثروة في المجتمع ب

 .ات الماليةالذين يتعاملون مع هذه المؤسس

ة                     ا في المصارف اإلسالمية وآل طريق اح وتوزيعه وتوجد طريقتان أساسيتان الحتساب األرب

 :تتبعها مجموعة من المصارف وتتلخص هاتان الطريقتان على النحو التالي

 :تقوم هذه الطريقة على ما يلي: الطريقة األولى �
ة في السنة               امالت االستثمارات المختلف رادات من مع ى         حصر اإلي دة باإلضافة إل ة الواح  المالي

ا          ة        : عائد الخدمات المصرفية واإليرادات األخرى ويخصم منه ات آالمصروفات اإلداري ع النفق جمي

والمخصصات، ثم بعد ذلك تقسم األرباح الصافية بين المصرف والمودعين          واالهتالآات  والعمومية  

ودعين        . بحسب حجم أموالهما   ه          : ثم يخصم من نصيب الم ل إدارت نصيب المصرف آمضارب مقاب

 .وبنك دبي هو أول من طّبق هذه الطريقة. لمعامالت االستثمار
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 :وتتم عملية تحديد وتوزيع األرباح وفق المراحل التالية

 : تحديد األرباح-أوًال
 :يتم تحديد األرباح وفقًا لهذه الطريقة آما يلي

تثمارية   . 1 ة االس ة الوديع ن قيم بة م د نس غيلن(تحدي بة التش دة  ) س اختالف م بة ب ذه النس ف ه وتختل

 .االستثمار ونوع الوديعة

 .يوزع الربح بين المصرف والمودعين حسب النسبة الشائعة من األرباح. 2

 .ال يجوز سحب الوديعة المطلقة قبل الموعد المحدد في عقد اإليداع. 3

 .رشهلخالل ا) مبلغ(تحسب أرباح الوديعة االدخارية على أقل رصيد . 4

تحسب أرباح الودائع االستثمارية على أساس التسوية بينها وبين رأس مال المصرف العامل في                 . 5

 .االستثمار حسب نسب التشغيل المتفق عليها

ا               . 6 د بينهم وزع العائ وال المودعين في وعاء واحد وي يستثمر رأس المال العامل للمصرف مع أم

 .بنسبة استثمار أموال آل منهما

رار الجهات الرسمية المختصة                ) المودع(ستحق المستثمر   ي. 7 د إق ة بع أرباحه في نهاية السنة المالي

 .والجمعية العمومية للمصرف

رادات            . 8 الي اإلي ين إجم رق ب ي الف ودعين ف رف والم ين المص ع ب ل للتوزي اح القاب ل األرب تتمث

ات        اح       وإجمالي المصروفات والمخصصات واإلهالآات بينما تخصم االحتياطي ة من أرب  المختلف

 .المساهمين فقط

 : آلية احتساب األرباح وتوزيعها-ثانيًا
داد                 اح أسلوب األع ات احتساب األرب يلة  ) النمر (تتبع جميع المصارف اإلسالمية في عملي آوس

 :وتتحدد أعداد الوديعة االستثمارية بالمعادلة التالية. لتحديد نصيب آل وديعة من الربح

 استثمارهامدة × قيمة الوديعة 

 :وتتم إجراءات احتساب األرباح وتوزيعها آما يلي

 :يقوم المصرف باحتساب األعداد لكل وديعة استثمارية آخذًا بعين االعتبار ما يلي. 1

 . نسبة مشارآة الوديعة في االستثمار-

 . مدتها-

 . تجميع األعداد لجميع الودائع االستثمارية-
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الين             استخدام قاعدة التسوية بين أمو    . 2 ين الم ط ب ى الخل ال المصرف والودائع االستثمارية القائمة عل

 .ثم تستثمر جميعًا) الحسابات الجارية المتاحة وغيرها+ رأس المال (

وال                    ى األم وزع عل م ت وما تحقق من إيرادات استثمارية يضاف إليها عائد الخدمات المصرفية، ث

 .المشارآة في االستثمار بعد خصم تكلفة النشاط

 :يقوم المصرف بخصم البنود التالية من إجمالي اإليرادات االستثمارية. 3

 .مخصص مخاطر االستثمارات ومخصصات أخرى. أ

 .اإلهالآات. ب

 .تكلفة العاملين والمصروفات اإلدارية والعمومية. ج

ودعين والمصرف  . 4 ين الم وزع ب ابقة ي ود الس ع البن د خصم جمي اح بع ن األرب ي م الرصيد المتبق

 .سبة مساهمة األموال آل منهما في االستثمارحسب ن

اح               . 5 بعد استبعاد نصيب المصرف من األرباح مقابل استثمار أمواله الذاتية يخصم حصته من األرب

ة  ارب (المتبقي ة المض بة     ) حص ب النس ك بحس ودعين وذل وال الم تثماره ألم ه واس ل إدارت مقاب

 .ح يعتبر حصة المودعينالمتفق عليها في عقد المضاربة، والرصيد من األربا

 :يتم توزيع نصيب المودعين من األرباح الصافية على النحو التالي. 6

 ) + .....2ن× الوديعة ب ) + (1ن× الوديعة أ = (إجمالي أعداد الوديعة االستثمارية . أ

 .حيث ن تمثل مدة استثمار آل وديعة

 األرباح الصافية/ ستثمارية إجمالي أعداد الوديعة اال= نصيب العدد الواحد من الربح . ب

 قيمة الوديعة× نصيب العدد الواحد  = ةنصيب آل وديعة استثماري. ج

 :يوزع نصيب المصرف من األرباح والتي تتكون من. 7

 .نصيبه آمضارب+ نصيبه مقابل استثمار أمواله الذاتية 

 .يقتطع من األرباح االحتياطي القانوني. أ

 .ة أعضاء مجلس اإلدارةيقتطع مقدار الزآاة ومكافأ. ب

 .تقتطع النسبة التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على المساهمين. ج

 .الرصيد المتبقي تضم إلى األرباح المدورة المحتجزة. د
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رادات    ع اإلي ي جمي تثمارية ف ع االس ع الودائ راك جمي تم إش ة ي ذه الطريق ًا له الي ووفق وبالت

ك تش  ل ذل تثمارية والمصرفية، ومقاب ي تح االس تثمارية ف ع االس ع الودائ ل المصروفات ارك جمي م

 :اإلدارية والعمومية وجميع اإلهالآات والمخصصات ويكون ذلك على النحو التالي

 -أ

  المصروفات اإلدارية والعمومية واألعباء األخرى–إجمالي اإليرادات = صافي الربح . 1 

 %20× صافي الربح = حصة المصرف آشريك مضارب . 2

 .صيد من صافي الربح يوزع على األطراف المعنيةالر. 3

ح                        -ب ة بنسبة رب تثمارات المختلف ين المساهمين والمودعين في مجال االس اح ب  يوزع صافي األرب

 :واحدة

 %.100يستثمر رأس مال المساهمين بنسبة . 1

 %.85) غير محدد المدة(يستثمر من المبالغ المودعة في مجال الودائع االستثمارية المستمرة . 2

ع االستثمارية المحددة األجل        . 3 دة  (يستثمر من المبالغ المودعة في مجال الودائ % 80) لسنة واح

 .منها فقط

 .منها على أقل رصيد يبقى طول الشهر% 70يستثمر من المبالغ المودعة في حسابات التوفير . 4

 :الطريقة الثانية �

رادات    تقوم هذه الطريقة على أساس الفصل بين إيرادات معامال         ة عن إي ت االستثمارات المختلف

 :الخدمات المصرفية على الشكل التالي

تؤول هذه اإليرادات وما تم استثماره من الحسابات الجارية لصالح           : إيرادات الخدمات المصرفية  . 1

المي    رف اإلس اهمين (المص ة       ) المس روفات اإلداري ع المص رف جمي ل المص ل يتحم وبالمقاب

 .ت القانونية وغيرها ويخصمها من أرباحه الخاصةوالعمومية واالحتياطيا

ا،            : إيرادات المعامالت االستثمارية  . 2 وال آل منهم توزع بين المودعين والمصرف بحسب حجم أم

 .ثم يخصم من نصيب المودعين حصة المصرف آمضارب

 .ويعتبر المصرف اإلسالمي األردني أحد المصارف األوائل الذي اتبع هذه الطريقة

 :واعد التي يجب اتباعها في احتساب األرباح وفقًا لهذه الطريقة ما يليوأهم الق
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ة      . 1 ا مجموع       ) الشائعة (يعلن المصرف في بداية آل سنة النسبة العام ي تختص به اح الت من األرب

 .األموال الداخلة في االستثمار المشترك

ه    تعطى األولوية في تمويل العمليات االستثمارية ألموال المودعين، و      . 2 ال يشارك المصرف بأموال

ودعين         دة الم ن أرص ل ع دة التموي دل أرص ه مع د ب ذي يزي رق ال اس الف ى أس ة إال عل الخاص

 .االستثمارية

ة االستثمارية        . 3 وفير     (تبدأ مشارآة الوديع الي            ) أجل، إشعار، ت ارًا من الشهر الت اح اعتب في األرب

 .لإليداع

ة      تدد في عقد اإليداع وفي حال        ال يجوز سحب الوديعة ألجل قبل الموعد المح       . 4 مت بموجب موافق

ودع          زم المصرف الم ة، ويل نة المالي ن أول الس ارًا م حوب اعتب زء المس رم الج المصرف يح

 .بالتنازل عن أرباح المبلغ المسحوب

 .تحرم الوديعة االستثمارية من الربح إذا نقصت بالسحب عن حد معين. 5

ا يساوي             تكون مشارآة حسابات األجل، إشعار،         . 6 تثمار بم ائج االس وفير في نت ، %80،  %85الت

حوبات   % 70 ة الس ص لمواجه ب تخص اقي النس نوي، وب دل الس ن المع والي م ى الت عل

 .واالحتياطيات القانونية

 :آلية احتساب األرباح وتوزيعها في المصرف اإلسالمي األردني

 : السابقة مع األخذ بعين االعتبارلكل وديعة استثمارية بموجب المعادلة) النمر(احتساب األعداد . 1

 . نسبة استثمار األموال المودعة-

 . مشارآتها في األرباح من الشهر التالي لإليداع-

 . حرمان الوديعة من الربح إذا سحبت قبل انتهاء مدتها أو نقصت عن الحد األدنى للرصيد-

ات اال    . 2 تثمارية  يحدد المصرف مقدار األرباح المتحققة والناتجة عن العملي  مضاربة  –مشارآة  (س

 ). مرابحة–

 .مخصص مخاطر االستثمار% 10يقتطع المصرف من األرباح المتحققة نسبة . 3

 .يقتطع المصرف من األرباح حصته منها مقابل مساهمته بأمواله الذاتية. 4
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 .يقتطع المصرف من األرباح حصته آمضارب بأموال المودعين وبحسب النسبة المتفق عليها. 5

داد     . 6 الي األع ى إجم م عل ودعين، وتقس ن نصيب الم يد م ر الرص ر(يعتب الودائع  ) النم ة ب الخاص

 :االستثمارية وبالتالي يحدد نصيب آل عدد من األرباح

 إجمالي أعدادها/ إجمالي أرباح الودائع االستثمارية = نصيب العدد الواحد من األرباح 

اح       . 7 تثمارية من األرب ة اس اح     نصي = نصيب آل وديع داد آل   × ب آل عدد من األرب الي أع إجم

 .وديعة

ة . 8 رعية القائل دة الش تخدام القاع الغرم: ( اس نم ب راج بالضمان) (الغ ا يختص ). الخ ي بموجبه والت

ذلك   ة، وآ ع وشراء العمالت األجنبي روق بي دمات المصرفية وف د الخ المصرف اإلسالمي بعائ

 .ة المودعين فيهاعائد استثمار فائض الودائع الجارية دون مشارآ

إن                   . 9 ه ف ا المصرف وعلي ا يتحمله ة وإنم ة والعمومي ال تحمل أرباح المودعين بالمصروفات اإلداري

 .المصرف يخصمها من إجمالي األرباح المتحققة له

دخل                   . 10 ى المصروفات والمخصصات ضريبة ال اح المصرف باإلضافة إل يقتطع من إجمالي أرب

 .نومكافأة مجلس اإلدارة والموظفي

ة                         ا مجلس اإلدارة والجمعي ى المساهمين بحسب النسبة التي يقترحه اح عل ع صافي األرب ويتم توزي

 .العمومية
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 الثامنالفصل 
 المصارف اإلسالمية في مرحلة التطبيق العملي

 

 حاالت عملية لبعض هذه المصارف

 :مقدمة �

دف           المية يه ارف اإلس ن المص ول ع بق الق ا س ذا آم ا ه ان بحثن ا آ ذه    لم ع ه ان واق ى بي  إل

ي ف المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية وإمكانية تطوير أعمالها ومواآبتها مع التطور الحديث              

ال            ن أعم ه م وم ب ا تق ة م ى حقيق وف عل ل الوق ن أج ك م ة، وذل رفية والمالي ال المص إدارة األعم

ة     ونشاطات ومن ثم بيان مدى مطابقتها ألحكام الشريعة والتعرف على أدوات            االستثمار فيها وإمكاني

ال                  ال واألعم الم الم ع العصري الحديث في ع اين       –تطويرها ومالءمتها للواق  ونظرًا الختالف وتب

ا فرص العمل واالستثمار                   أ أمامه األوضاع االقتصادية في البلدان القائمة فيها، فهناك مصارف تتهي

ى االقتصاد     بشكل واسع آما هو الحال في السوق االقتصادي السوري الحديث      اح عل دأ باالنفت  الذي ب

ك إصدار     د ذل م بع دي الخاص أوًال ث ل المصرفي التقلي ام العم ذا السوق أم تح ه ن خالل ف الحر م

د                  2003 لعام   35القانون رقم    ذا الولي و ه ا نرجو أن ينم  الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية، وإنن

ذورها بثبات، وبانتظار تحقق األمل      ويشتد عوده، ونأمل أن تنضج هذه التجربة وتترسخ وتضرب ج         

ا وهي                            دأت عمله ديم دراسة موجزة عن المصارف التي ب ة إال تق ذه المرحل المنشود ال يسعنا في ه

ع                          دنا إال في مطل دخل بل م ت ة ل ة فتي مازالت حتى لحظة آتابة هذه السطور تحت التأسيس وهي تجرب

 .2007هذا العام 

ام         –بنك الشام   : وإن من بين هذه المصارف   دولي اإلسالمي وسوف نحاول القي بنك سورية ال

اك مصارف أخرى                        ل هن رة تأسيس وبالمقاب ا خالل فت باستعراض بعض الفقرات الخاصة بكل منه

 .تمتلك فائضًا نقديًا وهذا هو الحال في معظم المصارف اإلسالمية في منطقة الخليج

ع اقت رًا ألن الباحث بصدد دراسة المصارف اإلسالمية آواق ذا يستدعي أن ونظ إن ه صادي ف

ة للمصارف                     وم بدراسة منهجي ق سوف نق ذا المنطل تشتمل هذه الدراسة حاالت عملية واقعية ومن ه

ر د اخت وتوق وع األول وه ًا للن ة   :  نموذج ك بدراس المي وذل دولي اإلس ورية ال ك س ام وبن ك الش بن
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الي  وذج الت ذلك النم ريعة مختصرة، وآ يم : س ي ال ك التضامن اإلسالمي ف رين بن ن ومصرف البح

 .اإلسالمي

 :)1()اليمن(بنك التضامن اإلسالمي 

 :نشأة البنك �
ة    تثمار والتنمي ي لالس ك اإلسالمي اليمن م البن دولي تحت اس ك التضامن اإلسالمي ال تأسس بن

م     ) شرآة مساهمة يمنية مغفلة  ( وزاري رق رار ال ديل اسم     1995لسنة  ) 147(بموجب الق م تع د ت  وق

ا    ك التض ى بن ك إل م     البن وزاري رق رار ال ب الق المي بموج نة ) 169(من اإلس ذا 1996لس   ه

 : تغيير اسم البنك ليصبح2002/ 3/ 20وقد قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

دولي  ( المي ال امن اإلس ك التض دمات    ). بن تثمار والخ ل واالس ال التموي ك أعم ر البن ويباش

ادة ر        م  المصرفية وبما يتفق مع نص الم زم         ) 3(ق ى أن يلت ي نصت عل من النظام األساسي للبنك الت

 .البنك في جميع أغراضه وأعماله بمراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية

ة صنعاء        1996 يوليو   20هذا وقد بدأ البنك نشاطه الفعلي في          من خالل المرآز الرئيسي بمدين

 .فرع منتشرة في الجمهورية اليمنية) 14(وعدد 

 :بة المرآزية للمصرفاإلشراف والرقا �
ل    ة لعم وانين المنظم ات والق ًا للتعليم ي وفق زي اليمن ك المرآ ك إلشراف البن اط البن يخضع نش

 .البنوك بالجمهورية اليمنية وآذلك ما يخص نشاط البنوك اإلسالمية

نهم        اء تعي ة أعض ن ثالث ة م رعية والمكون ة الش وى والرقاب ة الفت راف هيئ ك إلش ويخضع البن

ة العا  ًا  الجمعي ك طبق ة الجوانب الشرعية لنشاط البن ئولياتهم في رقاب ك وتنحصر مس ة للبن ة العادي م

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية

 :أهداف البنك وغاياته �
تثمارية والمصرفية         ديم الخدمات االس ة تسعى لتق بنك التضامن اإلسالمي شرآة مساهمة يمني

ًا ل ًا وفق ًا ودولي ا محلي زة لعمالئه ةاإلسالمية المتمي املة العالمي ايير الجودة الش ائل . مع من خالل وس

زام اءة والت ل ذو آف ق عم ل متطورة وفري اهمين  . عم ن المس ل م وة لك افع المرج ق المن دف تحقي به

 .والمستثمرين والعاملين والمشارآين في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

                                                 
 .2005 التقرير السنوي للبنك عن عام )1(
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 :ويهدف إلى

 .تثماري اإلسالمي واالسيترسيخ وتجذير قاعدة العمل المصرف. 1

ل أساليب                     . 2 اء بمستوى األداء االقتصادي اليمني وتفعي ة لالرتق ة التنموي المساهمة في إحداث النقل

 .وصيغ العمل االستثمارية

 .االهتمام بالعنصر البشري والذي يمثل محور االستثمار الحقيقي. 3

ات    تشجيع العمليات االستثمارية المرتبطة بالمشاريع الصغيرة والمس . 4 ات وإمكان ع طاق اهمة في رف

 .ذوي الدخل المحدود

 .تغطية آافة المنتجات والخدمات المصرفية لتواآب التطورات الحديثة في عالم االقتصاد. 5

 .السعي إليجاد محافظ استثمارية متخصصة في االستثمار العقاري والتجاري. 6

 :المصادر المالية للمصرف �

 :تيةتتكون موارد المصرف من المصادر اآل

غ                  . 1 ه مبل دفوع بالكامل واحتياطات ه والمصدر والم ال المصرح ب ل في رأس الم ة تتمث مصادر ذاتي

ى  3750 وزع عل ي م ال يمن ار ري هم  3750 ملي ل س مية لك ة االس هم والقيم ون س / 1000/  ملي

غ    ه بمبل د زيادت ي بع ال يمن ن االحتياط  / 750/ري ي م ال يمن ون ري رار  يملي ذًا لق ك تنفي ات وذل

اريخ           الجمعي ة للمساهمين بت ر العادي ادة        . 2005/ 4/ 4ة العامة غي د وجه البنك المرآزي بزي وق

 .ة مليار ريال يمني عشر10.000.000.000رأس مال البنوك المحلية ليصل إلى 

الء . 2 ابات العم ع          : حس ب والودائ ت الطل ع تح ن الودائ الء م ابات العم دة حس ت أرص ث بلغ حي

 :آما يلياالستثمارية والودائع األخرى 

 
 البيان 2004 2005

 عمالت أجنبية ريال عمالت أجنبية ريال
ب  ت الطل ع تح الودائ
تثمارية  ع االس والودائ
ادة    بة الزي إن نس الي ف وبالت
الت   ال والعم دة الري ألرص

 :األجنبية

52.230.730 
18% 

69.677.181 
34% 

44.309.35652.136.067
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 :رفالخدمات واألعمال التي يقوم بها المص �
 :االستثمار والتمويل

ة        وارد المالي ف الم ي توظي ي ف ور الرئيس ل المح تثمار والتموي د االس ائف   . يع م وظ ي أه وه

 .المصارف اإلسالمية وألهمية هذا النشاط تم إعطاؤه نصيبًا وافرًا من اهتمام المصرف

 

 
 

 :الودائع
ؤمن احتياج     ا ي ك بم ة للبن وارد المالي ة الم ة تنمي ن أهمي ًا م طته   انطالق ة أنش ة لتغطي ه الالزم ات

ر             2005فقد استمر العمل خالل العام      . االستثمارية والتمويلية  ع عب د من الودائ ى استقطاب المزي  عل

 .فروع البنك في آافة المدن التي يتواجد فيها

وفير    –حسابات جارية   : وقد بلغ إجمالي الودائع من     ا نحو          – ت تثمارية وغيره  122 حسابات اس

ادل   2004 مليار ريال عن 26دة مقدارها مليار ريال بزيا  و تع ل نسبة   % 26.40 م أو بنسبة نم وتمث

 .من إجمالي الودائع المصرفية% 19الودائع في البنك نحو 



240 

 :الخدمات المصرفية اإللكترونية
ي                  ة الصراف اآلل وفي مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية شهد البنك خالل العام إدخال خدم

(ATM)    ان عمالء المصرف السحب                 في عدد من ف روع البنك والمراآز التجارية حيث أصبح بإمك

 .من حساباتهم في الفروع على مدار الساعة

يار   اتف الس ائل القصيرة باله ة الرس وفير خدم م ت ا ت ارات (SMS)آم ه إخط وفر لعمالئ ي ت  الت

ة االستعالم عن أرصدتها وعن                   اباتهم وإمكاني الحرآات الخمس    فورية باإليداعات التي تتم إلى حس

ة اإلنترنت     ... األخيرة فيها في أي وقت ومن أي مكان  ة بطاق وفير خدم  (Internet card)وآذلك تم ت

ة   ال خدم م إدخ ا ت ك آم اباتهم بالبن ى حس ت عل ر األنترن راء عب ة الش الء إمكاني يح للعم ي تت الت

ة   (Interbranch)اإلنتربرانش   اباتهم     والتي أصبح بإمكان العمالء بموجب هذه الخدم  السحب من حس

 .واإليداع فيها في أي فرع من فروعه

ان                 إضافة إلى ذلك فإن المصرف بصدد إضافة مميزات أخرى على خدمة اإلنترنت ليكون بإمك

ة            دمات التجاري ى الخ ول عل اتهم للحص دم بطلب ة التق ات التجاري رآات والمؤسس ن الش الء م العم

ادات إل    : المصرفية مثل  ى البنك              خطابات الضمان واالعتم ذلك إضافة خدمات أخرى عل ًا وآ كتروني

 .الناطق وأجهزة الصراف اآللي مثل إجراء عمليات التمويل والتبرع وسداد الفواتير

 :العالقات المصرفية الدولية
ات                      اء وترسيخ عالق ر بن ة عب ه الخارجي لقد قام البنك بتوسيع نشاطه في الخارج وتسهيل عمليات

ذا                متينة مع عدد من البنوك والم      ا شهده ه رز م ؤسسات المالية الرائدة في مختلف دول العالم ولعل أب

وك ال        ات                  مالعام هو توسيع شبكة البن رام اتفاقي ا وفق سقوف محددة وإب لة وترسيخ التعامل معه راس

اتيح نظام       ا     ) تالسويف (تبادل مف ة              . مع عدد منه ه الخارجي ر عمليات ان البنك تمري بحيث أصبح بإمك

 .معها بكفاءة عالية

 :الفروع وأجهزة الصراف اآللي
ر                ة عب ة اليمني دنها         14يتواجد البنك حاليًا في العديد من محافظات الجمهوري ًا تنتشر في م  فرع

 .الرئيسية ويعتبر هذا البنك من البنوك األوسع انتشارًا

اق     ع نط ى أوس ه عل ر خدمات ى نش اطه عل رة لنش ذ المراحل المبك ك من د حرصت إدارة البن وق

 .تزامًا منه بتقديم خدمات البنك ألآبر قطاع من السكان والفعاليات االقتصاديةجغرافي ال

ة وهو                  روع والمراآز التجاري ي في عدد من الف زة الصراف اآلل آذلك تم ترآيب عدد من أجه

 .بصدد العمل على التوسع في أجهزة الصراف اآللي في بقية الفروع والمناطق األخرى
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 :لبشريةالتنظيم اإلداري والموارد ا

انسجامًا مع اهتمام إدارة البنك بالتطوير المستمر لهيكلة التنظيمي وتأهيل العاملين فيه بما يحقق                

ة          ات الحالي ع االحتياج ب م رفية ويتواآ ناعة المص ال الص ي مج ة ف ورات المتالحق تيعاب التط اس

 .والمستقبلية للبنك، وتقديم خدماته بأفضل مستوى ممكن من الكفاءة والجودة

 م عمليات استكمال واستحداث عدد من اإلدارات المساعدة ضمن الهيكل                  2005 شهد عام    فقد

ي      –إدارة التسويق    : (التنظيمي للبنك مثل   ة     )  قسم الصراف اآلل الكوادر الالزم دها ب م    . ورف ذلك ت وآ

د عدد       ام         131تنظيم وعق ة خالل ع ا عدد       2005 دورة تدريبي ة في        13 م منه ة خارجي  دورة تدريبي

ف ال ل    مختل ارات والتأهي ة المه لة، تنمي االت ذات الص ي مج املة   العلم ودة الش ى الج ول إل والوص

 . مشارك1167شارك في هذه الدورات عدد و

 :تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

يم                     : (قال تعالى  ون عل ا تعمل ُه واهللا بم ٌم قلب ه آث ا فإن وا الشهادة ومن يكتمه رة  ). (وال تكتم البق

283.( 

ام            :وضوعالم اء  .  م2005 تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال وأنشطة البنك خالل ع بن

ا                      د مهامه ة الشرعية وتحدي ة الرقاب على ما ورد في النظام األساسي للبنك بخصوص تشكيل هيئ

ديم            ع تق ًا م رعًا وتزامن ررة ش وابط المق ك بالض زام البن ن الت ق م وع التحق ى بموض ي تعن الت

ة في                الحسابات ة المنتهي ة للسنة المالي ة العمومي ة والميزاني  م يسرنا أن     2005/ 12/ 31 الختامي

 :نقدم لكم تقريرنا السنوي المتضمن ما يأتي

ام المنصرم                م في   2005عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عشرة اجتماعات خالل الع  م وت

 :هذه االجتماعات ما يلي

 .مارية وتم إجراء بعض التعديالت عليها وإقرارهامراجعة صيغ بعض العقود االستث. 1

ل المشارآة                       . 2 تثمارات الشرعية مث ل صيغ االس ى ضرورة تفعي استمر التداول مع إدارة البنك عل

ام وأهداف البنك وتكرر                       ك من الصيغ التي تحقق مه والمضاربة والسلم واالستصناع وغير ذل

 .وبالطلب بهذا الشأن ولم تكن النتائج بالشكل المطل
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ا               . 3 تمت اإلجابة عن األسئلة واالستفسارات التي وردت في بعض القضايا واإلجراءات المعمول به

 .في البنك
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م                 . 4 ذ وت تم إبداء المالحظات على بعض أنواع التعامالت التي حصل فيها بعض األخطاء أثناء التنفي

ا          نهم األخط ا بضرورة مساءلة من تتكرر م تقبًال حتى ال   تصحيح تلك االختالالت، وطالبن ء مس

 .تحدث مرة أخرى

 :وقد اتضح للهيئة ما يلي

تثناء بعض       � أن أنشطة البنك وتعامالته قد تمت في مجملها متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية باس

تثناء موضوع                  ا، وباس األخطاء التي حصلت أثناء تنفيذ بعض المعامالت التي جرى التنبيه عليه

روع                 تأمين البنك في شرآة تأمين ت      امالت المصارفة في بعض الف ذ بعض مع ذا تنفي جارية، وآ

 .بطريقة تفتقر إلى دقة اإلجراء بشكل سليم خاٍل من الشبهة

ا                            � د جنبت لتصرف في الوجوه التي أقرته ا الشريعة ق أن المبالغ التي تحققت من طرق ال تقره

 .الهيئة

ة        أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق             � دة والمتفق مع األسس المعتم

 .مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ام               زام بأحك ى االلت وتشيد الهيئة بالتعاون الذي تجده من إدارة البنك التنفيذية وتشيد بحرصهم عل

  .الشريعة اإلسالمية
 رئيس هيئة الفتوى عضو هيئة الفتوى عضو هيئة الفتوى
 والرقابة الشرعية  المراقب الشرعي

 : المالية بنك التضامن اإلسالميالقوائم �
ا من         الثامن  إن دراسة القوائم المالية سبق أن تناولها الباحث في الفصل            ي عنه وهذا نموذج عمل

ل مراقبي الحسابات              2005واقع التقرير السنوي للبنك عن عام        ة من قب  وهذه القوائم مدققة ومراجع

(KPMG) المالية اإلسالمية ومعايير  المراجعة الدولية وفقًا لمعايير المراجعة للمؤسسات. 

 :وتشمل

 ).قائمة المرآز المالي(الميزانية العمومية  �

 .قائمة الدخل �

 .قائمة التدفقات النقدية �

 .قائمة التغيرات في حقوق المساهمين �

 :وفيما يلي
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ام        2005/ 12/ 31الميزانية العمومية لبنك التضامن اإلسالمي في         ة مع ع ًا   مبي 2004، مقارن ن

 .التطور والنمو لبعض بنود الميزانية
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الي                    ى النحو الت ك عل ال المصرف وذل : يالحظ من واقع الميزانية وقائمة الدخل مدى تطور أعم

 .باآللف ريال يمني

 

 االستثمارات ودائع العمالءمجموع الميزانية السنة المالية
حقوق 
 المساهمين

صافي 
 بحالر

2004 107.383.739 96.445.423 18.212.7415.389.897 657927 

2005 133.593.057 121.907.91131.249.5025.913.893 903.496

245.569 13.036.761523.996 25.462.488 26209318 الفروقات

ادة ر زي نسبة التغي
 أو نقصان

 +24%  +26%  +72%  +10%  +37% 

 

 

ة                   والمخطط البياني الت   اريخ تأسيسه ولغاي ال المصرف من ت الي يبين بوضوح مدى تطور أعم

 :2005عام 
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 )1(بنك البحرين اإلسالمي

 :نشأة البنك
م         ري رق ام   ) 2(تأسس بنك البحرين اإلسالمي بموجب المرسوم األمي أول بنك   1979من ع  آ

م   رتجاري إسالمي في مملكة البحرين، تحت سجل تجاري             ة األعم   ) 9900(ق ال المصرفية   لمزاول

ه بموجب   ك أعمال زاول البن ريعة اإلسالمية، ي اليم الش ًا لتع ة األخرى وفق ة التجاري واألنشطة المالي

ا في              ًا تعمل جميعه اء عشر فرع دى البنك إثن د البحرين، ول ترخيص تجاري صادر عن مؤسسة نق

 .مملكة البحرين

 :اإلشراف والرقابة للبنك
ة ع     ا          تتولى مؤسسة نقد البحرين الرقاب وط به ة المن ة الشرعية للبنك هي الجه ة الرقاب ه، وهيئ لي

 .التأآد من التزام البنك في معامالته وأعماله بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية

 :أهداف البنك وغاياته
ات            اءة احتياج ي بكف رًا ويلب دًا ومبتك الميًا رائ رفًا إس ون مص ك أن يك ليمة للبن ة الس إن الرؤي

دات                . قليمية المتنوعة األسواق المحلية واإل   ة وعائ ى تحقيق قيم ة إل الة الهادف ويسعى إلى تحقيق الرس

ا        وارده بم أعلى للمساهمين والمستثمرين والعمالء عن طريق التطوير المستمر لموجودات البنك وم

ى   ديم أعل راد والمؤسسات وتق ة مضافة لألف تثمارية ذات قيم ك طرح منتجات مصرفية واس ي ذل ف

 .رضا العمالءمستويات الخدمة و

 :الخدمات المصرفية
ة العمالء للخدمات المصرفية التي                   إن الخدمات المقدمة للعمالء هي االستجابة الحتياجات آاف

المية      ريعة اإلس ام الش ع أحك ة م رة متفق دمات مبتك ات وخ رح منتج ك بط راد وذل ك لألف دمها البن يق

ا  اري، اإلج ل العق امج التموي ة  رالسمحاء شملت برن يح لصاحب الطلب ة المنتهي ذي يت ك، وال بالتملي

ى             200الحصول على تمويل عقاري لغاية       ًا   20 ألف دينار مع فترة سداد طويلة ومرنة تصل إل  عام

 .وبأقساط مريحة وميسرة وبنسبة ربح تنافسية جدًا

                                                 
 .2005 التقرير السنوي للبنك عن عام )1(
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ة التسديد                      دة مع إمكاني ل شراء السيارات الجدي دًا لتموي وقام المصرف بطرح نظام مرابحة جدي

ال          .  سبع سنوات  على مدى  رة الخدمات المصرفية للمؤسسات واألعم ة أخرى، قطعت دائ ومن جه

ام     الل الع دم خ ن التق رًا م وطًا آبي ة ش ات   ) 2005(التجاري ق المتطلب ه بتحقي تمرار قيام ة الس نتيج

ال خارج                 . الخاصة بالعمالء  أنه التوجه إلجراء أعم  وبالتالي توسعة قاعدة زبائنه، األمر الذي من ش

 .المملكة والزيادة الكبيرة في محفظة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 :األداء المالي

ام       غ          م2005حقق البنك في الع يًا بل ًال صافيًا قياس ادل            7.4 دخ ا يع ار وهو م ون دين % 100 ملي

ادة نس            م2004 مليون دينار في العام      3.7مقارنة بمبلغ    ى زي ة إل ائج الرائع ذه النت بتها  ويعود تحقيق ه

ع من    % 64 ام     10.8في إجمالي اإليراد التشغيلي الذي ارتف ار في ع ون دين ى  م  2004 ملي  17.7إل

 .2005مليون دينار في عام 

اع                  وقد ساهم هذا االرتفاع في إجمالي الدخل في رفع حصة البنك في اإليراد التشغيلي الذي ارتف

، ارتفع عائد الحسابات االستثمارية      ، وفي نفس الوقت   2005 مليون في العام     12.6ليبلغ% 43بنسبة  

بة  غ % 138بنس ن 5ليبل ار م ين دين ار2.1 مالي ون دين غيلية  .  ملي ات التش الي النفق ع إجم ا وارتف آم

ات         % 10بنسبة   خالل السنة نتيجة إلعادة الهيكلة التي أجراها البنك، وآذلك نتيجة لالستثمار في تقني

ة نتيجة       جديدة وموارد بشرية إضافية، وتم تعزيز األس  ر محقق رة غي اح آبي اس الرأسمالي للبنك بأرب

وق   اع حق ى ارتف ا أدى إل ي الشرآات مم تثمارات ف بعض االس ة ل ة العادل ي القيم ابي ف ر اإليج التغيي

 . مليون دينار في نهاية السنة72لتبلغ % 36المساهمين بنسبة 

ام   ن ع ة م رات المالي ي المؤش ا يل ة 2002وفيم د2005 ولغاي ر م ي تظه ال  والت ور أعم ى تط

 :المصرف اإلسالمي
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 )1()ق.م. ش(مصرف قطر اإلسالمي 

 :نشأته
المي   اريخ  (تأسس مصرف قطر اإلس ك بت ة آمصرف إسالمي، وذل اهمة قطري رآة مس  8ش

وز م    / 1982/ تم ري رق وم األمي ب المرس نة ) 45(بموج وم المصرف بتق  1982لس ة د ويق يم آاف

ك                  الخدمات المصرفية واألن   ام الشريعة وذل ًا ألحك ا وفق ه به تثمارية المرخص ل شطة التمويلية واالس

ًا، إن أسهم مصرف قطر اإلسالمي                             ا عشر فرع ه اثن ة الدوحة ول زه الرئيسي بمدين من خالل مرآ

 .مدرجة في سوق الدوحة لألوراق المالية

 :أهداف البنك وغاياته
ل ة الخدمات المصرفية والتموي ديم آاف وم المصرف بتق ل يق تثماري بموجب صيغ التموي  االس

ل وم  : اإلسالمي مث ا يق ود االستصناع آم اومات وعق ارآات والمس المرابحات والمضاربات والمش

ه    ن عمالئ ة ع ابه الخاص أو نياب ت لحس واء آان تثمارية س طة اس طة . المصرف بأنش ع أنش أن جمي

ل             ا هي محددة من قب ة الشريعة بالبنك التي     المصرف تتم وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، آم الهيئ

 .تحرم الربا ووفقًا لعقد تأسيسه ونظامه الداخلي

 :المحافظ وصناديق استثمارية مدارة للغير
رف             وم المص ي يق ي الت تثمارية وه ناديق اس افظ وص ي مح تثمار ف اب اس ت حس ات تح دفع

رية يقوم بتأسيسها    باستثمارها نيابة عن العمالء بعقود وآالة أو مضاربة في محافظ وصناديق استثما           

ذه االستثمارات في        ائج ه دخل نت وطرحها للبيع للعمالء ويتم إظهارها في بنود خارج الميزانية وال ت

ة أو    د خصم العمول تحقاقها بع د اس الء عن ى العم رة إل دفع مباش دة للمصرف وت دخل الموح ة ال قائم

 .الدخل الموحدةحصة الربح الخاصة بالمجموعة آمضارب أو وآيل والتي تدرج في قائمة 

 :ودائع االستثمار المقيد
تثمارات محددة أو                     ى تعليمات أصحابها في اس هي تلك التي يقوم المصرف باستثمارها بناًء عل

ق شروط مسبقة ة . وف تثمارها باسمه حسب شروط مضاربة معين وم المصرف باس ع يق ذه الودائ ه

و       . ووفقًا لتعليمات أصحابها   اح           هذه الودائع والتي تصنف ضمن بن ة تشارك في أرب د خارج الميزاني

ابات     ائر حس اح وخس ي أرب ارك ف ي ال تش ا، وه د تحققه ا عن ة به تثمارات الخاص ائر االس وخس

 .االستثمار المطلق أو تلك المتعلقة بحقوق المساهمين

                                                 
 .2006 التقرير السنوي للبنك عن عام )1(



255 

 :توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين
 :رف قطر المرآزي التي تتلخص فيما يلييلتزم المصرف في هذا الشأن بتعليمات مص

ة هو صافي                   . 1 ة السنة المالي صافي الربح المتحقق من جميع بنود اإليرادات والمصروفات في نهاي

 .الربح القابل للتوزيع بين المساهمين وأصحاب ودائع االستثمار المطلق

ربح ع       . 2 افي ال ن ص ق م تثمار المطل ع االس ة أصحاب ودائ افي حص اب ص تم احتس اس  ي ى أس ل

ا      ق عليه د خصم مضاربة المصرف المتف ة وبع نة المالي الل الس ودائعهم خ ة ل األرصدة اليومي

ا ن عنه وء      . والمعل ن س تج ع د ن ائر ق ود المصروفات أو الخس د بن ت أن أح ا ثب ة إذا م ي حال ف

ر          رف قط ات مص وائح أو تعليم رف لل ة المص ة لمخالف رف نتيج ن المص دي م رف وتع تص

راف  زي أو األع ائر،   المرآ ذه المصروفات والخس ودعين به ل الم ليمة، ال يتحم المصرفية الس

 .ويرجع تقدير ذلك لمصرف قطر المرآزي

ل     . 3 تم تحمي ائر، ال ي ة صافي خس نة المالي ة الس ي نهاي ال المصرف ف ائج أعم ور نت ة ظه ي حال ف

ذا                        رره مصرف قطر المرآزي به ا يق أصحاب الودائع بأي حصة من هذه الخسائر إال حسب م

ذه الخسائر             ا لشأن باعتباره ولي األمر المسؤول عن تقدير مدى مسؤولية إدارة المصرف عن ه

 .وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية

ق       . 4 ا يتعل إن حسابات أصحاب ودائع االستثمار المطلق تمنح األولوية ألصحابها مقارنة بغيرهم فيم

 .باستخدام األموال في أنشطة التمويل واالستثمار

 :مصادر التمويل
ذا              ام الشريعة اإلسالمية وله ه المصرف هو العمل بموجب أحك إن األساس الذي أنشئ من أجل

أحد مصادر التمويل هي الصيغ االستثمارية آما وردت في التأسيس ومن خالل التقرير السنوي             فإن  

ام       2006لعام   ال المصرف من حيث األنشطة                  2005 مقارنة مع ع ة   نجد مدى تطور أعم التمويلي

 :على الشكل التالي بآالف الرياالت القطرية
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 2005 2006 حسب النوع

 - 14.613 مشارآات
 5.227.347 5.689.388 مرابحات ومساومات

 886.281 1.156.874 عقود االستصناع
 215.679 284.965 التمويل بالمضاربة
 577.616 1.284.697 التمويل باإلجارة

 - 19.260 أخرى
 8.449.797 6.906.923 

 

 حسب القطاع
المرابحات 
 والمساومات

عقود 
 االستصناع

المضاربة 
 والمشارآة

 2005 2006 اإلجارة

 570.391 674.955 - - 315.464 359.491 الحكومة

ة  ات حكومي مؤسس

 وشبه حكومية

5563 - - - 5.563 - 

 42.935 60.773 - - - 60.773 الصناعة 

 1.340.853 1.352.778 - 12.548 - 1.340.230 التجارة 

 337.914 444.325 - 200.963 - 243.362 المقاوالت 

 1.805.427 2.178.000 - 40.313 - 2.097.687 االستهالآي 

 2.746.061 3.625.275 1.284.697 764 841.410 1.498.404 االسكان 

 63.342 108.128 - 4990  103.138 أخرى 

 5.708.648 1.156.874 299.578 1.284.697 8.449.797 6.906.923 

 

 :حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

 2005 2006 حسب النوع
 902.636 1.245.542 ودائع استثمارية تحت الطلب

 1.533.555 2.130.649 ودائع استثمارية توفير
 2.073519 2.910.617 ودائع ألجل
 4.509.710 6.286.808 المجموع

   حسب القطاع. 2
 414.710 603.821 حكومةال

 117.660 197.258 مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 3.538.066 5.235.715 األفراد

 261.186 231.814 الشرآات
 178.088 18200 مصارف
 4.509.710 6.286.808 المجموع
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 :أما نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من صافي األرباح فقد آانت على الشكل التالي

 

 حصة أصحاب الودائع من صافي الربح قبل خصم مضاربة المصرف

2006 
549.503 

2005 
309717 

 >184.768 < >311.295 < حصة مضاربة المصرف
 124.949 238.208 صافي حصة أصحاب الودائع بعد خصم مضاربة المصرف

 14561 19763 قيمة الدعم المقدم من المصرف
 139.510 257.971  بعد الدعمة النهائيحصة أصحاب الودائع

 

غ        ة بمبل تثمار المطلق اح من نصيب حسابات االس ا وتتضمن حصة األرب ال  270آم ون ري  ملي

 .قطري من حساب ودائع المصارف اإلسالمية مع مصرف قطر اإلسالمي

 :وقد آانت معدالت توزيع األرباح على أصحاب حسابات االستثمار المطلقة آما يلي

 
 2006 2005 
 % % 

 6 6.65  ودائع خمس سنوات
 5.50 6.15 ودائع ثالث سنوات

 4.50 5.55 ودائع سنة
 3.75 4.50 ودائع ستة أشهر
 3.50 4 ودائع ثالثة أشهر

 3.25 3 ودائع الشهر
 3 3.50 التوفير العادي

 3.50 3.93 توفير الترآات

 3 3.50 الجاري استثماري

 

 مقارنة مع  2006/ 12/ 31 لمصرف قطر اإلسالمي للسنة المنتهية في    وفيما يلي القوائم المالية   

  2007/ 12/ 18وهي مدققة من شرآة برايس ووترهاوس آوبرز في . 2005عام 
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 )1(بنك سورية الدولي اإلسالمي
 قيد التأسيس

 :نشأة البنك
م    وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ى ق تنادًا إل اريخ .  م/67اس ك 2006/ 9/ 7وت الترخيص لبن  ب

سورية الدولي اإلسالمي لممارسة العمل المصرفي وفق قواعد الشريعة اإلسالمية بموجب األسس                 
م       ريعي رق وم التش ي المرس ا ف وص عليه راءات المنص ة واإلج يغ القانوني ام 35والص  2005 لع

انون إحداث المصارف الخاص            م      الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية وق ام   28ة والمشترآة رق  لع
م    2001 ي رق د األساس انون النق ام 23، وق م    2002 لع ادة رق ى الم تنادًا إل وم  ) 4( واس ن المرس م

م     ام    35التشريعي رق ادة    2005 لع انون         ) 10( والم ة للق ام    28من التعليمات التنفيذي ى   2001 لع  وإل
م          اريخ   ) 2(موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رق ى نشرة اإلصدار       2007/ 1/ 7بت  عل

 .من رأسمال البنك على االآتتاب العام% 51وطرح ما نسبته 

 :التأسيس
درها           ال وق ن رأس الم ة م بة المتبقي رح النس ك وط يس البن ن تأس الن ع م اإلع ى % 51ت عل

ين                   . االآتتاب العام  ين المقيم واطنين السوريين من األشخاص الطبيعي ة الم ويدعو مؤسسو البنك آاف
دولي                   وغ اب في أسهم بنك سورية ال ير المقيمين وآذلك األشخاص االعتباريين السوريين إلى االآتت

 .اإلسالمي

 :علمًا بأن مؤسسو البنك من الجنسية القطرية وفق الجدول التالي

 نسبة المساهمة في رأس المال الجنسية اسم المؤسس
 %30 قطر .بنك قطر الدولي اإلسالمي. 1
 %5 قطر .اريةشرآة بروق التج. 2
 %5 قطر .ثاني بن عبد اهللا بن ثاني آل ثاني. 3
 %3 قطر .الشرآة اإلسالمية القطرية للتأمين. 4
 %2.5 قطر .شرآة المشاريع الخاصة. 5
 %1 قطر . حسين آمالسفيو. 6
 %0.85 قطر .يوسف النعمة. د. 7
 %0.5 قطر .عبد اهللا بن ناصر المسند. 8
 %0.3 قطر .نيحمد بن ثامر آل ثا. 9

 %0.25 قطر .فهد بن فيصل آل ثاني. 10
 %0.20 قطر .علي بن عبد اهللا آل ثاني. 11
 %0.20 قطر .حمد بن سحيم آل ثاني. 12
 %0.20 قطر .حسين العبد اهللا. د. 13

                                                 
 www.siibsy.sy:  موقع االنترنت)1(
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 : غاية البنك وأهدافه
ل         ر أس         تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التموي ى غي ة عل دة   واالستثمار القائم اس الفائ

ائل          وير وس المية، وتط ريعة اإلس ام الش ع أحك ارض م ي ال تتع كالها والت ورها وأش ع ص ي جمي ف

ذاب األ ائل         م اجت اليب ووس تج بأس تثمار المن ي االس ارآة ف و المش ا نح دخرات وتوجيهه وال والم

ات المصرفية            ام بالعملي ة  مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويجوز للبنك القي التالي

 : وذلك وفقًا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف منها

ان         . 1 أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار              قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتم

 . مخصص وآلجال محددة أو غير محددة

م    تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات الم      . 2 صرفية المختلفة التي أجازها القانون رق

ات لحساب                2001 لعام   28 ذه العملي  التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية سواء تمت ه

 . البنك أو لحساب الغير أو باالشتراك معه

ة وفي المجاالت االقتصادية                     . 3 دة آلجال مختلف ر أساس الفائ القيام بعمليات التمويل القائمة على غي

ود    ال رعية آعق ود الش تخدام صيغ العق ك باس المية وذل ريعة اإلس ام الش ع أحك ارض م ي ال تتع ت

ود          راء وعق ر بالش ة لآلم ع المرابح ة وبي ارآة المتناقص ارآة، والمش ود المش اربة، وعق المض

ود  ن  االستصناع وعق ا م ة وغيره ارة التكميلي ود اإلج غيلية وعق ارة التش ود اإلج لم وعق ع الس بي

 . تي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعيةصيغ العقود ال

ام          . 4 ق نظ ك وف وارد البن ع م ترك م تثمار مش ابات اس ي حس راغبين ف الء ال وال للعم ف أم توظي

 . المضاربة المشترآة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل

ك أو ل . 5 اب البن الي لحس ر أو الم تثمار المباش ات االس ام بعملي ع  القي تراك م ر، أو باالش اب الغي حس

ي    اهمة ف رآات أو المس ارآة وتأسيس الش ود المش ة وعق يم المنقول ك الق ك  تمل ي ذل ا ف ر بم الغي

ع     ق م ة وتتواف اط االقتصادي المختلف ه النش زاول أوج ي ت د التأسيس الت ة أو قي رآات القائم الش

 . أحكام الشريعة اإلسالمية

ى غ  . 6 وم عل رى تق ال مصرفية أخ ة أعم رعية    أي ة الش ة الرقاب ا هيئ ق عليه دة تواف اس الفائ ر أس ي

 . وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف

ادة  . 7 ام الم ى أحك تنادًا إل ك اس ا يحق للبن م 9آم ريعي رق وم التش ن المرس ام 35 م ك 2005 لع  تمل

استصالح  األموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك            
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ذلك         كان، وآ ياحة واإلس ناعة والس ة والص دادها للزراع تأجرة وإع ة والمس ي المملوآ األراض

تأسيس الشرآات واإلسهام في مشاريع قيد التأسيس في مجاالت تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية              

ك وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية اإلسالمية لصالح العمالء أو باالشتراك معهم وذل           

 . لس النقد والتسليف مناسبةوفق الضوابط والحدود التي يراها مج

 :رأس مال البنك

 :المؤسسين. أ

 ).خمسة مليارات ليرة سورية( مليار ليرة سورية 5رأس مال البنك المصرح به . 1

 ).عشرة ماليين سهم( مليون سهم 10عدد أسهم البنك . 2

 ).ية ليرة سوريةخمسمائ( ليرة سورية 500قيمة السهم الواحد . 3

) أربعة ماليين وتسعمائة ألف سهم      ( مليون سهم    4.9عدد األسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين        . 4

 .وتبلغ قيمتها مليارين وأربعمائة وخمسون مليون ليرة سورية

 :األسهم المطروحة لالآتتاب العام. ب

ادل % 51. 1 ا يع ه وبم ك المصرح ب ال البن ة رأس م و) 5100(من قيم ون (ن سهم ملي خمسة ملي

 .تعادل قيمتها مليارين وخمسمائة وخمسون مليون ليرة سورية) ومائة ألف سهم

 .هذه األسهم أسهم عادية متساوية في الحقوق والواجبات. 2

ين أو أشخاص              . 3 ر مقيم ين أو غي ين مقيم هذه األسهم ال يجوز تملكها إال ألشخاص سوريين طبيعي

 .اعتباريين سوريين

ه. 4 عر الس غ  س اب يبل روح لالآتت ل    500م المط ن قب ورية م الليرة الس ديده ب تم تس ورية ي رة س  لي

وريين   اريين الس خاص االعتب ين واألش ين المقيم وريين الطبيعي خاص الس هم . األش ا األس أم

القطع                  ا ب ادل قيمته المكتتب بها من األشخاص الطبيعيين السوريين غير المقيمين يتم تسديد ما يع

ي حسب سعر ا رة الصادرة عن مصرف  األجنب عار الصرف الح رة أس ي نش وارد ف راء ال لش

 . بتاريخ اليوم السابق لبدء االآتتابسورية المرآزي

 . أسهم للمكتتب الواحد أو بمضاعفات ذلك10يكون الحد األدنى لالآتتاب العام . 5
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لمجتمع  الخدمات والمنتجات المصرفية التي سيطرحها البنك لتلبية احتياجات مختلف شرائح ا           

 :من أفراد ومؤسسات وشرآات

 فتح وإدارة حسابات االئتمان والودائع االستثمارية بالليرة السورية وبالعمالت          -أوًال
 :األجنبية

 .حسابات ودائع االستثمار المخصص �

 ).محدد(مطلق أو  �

 .حسابات ودائع االستثمار المشترك �

 .حسابات التوفير واالدخار �

 .بحسابات جارية دائنة وتحت الطل �

ًا ة    :ثاني كالها المختلف ة وبأش ال مختلف دة آلج ر أساس الفائ ى غي ة عل ل القائم ال التموي ام بأعم القي

 :والتي تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية من خالل صيغ التمويل التالية

 .التمويل بالمرابحة �

 .عقود االستصناع �

 .التمويل بالمضاربة �

 .عقود المشارآة والمشارآة المنتهية بالتمليك �

 .عمليات البيع بالتقسيط �

 .عقود بيع السلم �

 .اإلجارة التشغيلية �

 .عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك �

 .أي صيغ تمويلية أخرى توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية �

 : القيام بعمليات االئتمان غير المباشر وبما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية-ثالثًا
 .الصادرة وتبليغ الواردة منهاعمليات فتح االعتمادات المستندية  �

 .إصدار الكفاالت المحلية واألجنبية �

 .التعامل مع بوالص التحصيل الصادرة والواردة �

 : تقديم الخدمات المصرفية التالية وبما ال يتعارض وأحكام الشريعة اإلسالمية-رابعًا
 .Private Bankingخدمات مصرفية شخصية لكبار العمالء  �
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 .جنبيةبيع وشراء العمالت األ �
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 .قبول إصدار بطاقات االئتمان �

 .التحويالت النقدية �

 .إصدار الشيكات المصرفية بالعملة السورية وبالعمالت األجنبية �

 .قبول الشيكات المحلية واألجنبية برسم التحصيل �

 ....). هاتف – ماء –آهرباء (خدمة دفع الفواتير  �

 .تأجير صناديق حديدية �

 ).العام والخاص(ن صرف رواتب العاملين في القطاعي �

 : من خاللE-Banking تقديم خدمات مصرفية إلكترونية -خامسًا

 .A.T.Mالصراف اآللي  �

 .Internet Bankingاإلنترنت المصرفي   �

 .Mobile Bankالبنك الخلوي  �

 .Call Centerالبنك الفوري  �

 .Home-Bankالمكتب / بنك المنزل �

 .Phone Bankالبنك الناطق  �

� SMS. 

� ATM mobile. 

ة                         :دسًاسا ألوراق المالي ال في حال مباشرة سوق دمشق ل ديم خدمات سوق رأس الم السعي لتق

ة السورية ومن                  ألعماله وبعد الحصول على الترخيص الالزم من هيئة األوراق واألسواق المالي

 :أبرز هذه الخدمات

 ).بيع وشراء األسهم لصالح البنك أو لصالح الغير(خدمات الوساطة المالية  �

 .لصكوك اإلسالميةإصدار ا �

 .تأسيس وإدارة المحافظ االستثمارية وصناديق االستثمار المشترك �

 .خدمات المودع لديه �

 .خدمات االستشارات المالية �

 .خدمات االستثمار المالي �
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 رسالة البنك

 :Visionالرؤية  �

 .أن يكون البنك الخيار األول للعمالء والرائد في العمل المصرفي اإلسالمي

 :Missionالمهمة  �

رة والمتطورة وذات                 تثمار المبتك ل واالس ات التموي تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية وعملي

راد والمؤسسات والشرآات تلبي                        ام الشريعة للعمالء في قطاعي األف ة وأحك ة والمتفق الجودة العالي

 .احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم وتتواآب مع الصناعة المصرفية الحديثة

 :Policyالسياسة  �

ة     ة والدولي رفية المحلي ايير المص تراتيجية والمع املة واإلدارة االس ودة الش اد إدارة الج اعتم

دالت    ي مع ادة متصاعدة ف ق زي ي تحقي اهم ف ددة تس ة متج ة وتقني ل مصرفية وإداري ات عم ومنهجي

 .العائد على حقوق الملكية والموجودات

 :Valuesالقيم الجوهرية  �

 .منتجات بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالميةااللتزام بتقديم الخدمات وال. أ

ل   . ب ى ني م وصوًال إل ة معه ة ودائم ات قوي اء عالق ز وبن توى متمي الء بمس ة العم زام بخدم االلت

 .رضاهم

 .رعاية الموظفين ومكافأة األداء المتميز وصوًال إلى الرضى الوظيفي. ج

 .ريق الواحدفالعمل بروح ال. د
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 )1(بنك الشام قيد التأسيس

 :رار التأسيسق
م     2006/ 9/ 7صدر قرار التأسيس في      � وزراء رق دره     ) 66( من مجلس ال دفوع ق ال م رأس م ب

ى    )  مليون دوالر تقريباً   100(أي ما يعادل    ) خمسة مليارات ليرة سورية   (مليار  ) 5( موزعة عل

 .س.  ل1000قيمة السهم الواحد ) خمسة مليون سهم(مليون سهم ) 5(

 .المتبقية على العام% 25ن رأس المال وتم طرح االآتتاب بنسبة م% 75اآتتب المؤسسون بـ  �

م   � اري رق جل التج م إصدار الس اهمة الم 14809ت ام المس ك الش رآة بن اريخ غف لش ة بت / 1/ 24ل

2007. 

 .2007من المتوقع أن يبدأ أعماله في النصف الثاني من عام  �

د  � اهمين ق ل المس ن قب هم م ى األس اب عل ن المالحظ أن االآتت د عن وم ا يزي بته بم اوزت نس  تج

اب        ة لالآتت هم المطروح ة األس ن قيم عاف م ة أض دد    %) 518(خمس ي بع م قياس ق رق وتحق

غ  ذي بل ين ال ًا5428المكتتب دقيق  .  مكتتب ل مكتب الت هم من قب ع األس ة توزي دقيق عملي م ت د ت وق

م                   د ت ه فق ة التأسيسية وعلي ة العام ى     أرنست آند يونغ وتم اعتماد التخصيص من الهيئ  اإلعالن إل

ا                ذين تتجاوز عدد األسهم المكتتب به روع المصرفية         200آافة المكتتبين ال ة الف  سهمًا مراجع

 .التي تم فيها اآتتابهم لقبض المبالغ المتبقية لهم بعد التخصيص

 :غاية البنك
دة                    ر الفائ ى أساس غي ة عل ل واالستثمار القائم تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التموي

 .التي ال تتعارض وأحكام الشريعة اإلسالميةو

 :أهداف البنك
ع  � ذة وم وانين الناف ًا للق تثمارية طبق ة واالس ا التجاري ة بأنواعه ديم الخدمات المصرفية المتكامل تق

 .التقيد بمبادئ الشريعة اإلسالمية المقرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية

 .قياسية والحرفية إقليميًا ودوليًاالتأآد من مطابقة نشاطاته ألعلى المواصفات ال �

                                                 
 www.shambank.com:  موقع االنترنت)1(
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املين                   � راف وبع ا واالحت ا تطورًا في مجال التكنولوجي استخدام أعلى المواصفات الدولية وأآثره

ه   بة الحتياجات عمالئ زة مناس ازة وممي دمات ممت ديم خ دف تق د به دربين بشكل جي وقين م موث

 .وتوقعاتهم

 .حقق رضاهمالعمل على تطوير ثقافة التعاون مع العمالء بما ي �

ل واالستثمار                � السعي ألن تتوافق أهداف موظفيه مع أهدافه وليحقق طموحاتهم على المدى الطوي

 .بتطوير آفاءاتهم وإبداعاتهم للتأآد من تطورهم المتميز مع البنك

 .السعي لتحقيق عائد جيد على استثمار المساهمين بالمقارنة مع البنوك التجارية األخرى �

 :الرؤية
ة                يهدف بن . 1 ات بنكي ك الشام ليكون البنك اإلسالمي الرائد في سوريا، ليعزز موجة التغيير إلى عملي

وطين أفضل                          ة إلدارة وت ر فعالي ال أآث ة لألعم ول خالق ار حل ز من خالل ابتك أآثر عالمية وتمي

 .األعمال

يعمل         . 2 ي س ة الت ع بالطريق ال والمجتم ة األعم ي بيئ ابي ف أثير اإليج ام للت ك الش عى بن ا وسيس به

رآائه   ه وش ة لزبائن افة خالق المية وبإض رفية اإلس امالت المص ًا للتع فافية طبق إخالص وش ب

 .ومساهميه وموظفيه والمجتمع

 :المنتجات والخدمات المصرفية
 :، العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة مثل)تمويل األفراد(تشمل خدمات التجزئة . 1

 
 .اتخزائن أمان .حساسات التوفير
 .تعليمات بنكية دائمة .حسابات جارية
 .خدمات الصراف اآللي والخدمات المصرفية اآللية .حسابات استثمار
 .الهاتف البنكي .بطاقات ائتمان
 .اإلنترنت البنكية .الموبايل البنكي

 .الشيكات السياحية .الحواالت والتلكس
 .تمويل المساآن والتمويل العقاري .العمالت األجنبية
 .القروض .التمليك اإليجاري

 .رواتب الموظفين للقطاعين العام والخاص ...). آهرباء –هاتف (دفع فواتير 
  .وآل المنتجات المصرفية المشابهة
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تقديم خدمات تمويل الشرآات والمؤسسات التي تشمل االحتياجات المناسبة للقطاع الخاص من                  . 2

ل واستثمار مبتك         ة مناسبة             خالل تصميم منتجات تموي ال وبتكلف دعم احتياجات األعم رة تهدف ل

 :من خالل الوسائل المالية اإلسالمية المتقدمة وسيشمل ذلك

 .تمويل المشاريع والتمويل المؤقت والدوار �

 .اإليجار واإليجار التمليكي والتعهدات والضمانات �

 .الخدمات االستشارية �

 .لمؤشراتخدمات وتجارة العمالت األجنبية واألسهم والسندات وا �

 .خطابات االعتمادات �

 .خصم المستندات طبقًا للشريعة اإلسالمية �

 .صادراتتمويل ال �

 .خطابات الضمان �

 .ضمانات الشحن �

 .باإلضافة إلى خدمات التمويل األخرى �

تمكن الطرفين من                           . 3 ه آشرآاء لي اون مع عمالئ د والعمل بالتع ذل الجه ى ب ام عل يحرض بنك الش

ول           تحقيق أقل آلفة ممكنة للعم     دة يأمل البنك باستخدامه الحل د جدي ه تحقيق عوائ يل وبالوقت ذات

ل األخرى                  دخل الثابت في وسائل التموي ة مع ال المختارة من وسائل التمويل اإلسالمية بالمقارن

 .وأن يتمكن من ابتكار حلول متميزة لألعمال تتناسب عالقاته المميزة مع عمالئه الجدد

 :التطلعات المستقبلية
ذًا لخطة         يصبو ال  ك تنفي ة وذل ى تحقيق عدد من التطلعات خالل السنوات الخمس المقبل بنك إل

 : بما يليفاستراتيجية تم إعداد الخطوط العريضة لها تتص

 .تنمية مصادر األموال المتاحة لالستثمار. 1

 .االستخدام األمثل للموارد المالية بصيغ االستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة. 2

 .التطوير المستمر للموارد البشرية. 3

ال   . 4 ي مج ة ف ى المواصفات الدولي تخدام أعل ي محافظات القطر باس ار ف روع واالنتش تأسيس الف

 .ستثمار أموال المساهمينالتكنولوجيا واالحتراف والسعي لتحقيق عائد جيد على ا
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  الخاتمة 

 وأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث

ات               : ة البحث في نهاي  ال يسعني إّال أن أحمد اهللا عز وجل الذي وفقني وأمدني بالعون والقوة والثب

دنا مصرف                            ة ال يوجد في بل ذه الصورة وخاصة في ظل مرحل ذا البحث به والصبر حتى ظهر ه

ذه   ة ه ى لحظة آتاب ذه المصارف وإل ه من خالل نشاطه ألن ه تفيد من ل لنس ر طوي إسالمي ذو عم

دأ  م تب طور ل المية   الس ع اإلس درة المراج ى ن افة إل رفية، باإلض ات المص ي للعملي اط العمل النش

يَّ في                          ه عل تن ب ا أم ى م الى عل د سبحانه وتع ه الحم والمحاسبية واالقتصادية المتعلقة بهذا البحث، فل

ام        ة دمشق ع ذلك حتى وصلت إلى الغاية التي سعيت لها وحاولت تحقيقها منذ أن تخرجت من جامع

 . آلن أصبحت حقيقة واقعة في بلدنا سوريافهي ا. 1985

ة                         ذه التجرب دخول ه ة ل ذه مواآب أتي دراستي ه وإن مما أسعدني ومأل نفسي سعادة وغبطة أن ت

 . م2007اإلسالمية إلى بلدنا في مستهل هذا العام 

ه في                          ع ب يئًا ننتف ذه الدراسة ش وآلي أمل في أن نجد هذه المؤسسات المصرفية اإلسالمية في ه

 . جربتنا، أو تصحيح ما يحتاج إلى تصحيح في مسيرتهاإثر ت

ى     ت إل ورًا انتهي دًا ومتط المي جي اط المصرفي اإلس تمرار أداء النش ى اس دافع الحرص عل وب

 . النتائج اآلتية والتي سوف أعقبها بذآر بعض التوصيات

 . النتائج: أوًال �
ذ . 1 وا ه تطاعوا أن يهزم ابرتهم اس ة ومث اء األم ن بإصرار أبن وا ولك تطاعوا أن يقيم رة، واس ه الفك

ًا وعدًال                    ر توازن ايرًا أآث ًا مغ نظام مصرفي إسالمي متميز واستطاعوا أن يقدموا للبشرية نموذج

 . وأقدر على تحقيق التنمية

دول اإلسالمية أو . 2 ي ال واٌء ف ى األرض س ة عل ة ثابت ة المصرفية حقيق د باتت المؤسسات المالي لق

اك حوالي           غيرها، إذ تشير المعلومات    أن هن ًا ب مؤسسة مصرفية إسالمية      ) 250( المتوفرة دولي

اميلها        %) 25(في العالم تبلغ حصتها من السوق المصرفية الدولية حوالي           غ مجموع رس ا يبل فيم

ى       د عل ذه المؤسسات من السوق                    ) 250(ما يزي زداد حصة وحجم ه ع أن ت ار دوالر، ويتوق ملي

ة اإلسالمية                المصرفية الدولية ألن المعلومات تشير      ع للصناعة المالي دل النمو المتوق ى أن مع  إل

ام              رة من ع ع أن   %) 23) (2004-1994(الذي بلغ متوسطه السنوي خالل الفت وأن من المتوق
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والي  ى ح المية إل ة اإلس ناعة المالي ول الص ل أص ار دوالر ) 1089(تص  ملي

نوك التقليدية بنسبة ال    في حين تنمو الب   %). 20( وبمعدل نمو سنوي وسطي قدره       2013في عام   

 . )1(سنويًا% 10تزيد عن 

ة           . 3 الم بأهمي توى الع ى مس الء عل ن العم عة م ريحة واس اع ش ي إقن ن رده ف اح يمك ذا النج إن ه

ريعة       د الش ا لمقاص ا وموائمته ى موثوقيته افة إل ا للعصر إض دمها وبمواآبته ي تق ات الت المنتج

 . مليار إنساناإلسالمية التي يشكل معتنقوها نحو مليار ونصف 

رة  . 4 زات آبي ق قف المية أن تحق تطاعت المصارف اإلس داوالت   . اس ي الت ها ف ث فرضت نفس بحي

رى أن        ي ت المية الت ريعة اإلس اق الش ت ضمن نط ت بقي س الوق ي نف ا ف ة ولكنه ة العالمي المالي

ار األر             ). يتاجر بها ال فيها   (رؤوس األموال    ة وإعم ض وهذا ما نجده في أصل الشريعة في تنمي

الى   ه تع ه         : (في قول ه وإلي وا من رزق ا وآل وا في مناآبه وًال فامش م األرض ذل ذي جعل لك هو ال

 ). 4سورة الملك آية ) (النشور

ث   . 5 ن حي ائًال م ورًا ه ت تط الم، وعرف اء الع م أنح ى معظ اط المصارف اإلسالمية إل د نش د امت لق

ة       د تن   . وجودها الكمي، ونتائجها المالية وإنجازاتها المحقق ى المستويين         وق ا عل راف به امى االعت

وك      ن البن ا م ن غيره ز ع ا تتمي وك جعله ذه البن داف ه ع أه إن رف الي ف دولي، وبالت ي وال المحل

ا (المشارآة في الربح والخسارة بديًال عن الفائدة المصرفية         : والمؤسسات المالية وهي   ا  ) الرب وم

 . تؤدي إليه من ظلم واستغالل وتوزيع غير عادل للثروات

 . لتزام بالمبادئ األخالقية الشرعية في استثماراتها بما ينفع المجتمع ويحقق حاجاتهاال �

 . تحقيق إعمار األرض والمساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه االجتماعي واالقتصادي �

وانين خاصة للعمل المصرفي اإلسالمي                       . 6 دول اإلسالمية بإصدار ق ر من ال هذا وقد بادرت الكثي

 : صارف اإلسالمية على أنواعوبالتالي فإن الم

ديها نظام مصرفي                        . أ ا المصرفية ليكون ل دان غيرت قوانينه مصارف إسالمية تعمل في ظل بل

ل           ة مث السودان  (إسالمي وبالنسبة لهذه الدول فإن المصارف اإلسالمية تعتبر مصارف تجاري

 ).  إيران– باآستان –

ا المص     . ب رت قوانينه ي دول غي ل ف المية تعم ارف إس رفي    مص ام مص ديها نظ ون ل رفية ليك

 . مزدوج أحدها تقليدي واآلخر إسالمي

                                                 
 .13/3/2007ة اإلسالمية بدمشق محمد الحسين في المؤتمر الثاني للصيرف.  آلمة وزير المالية السوري د)1(
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 ). سوريا(مصارف إسالمية تعمل في دول من خالل إصدار قانون خاص بها . حـ

انون خاص              . د دون ق وك وب ادي للبن انون الع أما الدول التي رخصت للبنوك اإلسالمية في ظل الق

 ). األردن(ن التقليدي وإنما أفردت لها فصوًال خاصة ضمن نص القانو

ا                     د أن شقت طريقه ة بع اة المصرفية الدولي وهكذا أصبحت البنوك اإلسالمية أمرًا واقعًا في الحي

روح والقواعد التي         بصعوبة في بيئات مصرفية بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن ال

 . تدار بها المصارف اإلسالمية

 التوصيات: ثانيًا �
دان اإلسالمية وبعض                 إن فكر  :أوًال ة المصارف اإلسالمية ال تزال غامضة لدى معظم الناس في البل

ذا الغموض           ة ه ذه المصارف ومن أجل إزال ال ه الناس مازال الشك يساوره في مشروعية أعم

 : اقترح مايلي

وعي      . 1 ف األصعدة ألن ال ى مختل عة عل ة الواس الت اإلعالمي ن الحم اهير م ه الجم ة وتوجي توعي

ذه المصارف من خالل وسائل                    الجماهي ري يعد ضروريًا بل هو أحد الرآائز األساسية لنجاح ه

ة اءات الدوري ارض، النشرات، المطبوعات، اللق دوات، المع دايا . اإلعالم المتاحة، الن ديم اله تق

 . والمنح الدراسي وجميع النشاطات االجتماعية واإلنسانية

ة ال. 2 االت المختلف ي المج احثين ف جيع الب ع تش ديم جمي المي وتق اد اإلس ة باالقتص ا عالق ي له ت

 . التسهيالت لهم، لكن يكون العطاء وافرًا، واإلنتاج آثير

ه               . 3 ه الالئق ب ى األسس اإلسالمية محل قيام الدول العربية واإلسالمية بإحالل االقتصاد المرتكز عل

ا       ة والتقني ى نشره    في الجامعات ومراآز الدراسات والمؤتمرات والندوات واألنظم ت والعمل عل

 . نظريًا وتطبيقيًا

 من أجل ضمان قيام هذه المصارف بأداء مهامها على أآمل وجه البد من حسن اختيار وإعداد                  :ثانيًا

ة          ذه التجرب ذ ه لم                . العاملين الذين يقومون بتنفي ه وس ول رسول اهللا صلى اهللا علي اًال لق ك امتث وذل

ال         اس ق ن عب ال رسول اهللا ص      : عن آرمة عن اب لم     ق ه وس ى        : (لى اهللا علي ًال عل من استعمل رج

الترغيب  (رواه الحاآم    ).  عصابة وفيهم من هو أرضى هللا منه، فقد خان اهللا ورسوله والمؤمنين           

 ). والترهيب

ًا ذه       :ثالث ن له ل ويمك ف والعم دة المواق ًا وح ا جميع تدعي من ا تس يش فيه ة نع ي مرحل ن اآلن ف  نح

ذه المصارف والمؤسسات              المصارف إبراز التعاون الوثيق المب     ين ه واعي ب ى اإلدراك ال ني عل

 : المالية اإلسالمية لضمان نجاحها وذلك من خالل القنوات اآلتية
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 : إنشاء مصرف إسالمي عالمي يتولى المهام التالية. 1

 . جمع الفوائض المالية المتوفرة في هذه المصارف. أ

 . استثمار هذه الفوائض في مشاريع مشترآة ومجدية. ب

 . تحقيق أرباح تعود منفعتها إلى هذه المصارف والمجتمعات عمومًا. حـ

 . توثيق التعاون بين جميع المصارف اإلسالمية من خالل تأسيس شرآات استثمارية آبرى. د

 . العمل على إنشاء سوق مالي يضم جميع المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية. 2

ة في            إنشاء مصرف تنمية عالمي إسالمي ع     . 3 دعم التنمي لى غرار بنك التنمية اإلسالمي في جده ل

 .الدولة اإلسالمية

ال                 :رابعًا ة األعم  التأآيد على تعزيز الرقابة الشرعية وتفعيل دور المدقق الشرعي الداخلي في متابع

ايير المحاسبية والشرعية الصادرة عن                      ا للمع ة مدى مطابقته التنفيذية للبنوك اإلسالمية ومراقب

ة ا ة  هيئ ات الرقابي ع الجه اون م المية بالتع ة اإلس ات المالي ة للمؤسس بة والمراجع لمحاس

 . واإلشرافية

ات              :خامسًا ر من أخطر المعوق التها األساسية يعتب ذه المصارف برس  إيمان العنصر البشري في ه

ه          دى فهم ه وم دق إيمان المة وص دى س الل م ن خ ك م المية وذل ارف اإلس ه المص ي تواج الت

اليب العم  ن         ألس أي م الل ب الء دون أي إخ احه للعم رحه وإيض ى ش ه عل رفي وقدرت ل المص

 . إجراءاته حتى تتصف بالصفة الشرعية وهذا يحتاج إلى جهد مكثف ومتواصل

ًا ة      :سادس المية والمصارف المرآزي ين المصارف اإلس ة ب ر العالق دود وأط ن توضيح ح د م  الب

ا يم  الميًا وإنم يس إس زي ل ار أن المصرف المرآ ة   باعتب ى آاف ة عل ي الرقاب ة ف لطة الدول ل س ث

 : المصارف التقليدية واإلسالمية وفي هذا المجال البد للمصارف المرآزية القيام بمايلي

ة واإلشرافية             . 1 ة الرقابي تهيئة البيئة المناسبة والمناخ الداعم من خالل التحديد الواضح لشكل العالق

ير      ة الص ار طبيع ي االعتب ذ ف انوني يأخ ار ق ي إط وير    ف و وتط ى نم اعد عل المية ويس فة اإلس

 . المؤسسات المالية وذلك بمراجعة القوانين واألسس واللوائح وقيام المؤسسات المساعدة

ة اإلسالمية وتحقق              . 2 منح التراخيص ووضع الضوابط التي تناسب المصارف والمؤسسات المالي

ة ويعمق الس                  ري التجرب ا يث وارد مم ع وتخصيص الم وق المصرفي واألسواق     الكفاءة في تجمي

 . المالية ويحقق المنافسة العادلة
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ة ذات مالءة                     . 3 ة إسالمية قوي ق مصارف ومؤسسات مالي ة لخل الرقابة المالية والمحاسبية والهيكلي

اد      ي االقتص دماج ف ة واالن ى المنافس ادرة عل ة ق ة واإلداري ا المالي ي مراآزه المة ف اءة وس وآف

 : العالمي وذلك من خالل

 . طلبات آفاية رأس المال والمعايير الرقابية والمحاسبية الدولية واإلسالميةتطبيق مت �

 . تطبيق معايير إدارة المخاطر �

 . تطوير وتطبيق الوسائل واآلليات الرقابية المكتبية والميدانية �

ل           � ات الهيك وفير متطلب ك ت ي ذل ا ف ي بم بط المؤسس ية أو الض ة المؤسس س الحوآم ق أس تطبي

ي ات اإلداري والتنظيم ارجي وهيئ ع الخ اطر والمراج داخلي وإدارات المخ بط ال م الض  ونظ

 . الرقابة الشرعية

 . تطبيق متطلبات الشفافية واالفصاح �

 . تطبيق الضوابط الالزمة لمحاربة عمليات غسيل األموال �

ن   � اني م ي تع ارف الت يولي للمص دعم الس ديم ال ر بتق ول األخي رض أو المم دور المق ام ب القي

 .  طارئة بصيغ تتوافق مع األسس الشرعيةعجوزات سيولية

ا يتوافق                     � ل المصارف اإلسالمية بم ة من قب دى المصارف المرآزي وال المودعة ل استخدام األم

ر     رف بالكسب غي ا يع المية م ى المصارف اإلس دخل إل ى ال ت المية حت ريعة اإلس ام الش وأحك

 ).الفوائد(الشرعي 

ذا البحث المتواضع  ن ه اء م د االنته ا لضعف  واآلن وبع ة حقه ذه الدراس م أوف ه ي ل د أنن  أج

ة                           ه األصفهاني حول الطبيع ا قال ي، وال يسعني إال أن أذآر م ة استكمالها لزمالئ ًا أمان طاقتي، تارآ

 : الناقصة ألي عمل بشري رغم آل اجتهادات علمية مضنية

ذا   إني رأيت أن ال يكتب أحد آتابًا في يومه إال قال في غده، لو  غير هذا لكان أحس              د ه ن ولو زي

ل          لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دلي

 . على استيالء النقص على جملة البشر

رًا، وإن                 ه خي ه، إن أصبت فمن اهللا، وأرجو أن يجزيني عن درت علي ا ق ذا م وفي الختام، فإن ه

ي أت فمن و ،أخط ن وأرج ي م و رب ن رانوالغف العف واني وم اد، النصح أخ ادي واهللا واإلرش ى اله  إل

  .الصواب

 )وآخر دعواهم أن الحمد اهللا رب العالمين(

  ).10 آية( يس سورة
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 :الخالصة �
ة أو        . 1 د مجرد أمني إن المصارف اإلسالمية أصبحت حقيقة واقعة في عالم المال واالقتصاد، ولم تع

 . ال االقتصاد اإلسالميحلمًا يداعب خيال المفكرين والباحثين في مج

ز             . 2 ى الترآي اج إل ة في المجتمعات يحت وقبل ثالثين سنة ولفترة طويلة ساد اعتقاد بأن تحقيق التنمي

 . على االقتصاد، وأنه ال يوجد اقتصاد بدون بنوك، وال يوجد بنوك بدون فوائد

وك ال               . 3 وين بن الي إسالمي، وتك دة،       وأن مجرد التفكير في إيجاد نظام اقتصادي وم ى الفائ وم عل  تق

 . آان ذلك بمثابة تخلف وعدم واقعية

ة المصرفية                   . 4 ا وعن المنظوم ا ومجتمعه ا وبيئته إن تجربة البنوك اإلسالمية بدأت غريبة عن أهله

 . العالمية السائدة

ات       . 5 تطاعت إثب ا اس دار، آم دارة واقت ل ج دافها بك ق أه المية تحقي يرفة اإلس تطاعت الص د اس لق

 .زها وأصبحت بمنهجها المتميز حقيقة واقعةوجودها وتمي

ن أن    . 6 رغم م ى ال المية وعل ذ اإلس امالت أو النواف محت أو فتحت للمع ة س اك مصارف تقليدي هن

إن الهدف من االستثمار                    ال ف ذا الم ن ه رؤوس األموال تحتاج إلى استثمار بغض النظر عن دي

ة فت           ة التقليدي ا للمصارف اإلسالمية       هو الربح ولهذا فإن معظم البنوك العالمي ذ له ا  . حت نواف منه

 : على سبيل المثال

 . 1996 المالية في عام (City group)سيتي غروب  �

 . (Deutsche bank)البنك األلماني  �

 . (HSBC)مجموعة البنوك البريطانية  �

 . ABNالبنك الهولندي  �

 . BNP Paribasالبنك الفرنسي  �

 . مية في إدارتها لألموالآل هذه البنوك تتقيد بأحكام الشريعة اإلسال

ك   ام بن ا ق الم     UBSآم ي الع وال ف ات إدارة األم رى مؤسس دى آب ري إح اد السويس ك االتح  بن

 .  في البحرين2002 في عام (Noriba)بتأسيس بنك نوريبا 
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 المصادر والمراجع

 : أوًال �
 . القرآن الكريم. 1

ي د. 2 ي . الزحيل ة الزحيل امش ا–وهب ى ه وجيز عل ريم  التفسير ال رآن الك ر –لق  دمشق – دار الفك

 .  هجرية1415الطبعة األولى 

ة     – مختصر الجامع في السيرة النبوية       – سميرة الزايد    –الزايد  .3  1416 – دمشق    – المطبعة العلمي

 .  المجلد األول– الطبعة األولى – 1995 –هـ 

اجي    .  د   –بلتاجي  . 4 ة في النظام االقتصادي          –محمد بلت ة الفردي ة الشباب       الملكي  – اإلسالمي مكتب

 .م1988- هـ1409القاهرة 

 المصارف اإلسالمية ضرورة عصرية لماذا؟ وآيف؟ دار المكتبي         –غسان قلعاوي   .  د –قلعاوي  . 5

 . م1998- هـ1418 الطبعة األولى – دمشق –

ي    .  د –الزحيلي  . 6 ه والفكر المعاصر          –وهبة الزحيل ـ   246– دمشق    – دار الفكر     – قضايا الفق  -ه

 . الطبعة األولى. م2006

ة والتطبيق         –عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي      .  د –الهيتي  . 7  دار  – المصارف اإلسالمية بين النظري

 . الطبعة األولى-1998 – األردن – عمان –أسامة 

ان . 8 ان   .  د–ريَّ ف ري ب يوس ين رات المي    –حس ه اإلس ي الفق ة ف ة المالي ائس – الرقاب  – دار النف

 . الطبعة األولى. م1999 – هـ 1419 –األردن 

المية      . 9 ة اإلس ات المالي ة للمؤسس بة والمراجع ة المحاس رعية  –هيئ ايير الش رين – المع   البح

 . م2004-5 –هـ 6-1425

المية     . 10 ة اإلس ات المالي ة للمؤسس بة والمراجع ة المحاس ة   –هيئ بة والمراجع ايير المحاس  مع

 .  م2004-5 – هـ 1425-6والضوابط للؤسسات المالية اإلسالمية 

اهرة            –محمد آمال عطية    .  د –عطية  . 11  – محاسبة الشرآات والمصارف في النظام اإلسالمي الق

 .م1984 – هـ 1404

 .  المحاسبة في البنوك التقليدية واإلسالمية–محمد علي الزبيدي .  د–الزبيدي . 12

 .  دمشق2005 لعام 35قانون إحداث المصارف في سوريا رقم . 13
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 : ثانيًا �
 : المجاالت والدراسات واألبحاث المختلفة

 29/1/2006 تاريخ 230المجلة االقتصادية العدد  �

 19/3/2006 تاريخ 237المجلة االقتصادية العدد  �

دريب        –دراسات اقتصادية إسالمية     ة        – المعهد اإلسالمي للبحوث والت  – البنك اإلسالمي للتنمي

 .م1998 –هـ  1419 – المجلد السادس –العدد األول 

اني للمصارف اإلسالمية                  – عبد الباسط الشيبي      –الشيبي   ؤتمر الث ة في الم ة عمل مقدم  – ورق

 .2007 بعنوان الدور التنموي المأمول للمصارف اإلسالمية –دمشق 

انم - انم  – غ وزي غ ك ف المية   – مل اني للمصارف اإلس ؤتمر الث ي الم ة ف ل مقدم ة عم  – ورق

 . البنك المرآزي األردني على البنوك اإلسالمية بعنوان رقابة2007 –دمشق 

 دور البنوك المرآزية في الرقابة واإلشراف على المؤسسات  –صابر محمد حسن .  د – حسن   -

 . م2007 – دمشق –ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية . المالية اإلسالمية

 : ثالثًا �
  :التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية

 .  م2005التقرير السنوي لمصرف التضامن اإلسالمي عن عام . 1

 . م2006التقرير السنوي لمصرف قطر اإلسالمي عن عام . 2

 .  م2005التقرير السنوي لبنك البحرين عن عام . 3

 .  التقارير التأسيسيةwww.chambank.com) سوريا(بنك الشام . 4

 .  www.siib.syنك النظام األساسي للب. بنك سوريا الدولي. 5

 : رابعًا �
 ): اإلنترنت(المصادر اإللكترونية 

1 .www.albayan.com 
2 .www.bank of sudan.org 
3 .www.alwatan.com 
4 .www.JPS-dir.com 
5 .www.alsahafa.infolindex.php 
6 .www.arriyadh.com 
7 .www.almadapaper.com 
8 .www.baj.com.sa 
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