
إعداد وتقديم: د. كوثر األبجي
الطالب : يحيى عابد عبدالله الرشيدي

والرساالت،  الشرائع  خاتم  هي  اإلسالمية  الشريعة  كانت  لما 
وما  وزمانها  وقتها  في  يجري  لما  شاملة  تكون  أن  لزامًا  فكان 
قبله، بل وتخبر وتتوقع وتشرع لما هو آت وما يستجد، لتحقيق 
بالحق  الكتاب  إليك  )وأنزلنا  تعالى  قوله  في  الناس  مصالح 
المائدة48،  عليه(  ومهيمنًا  الكتاب  من  يديه  بين  لما  مصدقًا 
الناس،  كذلك لم يغلق باب االجتهاد فيما يستجد من مصالح 
اإلجماع،  وكذلك  التشريع،  مصادر  أحد  مثالً  القياس  فكان 
الذرائع  سد  وباب  المرسلة  المصالح  باب  األصوليون  ترك  بل 
معايشهم،  في  الناس  يحتاجها  أمور  من  يطرأ  ما  مع  للتعامل 
ويأتي على رأس هذه األولويات ما يرتبط بالمعامالت المالية من 
بيع وشراء وقرض وَسَلم.. وغيرها من صور المعامالت وما يتفرع 
جرامًا   85 الزكاة  فيه  يجب  الذي  الذهب  نصاب  فجعل  عنها، 
الذي يحتفظ بقيمته  الذهب  األموال على  وبذلك تقاس  تقريبًا، 

ومكانته على مدى األزمان.
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الخدمات االئتمانية في المصارف اإلسالمية 

االقتصاد اإلسالمي
�أي  �ملالية يف  لإد�رة �حلياة  �أ�صوًل  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  لقد و�صع 
زمان ومكان، ومنها �مل�صارف �لإ�صالمية؛ �لتي تنق�صم �إىل نوعني:

�لقرو�ض  بديلة عن  تكون  �أن  بها  يق�صد  خدمات حتويلية  الأول: 
�لبنوك  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  �أه���م  تعد  �ل��ت��ي  وه��ي  �مل��ح��رم��ة،  �مل�صرفية 
�لتجارية، فاعتمدت �مل�صارف �لإ�صالمية على نظم: بيع �ملر�بحة، 
�مل�صاركة  �مل�����و�زي،  �ل�صت�صناع  �ل�����ص��ل��م،  ط��ري��ق  ع��ن  �لتمليك 

�ملتناق�صة.. وغريها.

عمليات  ع��ن  �أهمية  تقل  ل  �أخ���رى  م�صرفية  خ��دم��ات  ال��ث��اين: 
�خلز�ئن،  تاأجري  �لعتماد،  فتح  �ل�صمان،  خطاب  مثل:  �لتمويل 
من  وغريها  �لنقود،  وحتويل  �لبنكية،  �لود�ئع  �جل��اري،  �حل�صاب 

�خلدمات �مل�صرفية �حلديثة.

خدمات مصرفية
�لتي  �لئتمان؛  بخدمات  يعرف  ما  �مل�صرفية  �خلدمات  �أهم  ومن 
بطاقات  و�إ�صد�ر  بنوعيه  �لعتماد  وفتح  �ل�صمان  خطاب  ت�صمل 
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�لئتمان، وتعد كلها من �لأعمال �لهامة �لتي كانت هناك �صرورة 
ملحة لوجودها يف �لع�صر �حلا�صر ل ي�صتغني عنها �ملجتمع رغم 
ما بها من م�صكالت �صائكة قد توقعها �أحيانًا يف د�ئرة �ملحظور 

�إن مل ينتبه لذلك.
لذلك فاإن �ختيار هذ� �ملو�صوع ُق�صد به حتقيق �لأهد�ف �لآتية:

�ل�صلف  لنا  تركه  �لذي  �لفقهي  �لرت�ث  �مل�صاركة يف جمع   - اأوًل 
�ل�صالح يف باب �لبيوع و�ملعامالت.

ثانيًا - معرفة طرق �لبحث عند �لفقهاء �ملتقدمني و�ملعا�صرين 

م��ن جهة،  و�إ���ص��ه��ام��ات��ه��م  ج��ه��وده��م  ع��ن  نك�صف  �أن  �أج���ل  م��ن 
ولن�صتفيد من منهجهم وطريقتهم من جهة �أخرى.

�لآر�ء  يت�صمن  �لإ�صالمية  للمكتبة  جديد  كتاب  �إ�صافة   - ثالثًا 
�لفقهية لإحدى م�صائل �لفقه �لإ�صالمي �لهامة.

بني  مقارنًا  بدقة،  �لئتمانية  �خلدمات  �صفحة  تناول   - رابعًا 
ت��ك��ون هذه  لأن  ه��ادف��ًا  �ل��ت��ج��اري،  و�ل��ق��ان��ون  �لإ���ص��الم��ي  �لفقه 
رقي  و�إىل  �لأم��ام  �إىل  �لقت�صاد  عجلة  يف  ت�صاعد  لِبنة  �لر�صالة 

�لإن�صان �لعربي و�مل�صلم �إىل �أف�صل �ملعامالت و�أنفعها. 

محاور مهمة
كما  بالنتائج  وخامتة  ف�صول  و�أربعة  مقدمة  من  �لبحث  يتكون 

يلي:
الف�شل الأول: امل�شارف الإ�شالمية.. ن�شاأتها وتطورها:

وي��ت��ك��ون م��ن ع�����ص��رة م��ب��اح��ث ت��ت��ن��اول: �ل��ت��ع��ري��ف ب��امل�����ص��ارف 
�مل�صارف  �أهمية  �لإ�صالمي،  �مل�صريف  �لعمل  ن�صاأة  �لإ�صالمية، 
�لإ�صالمية،  �مل�صارف  يف  �ملالية  �مل��و�رد  ��صتثمار  �لإ�صالمية، 
�أهد�ف �مل�صارف �لإ�صالمية، خ�صائ�صها، �خلدمات �مل�صرفية 
�مل�����ص��ارف  يف  و�ل��ك��ف��اءة  م��ع��ام��الت��ه��ا،  �أن�صطتها،  و�أن��و�ع��ه��ا، 

�لإ�صالمية.
الف�شل الثاين: خطاب ال�شمان واأحكامه:

ويتكون من مبحثني هما: 
املبحث الأول: خطاب �ل�صمان.. �أهميته و�آثاره؛ ويناق�ض - من 
خالل خم�صة مطالب -: تعريف خطاب �ل�صمان و�أهميته، �لفرق 
بني خطاب �ل�صمان و�لكفالة �مل�صرفية، �أنو�ع خطابات �ل�صمان، 

غطاء خطاب �ل�صمان، و�لآثار �ملرتتبة على خطاب �ل�صمان.
وينق�صم  �ل�صمان:  خلطاب  �ل�صرعي  �حلكم  الثاين:  املبحث 
�إىل �أربعة مطالب تتناول ما ياأتي: تكييف خطاب �ل�صمان، حكم 
�ل�صمان  خطاب  حكم  كاملة،  تغطية  �ملغطى  �ل�صمان  خطاب 

�ملغطى تغطية جزئية، وحكم خطاب �ل�صمان غري �ملغطى. 
الف�شل الثالث: فتح العتماد  واأنواعه:

ويتكون من مبحثني:
املبحث الأول: يتناول فتح �لعتماد و�أنو�عه؛ ويتكون من خم�صة 

و�أهميته،  �لعتماد  بفتح  �ملق�صود  ياأتي:  ما  تتناول  مطالب 
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فتح �لعتماد �لب�صيط و�أركانه، فتح �لعتماد �مل�صتندي و�أركانه، 
�لآثار �ملرتتبة على فتح �لعتماد، و�نتهاء مدة فتح �لعتماد. 

املبحث الثاين: ويتناول �حلكم �ل�صرعي لفتح �لعتماد، ويتكون 
�لتكييف  �لتالية:  باملو�صوعات  تتعلق  مطالب  خم�صة  من  �أي�صًا 
�لب�صيط،  �لعتماد  فتح  حكم  بنوعيه،  �لعتماد  لفتح  �ل�صرعي 
�أخذ �لأجر على فتح �لعتماد، تقا�صي عمولة على فتح �لعتماد، 

و�أخذ فو�ئد على مبلغ فتح �لعتماد.
الف�شل الرابع: بطاقة الئتمان:

ويتكون من مبحثني:
�صتة  وفيه  و�أنو�عها،  �لئتمان  بطاقة  يتناول  الأول:  املبحث 
بطاقة  �أن���و�ع  �لئتمان،  بطاقة  تعريف  �لآت���ي:  تناق�ض  مطالب 
�لرقابية  �ل�صو�بط  و�أهميتها،  �لئتمان  بطاقة  ن�صاأة  �لئتمان، 
بطاقة  عمل  و�آلية  �لئتمان،  بطاقة  �أطر�ف  �لئتمان،  لبطاقات 

�لئتمان. 
�لئتمان،  لبطاقة  �لفقهية  �لأحكام  ويتناول  الثاين:  املبحث 
�لفقهي  �لتكييف  يلي:  ما  تناق�ض  مطالب  ثمانية  من  ويتكون 
لبطاقة �لئتمان، مدى م�صروعية بطاقة �لئتمان، �صر�ء �لذهب 
ببطاقة �لئتمان، �جلو�ئز و�لهد�يا وحكمها يف بطاقة �لئتمان، 
�لبطاقة  و�ل�صتبد�ل، عمولة م�صدر  و�لتجديد  ر�صوم �ل�صرت�ك 
و�لهيئات  �لإ�صالمية  �مل�صارف  موقف  وحكمها،  �لتاجر  م��ن 
يف  �لتاأخري  وغر�مات  �لتاجر،  من  �لعمولة  �أخ��ذ  من  �ل�صرعية 

بطاقة �لئتمان.

خاتمة البحث
�لإ�صالمي هو موؤ�ص�صة  �أن �مل�صرف  �لدر��صة  اأو�صحت  اأوًل - 
حالًل  ربحًا  �صاحبه  ليحقق  �لعاطل  �ملال  ر�أ���ض  بجذب  تقوم 
بالفائدة  تعود  �لتي  �لقت�صادية  �لتنمية  �أعمال  طريق  عن 
�حلقيقية على جميع �مل�صاهمني، باعتباره و�صيطًا بني �صاحب 
هذ�  من��اء  يف  حقه  على  منهما  كل  ليح�صل  و�مل�صتثمر  �مل��ال 
�إذ�  �إل  �إ�صالميًا  يكون  فاإن �مل�صرف ل  وبناء على ذلك  �ملال، 
قوًل  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  باأحكام  ملتزمة  كلها  �أعماله  كانت 

وفعاًل وتطبيقًا.
ثانيًا - �أكدت �لدر��صة �أن �ملوؤ�ص�صات �ملالية يف �لدول �لإ�صالمية 
بف�صل  وفتية  قوية  فيه  كانت  �ل��ذي  �لوقت  يف  ن�صاأت  و�لعربية 
�هلل  �صلى  �لكرمي  �لر�صول  و�صنة  وجل  عز  �هلل  بكتاب  مت�صكها 
عليه و�صلم، وهذه �ملوؤ�ص�صات تتوىل رعاية �صوؤون �مل�صلمني وتعنى 

باحتياجاتهم؛ �أفر�دً� وجماعات، وياأتي بيت �ملال يف مقدمتها.
لي�ض  �لإ�صالمية  �لبنوك  �أهمية  �أن  �لدر��صة  �أظهرت   - ثالثًا 
�أعمق من ذلك بكثري،  �لأمر  �إن  بل  يف تقدمي �خلدمات فقط، 
�لتبعية  من  �لتخل�ض  �أهمها  وم��ن  بالعقيدة،  يرتبط  بع�صها 

�لقت�صادية لغري �مل�صلمني.
رابعًا - �أكدت �لدر��صة على �أن كثري �لربا حر�م وقليله حر�م؛ 
كما ي�صري �إىل ذلك �لفهم �ل�صحيح لقوله تعاىل )ياأيها �لذين 
لعلكم  �هلل  و�ت��ق��و�  م�صاعفة  �أ�صعافًا  �ل��رب��ا  ت��اأك��ل��و�  ل  �آم��ن��و� 

تفلحون( �آل عمر�ن130.
�ل�صالمي  �مل�صرف  بني  �لعالقة  �أن  �لدر��صة  بينت   - خام�شًا 

و�مل�صتثمر تتميز باأنها تقوم على مبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية. 
�شاد�شًا - �أ�صارت �لدر��صة �إىل �أن �ل�صتثمار ينق�صم �إىل نوعني: 
��صتثمار مبا�صر، وميار�صه �صاحب �ملال بنف�صه، جامعًا بني ملك 
عن  يتم  �لذي  وهو  مبا�صر،  غري  و��صتثمار  و�لعمل.  �ملال  ر�أ�ض 
طريق �مل�صاركة بني ر�أ�ض �ملال من جهة و�لعمل من جهة �أخرى، 
ومنها  �لأر����ص��ي  ��صتثمار  وعقود  �مل�صاربة،  �لنوع  نف�ض  وم��ن 

�ملز�رعة و�مل�صاقاة و�ملغار�صة.
�لإ�صالمية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  �أن  �ل��در����ص��ة  �أك���دت   - �شابعًا 
كل  يف  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  باأحكام  �لكامل  باللتز�م  تت�صم 
وعطاًء  �أخ�ذً�  بالفائدة  �لتعامل  وعدم  �مل�صرفية،  تعامالتها 
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ويعد  �ملحرم.   �لربا  من  باعتبارها  م�صترت  �أو  مبا�صر  ب�صكل 
تو�صط  خالل  من  و�خل�صارة  �لربح  يف  �مل�صاركة  مبد�أ  �إر�صاء 
قطع  ع��دم  مع  �لتمويل  وطالبي  �لأم���و�ل  �أ�صحاب  بني  �لبنك 
تنمية  و�إح����د�ث  �آخ���ر،  دون  ط��رف  على  و�إلقائها  �مل��خ��اط��رة 
�إر�صاء مبد�أ  �قت�صادية و�جتماعية حقيقية يف �ملجتمع، كذلك 
يف  و�صرفها  �ل��زك��اة  بجمع  فقط  لي�ض  �لجتماعي،  �لتكافل 
عد�لة  حتقيق  �إىل  بال�صعي  �أي�صًا  و�إمن��ا  �ل�صرعية،  م�صارفها 
�لجتماعي  �لعائد  وتعظيم  �مل�صتثمرة  �لأمو�ل  عو�ئد  توزيع  يف 

لال�صتثمار.
و�صحت �لدر��صة �أن �لعمل �مل�صريف �لإ�صالمي �لقائم  ثامنًا - اأ
�لب�صرية،  �لتنمية  حتقيق  يف  كفاءة  �أكرث  �مل�صاركة  نظام  على 

وتفكر  ت�����ص��ارك  �لأط����ر�ف  جميع  �إن  حيث 
�مل�صئولية،  تتحمل  ثم  وم��ن  وتقرتح،  وتقدم 
�أن �مل�صارف �لتقليدية �لقائمة على  يف حني 
يعي�صون  �لنا�ض  من  فئة  تخلق  �لفائدة  نظام 

دون م�صقة �أو بذل جهد.
�لن�صاط  �أن  �ل��در����ص��ة  �أو���ص��ح��ت   - تا�شعًا 
يتجلى  �ل�صالمية  للم�صارف  �لجتماعي 
جانب  �إىل  �ل��وق��وف  منها:  ك��ث��رية  �أم���ور  يف 
عمالئها، �لقر�ض �حل�صن، �صندوق �لزكاة.. 

وغريها.
يف  تعتمد  �لإ�صالمية  �مل�صارف   - عا�شرًا 

ثانيًا،  �ملودعني  و�أم��و�ل  �أوًل،  �مل�صاهمني  �أم��و�ل  على  مو�ردها 
و�أرباح �لأعمال �مل�صرفية �لتي متار�صها ثالثًا.

اأحد ع�شر: �أ�صارت �لدر��صة �إىل �أن خطاب �ل�صمان هو تعهد 
طالب   - عمالئه  �أح��د  بكفالة  مبقت�صاه  �لبنك  يتعهد  كتابي 
�ل�صمان - يف حدود مبلغ معني حل�صاب طرف ثالث عن �لتز�م 
ملقى على عاتق �لعميل �ملكفول �صمانًا لوفاء �لعميل بالتز�مه 
ما  وع��ادة  �لزمن،  من  معينة  مدة  �لثالث خالل  �لطرف  جتاه 
عند  �مل�صمون  �ملبلغ  �لبنك  يدفع  �أن  على  �خلطاب  يف  ين�ض 
�صريان خطاب  يرد خالل مدة  �لثالث،  �لطرف  �أول طلب من 

�ل�صمان رغم معار�صة �لعميل - �إن �عرت�ض.
�أن خطابات �ل�صمان تقوم  �إىل  �أ�صارت �لدر��صة  ثاين ع�شر: 

عن  بدياًل  متثل  �إنها  حيث  �لقت�صادية،  �حلياة  يف  مهم  بدور 
بني  �لنا�صئة  �للتز�مات  تنفيذ  ح�صن  ل�صمان  �لنقدي  �لتاأمني 

�ملتعاقدين.
بنوعيه  �ل�صمان  خطاب  �أن  �ل��در����ص��ة  �أك���دت  ع�شر:  ثالث 
�أو بدونه، فاإن  �أن يكون بغطاء  �لبتد�ئي و�لنهائي ل يخلو من 
فيما  غريه  ذمة  �إىل  �ل�صامن  ذمة  �صم  فهو  غطاء  بدون  كان 
�لإ�صالمي  �لفقه  يعني يف  ما  وهذه حقيقة  م��اآًل،  �أو  يلزم حاًل 
بال�صمان �أو �لكفالة، و�إن كان خطاب �ل�صمان بغطاء فالعالقة 
بني طالب خطاب �ل�صمان وبني ُم�صدره هي �لوكالة، و�لوكالة 

ت�صح باأجر �أو بدونه مع بقاء عالقة �لكفالة ل�صالح �مل�صتفيد.
مبقت�صاه  عقد  �لكفالة  �أن  �لدر��صة  �أو�صحت  ع�شر:  راب��ع 
يتعهد  ب���اأن  �ل��ت��ز�م  تنفيذ  �صخ�ض  ي�صمن 
به  يف  مل  �إذ�  �للتز�م  بهذ�  يفي  �أن  للد�ئن 

�ملدين نف�صه.
خام�س ع�شر: �أكدت �لدر��صة �أن �ل�صرع مل 
يغلق باب �لجتهاد وما فيه م�صالح �لنا�ض، 
وكذلك  �لت�صريع  م�صادر  �أحد  �لقيا�ض  و�أن 

�لإجماع.
�أعمال  �أن  �لدر��صة  �أك��دت  ع�شر:  �شاد�س 
�ل��ذي  �ل��ذه��ب  تقا�ض على  ل��الأم��و�ل  �ل��زك��اة 
وتغري  تعاقب  على  ومكانته  بقيمته  يحتفظ 

�لأزمان.
�لتحويلية  �خلدمات  �أن  �إىل  �لدر��صة  �أ�صارت  ع�شر:  �شابع 
�مل�صرفية  �لقرو�ض  عن  بدياًل  تعد  �لإ�صالمية  �مل�صارف  يف 

�ملحرمة �لتي تعد �أهم ما تقوم به �لبنوك �لتجارية.
�لتحرر  بعد  جاءت  �لتي  �لإ�صالمية  �ل�صحو�ت  ع�شر:  ثامن 
�لنظام  �إحياء  �ل�صبب يف  �لعربية هي  �لغا�صبني لالأر��صي  من 
لغالبية  �ملالية  �مل��و�رد  زي��ادة  جانب  �إىل  �لإ�صالمي،  �مل�صريف 

�لدول �لإ�صالمية يف ظل �لطفر�ت �لنفطية.
وفتح  �ل�صمان  خطاب  �أن  �لدر��صة  �أو�صحت  ع�شر:  تا�شع 
و�حل�صاب  �حلديدية،  �خل��ز�ئ��ن،  وت��اأج��ري  بنوعيه،  �لعتماد 
�أهمية عن  �جلاري، و�لود�ئع �لبنكية، وحتويل  �لنقود، ل تقل 

عمليات �لئتمان. 

 

العمل المصرفي 

اإلسالمي القائم على 

نظام المشاركة أكثر 

كفاءة في تحقيق التنمية
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