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 لمقدمةا

يسمح أن يكون يسمح أن يكون   مصدر الكسب األساسي هو العمل، ولممصدر الكسب األساسي هو العمل، ولم    جعل اإلسالمجعل اإلسالم

    مرور الزمن وحده مبررا للكسب؛ ألن الكسب بهذه الوسيلة يزيد من حجممرور الزمن وحده مبررا للكسب؛ ألن الكسب بهذه الوسيلة يزيد من حجم

النقود دون الزيادة في حجم اإلنتاج فيؤدي بالتالي إلى التضخم، ومن هنا النقود دون الزيادة في حجم اإلنتاج فيؤدي بالتالي إلى التضخم، ومن هنا 

ي شكل من األشكال، فكان عليه تقديم وسيلة التحدي ي شكل من األشكال، فكان عليه تقديم وسيلة التحدي الربا بأالربا بأ  حرم اإلسالمحرم اإلسالم

يشكل محور نشاط يشكل محور نشاط   البدائل الشرعية عن الربا الذيالبدائل الشرعية عن الربا الذي  ممددالموضوعية التي تقالموضوعية التي تق

يقدمها الفقه اإلسالمي يقدمها الفقه اإلسالمي   تبني صيغ االستثمار التيتبني صيغ االستثمار التيمن خالل من خالل ة ة البنوك التقليديالبنوك التقليدي

  مع محاولة تطويرها ومستجداتمع محاولة تطويرها ومستجدات… … من مضاربة ومشاركة ومرابحةمن مضاربة ومشاركة ومرابحة

حاولت تجاوز حاولت تجاوز ،،فضل جهود فقهية ومصرفية متعددةفضل جهود فقهية ومصرفية متعددةالعصر، وقد تم هذا بالعصر، وقد تم هذا ب

    ..اإلسالميةاإلسالمية  العموميات والدخول في تفصيالت وجزئيات أنشطة المصارفالعموميات والدخول في تفصيالت وجزئيات أنشطة المصارف

الفعاليات االقتصادية حيث الفعاليات االقتصادية حيث   كما تميزت هذه الفترة بتعامل أكبر مع مختلفكما تميزت هذه الفترة بتعامل أكبر مع مختلف

إلى صيغة إلى صيغة   المركزي ومؤسسات النقد للوصولالمركزي ومؤسسات النقد للوصول  البنكالبنكبدا حوار جاد مع بدا حوار جاد مع 

  ن أهم معالم هذه المرحلة االهتمام المتزايد الذين أهم معالم هذه المرحلة االهتمام المتزايد الذيتخدم التعامل المشترك، ومتخدم التعامل المشترك، وم

  ؛ األمر الذي انعكس الحقا في تبني بعض المصارف؛ األمر الذي انعكس الحقا في تبني بعض المصارفهذه الفكرة هذه الفكرة بدأت تلقاه بدأت تلقاه 

    ..العمل المصرفي اإلسالميالعمل المصرفي اإلسالمي  ناهجناهجساليب ومساليب ومأأ  لبعضلبعض  التجارية األخرىالتجارية األخرى

ال تملك أساسا إال وسيلة واحدة للعمل أال وهي ال تملك أساسا إال وسيلة واحدة للعمل أال وهي   التقليديةالتقليديةكانت البنوك كانت البنوك   فإذافإذا

تعددت أشكاله، فقد يكون بخصم كمبياالت أو حساب تعددت أشكاله، فقد يكون بخصم كمبياالت أو حساب   ة وإنة وإنالقرض بفائدالقرض بفائد

نجد البنوك اإلسالمية توفر نجد البنوك اإلسالمية توفر   جار أو كل قرض محدد المدة، فبالمقابلجار أو كل قرض محدد المدة، فبالمقابل

عقود الفقه عقود الفقه   متعددة لالستثمار، كلها مستمدة منمتعددة لالستثمار، كلها مستمدة من  للمتعاملين معها صيغا  للمتعاملين معها صيغا  

اإلسالمي المتسم بسعته، حيث يوفر للذين يأتون إلى رحابه عدة صيغ اإلسالمي المتسم بسعته، حيث يوفر للذين يأتون إلى رحابه عدة صيغ 

  ..للتمويتمويلللل
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، ، صيغة المضاربةصيغة المضاربة  يغ المعامالت الشرعية في البنوك اإلسالميةيغ المعامالت الشرعية في البنوك اإلسالميةصص  منمنوو

  وتعتبر صيغة أصلية من صيغ المعامالت الشرعية في الفقه الماليوتعتبر صيغة أصلية من صيغ المعامالت الشرعية في الفقه المالي

اإلسالمي؛ فهي أصال كانت البديل الشرعي لعمليات البنوك التقليدية قبل اإلسالمي؛ فهي أصال كانت البديل الشرعي لعمليات البنوك التقليدية قبل 

وهي نوع من أنواع الشركة، يكون فيه وهي نوع من أنواع الشركة، يكون فيه .. .. المرابحة والمشاركةالمرابحة والمشاركة  صيغتيصيغتي

من شخص آخر، ويقال لألول صاحب من شخص آخر، ويقال لألول صاحب   شخص، والعملشخص، والعملرأس المال من رأس المال من 

،ويسمى عقد المضاربة ،ويسمى عقد المضاربة ( ( مضاربمضارب))ويقال للثاني ويقال للثاني   ((رب المال رب المال ))  رأس المالرأس المال

  ..أيضا  قراضا  أيضا  قراضا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشروعية المضاربة مشروعية المضاربة 

ورد في السيرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج في مال خديجة ورد في السيرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج في مال خديجة 

ا ا ي أن العباس رضي هللا عنه كان إذي أن العباس رضي هللا عنه كان إذققالبيهالبيه  عنعن  الشام ،ورويالشام ،وروي  إلىإلىمضاربة مضاربة 

واديا  ، واديا  ،   للوال ينزوال ينزفيه بحرا  فيه بحرا    ككأال يسلأال يسلدفع ماال  مضاربة أشترط على صاحبه دفع ماال  مضاربة أشترط على صاحبه 
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  إلىإلىبه ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه   ييوال يشتروال يشتر

  ..فأجازه فأجازه ( ( صص))رسول هللا رسول هللا 

  ::أنواعهاأنواعها

جارة جارة بزمان وال مكان وال نوع تبزمان وال مكان وال نوع ت  هي التي لم تقيدهي التي لم تقيدوو  ::المضاربة المطلقةالمضاربة المطلقة  --أأ

هذا المال مضاربة هذا المال مضاربة   أعطيتكأعطيتك: ": "كأن يقولكأن يقول  ،،لم يعين المبيع فيها وال المشتريلم يعين المبيع فيها وال المشتريوو

  ، وهذا النوع من، وهذا النوع من""على أن يكون الربح مشتركا بيننا على وجه كذاعلى أن يكون الربح مشتركا بيننا على وجه كذا

المضاربة بالرغم من حله أو جوازه فإن المصارف في الوقت الراهن ال المضاربة بالرغم من حله أو جوازه فإن المصارف في الوقت الراهن ال 

وفق وفق   منها على أموالها ولصعوبة استثمار هذه األموالمنها على أموالها ولصعوبة استثمار هذه األموال  تتعامل به حرصا  تتعامل به حرصا  

    ..هذه الصورةهذه الصورة

أو مكان أو بنوع من المتاع أو مكان أو بنوع من المتاع   هي التي قيدت بزمانهي التي قيدت بزمانوو  ::المضاربة المقيدةالمضاربة المقيدة  --بب

شروط يراها شروط يراها   أو السلع، أو أال يبيع أو يشتري إال من شخص معين، أو بأيأو السلع، أو أال يبيع أو يشتري إال من شخص معين، أو بأي

  والمضاربةوالمضاربة. . رب المال لتقييد المضارب طالما كان ذلك في إطار الشرعرب المال لتقييد المضارب طالما كان ذلك في إطار الشرع

نها أكثر انضباطا من نها أكثر انضباطا من المقيدة هي السائدة في المصارف اإلسالمية؛ ألالمقيدة هي السائدة في المصارف اإلسالمية؛ أل

    ..وتتيح للمصارف متابعة استثمار أموالها بالوجه السليموتتيح للمصارف متابعة استثمار أموالها بالوجه السليم  المضاربة المطلقة،المضاربة المطلقة،

" " رب المال والمضاربرب المال والمضارب""  ال يكفي في المضاربة أن يتم االتفاق بين طرفيهاال يكفي في المضاربة أن يتم االتفاق بين طرفيها

    ..آلثارهاآلثارها  وإنما يجب فوق ذلك توافر شروط معينة لتكون صحيحة منتجةوإنما يجب فوق ذلك توافر شروط معينة لتكون صحيحة منتجة
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    ::شروط المضاربةشروط المضاربة

يتعامل بها فعال من يتعامل بها فعال من   أن يكون من النقود التيأن يكون من النقود التي  يشترط في رأس الماليشترط في رأس المال  --11

  ذهب أو فضة أو أموال رائجة، فرأس المال في المضاربة كرؤوسذهب أو فضة أو أموال رائجة، فرأس المال في المضاربة كرؤوس

األموال في كل الشركات، وعلى هذا فال يصح أن يكون العقار أو األموال في كل الشركات، وعلى هذا فال يصح أن يكون العقار أو 

    ..الذمة رأس مال في المضاربةالذمة رأس مال في المضاربة  العروض والديون التي فيالعروض والديون التي في

لوميته تكون لوميته تكون ومعومع  أن يكون رأس المال معلوما، وذلك منعا للمنازعةأن يكون رأس المال معلوما، وذلك منعا للمنازعة  --22

    ..إما ببيان قدره ووصفه ونوعه، وإما باإلشارة إليهإما ببيان قدره ووصفه ونوعه، وإما باإلشارة إليه

حتى يتمكن من حتى يتمكن من   ال بد أن يسلم رب المال مال المضاربة إلى العاملال بد أن يسلم رب المال مال المضاربة إلى العامل  --33

التصرف، ولو عمل صاحب رأس المال مع المضارب، فسدت التصرف، ولو عمل صاحب رأس المال مع المضارب، فسدت 

    ..مخل بالتسليممخل بالتسليم  المضاربة ألن ذلكالمضاربة ألن ذلك

من الربح من الربح   عاعائئيشترط أن تكون حصة كل من المتعاقدين جزءا شايشترط أن تكون حصة كل من المتعاقدين جزءا شا  --44

كالنصف أو الثلث أو الربع ألحدهما والباقي لآلخر، فإن كان ما كالنصف أو الثلث أو الربع ألحدهما والباقي لآلخر، فإن كان ما 

معينا فسدت المضاربة الحتمال أن الربح ال معينا فسدت المضاربة الحتمال أن الربح ال   ا  ا  ألحدهما مقدارألحدهما مقدار  اشترطاشترط

المعين، فتنقطع بذلك الشركة فيه فيفوت المعين، فتنقطع بذلك الشركة فيه فيفوت   يأتي زائدا على ذلك المقداريأتي زائدا على ذلك المقدار

يوجب قطع يوجب قطع   الغرض من المضاربة، والقاعدة هي أن كل شرطالغرض من المضاربة، والقاعدة هي أن كل شرط

جب جهالة فيه، فإنه يفسد المضاربة، وال جب جهالة فيه، فإنه يفسد المضاربة، وال الشركة في الربح أو يوالشركة في الربح أو يو

من رأس من رأس   ئا  ئا  إال من الربح فقط، فلو شرط له شيإال من الربح فقط، فلو شرط له شي  نصيب للمضاربنصيب للمضارب

والمضارب أمين على والمضارب أمين على   المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربةالمال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة

تصرفه فيه وكيل عن تصرفه فيه وكيل عن   رأس المال، فهو في يده كالوديعة، ومن وجهةرأس المال، فهو في يده كالوديعة، ومن وجهة

    ..الربحالربح  ييرب المال، وإن ربحت المضاربة كان شريكا لرب المال فرب المال، وإن ربحت المضاربة كان شريكا لرب المال ف
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    ::مزايا نظام التمويل بالمضاربةمزايا نظام التمويل بالمضاربة

ل ل ــــــــوكوك" " الرباالربا""المحرمة المحرمة   يتميز التمويل بالمضاربة بخلوه من سعر الفائدةيتميز التمويل بالمضاربة بخلوه من سعر الفائدة    

الفاعلة في الفاعلة في   باإلضافة إلى مزايا أخرى عديدة، لها آثارها اإليجابيةباإلضافة إلى مزايا أخرى عديدة، لها آثارها اإليجابية  شبهاتهشبهاته

    ::ومن هذه المزايا ما يليومن هذه المزايا ما يلي  سويا،سويا،  تقدم المجتمع تقدما تقدم المجتمع تقدما 

اإلسالمي الحالي متحررة اإلسالمي الحالي متحررة   ها تأصيلها في الفقهها تأصيلها في الفقهالمضاربة صيغة شرعية لالمضاربة صيغة شرعية ل  

  كصيغةكصيغة""لها الفضل في أن تكون أول بديل شرعي لها الفضل في أن تكون أول بديل شرعي   من كل الشبهاتمن كل الشبهات

لعمليات البنوك الربوية، أي أنها صيغة رائدة، ولها الفضل في لعمليات البنوك الربوية، أي أنها صيغة رائدة، ولها الفضل في " " استثماريةاستثمارية

شركات شركات ""التعامل المصرفي اإلسالمي في شكل مؤسسات اعتبارية التعامل المصرفي اإلسالمي في شكل مؤسسات اعتبارية   وجودوجود

بودائع المستثمرين والمساهمين من بودائع المستثمرين والمساهمين من   المضاربالمضارب  تعتبر بمثابةتعتبر بمثابة" " ومصارفومصارف

    ..أخرىأخرى  ناحية، ورب المال بالوكالة عنهم من ناحيةناحية، ورب المال بالوكالة عنهم من ناحية

المال وليست لديهم المال وليست لديهم   المضاربة صيغة استثمارية تجمع بين من يملكونالمضاربة صيغة استثمارية تجمع بين من يملكون  --  

والدراية في والدراية في   الخبرة الكافية الستثماره، ومن ليس لهم المال ولهم الخبرةالخبرة الكافية الستثماره، ومن ليس لهم المال ولهم الخبرة

    ..استثمار األموالاستثمار األموال

الربوي بالذات الربوي بالذات   محل التعامل المصرفيمحل التعامل المصرفييمكن أن تحل بأفضل صورة يمكن أن تحل بأفضل صورة   --  

صيغة اعتماد السحب على المكشوف الذي يقوم عليه جل التعامل صيغة اعتماد السحب على المكشوف الذي يقوم عليه جل التعامل 

    ..الربويالربوي  المصرفيالمصرفي

اتسم به التعامل اتسم به التعامل   تساعد المضاربة في الحد من التضخم النقدي الذيتساعد المضاربة في الحد من التضخم النقدي الذي--

المصرفي الربوي؛ ألن صيغة المضاربة السائدة في المصارف لها المصرفي الربوي؛ ألن صيغة المضاربة السائدة في المصارف لها 

  وهو ماوهو ما. . إلخإلخ..........  والمكان ونوع التجارةوالمكان ونوع التجارة  كما أسلفنا محددة بالزمانكما أسلفنا محددة بالزمان  ضوابطضوابط

    ..يساعد المصارف من متابعة التمويل والتأكد من أنه قد وظف في غرضهيساعد المصارف من متابعة التمويل والتأكد من أنه قد وظف في غرضه
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  ::عقد المضاربةعقد المضاربةأركان أركان 

  ..اإليجاباإليجاب  ––  11

  ..القبولالقبول––  22

  ((.((.المصرفالمصرف))))رب العمل رب العمل   --33

  ((.((.المضاربالمضارب))))العميل العميل   --44

  ..رأس المالرأس المال--55

  ..الربحالربح  --66

  ::شروط عقد المضاربةشروط عقد المضاربة

  ::شروط المتعاقدينشروط المتعاقدين

ن الشروط العامة ويقصد ن الشروط العامة ويقصد ممهلية رب العمل والعميل وما يتصل باألهلية هلية رب العمل والعميل وما يتصل باألهلية أأ  

)) )) التوكيل بالنسبة لرب المال وأهلية الموكل بالنسبة للعميل التوكيل بالنسبة لرب المال وأهلية الموكل بالنسبة للعميل بها أهليـــة  بها أهليـــة  

  ((.((.المضاربالمضارب
 

 

  المستندات المطلوبةالمستندات المطلوبة

  ..  العميلالعميلطلب كتابي من طلب كتابي من     --  11

  ..مقترح شامل وكامل للمشروع أو الشركة مقترح شامل وكامل للمشروع أو الشركة     --  22

مستوفى من جميع مستوفى من جميع   ةةللمشروع أو الشركللمشروع أو الشرك  ةةية والقانونيية والقانونيالمستندات الرسمالمستندات الرسم    --  33

  ..النواحي النواحي 

  . . لثالث سنوات سابقة لثالث سنوات سابقة   للعميلللعميلالمركز المالي المركز المالي     --  44

  ..فيه فيه   المضاربةالمضاربةفي المجال المراد في المجال المراد   العميلالعميلإثبات خبرة إثبات خبرة     --  55

  ..ونسبة المصرف فيها ونسبة المصرف فيها   المضاربةالمضاربةنوع نوع     --  66
 

  
 

 



 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

اجه من رأس المال اجه من رأس المال أخراج الربح من النماء ال من رأس المال ، ألن أخرأخراج الربح من النماء ال من رأس المال ، ألن أخر..55

في حالة عدم تحقيق ربح يعتبر رفعا  للخسارة عن العامل بتعويضه عن في حالة عدم تحقيق ربح يعتبر رفعا  للخسارة عن العامل بتعويضه عن 

  ..جهده مع عدم تعويض رب المال بشي يقابله جهده مع عدم تعويض رب المال بشي يقابله 
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  ..انتهاء المضاربة انتهاء المضاربة 

  ..بالفسخ بإرادة أحداهما بالفسخ بإرادة أحداهما ..11

  ..على الفسخ على الفسخ   باالتفاقباالتفاق..22

  ..بموت المضارب بموت المضارب ..33

  ..هالك مال المضاربة هالك مال المضاربة ..44

  لمضاربةلمضاربةباباالمعالجة المحاسبية للتمويل المعالجة المحاسبية للتمويل 

  ((33))وفق معيار المحاسبة المالية رقم وفق معيار المحاسبة المالية رقم 

يااتم إثبااات عمليااات تموياال المضاااربة عنااد تسااليم يااتم إثبااات عمليااات تموياال المضاااربة عنااد تسااليم : :   أوال  إثبااات رأس المااالأوال  إثبااات رأس المااال

  رأس المال للمضارب أو وضعه تحت تصرفه وإذا ما تم تسليمه على رأس المال للمضارب أو وضعه تحت تصرفه وإذا ما تم تسليمه على 

دفعـات يتم إثبـات كـل مبلغ عنـد دفعه وفي حالة تعليق عقد المضاربة على دفعـات يتم إثبـات كـل مبلغ عنـد دفعه وفي حالة تعليق عقد المضاربة على 

تسليمه للمضارب ــ الفقرة تسليمه للمضارب ــ الفقرة   م اإلثبـات إال عنـدم اإلثبـات إال عنـدتقبلي فال يتتقبلي فال يتحـدث مسحـدث مس

  من المعيارمن المعيار( ( 3،4،53،4،5))

  ::أ ـ رأس المال النقدي أ ـ رأس المال النقدي 

يقاس رأس المال النقدي بالمبلغ المدفوع للمضارب أو الموضوع تحت يقاس رأس المال النقدي بالمبلغ المدفوع للمضارب أو الموضوع تحت 

  من المعيارمن المعيار( ( 77))تصرفه ـ الفقرة تصرفه ـ الفقرة 

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / من حـمن حـ  

  وسيلة الدفعوسيلة الدفع/ / إلى حـإلى حـ                            

( : ( : عروضا  أو في صورة موجودات لإلستغاللعروضا  أو في صورة موجودات لإلستغالل))ني ني ب ـ رأس المال العيب ـ رأس المال العي

يقاس رأس المال العيني بالقيمة العادلة المتفق عليهـا بيـن الطـرفين وإذا ما يقاس رأس المال العيني بالقيمة العادلة المتفق عليهـا بيـن الطـرفين وإذا ما 

القيمة الدفترية يسجل الفرق مكسبا  أو القيمة الدفترية يسجل الفرق مكسبا  أو   وجـد فـرق بيـن القيمة العادلـة وبيـنوجـد فـرق بيـن القيمة العادلـة وبيـن

  ..من المعيارمن المعيار( ( 88))خسارة للمصرف نفسه ـ الفقرة رقم خسارة للمصرف نفسه ـ الفقرة رقم 

  ستغالل مضاربةستغالل مضاربةموجودات لإلموجودات لإل/ / من حـمن حـ

  وسيلة الدفع وسيلة الدفع / / إلى حـإلى حـ                            
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  ::في حالة تساوي القيمة العادلة مع القيمة الدفترية في حالة تساوي القيمة العادلة مع القيمة الدفترية وو  ــ              

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / حـحـ

  موجودات لإلستغالل مضاربةموجودات لإلستغالل مضاربة/ / إلى حـإلى حـ                      

  ( :( :ـارةـارةخسخس))العادلة عن القيمة الدفترية العادلة عن القيمة الدفترية   في حالة نقص القيمةفي حالة نقص القيمة  وو  ــ              

  ::ذكورين ذكورين مــن ممــن م              

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / حـحـ

  أرباح اإلستثمار ــ مضاربةأرباح اإلستثمار ــ مضاربة/ / حـحـ

  موجودات لإلستغالل مضاربةموجودات لإلستغالل مضاربة/ / إلى حـإلى حـ                      

  ( :( :ححربــربــ))ة عن القيمة الدفترية ة عن القيمة الدفترية في حالة زيادة القيمة العادلفي حالة زيادة القيمة العادلوو  ــ              

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / من حـمن حـ

  ::إلى مذكورين إلى مذكورين                                               

  أرباح اإلستثمار ــ مضاربةأرباح اإلستثمار ــ مضاربة/ / حـحـ                                              

  موجودات لإلستغالل مضاربةموجودات لإلستغالل مضاربة/ / حـحـ                                              

  ::المقبولة  المقبولة  (  (  المصروفات المصروفات ) ) ثانيا  إثبات النفقات ثانيا  إثبات النفقات 

مثل مثل ) ) ا ا ــــــال تعتبر المصاريف التي يتكبدها أحـد الطرفين أو كالهمـال تعتبر المصاريف التي يتكبدها أحـد الطرفين أو كالهمـ

ضمـن رأس مال المضاربة ضمـن رأس مال المضاربة ( ( مصروفات دراسة الجـدوى وما في حكمها مصروفات دراسة الجـدوى وما في حكمها 

  ..من المعيارمن المعيار( ( 99))الفقرةالفقرة  --الطرفان على خالف ذلكالطرفان على خالف ذلك  أتفقأتفقال إذا ال إذا إإ

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / من حـمن حـ

  وسيلة الدفعوسيلة الدفع/ / إلى حـإلى حـ                              

  ::ثالثا  قياس رأس المال بعد التعاقد ثالثا  قياس رأس المال بعد التعاقد 

مال المضاربة بعد التعاقد بالمبلغ المدفوع أو الموضوع مال المضاربة بعد التعاقد بالمبلغ المدفوع أو الموضوع   رأسرأسيقاس يقاس             

ة ما إسترده المصرف من ة ما إسترده المصرف من تحت تصرف المضـارب ويحسـم من هذه القيمتحت تصرف المضـارب ويحسـم من هذه القيم

  من المعيارمن المعيار( ( 1111))رأس مال المضاربة إن وجد ــ الفقرة رقم رأس مال المضاربة إن وجد ــ الفقرة رقم 
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  ::عند تسديد المضارب مبالغ من المضاربة عند تسديد المضارب مبالغ من المضاربة   ــ

  وسيلة القبضوسيلة القبض/ / من حـمن حـ

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / إلى حـإلى حـ                

ب قبـل ب قبـل إذا هلـك جزء من رأس المال دون تعـد وال تقصير من المضارإذا هلـك جزء من رأس المال دون تعـد وال تقصير من المضار  ــ

رأس مال المضاربة ويعالج النقص خسارة رأس مال المضاربة ويعالج النقص خسارة   ههالبـدء فـي العمل يخفـض بالبـدء فـي العمل يخفـض ب

  :  :  من المعيارمن المعيار( ( 1111))على البنك ــ الفقرة رقم على البنك ــ الفقرة رقم 

  أرباح اإلستثمار ــ مضاربةأرباح اإلستثمار ــ مضاربة/ / من حـمن حـ

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / إلى حـإلى حـ                    

ياس  رأس ياس  رأس أما إذا وقع هذا الهالك بعـد البـدء في العمل فإنه اليؤثر على قأما إذا وقع هذا الهالك بعـد البـدء في العمل فإنه اليؤثر على ق  ــ

  المعيارالمعيار  منمن( ( 1111))رقم رقم   مال المضاربة ــ الفقرةمال المضاربة ــ الفقرة

مضـارب مضـارب إذا هلـك رأس مال المضاربة كلـه دون تعــد وال تقصيـر من الإذا هلـك رأس مال المضاربة كلـه دون تعــد وال تقصيـر من ال  ــ

الهالك كخسارة على المصرف ــ الفقرة رقم الهالك كخسارة على المصرف ــ الفقرة رقم   تنتهـي المضاربـة ويعالـجتنتهـي المضاربـة ويعالـج

  من المعيارمن المعيار( ( 1212))

  أرباح اإلستثمار ــ مضاربةأرباح اإلستثمار ــ مضاربة/ / من حـمن حـ

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / إلى حـإلى حـ                    
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  ::اح أو خسائر المضاربة اح أو خسائر المضاربة رابعا  إثبات نصيب المصرف في أربرابعا  إثبات نصيب المصرف في أرب

المتفق عليها المتفق عليها   توزع أرباح عملية المضاربة بين البنك والمضـارب بالنسبتوزع أرباح عملية المضاربة بين البنك والمضـارب بالنسب

  من المعيارمن المعيار( ( 1414))الفقرة رقم الفقرة رقم   ــ( ( الحصة الشائعةالحصة الشائعة))

  

  في حالة تحقيق أرباحفي حالة تحقيق أرباح  ــ

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / من حـمن حـ

  ::إلى مذكورين إلى مذكورين                       

  ((ك من الربحك من الربححصة البنحصة البن))ــ مضاربة ــ مضاربة   االستثماراالستثمارأرباح أرباح / / حـحـ                    

  ((حصة المضارب من الربححصة المضارب من الربح))الحسابات الجارية للمضاربالحسابات الجارية للمضارب/ / حـحـ                    

  ((المضارب المضارب   ننتقصير متقصير مدون تعدي أو دون تعدي أو ))في حالة تحقيق خســارة في حالة تحقيق خســارة   ــ

  أرباح اإلستثمار ــ مضاربةأرباح اإلستثمار ــ مضاربة/ / من حـمن حـ

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / إلى حـإلى حـ              

  ((بسبب تعدي المضارب أو تقصيرهبسبب تعدي المضارب أو تقصيره))في حالة تحقيق خســارة في حالة تحقيق خســارة   ــ

  ذمم المضارباتذمم المضاربات/ / من حـمن حـ

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / إلى حـإلى حـ                  

في حالة عمليات التمويل بالمضاربة المستمرة ألكثر من فترة مالية  خامساخامسا في حالة عمليات التمويل بالمضاربة المستمرة ألكثر من فترة ماليةً   ً    

  االتفاق على توزيع نسبة معينة من الربح المقّدر بين البنك والمضارباالتفاق على توزيع نسبة معينة من الربح المقّدر بين البنك والمضارب..أ أ 

  التمويل بالمضاربةالتمويل بالمضاربة/ / من حـمن حـ

  ::إلى مذكورين إلى مذكورين                                               

  أرباح اإلستثمار ــ مضاربة أرباح اإلستثمار ــ مضاربة / / حـحـ                                                

  ((حصة البنك من نسبة الربح المقّدرحصة البنك من نسبة الربح المقّدر))

  الحسابات الجارية للمضارب الحسابات الجارية للمضارب / / حـحـ                                                  

  ((حصة المضارب من نسبة الربح المقّدرحصة المضارب من نسبة الربح المقّدر))
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  ::الخطوات العملية للمضاربة الخطوات العملية للمضاربة 

  تكوين مشروع المضاربة تكوين مشروع المضاربة 

  ..ه رب المال ه رب المال يقدم رأس مال المضاربة بصفتيقدم رأس مال المضاربة بصفت: : البنك البنك 

مقابل حصة من الربح مقابل حصة من الربح   المالالمال  الستثمارالستثماريقدم جهده وخبرته يقدم جهده وخبرته : : المضارب المضارب 

  متفق عليها متفق عليها 

  نتائج المضاربة نتائج المضاربة 

يحتسب الطرفان النتائج ويتسمان األرباح في نهاية مدة المضاربة ويمكن يحتسب الطرفان النتائج ويتسمان األرباح في نهاية مدة المضاربة ويمكن 

  ..أن يكون ذلك دوريا  حسب االتفاق مع مراعاة الشروط الشرعية أن يكون ذلك دوريا  حسب االتفاق مع مراعاة الشروط الشرعية 

  ::تسديد رأس مال المضاربة تسديد رأس مال المضاربة 

يستعيد البنك رأس مال المضاربة الذي قدمه قبل أي توزيع لألربح يستعيد البنك رأس مال المضاربة الذي قدمه قبل أي توزيع لألربح : :   البنكالبنك

وفي حالة وفي حالة . . بين الطرفين ألن الربح يجب أن يكون وقاية لرأس المال بين الطرفين ألن الربح يجب أن يكون وقاية لرأس المال 

االتفاق على توزيع األرباح دوريا  قبل المفاصلة فإنها تكون على الحساب االتفاق على توزيع األرباح دوريا  قبل المفاصلة فإنها تكون على الحساب 

  ..الى حين التأكد من سالمة رأس المال الى حين التأكد من سالمة رأس المال 

  ::ضاربة ضاربة توزيع الثروة الناتجة عن المتوزيع الثروة الناتجة عن الم

ما لم تكن ناشئة ما لم تكن ناشئة   ويتحملهاويتحملها( ( البنك البنك ))في حالة حدوث خسارة فأن رب المال في حالة حدوث خسارة فأن رب المال 

  ..المضارب المضارب   عندئذعندئذمخالفة الشروط فيتحملها مخالفة الشروط فيتحملها   عن التعدي أو التقصير أوعن التعدي أو التقصير أو

في حالة حدوث أرباح فهي توزع بين الطرفين حسب االتفاق مع مراعاة في حالة حدوث أرباح فهي توزع بين الطرفين حسب االتفاق مع مراعاة 

  ( . ( . الربح وقاية لرأس المال الربح وقاية لرأس المال ) ) مبدأ مبدأ 

    التنفيذيةالتنفيذيةالخطوات الخطوات 

  ..دراسة المستندات القانونية الخاصة بالمضارب ونشاطه بالكامل دراسة المستندات القانونية الخاصة بالمضارب ونشاطه بالكامل   --  11

االستعالم عن التاريخ االئتماني للعميل عن طريق   إدارة االستعالم االستعالم عن التاريخ االئتماني للعميل عن طريق   إدارة االستعالم   --  22

  ..والمخاطر والتمويل والمخاطر والتمويل 

  ..طلب كشف حساب يبين حركة حسابه الجاري طلب كشف حساب يبين حركة حسابه الجاري   --  33
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  ..طلب دراسة للجدوى االقتصادية لدراستها طلب دراسة للجدوى االقتصادية لدراستها   --  44

لمدير المشروع ألخذ لمدير المشروع ألخذ   وإحالتهاوإحالتهاالمشروع المشروع   تتم دراسة الجدوى منتتم دراسة الجدوى من  --  55

  ..الموافقة الالزمة على التمويل الموافقة الالزمة على التمويل 

في حالة الرد بالموافقة يتم توقيع العقد وتحديد الجهات المناطة بمتابعة في حالة الرد بالموافقة يتم توقيع العقد وتحديد الجهات المناطة بمتابعة   --  66

  ..التمويل والتنفيذ للمشروع التمويل والتنفيذ للمشروع 

  اإليراداتاإليراداتالمال واثبات المال واثبات   رأسرأسمتابعة وحدة المضاربة لعمليات تحصيل متابعة وحدة المضاربة لعمليات تحصيل --  --77

  . . من المضاربة من المضاربة 

بأحد شــروط العقد للمكتـب بأحد شــروط العقد للمكتـب   اإلخاللاإلخاللملف الشريك في حالة ملف الشريك في حالة   إحالةإحالةيتم يتم   --  88

  ..ات التقاضي أو التعدي والتقصير ات التقاضي أو التعدي والتقصير القانوني للبــث في إجراءالقانوني للبــث في إجراء

وطريقة توزيع وطريقة توزيع   االستثماريةاالستثماريةو لتوضيح كيفية استخدام األموال في العمليات و لتوضيح كيفية استخدام األموال في العمليات 

  ::نورد المثال التالي نورد المثال التالي   وفق هذه الصيغةوفق هذه الصيغة  األرباحاألرباح

نفترض أن المصرف قام بتمويل نفترض أن المصرف قام بتمويل     تلقى من عمالئه الودائع تلقى من عمالئه الودائع   ن المصرفن المصرفنفترض أنفترض أ

  العمليات التاليةالعمليات التالية

حصة المضاربة من الربح هي حصة المضاربة من الربح هي   

7700%%  

  

  شهرشهر  1122ل لمدة ل لمدة ..دد  8800000000العميل أ مبلغ العميل أ مبلغ 

  شهر شهر   1111ل لمدة ل لمدة ..دد  5500000000العميل ب مبلغ العميل ب مبلغ 

  أشهرأشهر  99ل لمدة ل لمدة ..دد  3300000000العميل ج  مبلغ العميل ج  مبلغ 

    أشهر أشهر   88ل لمدة ل لمدة ..دد  4400000000العميل د مبلغ العميل د مبلغ 

  

  

  لل..دد  220000000000=  =  المجموع المجموع 

  

  لل..دد  225500000000العملية األولى بمبلغ العملية األولى بمبلغ 

  ل ل ..دد  2200000000العملية الثانية  بمبلغ العملية الثانية  بمبلغ 

  لل..دد  5500000000العملية الثالثة بمبلغ العملية الثالثة بمبلغ 

  

  ل ل ..دد332200000000=  =  المجموع المجموع 

إذن المبلغ الذي استثمره البنك من رأس إذن المبلغ الذي استثمره البنك من رأس 

  ::ماله الخاص هو ماله الخاص هو 

112200000000==220000000000--332200000000  

  كانت أرباح العمليات كما يلي كانت أرباح العمليات كما يلي 

  لل..دد..  6600000000عملية أولى عملية أولى 

  لل..دد  6655000000العملية الثانية العملية الثانية 

  لل..دد  4400000000العملية الثالثة العملية الثالثة 

  ::ب المضاربة ب المضاربة يينصنص

4422000000==((00..77))  6600000000  

4455550000==((00..77))6655000000  

2288000000==((00..77))  4400000000  

  

  لل..دد  111155550000المجموع المجموع 
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العمومية  واإلدارية التي تخص عمليات اإلستثمار العمومية  واإلدارية التي تخص عمليات اإلستثمار   المصرفالمصرفمصروفات مصروفات 

  ل ل   ..دد        1111550000--1100550000==1100550000::الربح القابل للتوزيع الربح القابل للتوزيع   لل..دد1100550000

  حصة الربححصة الربح  المدةالمدة× × المبلغالمبلغ  المدةالمدة  المبلغالمبلغ  العميلالعميل

  5577..2288447744  996600000000  1122  8800000000  أأ

  5566..1166331133  555500000000  1111  5500000000  بب

  4477..88000088  227700000000  99  3300000000  جج

  5522..99449911  332200000000  88  4400000000  دد

  2266..4422771111  11444400000000  1122  4400000000  المصرفالمصرف

  33554400000000  110055000000  

  

  ::يلي يلي   نحسب عائد استثمار الدينار في الشهر كمانحسب عائد استثمار الدينار في الشهر كما

  33554400000000//110055000000  00..002299666611==  

× × و لحساب حصة كل عميل نقوم بضرب عائد استثمار الدينار في الشهر  و لحساب حصة كل عميل نقوم بضرب عائد استثمار الدينار في الشهر  

  ..ويكون حسب الجدول ويكون حسب الجدول , , مبلغ النمو المقابل مبلغ النمو المقابل 

, , أما بالنسبة لعمليات المضاربة قصيرة األجل التي تمول صفقة معينة أما بالنسبة لعمليات المضاربة قصيرة األجل التي تمول صفقة معينة 

  : : تكون كما يلي تكون كما يلي 

  ليبياليبيالتصدير من لتصدير من للفقة فقة صصبتمويل بتمويل   فرع فشلوم للصيرفة األسالميةفرع فشلوم للصيرفة األسالميةقام قام ::  مثالمثال

وذلك على أساس صيغة وذلك على أساس صيغة   لل..دد  330000000000با بمبلغ إجمالي قدره با بمبلغ إجمالي قدره إلى أورإلى أور

  ..المضاربة التي قام بها أحد العمالء المضاربة التي قام بها أحد العمالء 

  ::مصاريف العملية مصاريف العملية ل ـ ل ـ ..دد  6600000000بلغت إيرادات المضاربة بلغت إيرادات المضاربة 

  ..لل..دد  5500000000::الربح الصافي الربح الصافي   --      لل..دد  1100000000
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    %%7700ب و ب و للمضارللمضار% % 3300وإذا إتفق الطرفان على تقسيم الربح بنسبة وإذا إتفق الطرفان على تقسيم الربح بنسبة 

  ::يكون يكون , , لرب المال لرب المال 

  لل..دد5500000000((33..00))==1155000000: : ب المضارب ب المضارب يينصنص

  لل..دد  5500000000((77..00))==3355000000: : ب رب المال ب رب المال يينصنص

البنوك البنوك   عليهاعليها  ال تعتمدال تعتمدونود اإلشارة إلى أن المضاربة بهذه الصيغة ونود اإلشارة إلى أن المضاربة بهذه الصيغة 

أما أما , ,   أكبرأكبر  اإلسالمية كثيرا و ذلك ألن المضاربة طويلة األجل المخاطرةاإلسالمية كثيرا و ذلك ألن المضاربة طويلة األجل المخاطرة

  ..رى أكثر ضمانا مثل المرابحة رى أكثر ضمانا مثل المرابحة القصيرة األجل فوجود صيغ أخالقصيرة األجل فوجود صيغ أخ
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  ((قراضقراض))    عقد مضاربةعقد مضاربة

تههمفراه امف هه افتههمفراه امف هه اف..ف..ف....................................................................الم ايه الم ايه ................................................................ممانه فيهيف هه انه فيهيف هه 

دفدفــىفي مه فاعهىفي مه فاعهــهـــهـالمسمالمسم  فف............................اإلسهمم  اإلسهمم  الره  ي ففالره  ي ففففيه  يه  فف––العقدفاه  فمره افالهمر   ه فالعقدفاه  فمره افالهمر   ه ف

ففالط افاأل لفالط افاأل لف

 نيف نيف المسههمىفي مهه فاعههدفالطهه افال هه المسههمىفي مهه فاعههدفالطهه افال هه.فف.فففف..............................................................................................................اهه  فاهه  ف  

فف:ف:ف ليف ليفففعلىفم علىفم 

فف((((الم دةفاأل لىالم دةفاأل لى))))

فف::ر ف ًءفللغ   تفالمقر دةفييف  افالعقد،ف ك  فللكلم تفالت ل  فالمع نيفالمحددةفلر فأدن هفر ف ًءفللغ   تفالمقر دةفييف  افالعقد،ف ك  فللكلم تفالت ل  فالمع نيفالمحددةفلر فأدن هف

فف..أ فأيفم في  ع فأ فكم م فمع ًفأ فأيفم في  ع فأ فكم م فمع ًف(ف(فففاإلسمم  اإلسمم  الر  ي فالر  ي ف)ف)فمر افالهمر    فمر افالهمر    ففف––المر افالمر اف

فف.. شملفر غفالمف دف الم نىف الهمعفييفالم ك ف المؤنثف شملفر غفالمف دف الم نىف الهمعفييفالم ك ف المؤنثففف––المض  بفالمض  بف

فف..هم عفالنفق تفمم ف تكلف فالط افاأل لفي م ف تعل فار افالعقدفهم عفالنفق تفمم ف تكلف فالط افاأل لفي م ف تعل فار افالعقدففف––المر   افالمر   اف

فف((((الم دةفال  ن  فالم دةفال  ن  ف))))

فا لمض  ف المتعلق  فللمر ا فالداخل   فالنش ة فعلى فاطلع فاأن  فال  ني فالط ا فا لمض  ق  ف المتعلق  فللمر ا فالداخل   فالنش ة فعلى فاطلع فاأن  فال  ني فالط ا فكر غ ف ق  فكر غ ف ا   ا 

فف..معتمدةفم فر غفالتم  لف االست م  فييفالمر ا،ف ان ف لتزمفاأحك مر فمعتمدةفم فر غفالتم  لف االست م  فييفالمر ا،ف ان ف لتزمفاأحك مر ف

فف((((الم دةفال  ل  الم دةفال  ل  ))))فف

 ديعفح الًفأ علىف ديعفح الًفأ علىف....................................................أتف فالط ي  فعلىفأ ف أسفم لفالمض  ا فمالغف قد هفأتف فالط ي  فعلىفأ ف أسفم لفالمض  ا فمالغف قد هف

(ف(فالغ   فم فالعقدفالغ   فم فالعقدف....)ف....)ف........................................لىفلىفأقس طف تمفاألتف  فعلىفم اع د  فالستعم ل فحر اًفرأقس طف تمفاألتف  فعلىفم اع د  فالستعم ل فحر اًفر

اأن ف ك  فمسئ الًفع فالخس ئ فالن ته فع فكلفتقر  فأ فتف  طف رد فاأن ف ك  فمسئ الًفع فالخس ئ فالن ته فع فكلفتقر  فأ فتف  طف رد فففالط افال  نيالط افال  نيفف  تعرد  تعرد

فف..من فمن ف
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فف((((الم دةفال ااع الم دةفال ااع ))))

 ق مفالط افال  نيفافتحفحس بفه  فخ صفا لمض  ا فلدىفالط افاأل لف  د في  ف أسفم لف ق مفالط افال  نيفافتحفحس بفه  فخ صفا لمض  ا فلدىفالط افاأل لف  د في  ف أسفم لف

فف..  دا فالحس بفم فقالفالط افال  نيف  دا فالحس بفم فقالفالط افال  نيفالمض  ا ف أيفديع تفن هم فع فأنشط فالمش   فالمض  ا ف أيفديع تفن هم فع فأنشط فالمش   ف

فف((((الم دةفالخ مس الم دةفالخ مس ))))

فالنفق تف فس ى فالعقد ف  ا فام هب فل  فالمقدم فالم ل ف أس ف َحمل فال فا   فال  ني فالط ا فالنفق تف تعرد فس ى فالعقد ف  ا فام هب فل  فالمقدم فالم ل ف أس ف َحمل فال فا   فال  ني فالط ا  تعرد

 المر   افالمتع  افعل ر فييفمه لفالعقد،ف ان ف تحملفامف دهفكلفم ف ت تبفعلىفخماف لكف المر   افالمتع  افعل ر فييفمه لفالعقد،ف ان ف تحملفامف دهفكلفم ف ت تبفعلىفخماف لكف

فف..ففم فأض ا فأ فنفق تفمنظ  ةفأ فغ  فمنظ  ةفم فأض ا فأ فنفق تفمنظ  ةفأ فغ  فمنظ  ةف

فف((((الم دةفالس دس الم دةفالس دس ))))

مالغفم ف أسفالم لفعلىفشؤ ن فالخ ر ف عدمفالتر افمالغفم ف أسفالم لفعلىفشؤ ن فالخ ر ف عدمفالتر افففأيأيففرنف  رنف   تعردفالط افال  نيفاعدمف تعردفالط افال  نيفاعدمففف

ي  فأ فييفاأل ا حفالمحقق ففرالفاعدفالمح سا فالت م ف التأكدفم ف ه دفأ ا حفر ي  ف ييفحد دفي  فأ فييفاأل ا حفالمحقق ففرالفاعدفالمح سا فالت م ف التأكدفم ف ه دفأ ا حفر ي  ف ييفحد دف

فف..نر ا فمنر فنر ا فمنر ف

فف((((الم دةفالس اع الم دةفالس اع ))))

فالمفف فم ل فخلط فال  ني فللط ا ف ه ز فالمال فم ل فخلط فال  ني فللط ا ف ه ز فللال فللغ   فرعط ؤه ف ال فالخ ص فام ل  فللض  ا  فللغ   فرعط ؤه ف ال فالخ ص فام ل  فأ فض  ا  فأ فمض  ا  مض  ا 

فف..أ فق ضفأ فضم  فرالفام ايق فالط افاأل لفأ فق ضفأ فضم  فرالفام ايق فالط افاأل لففف  التر افي  فعلىفشكلف االتر افي  فعلىفشكلف ا

فف((((الم دةفال  من الم دةفال  من ))))

فف..ر افتلافشئفم فم لفالمض  ا فحسبفم فال احفيإ افه  زهفحسبفالا قيفم ف أسفالم لفر افتلافشئفم فم لفالمض  ا فحسبفم فال احفيإ افه  زهفحسبفالا قيفم ف أسفالم لف

فف((((الم دةفالت سع الم دةفالت سع ))))

فالحس فاتقد م فال  ني فالط ا فالحس تعرد فاتقد م فال  ني فالط ا فالعقدف تعرد فمدة فنر    فيي فاأل ل فللط ا فللمض  ا  فالخت مي فالعقدف ب فمدة فنر    فيي فاأل ل فللط ا فللمض  ا  فالخت مي  ب

ف فالم دة فيي فعل ر  فالمنر ص فالم دة فيي فعل ر  ف1111))المنر ص ف( فالط اف( ف م  فتا أ ف ال فاأل ل، فالط ا فطلب فعند فأ  فالط افأدن ه، ف م  فتا أ ف ال فاأل ل، فالط ا فطلب فعند فأ  أدن ه،

فف..ال  نيفرالفاعدفال ي ءفاحق  فالط افاأل لفال  نيفرالفاعدفال ي ءفاحق  فالط افاأل لف
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فف((((الم دةفالع ش ةالم دةفالع ش ة))))

عدمفهد ىفاالستم ا فعدمفهد ىفاالستم ا ففف ح فللط افاأل لفترف  فالمض  ا فقالفحل لفاهلفانتر ئر فر افتا  فل  ح فللط افاأل لفترف  فالمض  ا فقالفحل لفاهلفانتر ئر فر افتا  فل 

فم اهع ف فأ  فرن ا  فرلى فح ه  فد   ف  لك فالعقد، ف  ا فش  ط فال  ني فالط ا فخ لا فر ا فأ  فم اهع في ر  فأ  فرن ا  فرلى فح ه  فد   ف  لك فالعقد، ف  ا فش  ط فال  ني فالط ا فخ لا فر ا فأ  ي ر 

فف.فف.ففقض ئ  فقض ئ  ف

فف((((الم دةفالح د  فعش الم دةفالح د  فعش ))))

فف:: ك  فت ز عفاأل ا حف الخس ئ فعلىفالنح فالت ليف ك  فت ز عفاأل ا حف الخس ئ فعلىفالنح فالت ليف

فف:ف:فييفح لفتحق  فال احفييفح لفتحق  فال احف.ف.فأأ

ففييفالم ئ فم فر ييفال احفييفالم ئ فم فر ييفال احف..ف..ف.......................................... حددففنر بفالط افاأل لفانسا ف حددففنر بفالط افاأل لفانسا ف

ففييفالم ئ فم فر ييفال احييفالم ئ فم فر ييفال اح........................ف........................ف حددفنر بفالط افال  نيفانسا ف حددفنر بفالط افال  نيفانسا ف

ييفح ل فحر لفخس  ةفم فغ  فتعدف الفتقر  فم فه نبفالط افال  نيفتقعفالخس  ةفعلىفييفح ل فحر لفخس  ةفم فغ  فتعدف الفتقر  فم فه نبفالط افال  نيفتقعفالخس  ةفعلىف.ف.فبب

فف..الط افاأل لفا لك ملفالط افاأل لفا لك ملف

فف((((الم دةفال  ن  فعش الم دةفال  ن  فعش ))))فف

لعقدفاأيفم فااللتزام تفالمنر صفعل ر في  في ح فللط افاآلخ فلعقدفاأيفم فااللتزام تفالمنر صفعل ر في  في ح فللط افاآلخ فر افاخلفأيفم فط ييف  افار افاخلفأيفم فط ييف  افا

فف..مط لات فا لتع  ضفاح فالض  فالن همفع ف لكفمط لات فا لتع  ضفاح فالض  فالن همفع ف لكف

فف((((الم دةفال  ل  فعش الم دةفال  ل  فعش ))))

ر افنشأفخمافا  فالط ي  فح لفتطا  فالعقد،ف ع ضفالخمافعلىفلهن فتحك مفمؤلف فم ف م  فر افنشأفخمافا  فالط ي  فح لفتطا  فالعقد،ف ع ضفالخمافعلىفلهن فتحك مفمؤلف فم ف م  ف

فف::أعض ءف ه ىفاخت    مفعلىفالنح فالت ليفأعض ءف ه ىفاخت    مفعلىفالنح فالت ليف

ففخت  هفالط افاأل لفخت  هفالط افاأل لفحكم ًف حكم ًف فف--

ففحكم ًف خت  هفالط افال  نيفحكم ًف خت  هفالط افال  نيففف--

ففف-- ف ر ا فالحكم   ف خت  ه فحكم ً ف ر ا فالحكم   ف خت  ه ف يق ًفففتعد تعد حكم ً فاتع  ن  فالمختر  فالمحكم  فتق م فال  لث فالحكم ف يق ًفاخت    فاتع  ن  فالمختر  فالمحكم  فتق م فال  لث فالحكم اخت   

فف..ألحك مفق ن  فالتحك مفالمعم لفار فييفل ا  فألحك مفق ن  فالتحك مفالمعم لفار فييفل ا  ف
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  ك  ف  ك  فلش  ع فاإلسمم  فلش  ع فاإلسمم  ف رد فالمحكم  فحكمرمفا إلهم  فأ فاألغلا  ،ف  لكفعلىفأس سفا رد فالمحكم  فحكمرمفا إلهم  فأ فاألغلا  ،ف  لكفعلىفأس سفا  

فف..م ًفللط ي  ف غ  فق الفللطع في  فاأيفط   فم فط  فالطع فاله ئزةفق ن ن ًفم ًفللط ي  ف غ  فق الفللطع في  فاأيفط   فم فط  فالطع فاله ئزةفق ن ن ًفالحكمفملزالحكمفملز

فف((((عش عش ففال ااع ال ااع الم دةفالم دةف))))

فف فنصفعل  فم فاتف  فا  فالط ي  ف فنصفعل  فم فاتف  فا  فالط ي  فتس ىفأحك مفالق ن  فالمدنيفالل ايفعلىف  افالعقد،في م فعدافمتس ىفأحك مفالق ن  فالمدنيفالل ايفعلىف  افالعقد،في م فعدافم

فف((((عش عش ففالخ مس الخ مس الم دةفالم دةف))))

فف  فم ف  فم فح ةفخ لح ةفخ لففدةدةاااإ اإ ففم قعت  فم فالط ي  م قعت  فم فالط ي  نسخت  فأرل ت  فنسخت  فأرل ت  فعلىفعلىفح  ف  افالعقدفا للغ فالع ا  فح  ف  افالعقدفا للغ فالع ا  ف

فف........................................................  الم ايالم اي........................................................ خ خات  ات  ففالع  بفالش ع  ف الق ن ن  الع  بفالش ع  ف الق ن ن  

فف((((عش عش ففالس دس الس دس الم دةفالم دةف))))فففف

فف.ف.فم فت   خ فم فت   خ ف.....................ف.....................فمدةف  افالعقدفمدةف  افالعقدف

فف))))الط افال  نيفالط افال  نيف((((فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف                    فف))))الط افاأل لفالط افاأل لف((((فففففففففففف

فف((المض  بفالمض  بف)ف)فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمر افالهمر    فمر افالهمر    ففففففففف

فففففف................................................................فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف.......ففففففففففففففف.......ففففففففففففففف..........................................فففففف
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 المقيدة نموذج شروط شهادة وديعة االستثمار
ف))ففففف((عقدف قمف

 لتزمفالمر افييفهم عفمع ممت فاأحك مفالش  ع فاإلسمم  ف الف تع ملفانظه مفالف ئهدةف -1
ف(ف.ال ا ف)

 ههتمفاالسههت م  فعلههىفأسهه سفالمضهه  ا فالمق ههدةف يقهه ًفلشهه  طف بفالمهه لفالمت ايقهه فمههعف -2
)فالمضهه  بفعلههىفأ فالف ههه زفأ ف كهه  فالتق  ههدفاح ههثف غههلف ههدف.فالس  سهه تفالتم  ل هه ف

 .ييفالعملف(فالمر اف
  اي فالم د فعلىفأ ف خلهطفالانهكف ه هفال د عه فاأم اله ف أمه الفال دائهعفاألخه ىف اتف -3

 .الش  طفالمم  ل ف
 ه زفللم د فردافك نتف د عته فكا ه ةفاح هثف مكه فاسهت م    فمنفه دةفأ ف شهت طفعهدمف -4

 .خلطر فاأم الفالمر افأ فال دائعفاألخ ىف
 ).....................................(ف. فاالست م  فالمق دةف  فمالغفالحدفاألدنىفل د ع -5
 .ُتَحّملف دائعفاالست م  فالمق دةفالمر  ي تفالما ش ةفلعمل  تر ف -6
 ه زفلر حبفال د ع فالمختلط فأ ف سحبفعنهدفالح هه فكهلف د عته فأ فأيفههزءفمنره ف -7

فتسهههتح فالماههه لغفاشههه طفأ ف علههه فالمرههه افقاهههلفأسههها ع  فان تههه فيهههيفالسهههحبف،ف ال
المسهههههههههح ا ف احههههههههه ًفمههههههههه فلهههههههههمفتمكهههههههههثفالحهههههههههدفاألدنهههههههههىفلل د عههههههههه ف  ههههههههه ف

................................................................. 
  ز فر ييفال احفالن تجفم ف دائعفاالسهت م  فالمق هدةفاه  فالمره اف المه دع  فكمه ف -8

 : ليف
ف:ال دائعفالمق دةفالمختلط ف/فأف

ف.شر اًفف12للم د فييفح ل فال دائعفألهلف.......%فاففففففف فللمر .....%ف
فشر اًفف6للم د فييفح ل فال دائعفألهلف.......%فللمر افففففف ف......%ف

ف:ال دائعفالمق دةفغ  فالمختلط ف/فبف
ف.شر اًفف12للم د فييفح ل فال دائعفألهلف.......%فللمر افففففف ف......%ف

ف.شر اًفف6للم د فييفح ل فال دائعفألهلف.....%ف...للمر اففففف ف.......%ف
ف. الف ه زفسحار فيالفحل لفأهلر ف

ف. قدمفالمر افللم د فشر دةفأ فديت فاست م  فل ردفعمل  تفاإل دا ف السحبف -9
 . هبفتقد مفالديت فللمر افعندفاإل دا فأ فالسحبفم فحس بفال د ع ف -11
عل ه فأخطه  فالانهكفيه  اًفيهيفحه لفمسهئ ل  فالمه د ف (فالهديت ف)ف ك  فحفظفالشهر دةفأ  -11

 .يقدانر فمعفتال غفاألم فللسلط تفالمختر فالتخ  فاالحت  ط تفأالزم ف
الف تحمهلفالمره افأيفمسهئ ل  فيههيفحه لفتمكه فشهخصف  لههثفمه فاالسهتف دةفمه ف هه هف -12

 .الشر دةف،فم فلمف  اتفتقر  فالمر افييف لكف
 . ف ؤ دفاختمفالمر افأيفكشطفأ فتغ   فييفا  ن تفالشر دةفأ فالديت ف هبفأ -13
 .الف ه زفلر حبفال د ع فالتن زلفع فالشر دةفأ فالديت فأ فتح  لر فلشخصفآخ ف -14
تتهددفالشر دةفتلق ئ  ًفم فلهمف طلهبفره حار فسهحار فياهلفخمسه فعشه ف  مه ًفمه فانقضه ءف -15

 .اهلر ف
ر افحرلتفخس  ةفم فغ  فتعدف الفتقر  ف تحملر ف بفالم لف،ف  ضم فالمر افأيف -16

 .حرلفاتعدفأ فتقر  فمن فخس  ةفت
 .المر افالف خ جفزك ةف دائعفاالست م  ف علىفر حار فرخ اجفزك تر ف -17
 . ضم فالانكفس   فالحس ا تف هم عفالا  ن تفالخ ر فا لمست م   ف -18

ف...........ت ق عفالمف ضفع فالمر ا..................فففففففففففففففففففففأسمفالمتع ملف
ف................ختمفالمر ا..........ففففففففففففففففففففففففففف...............ت ق ع ف
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 المطلقةنموذج شروط شهادة وديعة االستثمار 

ف))ففففف((عقدف قمف
 لتزمفالمر افييفهم عفمع ممت فاأحك مفالش  ع فاإلسمم  ف الف تع ملفانظ مفالف ئدةف -1

ف(ف.ال ا ف)
)فالمض  بف(فالم د ف)ف ف ضف بفالم لف تمفاالست م  فعلىفأس سفالمض  ا فالمطلق ف  -2

 .ييفاست م  فال د ع فام ف حق فمرلح فالط ي  ف(فالمر اف
 .  اي فالم د فعلىفأ ف خلطفالانكف  هفال د ع فاأم ال ف أم الفال دائعفاألخ ىفف -3
 ).......................................(ف.الحدفاألدنىفل د ع فاالست م  فالمطلق ف  فمالغف -4
 .ّملف دائعفاالست م  فالمطلق فالمر  ي تفالما ش ةفيقطفلعمل  تفاالست م    ففُتحَف -5
 ه زفلر حبفال د ع فأ ف سحبفعندفالح ه فكلف د عت فأ فأيفهزءفمنر فاش طفأ ف -6

 عل فالمر افقالفأسا ع  فان ت فييفالسحبف،ف الفتستح فالما لغفالمسح ا ف اح ًفم ف
 ......................................................لمفتمكثفالحدفاألدنىفلل د ع ف   

ف:  ز فر ييفال احفالن تجفم ف دائعفاالست م  فا  فالانكف الم دع  فكم ف ليف -7
ف.شر اًفف12للم د فييفح ل فال دائعفألهلف.......%فللمر اففففففف ف.....%ف

فشر اًفف6للم د فييفح ل فال دائعفألهلف.......%فللمر افففففف ف......%ف
ف.است م  فل ردفعمل  تفاإل دا ف السحب(فديت ف)ف قدمفالمر افللم د فشر دةفأ  -8
 . هبفتقد مفالديت فللمر افعندفاإل دا فأ فالسحبفم فحس بفال د ع ف -9

مسئ ل  فالم د ف عل  فأخط  فالانكفي  اًفييفح لف(فالديت )ف ك  فحفظفالشر دةفأ  -11
 .التخ  فاالحت  ط تفالمزم فيقدانر فمعفتال غفاألم فللسلط تفالمختر ف

الف تحملفالمر افأيفمسئ ل  فييفح لفتمك فشخصف  لثفم فاالستف دةفم ف  هف -11
 .الشر دةفم فلمف  اتفتقر  فالمر افييف لكف

 .ف هبفأ ف ؤ دفاختمفالمر ا(ف الديت)فأيفكشطفأ فتغ   فييفا  ن تفالشر دةفأ  -12
 .أ فتح  لر فلشخصفآخ ف(فديت ال)فالف ه زفلر حبفال د ع فالتن زلفع فالشر دةفأ  -13
تتهددف  هفالشر دةفتلق ئ  ًفم فلمف طلبفر حار فسحار فيالفخمس فعش ف  م ًفم ف -14

 .انقض ءفاهلر ف
ر افحرلتفخس  ةفم فغ  فتعدف الفتقر  ف تحملر ف بفالم لف،ف  ضم فالمر اف -15

 .أيفخس  ةفتحرلفاتعدفأ فتقر  فمن ف
 .لىفر حار فرخ اجفزك تر فالمر افالف خ جفزك ةف دائعفاالست م  ف ع -16
 . ضم فالانكفس   فالحس ا تف هم عفالا  ن تفالخ ر فا لمست م   ف -17

ف
ف...........ت ق عفالمف ضفع فالمر ا..................فففففففففففففففففففففأسمفالمتع ملف

ف................ختمفالمر ا.........................فففففففففففففففففففففففففففت ق ع ف
ف
ف
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. . أن الفقه اإلسالمي فقه غنيأن الفقه اإلسالمي فقه غني  ، يتجلى لنا، يتجلى لنالهذه الصيغةلهذه الصيغةباستعراضنا باستعراضنا 

مختلف مختلف ووتناسب تناسب   وقد وفرت لنا عقوده صيغا متنوعة لالستثمار وأشكاالوقد وفرت لنا عقوده صيغا متنوعة لالستثمار وأشكاال

  وبذلك يمكن أن تمثل صيغ االستثماروبذلك يمكن أن تمثل صيغ االستثمار. . الظروف والمجاالتالظروف والمجاالتووالفئات الفئات 

ون لصاحب كل ذي خبرة قادر على العمل والعطاء، ون لصاحب كل ذي خبرة قادر على العمل والعطاء، اإلسالمية السند والعاإلسالمية السند والع

االستثمار الربوي والمبنية أساسا على سعر الفائدة فهي االستثمار الربوي والمبنية أساسا على سعر الفائدة فهي   بخالف صيغةبخالف صيغة

تعمل على محاباة الفئة المالكة للثروات تعمل على محاباة الفئة المالكة للثروات   صيغة واحدة وإن تعددت أشكالهاصيغة واحدة وإن تعددت أشكالها

التمويل وحده للمخاطر التمويل وحده للمخاطر   وحمايتها ضد المخاطر بينما تعرض الحاصل علىوحمايتها ضد المخاطر بينما تعرض الحاصل على

      ..  وعهوعهمهما كانت نتيجة مشرمهما كانت نتيجة مشر

  

  

  

والحمد هلل الذي تتم بنعمته والحمد هلل الذي تتم بنعمته 

  الصالحاتالصالحات

  

  

  

  

  ..  الشريفالشريفعبد المجيد عبد المجيد الهاشمي الهاشمي / / أعداد أعداد 
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