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  :اخلدمات اليت تقدمها البنوك اإلسالمية :تابع للفصل الثالث 
  :تقدم البنوك اإلسالمية تشكيلة واسعة من اخلدمات ميكن تصنيفها إىل

تعرف اخلدمة املصرفية االسالمية على أا قيام املصرف :اخلدمات املصرفية- أوال
بتقدمي املنافع املالية واالستشارية لعمالئه فيما يليب حاجام وحيقق رغبام االسالمي 

  .ويعمل على تيسري املعامالت املالية واالقتصادية يف اتمع وذلك مقبل عمولة أو أجر
 وميكن اإلسالمية، الشريعة أحكام مع تتعارض ال اليت باألعمال اإلسالمي البنك يقوم

 من احلديث التجاري للبنك الرئيسية بالوظائف اإلسالمي املصرف بإمكان قيام أنه القول
 كما عمالئه، عن والنيابة بالنقود متثل اليت وحتصيل املستندات العمالء من الودائع قبول
غري أنه  النشاط االقتصادي يف اتمع من أنواع أو نوع يف املخصصة باالستثمارات يقوم
 ويدعمه الشريعة، ألحكام وفقاً مشروع هو ما املعامالت من يقر أن الضروري من

وميكن تقدمي أهم اخلدمات . الشريعة ألحكام منكر وخمالف هو ما كل عن وميتنع
  :املصرفية االسالمية كاآليت

  : املصرفية الودائع  خدمة قبول- 1

مبا  على اختالف أنواعهامن عمالئها الودائع  خدمة قبولتقوم البنوك االسالمية بتقدمي 
  .يتماشى والخيتلف مع أحكام الشريعة االسالمية

  :إصدار الشيكات - 2
وهو عبارة عن .يعترب الشيك من بني وسائل الدفع األكثر إنتشارإىل جانب النقود الورقية

  .وثيقة تتضمن أمرا بالدفع الفوري للمستفيد باملبلغ احملرر عليه

  :بيع وشراء العمالت األجنبية- 3
ملصرف اإلسالمي من القيام بعمليات بيع وشراء العمالت األجنبية ال يوجد ما مينع ا

جل احلصول على ربح حالل فيما أللغرض توفري قدر كاف منها ملواجهة حاجة العمالء و
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كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، ما دام املصرف يراعي يف ذلك أحكام الشريعة 
  .دائرة الربافال خيالف أحكام الصرف وال يدخل يف .الغراء

  :احلوالت املصرفية-4

احلوالة املصرفية هي أمر بالدفع صادر عن بنك بناء على طلب شخص معني يأمر مبوجبه  
وهي . بنكا آخر أو أحد فروعه بدفع مبلغ معني إىل شخص معني أو أشخاص معينني

  .معاملة مستجدة وتعد وكالة بأجر والوكالة جتوز أن تكون بأجر أو بغري أجر

  :قيام البنك بدور أمني استثمار-5

متنوعة من االعمال غري تقوم ادارة أمناء االستثمار يف البنوك االسالمية مبجموعة  
كتأسيس الشركات، دراسات اجلدوى، االكتتاب، إدارة الشلركات، تصفية . التقليدية

  .........التركيات، تسويق العقارات

  :املاليةاألوراق التجارية وعمليات األوراق --6

  :األوراق التجارية-6-1

يقوم البنك اإلسالمي بتحصيل األوراق التجارية أي مستندات الديون اليت يضعها الدائنون 
لدى املصرف ويفوضونه بقبضها، وما يأخذه من عمولة ومصاريف يف هذا الشأن مقابل 

  .أجر على العمل

أي يدفع قيمة الدين  ولكن ال يستطيع املصرف اإلسالمي أن يقوم خبصم الكمبياالت
احملرر عند تقدمي الكمبيالة خمصوماً منه سعر الفائدة أو ما يقابله عن مدة االنتظار فذلك من 

  .الربا

  : يعاجل القيام ذه العملية على أحد الوجهني التاليني أنإن املصرف اإلسالمي يستطيع 
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املبلغ الذي قام البنك  أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق مع املدين على أن يكون - أ
  .بسداده مبثابة متويل يشارك املدين يف ناجته على شروط أحد العقود الصحيحة يف اإلسالم

إذا كان املستفيد من الكمبيالة عميالً يف املصرف له حساب جاري فيه فإن املصرف  -ب
ما ختصمه يستطيع أن يصرف هلذا املستفيد قيمة الكمبيالة كاملة بغري أن خيصم من قيمتها 
فاملصرف  .البنوك الربوية عن مدة االنتظار وليس يف ذلك ظلم أو غنب على املصرف

فلماذا ال يصرف كمبياالته " فائدة"يستثمر احلساب اجلاري هلذا املودع وال يؤدي إليه أية 
  إال بعد خصم فائدة من قيمتها ؟

ذا فإن شروط جواز هذه العملية يف املصرف اإلسالمي يكون مرنا بثالث شروطو:  

  .أن يكون للعميل املستفيد من الكمبيالة حساب جاري يف املصرف: األول

أن يكون هذا احلساب يف املتوسط السنوي ال يقل عن ثلث أو نصف قيمة : الثانـي
الكمبيالة اليت تقدم للمصرف لصرفها، وذلك حىت ال يساء تقدمي الكمبيالة للمصارف 

  .سيولة رصيدها النقديلدفع قيمتها بكثرة قد تعرقل 

  .أن يرافق بالكمبيالة الفاتورة أو املستند الدال على موضوعها ضماناً للجدية: الثالث

والشرط الثالث مؤداه منع الكمبيالة ااملة واملسلم الصادق ال ميكن أن يصدر منه مثل 
  .هذا التصرف

  :عمليات األوراق املالية -6-2

  :البنوك فيما يتعلق باألوراق املالية وميكن أن جنملها فيما يليتتعدد العمليات اليت تقوم ا 

  .حفظ األوراق املالية -1
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حتصيل كوبوناا، صرف املستهلك منها، استبدال األوراق (خدمة األوراق املالية  -2
  ).ادد إصدارها

  .طرح عملية االكتتاب يف األوراق املالية -3

ولكن قيام  عميلهمقابل أجرة يأخذها من ويقوم املصرف اإلسالمي ذه األعمال 
املصرف ذا النشاط يرن مبشروعية الربح اخلاص هلذه األوراق املالية اليت حيتفظ ا 
وخيدمها فإذا كان ربح هذه األوراق رحباً جتارياً كربح األسهم جاز قيام البنك ذه 

  .اخلدمة، ألن السهم يعين حصة الشريك يف رأس مال الشركة 

  :االئتمان بطاقاتقدمي خدمة ت - 7
خيتلف تقدمي هذه اخلدمة يف املصارف اإلسالمية عنه يف املصارف التقليدية من حيث  

استخدام البطاقات يف السحب النقدي، ففي املصارف التقليدية يتم حتميل العميل فوائد 
وعموالت مقابل عمليات السحب النقدي يف حني ال جيوز حتميل العميل مثل هذه 

وائد والعموالت يف املصارف اإلسالمية، ولذلك فإن املصارف اإلسالمية تشترط على الف
عمالئها عدم استخدام البطاقات يف السحب النقدي إالّ يف أضيق احلدود، ومن اجلدير 
بالذكر أن جممع الفقه اإلسالمي الدويل والس الشرعي هليئة املُحاسبة واملراجعة 

اإلسالمية تقاضي عمولة على السحب النقدي على شكل  اإلسالمية قد أجازا للمصارف
 .رسوم مقطوعة ال ترتبط مبقدار املبلغ املسحوب

  :الصناديق احلديديةاخلزائن و ريتأج- 8
بعض الفقهاء أن  ويرىهذه اخلدمة شبيهة متاماً ملا هو معمول به يف املصارف التقليدية،  

على  عمولة أخذعقد وديعة ألا ال ختتلط بغريها، وجيوز هذه العملية هي عبارة عن 
كل وحيث أن ، إجارةالوديعة، إال أن الرأي الغالب اآلن لدى الفقهاء هو اعتبارها عقد 

أخذ العمولة  للمصرف، فيجوز ةشروعمها من العقود املمن عقد الوديعة وعقد اإلجارة 
  على هذا العمل



 
6 

  التسهيالت املصرفية: ثانيا
  .يف إصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات املستندية وتتمثل

  :خطابات الضمان -1

خطاب الضمان صك يتعهد مبقتضاه املصرف الذي أصدره أن يدفع للمستفيد منه مبلغا 
اليتجاوز حدا معينا،بالنيابة عن طرف ثالث ولغرض معني،ويضمن هذا اخلطاب للمستفيد 

غري القادرين ،كما ميكن املقاولني واملتعهدين من اجلدية والتعويض وتساعده على استبعاد 
  .املشاركة يف التعاقدات أو تقدمي العطاءات وفق شروط معينة

 يعترب ذلك يف وهو لعمالئه ضمان خطابات بإصدار اإلسالمي املصرف يقوم أن ميكن
 لدى للعميل ضامناً كفيالً أو املستفيد مواجهة يف االلتزام تنفيذ العميل يف عن وكيالً
 يكون أن ويلزم مصاريف من ما تكبده ويسترد ذلك على أجرة يأخذ أن وله الدائن
 .بالكامل الضمان خطابات قيمة تغطي املصرف لدى وديعة للعميل
 لعميله الضمان خطاب يقدم أن يستطيع املصرف فإن كافياً الغطاء هذا يكن مل إذا ولكن
 يف يقوم لعامل متويل مبثابته احلالة هذه يف الضمان خطاب ويكون شروط املشاركة، على
  .بعمله املال
  :اإلعتمادات املستندية-2

يتمثل اإلعتماد املستندي يف تلك العملية اليت يقبل مبوجبها بنك املستورد أن حيل حمل 
املستورد يف اإللتزام بتسديد وارداته لصاحل املصدر األجنيب عن طريق البنك الذي 

أواملستندات اليت تدل على أن املصدر قد قام فعال بإرسال ميثله،مقابل استالم الوثائق 
  البضاعة املتعاقد عليها

وتقوم املصارف اإلسالمية ذه اخلدمة لعمالئها يف إ طار املراحبة لآلمر بالشراء واملشاركة 
.  
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  :خدمات التمويل واإلستثمار-ثالثا

املشاريع باستخدام صيغ هي يف تقوم البنوك االسالمية مبمارسة نشاط االستثمار ومتويل 

أصلها عقود معروفة يف الفقه االسالمي، مت تكييفها مع طبيعة عمل البنك االسالمي 

  .وسيتم تناوهلا بالتفصيل يف الفصل املوايل. باعتباره وسيطا ماليا

  اخلدمات االجتماعية: رابعا

ا تساهم يف عدد أل.مل يكن احلافز املادي شعار املصارف اإلسالمية يف يوم من األيام
البأس به من اخلدمات اإلجتماعية اليت تعترب معيار مميز للمؤسسات املصرفية 

  :ومن أهم هذه اخلدمات .اإلسالمية اهلادفة للتعاون و التكافل والتضامن اإلجتماعي

  :خدمات مجع الزكاة وتوزيعها-1

لتطهري املال وتنميته وطرح الربكة فيه ويف الوقت ذاته لتعميق احلس الديين، وحتقيق 
األهداف االجتماعية للبنك، ويف الوقت ذاته مراعاة التوازن بني األهداف التجارية 
االستثمارية للبنك وبني األهداف االجتماعية له، ويف الوقت ذاته لتطهري املال من أي 

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم {: عماالً لقوله سبحانه وتعاىلمعامالت مشكوك فيها أ
يملع يعمس اللّهو ملَّه كَنس كالَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتسورة ) 103(} و

  .التوبة

ال عمالئها ومن ومن هنا فان البنوك اإلسالمية تقوم بتحصيل وتوزيع زكاة أمواهلا وأمو
يف مصارفها الشرعية اليت حددها  بإنفاقهايرغب من املسلمني، وتقوم البنوك اإلسالمية 

إِنما الصدقَات للْفُقَراء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها { :اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله
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مني وفي سبِيلِ اللّه وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من اللّه واللّه والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغارِ
يمكح يملسورة التوبة ) 60(} ع.( 

  :تقدمي القروض احلسنة-2

قترض عوناً له يف الشدة أو دعماً له يف قدمه املصرف للمبدون فائدة ي قرض وه
  :رض إىل قسمنيغخري أو عمل طيب، وتقسم القروض احلسنة من حيث ال فعل

 ملواجهة حاجات اجتماعية  قروض اجتماعيةاالت املرض والوفاة ح( لحةم
  .)والتعليم واإلسكان

 قروض إنتاجيـة م لصغار احلرفيني تملعاونتهم لكي  والعمالقـد
فائضاً  حقّقوي ممبا يفي حاجا وايتحـولوا إىل طاقة إنتاجية وأن ينتـج

به القرض واسددي. 

 املساعدة يف إنشاء املنظمات اإلسالمية؛-3

  .تنمية الوعي الديين-4
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  آليات التمويل يف املصارف اإلسالمية  :الفصل الرابع

تقوم البنوك االسالمية مبمارسة نشاط االستثمار ومتويل املشاريع باستخدام صيغ هي يف 
معروفة يف الفقه االسالمي، مت تكييفها مع طبيعة عمل البنك االسالمي أصلها عقود 

  تنقسم صيغ التمويل واالستثمار يف املصارف االسالمية إىل.باعتباره وسيطا ماليا

  )الربح أو اخلسارة( صيغ التمويل القائمة على املشاركة يف العائد: أوال

  املساقاة، املغارسةتشمل هذه الصيغ؛ املشاركة ، املضاربة، املزارعة ، 

 :املشاركة -1

عرفها معيار احملاسبة املالية رقم أربعة هليئة احملاسبة :تعريف املشاركة املصرفية: أوال   
تقدمي املصرف والعميل املال بنسب متساوية :"واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بأا

قائم حبيث يصبح كل أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو املسامهة يف مشروع 
واحد منهما متملكا حصة يف رأس املال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقا لنصيبه من 

وتقسم اخلسارة على قدر حصة كل شريك يف رأس املال وال يصح اشتراط . األرباح
  .خالف ذلك
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  متييز املشاركة عن الفوائد: ثانيا

سالمية و ا لبنوك التقليدية، إن جوهر يبلور عقد املشاركة االختالف القائم بني البنوك اإل
نشاط هده األخرية منح القروض بفائدة دون أن يكون هلا ارتباط بنتائجها،ودون أن 
يتحمل املودعون أية مسؤولية، وهو ما يعين أن املقترضني ملزمون بسداد القروض مع 

يؤدي تطبيق ،بينما   ةالفوائد املستحقة عليها حىت ولو مل حتقق املشروعات أية مردودي
نظام املشاركة إىل توزيع املخاطر و املسؤولية توزيعا عادال بني البنك واملستثمرين و 

  )املخاطر، األرباح أو اخلسائر( املودعني فهم يقتسمون مجيعا كل تبعات املشاريع 

إن القاعدة األساسية اليت تقوم عليها املشاركة هي حتمل عنصر املخاطر فكل من حتملها 
ما،وباملقابل عليه أن يقبل  ةصل على ربح معقول إذا حقق استخدامها مردوديجيب أن حي

،وهذا يعين أنه ال توجد مكافأة ثابتة ةخسائرها إذا فشلت يف حتقيق هده املر دودي
يأخذها املمول عن األموال اليت قدمها ،علما بأن األرباح و اخلسائر مسألة ال ميكن 

تبني أن املخاطر ضئيلة من خالل الدراسة املعمقة التأكد منها يف البداية حىت و لو 
للمشروع الذي وقع متويله،وبالنتيجة فاملشاركة توزع املخاطر بني البنوك و املتعاملني و 
كذلك النتائج سواء كانت اجيابية أو سلبية وهدا ما جيعل متويالت البنوك اإلسالمية 

ادية ألا تساهم يف املشروعات و بواسطتها متويالت فعلية و مباشرة  يف احلياة االقتص
متارس العمليات التجارية و املالية ،بينما يبقى البنك يف النظام التقليدي مبعزل عن 
املخاطر اليت يتعرض هلا املدين ،و حيصل يف األخري على أصل دينه و فوائده سواء ربح 

رة يعترب يف ،و استحقاقه ألمواله هذه بصرف النظر عن الربح و اخلسا راملدين أو خس
  . اإلسالم استغالال مرفوضا

ففي املشاركة عدالة يف توزيع العائد إذ قد تؤدي ظروف اجتماعية أو اقتصادية طارئة 
إىل أن تتضاعف أرباح مشروع بعينه يكون نصيب الشركاء فيه متعادال حسب النسب 
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ة أو معدومة املتفق عليها فيما بينهم و كذلك فيما إذا كانت أرباح املشروع ذاته ضئيل
فان الشركاء يتحملون اخلسائر بالتساوي كما حتملوا األرباح بالتساوي خالفا للفائدة 
املترتبة على القرض الربوي فإا تكون ثابتة يف حالة ربح املشروع الذي مت اإلقراض 

ومن املسلم به .عدم حتقيق أي ربح  وبسببه و تبقى ثابتة يف حال خسارة املشروع ذاته أ
ب العدالة يف حال املشاركة أكثر وفرة عنها يف حالة الفائدة الثابتة احملدودة إذ ال أن نصي

  .عدالة إطالقا يف هذه احلال األخرية 

  أنواع املشاركة املستخدمة يف البنوك اإلسالمية:ثالثا

تأخذ املشاركة يف البنوك اإلسالمية عدة صور لتنفيذها حسب الصيغة اليت حتكم العقد 
  :املشاركة فيما يليوتتمثل صور 

  :املشاركة الثابتة أو املستمرة -1

تعين املشاركة الثابتة قيام البنك اإلسالمي بنشاطه التمويلي عن طريق دخوله كشريك 
األخري  امع املتعامل يف رأس مال عملية جتارية أو صناعية أو زراعية حمددة يقترحها هذ

  . عليه فيصبح الطرفان شريكني

ثابتة هو استمرار وجود كل طرف من األطراف فيها حىت ايتها و املقصود بكوا 
حيث أن كل طرف حيتفظ حبصته ثابتة يف رأس مال املشروع إىل حني إجنازه و تصفية 

  .الشركة

و مبدئيا تتوزع نتائج املشاركة بني البنك و املتعامل بنسبة حصة كل طرف يف رأس املال 
العمل به هو أن إدارة املشاركة تناط  ىما جر سواء يف حالة الربح أو اخلسارة إال أن

بالزبون املتعامل و بذلك فهو يستحق مقابال عن إدارته يقتطع من األرباح الصافية قبل 
توزيعها شرط أن يكون االتفاق قد حصل  بشأنه يف العقد و املالحظ أن هذه الوضعية 
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حيصل أوال على نسبة من جتعل العملية مزجيا من املشاركة و املضاربة ألن املتعامل 
العملية كمقابل لإلدارة بصفته مضاربا و يقسم الباقي بينه و بني البنك على  ةمردودي

أساس مشاركة كل منهما يف رأس ماهلا أما إذا خسرت العملية فان اخلسارة توزع 
   .حسب حصة كل طرف يف رأس املال

املشاركة (ل املشروع وتأخذ املشاركة الثابتة شكالن إما شكل مشاركة يف رأس ما
  .أو شكل مشاركة حبسب الصفقة الواحدة)املباشرة

  : )يدةاملتناقصة املتزا(املشاركة املنتهية بالتمليك  2

من الصور اليت أخذت تربز بوضوح يف احلياة االقتصادية املعاصرة ما يعرف باملشاركة 
ن حيل حمله يف املتناقصة و هي نوع من املشاركة يعطي املصرف فيها احلق للشريك أ

  . ملكية املشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط املتفق عليها

و يتفق هذا النوع من املشاركة مع املشاركة الدائمة من حيث أن البنك الذي يأخذ 
صفة الشريك يتمتع بكامل حقوق الشريك يف الشركة الدائمة و عليه التزامات 

يف الشركة  فكة الدائمة يف عنصر الدوام و االستمرار فاملصروختتلف عن الشر.الشريك
الشركة و يعطي احلق للشريك اآلخر يف  املنتهية بالتمليك  ال يقصد االستمرار يف

اإلحالل حمله يف ملكية املشروع  يف حني أن املصرف يف الشركة الدائمة يقصد 
  . االستمرار يف الشركة حىت ايتها و تصفيتها

 

  :املعتمدةاملراجع 



 
13 

- 1980(مجيل أمحد،الدور التنموي للبنوك اإلسالمية دراسة نظرية تطبيقية -1
رسالة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،كلية العلوم اإلقتصادية )2000

  .2006-2005وعلوم التسيري باخلروبة،جامعة اجلزائر ،
ملشاركة املتناقصة من األدوات املالية ا_ شوقي أمحد دنيا،اإلجارة املنتهية بالتمليك -2

،    28لتمويل املشروعات،جملة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي ،ع  اإلسالمية
2006  

عائشة الشرقاوي املالقي،البنوك اإلسالمية،التجربة بني الفقه و القانون و التطبيق،  -3
  1،2000املركز الثقايف العريب الدار البيضاء،ط

تفعيل املشاركة يف املصارف اإلسالمية باستحداث آليات  مجال شرفة، حليمة بزاز،-4
دراسة حالة مصرف قطر اإلسالمي ،بنك األردن ديب اإلسالمي، البنوك - متويل جديدة 

امللتقى الدويل العلمي الثاين  ،.2015-2010اإلسالمية السودانية خالل الفترة 
يف التطبيق املركز اجلامعي مرسلي عبد  صيغ التمويل االسالمية بني املزايا واحلدود:حول

  ..2017ديسمرب  13/14اهللا تيبازة يومي 

 

 




