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املحوز ألاٌ :العلملُاث املصسفُت إلاطالمُت ملدماث أطاطُت.
أألاال :ضوابغ عمل املصازف إلاطالمُت
ًد٢م الّمل اافشفي إلاظالمي مجمىِت مً المىابي ورظغ التي ججّله ًخميز ًِ الّمل اافشفي
الخٝلُذي ،وجخمثل في ماًلي:
 /1الضابغ العلابدي ألا خالقي
ٌعدىذ ِمل اافاسٗ إلاظالمُت ِلى م٣ىهاث الؽشَّت الثالزت وهي

 :الُّٝذة ،رخال ،ٛورخ٣ا م الٝٙهُت

الّملُت ،خُث حععى اافاسٗ إلاظالمُت إلى حّمُ ٞاابادا الّٝابذًت لذي الّاملين وااخّاملين مّها ،وجىهير
ااّامالث اافشُ٘ت مً الخُل ورظالُب التي جخممً الٕؾ و الخذاُ وأ١ل أمىا ٥الٕير بالباول

 .وٍٍهش الالتزام

الّٝابذي في اافاسٗ إلاظالمُت مً خال ٥ما ًلي:
ً
ً
أ -الالتزام بأحيام الؼسَعت إلاطالمُت  :تهذٗ اافاسٗ إلاظالمُت إلى جىبُ ٞأخ٣ام الؽشَّت إلاظالمُت ٜىال وِمال
ً
ً
وؼ٢ال ومممىها ،مً خال ٥جىبُٜ ٞاِذة الخال ٥والخشام٘ ،هي جدل ما أخل هللا وجدشم ما خشمه معدىذة في رل ٤إلى
٘ٝه ااّامالث.ومً مٍاَش خمىُ اافاسٗ إلاظالمُت ألخ٣ام الؽشَّت ما ًلي:
ً
 عدم الخعامل بالفابدة باعخبازها زبا  :ال جخّامل اافاسٗ إلاظالمُت بالٙابذة أًا ١اهذ ـىسَا وأؼ٣الها،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
إِىاء ،إًذاِا أو جىٌُٙاٜ ،بىال أو خفما ،مباؼشة أو ٔير مباؼشةٌ ،اَشة أو مخخُٙت ،مدذدة
أخزا أو
ً
ً
مٝذما أو مؤخشا ،زابخت أ و مخدش٠ت١ ،املت أو مىٝىـتٌ ،عخىي في رلٜ ٤لُلها و٠ثيرَا  .ولٝذأحمْ الٝٙهاء
ِلى أن الٙابذة اافشُ٘ت هي ِين الشبا ،ولٝذ أٜش ااؤجمش الثاوي اجمْ البدىر إلاظالمُت باألصَش ظىت
 :1965أن الٙابذة ِلى أهىاُ الٝشوك ١لها سبا مدشم ،وال ٘ش ٛفي رل ٤بين الٝشك الاظتهال١ي أ و إلاهخاجي
ألن هفىؿ ال٢خاب والعىت في مجمىِها ٜاوّت في جدشٍم الىىِين.
 الالتزام باألخالق إلاطالمُت في املعامالث  :جدشؿ اافاسٗ إلاظالمُت ِلى الالتزام باألخال ٛإلاظالمُت في
حّامالتها ظىاء مْ ااعلمين أو مْ ٔير ااعلمين ،ورل ٤مً خال: ٥الشٜابت الزاجُت وخعً اخخُا س الّاملين،
رماهت ،احخىاب ١ل أظالُب الٕؾ والخذاُ واا٢ش والخُلت ظىاء في جد ُٞٝالشبذ أو في جىصَّه ،الخّامل
الخعً مْ الّمالء ِامت ألااملعظسًٍ خاـت ،احخىاب الاخخ٣اس.
 جحمل املخاظسة :أٔلٝذ الؽشَّت إلاظالمُت باب ال٢عب الزي ٌعدىذ إلى مبذأ الممان وجدمل الخبّت وَى
الشبا ،خُث جيؽأ ِىه ٘ئاجخدفل ِلى ااا ٥دون بز ٥حهذ أو جدمل مخاوشة ،وفي الىٜذ هٙعه ٜذمذ
الؽشَّت إلاظالمُت بذابل وهي ااؽاس١اث بأهىاِها واابادالث بأهىاِها جد ٞٝمبذأ الخىاصن في الشبذ
وااخاوشة في إواس ٜاِذحي الخشاج بالممان ،والٕىم بالٕشم.
ب -جصحُح ألاظُفت زأض املاٌ في املجخمع :جخخل ٚهٍشة إلاظالم للىٝىد ًِ هٍشة ال٢ٙش الىلعي الزي ًىٍش إليها ِلى
ً
أجها ظلّت جخم ااخاحشة ٘يها بُّا وؼش ًاء٠ ،ما ًٝىم وؽاه البىى ٟالخٝلُذًت ِلى مبذأ جأحير الىٝىد مً خال ٥إلاٜشاك
والاٜتراك ،بِىما ال٢ٙش إلاظالمي ٘يري أن الىٝىد هي مجشد وظُلت للخباد ٥ومخضن للُٝم وأداة للى٘اء ،وأجها لِعذ
ظلّت ولِعذ لها ُٜمت صمىُت إال مً خال ٥اسجباوها بالخّامل بالعلْ وبؽشوه ؼشُِت ٘.اافاسٗ إلاظالمُت جماسط
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ُ ّ
البُىُ ِلى أظاط ِالٜت زىابُت بين مخباٌّين ولِغ جاحشا للىٝىد ٠ما َى الخا ٥باليعبت للبىى ٟالخٝلُذًت ٠ .ما حؽٕل
اافاسٗ إلاظالمُت أمىا ٥الٕير وحعدثمشَا ِلى أظاط مبذأ ااؽاس٠ت.
ج -خضوع املصازف إلاطالمُت للسكابت الؼسعُت  :جخمْ اافاسٗ إلاظالمُت باإللا٘ت إلى الشٜابت ااالُت إلى سٜابت
ؼشُِت ،وهي إخذي رحهضة التي جدميها مً مخالٙت أخ٣ام الؽشَّت إلاظالمُت ِىذ مماسظتها ألُ

مالها ،وجٝذم لها

الخلى ٥الؽشُِت بما ًمٙي ِليها الفبٕت الؽشُِت  .ألاحّخبر َزٍ الخاـُت الٙاس ٛالجىَشي بين اافاسٗ إلاظالمُت
والبىى ٟالخٝلُذًت.
 /2ضوابغ اللواعد اليلُت
أ -الغىم بالغسم :حّني َزٍ الٝاِذةأن مً ًىا ٥ه ْٙالص يء ًخدمل المشس الخاـل مىه ،أي ال ًم ً٢اظخدٞا ٛالشبذ
(الٕىم) إال بخدمل ااخاوشة (الٕشم) ،وَزٍ الٝاِذة هي أظاط ُٜام الّمل اافشفي إلاظالمي ،ظىاء ما ًخق
ااّامالث اافشُ٘ت خاـت جل ٤الٝابمت ِلى ااؽاس١اث أو ااّاولاث ،أو باِخباس أن الّمُل ااىدُ َى ؼشٍ ٤اافشٗ،
٘ئن له الخ ٞفي الشبذ بٝذس اظخّذادٍ لخدمل الخعاسة.
ب-الخساج بالضمان ًٝ :فذ بهزٍ الٝاِذةأهه مً لمً أـل الص يء حاص له أن ًدفل ِلى ما جىلذ ِىه مً ِابذ .
٘اافشٗ إلاظالمي ًٝىم بممان أمىا ٥ااىدِين لذًه في ؼ٣ل وداةْ أماهت جدذ الىلب وٍ٣ىن الخشاج (أي ما ًخشج
ً
مً ااا)٥ااخىلذ ًِ َزا ااا ٥حابض الاهخٙاُ اً كمً (اافشٗ) ،ألهه ً٣ىن ملضما باظخ٢ما ٥الىٝفان الزي ًدخمل
خذوزه وجدمل الخعاسة في خالت وٜىِها  .ألاًٍهش أزش َزٍ الٝاِذة في رِما ٥ااالُت اافشُ٘ت في ِملُت جىصَْ الىخابج
ااالُت للمفاسٗ إلاظالمُت.
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زاهُا :ماهُت البىون إلاطالمُت
 /1مفهوم املصازف إلاطالمُت
جىحذ الّذًذ مً الدعمُاث٘ ،هىا ٟمً ٌعميها البىى ٟإلاظالمُت أو بىى ٟااؽاس٠ت ،البىى ٟالالسبىٍت ،بى ٤بال ٘ىابذ،
بِذ الخمىٍل إلاظالمي ،أو داس ااا ٥إلاظالميَ ...ىا ٟالّذًذ مً الخّاسٍ ٚللمفاسٗ إلاظالمُت مً أَمها:
الخعسٍف

الخعسٍف
الثاوي
الخعسٍف
الثالث

الخعسٍف
السابع

ألاٌ َى مؤظعت هٝذًت مالُت حّمل ِلى حزب ااىاسد الىٝذًت مً أ٘شاد ااجخمْ ،وجىٌُٙها جىٌُٙا
ّ٘اال ًٙ٢ل حٍُّمها وهمىَا في إواس الٝىاِذ ااعخٝشة للؽشَّت إلاظالمُت ،واا ًخذم ؼّىب رمت
وَّمل ِلى جىمُت اٜخفادًاتها".
اافشٗ إلاظالمي "َى مؤظعت مفشُ٘ت ججاسٍت ،ججمْ رمىا ٥وحعدثمشَا دون ا ٥لجىء لىٍام
الٙىابذ".
اافاسٗ إلاظالمُت هي "جل ٤ااؤظعاث ااالُت التي جٝىم بااّامالث ااالُت واافشُ٘ت ؤيرَا مً
ً
ااّامالث ااالُت والخجاسٍت وأِما ٥الاظدثماس و٘ٝا ألخ٣ام الؽشَّت إلاظالمُت٘ ،ال جخّامل بالشبا أخزا
ً
وِىاء ،ورل ٤بهذٗ ااداٍ٘ت ِلى الُٝم ورخال ٛإلاظالمُت وجىهير اليؽاه اافشفي مً الٙعاد،
وجد ُٞٝأٜص ى ِابذ اٜخفادي واحخماعي مم ً٢لخد ُٞٝالخىمُت الاٜخفادًت".
اافاسٗ إلاظالمُت هي " مؤظعت مالُت مفشُ٘ت وظُىت تهذٗ إلى جد ُٞٝالشبذ ،جلتزم في حمُْ
أِمالها وأوؽىتها بأخ٣ام ا٥ؼشَّت إلاظالمُت ومٝاـذَا".

مً خالٌ ما طبم وظخيخج أن املصازف إلاطالمُت هي مؤطظاث مالُت مصسفُت جلوم بدألاز الوطاظت املالُت الدؼازهُت مً خالٌ
حرب مدخساث فساد ألااملؤطظاث ألاجوظُفها ألااطدثمازها في إظاز مبادا هظام املؼازهت بهدف جحلُم الخىمُت الاكخصادًت
ألاالاحخماعُت.

 /2وؼأة املصازف إلاطالمُت ألامساحل جعوزها :مش جىىس اافاسٗ إلاظالمُت بثالر مشاخل هي:
ااشخلت رولى:
مشخلت اليؽأة وإِادة إلاخُاء
حعود بداًت الصيرفت إلاطالمُت إلى ًام
ألالى للدعوة إلاطالمُت (صدز إلاطالم )،
حُث ُع ِسفذ عماٌ املصسفُت ألااجخرث
ً
أػياال عدة في مجاٌ إًداع مواٌ بين
فساد على أطاض الثلت ألا ماهت ،أما
اطدثماز مواٌ فلد وان ألافلا لصُغتي
املؼازهت ألااملضازبت  .زم بعد ذلً جم
إوؼاء بِذ املاٌ ألاالري وان بمثابت بىً
الدألالت.
ألاما حدر خالٌ العلود الثالزت خيرة
هو إعادة إلاحُاء ألااملأطظت في ػيل
ًدىاطب مع العمل املصسفي املعاصس
ألامخعلباجه دألان املظاض باألطع

ااشخلت الثاهُت:
مشخلت الخىبُ ٞوالاهدؽاس

ااشخلت الثاهُت:
مشخلت الخىىٍش والابخ٣اس

١اهذ البذاًت الخُُٝٝت إلوؽاء أو ٥وهي ااشخلت الخالشة ،خُث جخميز بالخفابق
مفشٗ إظالمي ِام 1975في دولت الخالُت:
إلاماساث الّشبُت (مفشٗ دبي
جعوٍس ألاابخياز العدًد مً املىخجاث التي حعخبرإلاظالمي) مفاخبت إلوؽاء بى٤
بدًلت اىخجاث الفير٘ت الخٝلُذًت ظىاء في مجا٥
الخىمُت إلاظالمي في اامل٢ت الّشبُت الخمىٍل أو الاظدثماس ،خُث لم ج٢خ ٚبفُٖ الخمىٍل
العّىدًت ،ومىز رل ٤الخاسٍخ حّذ د المِشو٘ت (ااشابدت ،العلم ،إلاحاسة ،ااؽاس٠ت،
إوؽاء اافاسٗ إلاظالمُت خُث
ااماسبت ،)...بل ٜامذ بخىىٍش َزٍ الفُٖ بالخذاخل
أـبذ الّمل اافشفي إلاظالمي
ُ٘ما بين ـُٕخين أو أ٠ثر ،وأـذسث بىاٜاث ابخمان
ومؤظعاجه جىدؽش في ٠ثير مً
إظالمُت٠ ،ما ًجشي جىىٍش ـىادً ٞالاظدثماس
الذو.٥
إلاظالمُت ،وجىىٍش ـُٖ لخمىٍل مؽاسَْ البيُت
وسٔم أن ِمش الفير٘ت إلاظالمُت
الخدخُت الالصمت لخد ُٞٝالخىمُت الا ٛجفادًت في
في ؼ٣له ااّاـش لم ًخجاوص بّذ
الذو ٥إلاظالمُت ٠ئوؽاء ـىذو ٛالبنى
ً
رسبّت ِٝىدٝ٘ ،ذ خٝٝذ همىا
الخدخُت،باإللا٘ت إلى رلٜ ٤امذ اافاسٗ إلاظالمُت
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الؼسعُت التي ًلوم عليها  ،حُث واهذ
1940
البىون إلاطالمُت في ماليزًا
ألاالباهظخان  1950الىماذج ألالى
للصيرفت إلاطالمُت ،زم مصازف الادخاز
بؼماٌ مصس في مدًىت غمس عام 1963
التي لم جلم هجاحا هبيرا فدامذ ملدة
زالر طىواث زم جوكفذ.
جميزث هره املسحلت بلدز هبيرمً الخىظير
ألاالخأظير ملبادا الاكخصاد إلاطالمي ،مع
الترهيز بصفت خاصت على العمل
املصسفي باعخبازه العصب طاس ي
ألاالخعبُم العملي لهر ا الىظام  .ألاللد
طاهم في هره املسحلت العدًد مً
الاكخصادًين املظلمين في الجامعاث
ألامساهص البحور بمظاهماث خالكت في
إعادة إحُاء ألاصُاغت املبادا طاطُت
للصيرفت إلاطالمُت مً هاحُت ،ألافي إًجاد
ألاجدعُم طبل الحواز مع املهخمين مً
املمازطين للعمل املصسفي للدخوٌ إلى
املج اٌ العملي بئوؼاء مصازف إطالمُت
كادزة علىألاضع الىظسٍت موضع الخعبُم
العملي.

ً
٠بيرا لِغ ٘ٝي مً خُث الّذد
ً
ول ً٢أًما مً خُث حجم أـى٥
رمىا ٥التي جذًشَا ،ولٝذ اهفب
التر٠يز في َزٍ ااشخلت ِلى ججذًذ
ـُٖ الخمىٍل إلاظالمُت.

بالخىحه هدى ظُاظاث الخف ٤ُ٢وجىىٍشَا؛
اهدؼسث املصازف إلاطالمُت بؼيل ألااطع بدُثلم جٝخفش ٘ٝي ِلى البلذان إلاظالمُت ،بل امخذث
ًىاهُا،
إلى البلذان ٔير إلاظالمُت مثل أمشٍ٣ا ،بش
ظىَعشا ،...وجأحي في ااشجبت رولى لهزٍ الذو ٥بشٍىاهُا
التي جىحذ ٘يها خمعت بىى ٟإظالمُت بؽ٣ل ١امل،
وظبّت ِؽش بى ٤في ؼ٣ل هىا٘ز إظالمُت  .ولٝذ بلٖ
ِذد الىىا٘ز إلاظالمُت في البىى ٟالخٝلُذًت في ظىت
 2010ما ًٝاسب  350ها٘زة.
إوؽاء الّذًذ مً الهُئاث وااً ٌماث ااعاهذةوالمشوسٍت لخىىس وظالمت الّمل اافشفي إلاظالمي
وجىظُْ دابشة ِمله ،هز٠ش منها:
َُ ئت ااداظبت وااشاحّت ااؤظعاث ااالُت
إلاظالمُت؛
 مجلغ الخذماث ااالُت إلاظالمُت؛
 العى ٛااالُت إلاظالمُت الذولُت؛
َُ ئت الخفيُ ٚللبىى ٟإلاظالمي؛
 مشا٠ض إداسة العُى٥ة .
بلٖ ِذد اافاسٗ إلاظالمُت ِام  2010أ٠ثر
مً  450مفشٗ ِلى معخىي الّالم بذجم أِما٥
ًفل إلى أ٠ثر مً 800ملُاس دوالس أمشٍ٣ي  .وٍخى ْٜأن
جفل في جهاًت ظىت  2012إلى 990ملُاس دوالس أمشٍ٣ي.

ٜذ ٜذس حجم العى ٛالّااُت للخذماث ااالُت إلاظالمُت التي ًخم ُٜاظها بااىحىداث التي جخُٝذ بمبادا
الؽشَّت إلاظالمُت ب  729ملُاس دوالس أمشٍ٣ي في جهاًت ِام  ،2007أي بضٍادة بلٕذ ( (%37مما ١اهذ ِلُه في ِامت
 2006خين ١اهذ جٝذس بدىالي  531ملُاس دوالس أمشٍ٣ي ،وجمم اافاسٗ إلاظالمُت الخجاسٍت هدى ( )%74مً ااىحىداث،
بِىما ًبلٖ هفِب اافاسٗ إلاظالمُت الاظدثماسٍت ( )%12وحؽ٣ل إـذاساث الف٣ى ،)%11( ٟوخىالي ( )%3مً هفِب
ـىادً ٞالاظدثماس وؼش١اث الخ٣ا٘ل،
 /3املصازف إلاطالمُت في الدألاٌ غير إلاطالمُت
اهدؽشث اافاسٗ إلاظالمُت بؽ٣ل واظْ بدُث لم جٝخفش ٘ٝي ِلى البلذان إلاظالمُت ،بل امخذث إلى
البلذان ٔير إلاظالمُت مثل أمشٍ٣ا وبشٍىاهُا وظىَعشا ،...وجأحي في ااشجبت رولى لهزٍ الذؤ ٥ير إلاظالمُت بشٍىاهُا والتي
جىحذ ٘يها خالُا خمعت بىى ٟإظالمُت بؽ٣ل ١امل وظبّت ِؽش بى ٤في ؼ٣ل هىا٘ز إظالمُت ،أي بمجمىُ ازىان
وِؽشون بىًٝ ٤ذمىن مىخجاث مالُت إظالمُت ،وٍم ً٢جىلُذ رل ٤مً خال ٥الجذو ٥سٜم(.)3
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حدألاٌ ( :)1عدد املصازف ألاالىوافر إلاطالمُت في الدألاٌ غير إلاطالمُت.
البلذان

الّذد

بسٍعاهُا

22

الوالًاث املخحدة مسٍىُت

9

حىوب إفسٍلُا

3

طوَظسا

3

أطترالُا

2

هىدا

1

حصاز واًمان

1

أملاهُا

1

زالثا :أهداف املصازف إلاطالمية
حععى اافاسٗ إلاظالمُت ِىذ مضاولتها ليؽاواتها الخمىٍلُت والاظدثماسٍت لخد ُٞٝمجمىِت مً رَذاٗ ًمً٢
خفشَا في الىٝاه الخالُت:
/1رَذاٗ مالُت
أ -حزب الىداةْ وجىمُتها

ب -اظدثماس رمىا٥

تهدف املصازف إلاطالمُت إلى جحلُم مجموعت مً هداف املالُت التي حعىع مدى
هجاحها ،ألامً أهم هره هداف ما ًلي:
ٌّذ َزا الهذٗ مً أَم أَذاٗ اافاسٗ إلاظالمُت خُث ًمثل الؽ ٞرو ٥في ِملُت
ً
الىظاوت ااالُت٠ ،ما ٌّخبر جىبُٝا للٝاِذة الؽشُِت بّذم حّىُل رمىا ٥واظدثماسَا
بما ٌّىد باألسباح ِلى ااجخمْ وأ٘شادٍ  .لزا جٝىم اافاسٗ إلاظالمُت بجزب أٜص ى ٜذس
مً ااىاسد ااالُت مً خال ٥ججمُْ ااذخشاث ااىحىدة لذي ر٘شاد والجهاث ااخخلٙت
ً
مً ااجخمْ ،واظخخذامها في جمىٍل اليؽاواث الاٜخفادًت بما ًد ٞٝهّٙا ألصخابها
وللمفشٗ وااجخمْ.
وااىدِين و٠زا
ٌّخبر اظدثماس رمىا ٥اافذس الشبِس ي لخد ُٞٝرسباح للمعاَمين
ً
للمفشٗ بفٙخه وظُىا بين َؤالء ،لزا جدشؿ اافاسٗ إلاظالمُت ِلى اظدثماس أمىالها
في حمُْ هىاحي اليؽاه الاٜخفادي و٘ٝا ألخ٣ام الؽشَّت إلاظالمُت ،ورل ٤مً خال:٥
٠ما حععى اافاسٗ إلاظالمُت إلى جد ُٞٝمّذ ٥سبذ ًممً لها البٝاء وااىا٘عت أمام
هٍيراتها الخٝلُذًت ،مْ مشاِاة الجاهب الاحخماعي ورخالقي في مّامالتها ،فهي لِظذ
مؤطظاث خيرًت جلدم الخبرعاث ألاالخدماث املجاهُت.
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للمخّاملين مْ اافشٗ إلاظالمي أَذاٗ مخّذدةً ،جب أن ًدشؿ اافشٗ إلاظالمي
/2أَذاٗ خاـت
ِلى جدُٝٝها وهي
بااخّاملين:
حّذ الخذماث اافشُ٘ت بفٙت ِامت الىاحهت الشبِعُت للمخّاملين مْ اافشٗ ،ووظُلت
أ -جٝذًم الخذماث
َامت لجزب ااخّاملين الجذد ،وااداٍ٘ت ِلى ااخّاملين الخالُين٘ ،هي بىابت الّبىس
اافشُ٘ت
للخّامل مْ أوؽىت اافشٗ ااخخلٙت.
وجٝذم اافاسٗ إلاظالمُت ١ا٘ت الخذماث اافشُ٘ت التي جٝذمها البهى ٟالخٝلُذًتُ٘ ،ما
ِذا الخذماث اافشُ٘ت التي جخّاسك مْ أخ٣ام الؽشَّت إلاظالمُت ،باإللا٘ت إلى
خذماث جىٙشد بها ًِ مثُالتها ،هاججت ًِ اهتهاحها للىهج الؽشعي١ ،الض١اة والٝشك
الخعً وباقي الخذماث الخ٣ا٘لُت الاحخماُِت.
حععى اافاسٗ إلا ظالمُت لخى٘ير الخمىٍل الالصم للمخّاملين الزًً ًشٔبىن في جمىٍل
ب -جى٘ير الخمىٍل
اظدثماساتهم و٘ٝا ابادا الؽشَّت إلاظالمُت ،ومً أحل رل٘ ٤هي جى٘ش ِذة ـُٖ مالبمت
للمعدثمشًٍ
لىبُّت اليؽاه ااشاد جمىٍله ِلى ِ٢غ البىى ٟالخٝلُذًت التي جٝىم ِلى ـُٕت واخذة
وهي الٝشك الشبىي.
ج -جى٘ير رمان للمىدِين ًٙمل ااعدثمشون الخّامل مْ اافاسٗ التي حعدثمش بالىش ٛااؽشوِت والبْ ًذة ًِ
أظالُب الاظخٕال ٥والخذاُ  ،وحّذ العُىلت أَم ِامل ل٢عب زٝت ااىدِين٘،اافاسٗ
حعخخذم العُىلت الىٝذًت للى٘اء باخخُاحاث سخب الىداةْ الجاسٍت مً هاخُت،
واخخُاحاث اافشٗ مً اافشوٗ اث الدؽُٕلُت باإللا٘ت إلى جى٘ير الخمىٍل الالصم
للمعدثمشًٍ.
جممً اافاسٗ الخٝلُذًت رمان للمىدِين أ٠ثر مً اافاسٗ إلاظالمُت ورل ٤ألجها جى٘ش
ً ً
ِابذا زابخا ألصخاب الىداةْ ،أما اافاسٗ إلاظالمُت ٘هي جٝىم ِلى أظاط ااؽاس٠ت في
ً
ً
الشبذ والخعاسة٘ ،هي ال جممً ألصخاب الىداةْ ال ِابذا مدذدا وال ختى أـل الىدٌّت،
٘هي جخىخى الخزس في اخخُاس ااؽشوِاث راث الّابذ ااىاظب مً أحل ٠عب زٝت
ااىدِين.
 /3رَذاٗ الذاخلُت :جخمثل هداف الداخلُت للمصازف إلاطالمُت في:
ً
ً
ًلّب الّىفش البؽشي دوسا ّ٘اال في جد ُٞٝأَذاٗ اافشٗ٘ ،الّىفش البؽشي َى الزي
أ -الخىمُت البؽشٍت
ًخىلى مهمت اظدثماس رمىا ٥ااىدِت وجىمُتها.
٠ما أن الّمل اافشفي إلاظالمي ًخىلب جى٘ش ٙ٠اءاث إداسٍت مذسبت و١ىادس مؤَلت ججمْ
بين الخبرة اافشُ٘ت وااّش٘ت الؽشُِت والٙ٢اءة ااهىُت  .ولٝذ جىـلذ أ٠ثر مً دساظت
ِلمُت مُذاهُت إ٥ي أن ٔالبُت اافاسٗ إلاظالمُت ما صالذ جىاحه لآلن مؽ٣لت بؽأن جى٘ير
ال٣ىادس التي ًخىلبها الّمل اافشفي إلاظالمي ،ما ١ان له رزش العلبي في الخىبُ ٞالّملي،
وَّىد رل ٤في رظاط إلى اِخماد جل ٤اافاسٗ مىز وؽأتها ِلى الّمالت الىا٘ذة مً
البىى ٟالخٝلُذًت ،دون الاٍ جمام بالىىاحي ااّشُ٘ت الؽشُِت .
مً أحل رلٜ ٤امذ اافاسٗ إلاظالمُت بّٝذ دوساث جذسٍبُت خاـت بالّاملين ٘يها
واؼخملذ مٍّم الخىـُاث الفادسة ًِ ملخُٝاث اافاسٗ إلاظالمُت ِلى جأُ٠ذ أَمُت
إِذاد الّاملين ختى ً٣ىهىا مؤَلين لخمل سظالت َزٍ اافاسٗ.
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ً
جيؽأ ااؤظعاث بفٙت ِامت بهذٗ الاظخمشاس ،وخفىـا اافاسٗ خُث جمثل ِماد
ب -جد ُٞٝمّذ ٥الىمو
الاٜخفاد ألي دولت ،وختى حعخمش اافاسٗ إلاظالمُت في العى ٛاافشُ٘ت ال بذ أن جمْ
في اِخباسَا جد ُٞٝمّذ ٥همى ،ورل ٤ختى ًم٢نها الاظخمشاس وااىا٘عت في رظىاٛ
اافشُ٘ت.
الاهدؽاسالجٕشافي ختى جخم ً٢اافاسٗ إلاظالمُت مً جد ُٞٝسظالتها ،ال بذ لها مً الاهدؽاس بدُث حٕىي
ج-
أ٠بر ٜذس مً ااجخمْ ،وج٣ىن ٜشٍبت مً الّمالء ،لزا ٜامذ أٔلبُت اافاسٗ إلاظالمُت
الاحخماعي:
بئوؽاء ٘شوُ إظالمُت لها في دو ٥الّالم بالخاسج ،والتي جخ٣ىن مً ٠بري ااؤظعاث
اافشُ٘ت اِ٥ااُت مما ظاِذ ِلى جدىٍل اافاسٗ إلاظالمُت إلى ٜىة اٜخفادًت ٘اِلت
لمً الاٜخفاد الّالمي.
/4رَذاٗ الابخ٣اسٍت  :أصبحذ املصازف إلاطالمُت حؼيل مىافظت كوٍت في حمُع مجاالث العمل املصسفي ،ألاذلً
حالت مً حاالث الخموٍل،
بعدما أصبحذ جلدم خدماث مصسفُت إطالمُت جخميز بمسألاهت عالُت ألاجىاطب ول
فاملصازف إلاطالمُت حظعى لخحلُم الخعوز ألامواهبت املخغيراث عً ظسٍم:
ختى ٌعخىُْ اافشٗ إلاظالمي مىاحهت ااىا٘عت مً حاهب البىى ٟالخٝلُذًت في
أ -ابخ٣اس وجىىٍش ـُٖ
احخزاب ااعدثمشًٍ ال بذ أن ًى٘ش لهم الخمىٍل الالصم اؽاسَّهم ااخ جلٙت ،لزا حععى
الاظدثماس
اافاسٗ إلاظالمُت إلًجاد الفُٖ الاظدثماسٍت إلاظالمُت التي ًخم ً٢مً خاللها مً
جمىٍل ااؽشوِاث الاظدثماسٍت ااخخلٙت بما ال ًخّاسك مْ أخ٣ام الؽشَّت إلاظالمُت.
ب -ابخ٣اسوجىىٍش خذماث ٌّخمذ جٙى ٛوهجاح اافاسٗ إلاظالمُت ِلى مذي ٜذستها ِلى ث وىٍش وابخ٣اس خذماث
مفشُ٘ت٘ ،خٝذًم اافشٗ لؤل٘مل ورحىد َى الزي ٌؽبْ خاحاث ِمالبه.
مفشُ٘ت
ومً أحل رل ٤جٝىم اافاسٗ إلاظالمُت وبؽ٣ل م٢ث ٚبالبدث ًِ أظالُب وٜىاِذ
حذًذة ،وأهىاُ مبخ٢شة مً الخذماث اافشُ٘ت جخىا٘ ٞوحجم الاخخُاحاث ااخىامُت
للّمالء ،و٠زا الاَخمام بالخىىٌْ والخميز وحزب ِمالء حذد.
مً حهت أخشي ٘ئن ابخ٣اس وجىىٍش مىخجاث حذًذة ً٢عب اافشٗ زٝت واومئىان
ِمالبه ،مما ًضٍذ مً ٜذسجه الخمىٍلُت وحّضٍض ٜىجه الخىا٘عُت ،لِ ً٢لى اافاسٗ
إلاظالمُت أن جخىخى الخزس وأن جلتزم بأخ٣ام الؽشَّت إلاظالمُت في جىىٍش مىخجاتها.

كابمة مصعلحاث املحوز ألاٌ
ااقهلر باإلهجليزًت

اافىلر بالّشبُت

Islamic Bank
Islamic Banking System
Usury
Interest
Ethical Rules
Profit and loss sharing

اافشٗ إلاظالمي
الىٍام اافشفي إلاظالمي
الشبا
الٙابذة
المىابي رخالُٜت
الٕىم بالٕشم
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املحوز الثاوي :العملُاث املصسفُت الخاصت بخعبئت مواٌ :الحظاباث املصسفُت
أألاال :مصادز مواٌ الداخلُت في املصازف إلاطالمُت
ًٝفذ بمفادس رمىا ٥الذاخلُت (خٝى ٛاالُ٢ت )ااىاسد ااالُت ااخاخت لالظدثماس بهُ٣ل الخمىٍل باايزاهُت والتي
ًمخل٢ها اافشٗ ،وهي ااقادس التي ٌّخمذ ِليها اافشٗ إلاظالمي في بذء خُاجه ،زم ٌعخمش دوسَا مْ احعاُ أوؽىخه
وِملُاجه.
 /1زأض املاٌ
أ  -حعسٍف زأض املاٌ
"ًخمثل سأط ااا ٥في ُٜمت رمىا ٥التي ًمّها ااعدثمشون جدذ جفشٗ اافشٗ في بذاًت وؽاوه وٜذ ً٣ىن
ً
َؤالء أشخاـا وبُُّين أو اِخباسٍين ،وٍ و ٜابل للخٕير ورل ٤بىشح أظهم حذًذة لال٠خخاب "٘.هى ااىسد رو ٥الزي
ًبذأ به اافشٗ وؽاوه ،وَى ًمثل وعبت لئُلت مً إحمالي مفادس أمىا ٥اافشُٗ ،وَعخخذم حضء ٠بير مىه في ؼشاء
ااىحىداث الثابخت ١ااباوي ،ورحهضة وااّذاث ؤيرَا.
ب -أهمُت زأض املاٌ

جبرص أَمُت سأط الما ٥في اافاسٗ إلاظالمُت مً خال ٥الىٝاه الخالُت:
 جى٘ير الخماًت ورمان؛ خُث ٌعخخذم سأط ااا٠ ٥ش٠يزة المخفاؿ الخعابش في خالت خذوثها ،وبزل٘ ٤هى ـمامأمان أمام ااخاوش التي ًخّشك لها اافشٗ؛
 جى٘ير الخمىٍل الالصم للمفشٗ اماسظت أِماله ووؽاوه وجد ُٞٝأَذا٘ه٠ ،مارـى ٥الثابخت.

ٌّخبر اافذس رظاس ي لخمىٍل

 ٌّخبر مؤؼش لمان واظخٝشاس؛ خُث حّمذ الٝىاهين والخّلُماث التي جفذسَا الهُئاث الشٜابُت إلى ٘شك مجمىِتمً ااؤؼشاث ااالُت ِلى البىى ،ٟوِادة ما ً٣ىن ِىفش سأط ااا ٥أخذ اا٣ىهاث رظاظُت في خعاب َزٍ
ااؤؼشاث.
/2الاحخُاظاث
أ  -حعسٍف الاحخُاظاث
"هي اابالٖ ااٝخىّت مً ـافي رسباح الٝابلت للخىصَْ ،والتي جذِم ااش٠ض ااالي للبى ٤وجد َٙسأظماله مً أي
اٜخىاُ ،وفي خالت وٜىُ خعاسة ما ،وج٣ىن مبالٕها مً خ ٞااعاَمين ،ألجها حٕىي مً رسباح التي ١ان مً ااٙشوك
أن جىصُ ِليهم".وَُذهٝعم إلى ِذة أهىاُ أَمها:
 الاحخُاط اللاهووي :وَى الزي ً٣ىن ُ٘ه اافشٗ ملتزما بخ٣ىٍىه بد٢م الٝاهىن الزي ًفذسٍ البى ٤ااش٠ضي بهزاالخفىؿ ،ورل ٤مً أحل جذُِم مش٠ضٍ ااالي وصٍادة ٜذسجه ِلى الى٘اء بالتزاماجه اججاٍ آلاخشًٍ.
 الاحخُاظي هظامي َ :ى ِباسة ًِ خعاب ال ً ٚسله الٝاهىن ولً ً٢مّه ااؤظعىن ٜفذ حّضٍض سأظما٥اافشٗ ،وٍم ً٢لهزا الخعاب أن ًخمْ لىٙغ الؽشوه٠ ،أن ًىق ِلُه الٝاهىن الخأظِس ي وٍبين وعبت
رسباح التي جدى ٥إلى َزا الخعاب.
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ً
جٝذًش إداسة
 الاحخُاظي الاخخُازي َ :ى الزي ًدخ َٙبه اافشٗ اخخُاسٍا وَّخمذ مٝذاس َزا الاخخُاوي ِلىاافشٗ إلى الخاحت إلُه في ااعخٝبل ،وٍدخ َٙبمثل َزا الاخخُاوي لخٕىُت الىٝٙاث ااخىّٜت في ااعخٝبل.
ب  -أهمُت الاحخُاظاث في املصازف

 حعاِذ الاخخُاواث ِلى جٝىٍت ااش٠ض ااالي وجضٍذ مً ٜذسة اافشٗ ِلى مىاحهت ااخاوش وجدعين ولُّخه فيالعىٛ؛
ً
ً
ً
 حّخبر الاخذًاواث ِامال مً ِىامل الممان باليعبت للمىدِين ،ودسِا واُٜا لشأظما ٥اافشٗ؛ حعاِذ الاخخُاواث ِلى خماًت اافشٗ مً رصماث الاٜخفادًت. /3املخصصاث
أ  -حعسٍف املخصصاث
ااخففاث هي مبالٖ جخفم مً مجمل الشبذ اىاحهت خىش مدخمل الىٜىُ خال ٥الٙترة ااالُت ااٝبلت٠٥ ،ىه
ال ً٣ىن مّلىم ااٝذاس أو وٜذ الخذور بذٜت  .جخخل ًِ ٚاافشو٘اث الذوسٍت التي ًخم ُٜاظها وجدذًذَا ِلى وحه
الذٜت ،وٍخم جدمُلها ١املت أو حضء منها ِلى إًشاداث الٙترة ،وخعب هفُبها.
أما رسباح اادخجضة ٘هي "حضء مً رسباح التي ًخم اخخجاصَا بٝشاس مجلغ إلاداسة و جشخُلها إلى دوساث الخٝت
مً أحل اظخخذامها في جىظُْ وؽاه اافشٗ أو جمىٍل اظدثماساث حذًذة؛ مما ٌّىي اافشٗ ٜىة اىا٘عت اافاسٗ
وااؤظعاث رخشي"،وهي هفِب مً أسباح ااعاَمين ولِغ مً أسباح ااىدِين.
جىحذ ِذة أهىاُ للمخففاث التي ًٝىم اافشٗ بخ٣ىٍنها مً أحل مىاحه ة رخىاس مً أَمها  :مخففاث
إلاَخال ،ٟمخففاث ااؤوهاث ،مخففاث مخاوش الاظدثماس.
ب -أهمُت املخصصاث

إن الٕشك مً ااخففاث َى حٕىُت الخعابش التي ًم ً٢أن ًخّشك لها اافشٗ ،و٠زل ٤لٕشك لمان
خٝى ٛااىدِين في خالت اهخٙاك ُٜمت رـى ٥التي ٌعدثمش ٘يها اافشٗ مىاسدٍ ٠ .ما حعخخذم في حّضيص ااش٠ض ااالي
ً
للمفشٗ وججذًذ رـى ٥أو ؼشاء رـى ٥الجذًذة؛ وااداٍ٘ت ِلى بٝاء سأط ااا ٥ظلُما.
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زاهُا :مصادز مواٌ الخازحُت في املصازف إلاطالمُت
 ،والتي

جخمثل مفادس رمىا ٥الخاسحُت في اافاسٗ إلاظالمُت في رمىا ٥التي ًخلٝاَا اافشٗ مً الخاسج
ً
جدؽ٣ل أظاظا مً الىداةْ بمخخل ٚأهىاِها ،خُث حّخبر أَم ااىاسد ااالُت للمفاسٗ ِامت وإلاظالمُت خاـتٔ ،ير أن
ً
َزٍ رخيرة جٝىم بخىٌُٙها بىشٍٝت مٕاًشة و٘ٝا ابذأ ااؽاس٠ت بخالٗ البىى ٟالخٝلُذًت التي جدفش جىٌُٙاتها في
إلاٜشاك بٙابذة.
 /1الوداةع
أ -ألاداةع جحذ العلب
 حعسٍف اٌألاداةع جحذ العلب (الحظاباث الجازٍت)هي رمىا ٥التي ًىدِها أصخابها لذي اافشٗ إلاظالمي والزي ًخّهذ بشدَا أو سد ُٜمتها دون ٘ابذة أو ِابذ،
وجبٝى جدذ جفشٗ أصخابها بدُث ًم٢نهم اللجىء إليها متى ؼاءوا وبذوهئخىاس معب . ٞوٍمثل َزا الىىُ مً الىد اةْ
أٜل وعبت مٝاسهت باألهىاُ رخشي ٌ.عخىُْ اافشٗ اظخخذام َزٍ الىداةْ ،وحّذ رسباح ااخدٝٝت ًِ وشٍ ٞحؽُٕل
ً
َزٍ رمىا ٥مً خ ٞااعاَمين ولِعذ مً خ ٞأصخاب الىداةْ  .جىبُٝا للٝاِذة الٝٙهُت "الخشاج بالممان "
٘المامً لص يء ًد ٞله الخفىِ ٥لى ما جىلذ ِىه مً مىاْ٘ وإًشاداث ،وإرا خذزذ الخعاسة جدملها اافشٗ.
 أهمُت الوداةع جحذ العلبً
 جمثل مفذسا مً اافادس ااجاهُت في اافاسٗ إلاظالمُت؛ رمش الزي ًؤدي إلى صٍادة الّابذ مً حؽُٕل
َزٍ ااىاسد واظدثماسَا في مؽاسَْ دون أن جؤزش ِلى ظُىلتها؛
 جدمل ـٙت الذًمىمت ٘هي مخى٘شة لذي المـشٗ بؽ٣ل دابم ومعخمش؛
ً م ً٢اظدثماسَا في مجاالث مخخلٙت منها  :مىذ الٝشوك الخعىت ،جمىٍل ااؽاسَْ الاحخماُِت ،وؽش
ال٢ٙش إلاظالمي ودِم ااؤجمشاث الّلمُت ووؽش ربدار وال٢خب التي لها ِالٜت بالبىى ٟإلاظالمُت
ؤيرَا.
ب -الوداةع الاطدثمازٍت (حظاباث الاطدثماز)
 حعسيف الوداةع الاطدثمازٍتهي رمىا ٥التي ٌّهذ بها الّمُل للمفشٗ مً أحل اظدثماسَا وجىٌُٙها اذة مُّىت ،ج٣ىن في ؼ٣ل ِٝذ
ً
مماسبت خُث ً٣ىن الّمُل سب ااا ٥واافشٗ مماسبا ،وٍٝابل َزا الىىُ مً الىداةْ في البىى ٟالخٝلُذًت الىداةْ
ألحل ٔير أن اافاسٗ إلاظالمُت ال جمم ن ال أـل الىدٌّت وال الّابذ  .والٝاِذة الٝٙهُت ااىبٝت في َزا الىىُ هي
ٜاِذة الٕىم بالٕشم٘ ،الّمُل ًدفل ِلى الشبذ (الٕىم) وٍخدمل الخعاسة (الٕشم) إرا وّٜذ.
 أهواع الوداةع الاطدثمازٍتجمثل وعبت الىداةْ الاظدثماسٍت أِلى جىٌُ ٚمالي في اافشٗ إلاظالمي وهي جخخلٚ
(بين  %74إلى  .)%95وٍىحذ َزا الىىُ مً الىداةْ ِلى ؼ٣لين ٠ماًلي:
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مً بى ٤إظالمي ألخش،

 الوداةع الاطدثمازٍت املعللتً :خى٘ ٥يها ااىدُ (سب ااا ) ٥اافشٗ (ااماسب) باظدثماس أمىاله في أي مً
ااؽشوِاث التي ًشاَا َزا رخير مىاظبت ،و ً٣ىن َزا الخعاب آلحا ٥مخخلٙت ،وال ًجىص لفاخب الىدٌّت
أن ًٝىم بسخبها أو بسخب حضء منها ٜبل جهاًت ااذة اادذدة ،وبزلً ٤أخز َزا الىىُ خ٢م ااماسبت
الؽشُِت .لزا ًىلِ ٞليها اظم خعاباث ااؽاس٠ت أو خعاباث ااماسبت ٔ .البا ما جٝىم اافاسٗ إلاظالمُت
بخلي أمىا ٥أصخاب الخعاباث الاظدثماسٍت بأمىا ٥أ صخاب خٝى ٛاالُ٢ت في اافشٗ وَعخدَ ٞؤالء
ً
سبدين أخذَما بفٙتهم مماسبا ،وآلاخش بفٙتهم أسباب ما ٥في ااماسبت.
 الوداةع الاطدثمازٍت امللُدة :وهي الىداةْ التي ٌؽتره أصخابها ِلى اافشٗ اظدثماسَا في مجاالث مُّىت
ً
واذة مدذدة ،ولهم سبدها وِليهم خعاستها في إواسااماسبت ااُٝذة  .ألاًىحذ َزا الىىُ مً الىداةْ ٔالبا
لخمىٍل ااؽشوِاث الاظدثماسٍت مخىظىت رحل ،وهي جد ٞٝميزة ِذم خمىِها ليعبت الاخخُاوي الىٝذي
التي ًٙشلها اافشٗ ااش٠ضي .جذاس َزٍ الخعاباث إما ِلى أظاط ااماسبت ،وإما ِلى أظاط و١الت بأحش.
 أهمُت الوداةع الاطدثمازٍت جمثل َزٍ الىداةْ أَم مفذس خاسجي اىاسد اافاسٗ إلاظالمُت. جمثل العىذرظاس ي لّملُاث البى ٤إلاظالمي ،وهٝىت جميزالّمل اافشفي إلاظالمي.ً
ً
 جمثل ًوِاء معخٝشا وزابخا لخمىٍل أوؽىت اافشٗ إلاظالمي واظدثماساجه ١ىجها مدذدة و٘ ٞآحا ٥وؼشوه
ِٝذ الىدٌّت.
ج -الوداةع الادخازٍت (حظاباث الادخاز)
حعسٍف الوداةع الادخازٍتهي رمىا ٥ااىدِت لذي اافشٗ ٜفذ ادخاسَا لىٜذ الخاحت إليها ،وجٝىم اافاسٗ بىىِيها إلاظالمُت
والخٝلُذًت بٙخذ خعاباث ادخاس (جى٘ير) ومىذ أصخابها د٘اجش لخُُٝذ مسخىباتهم وإًذاِاتهم.
ًخير اافشٗ ـاخب َزٍ الىدٌّت بين أن ًىدِها في خعاب الاظدثماس بااؽاس٠ت في رسباح و٘ٝا لّٝذ مماسبت
ً
ً
مىل ٞأو مُٝذ ،أو ًىدُ حضءا منها في خعاب الاظدثماس وٍتر ٟالجضء آلاخش اٝابلت السخب و٘ٝا لالخخُاحاث ،أو ًىدُ
َزٍ الىدٌّت بذون أسباح مْ لمان أـلها ،وبزل٣ً ٤ىن خ٢مها خ٢م الىداةْ جذث الىلب.
 أهواع الوداةع الادخازٍتًخميز َزا الىىُ مً الىداةْ بفٕش حجمه مٝاسهت باألهىاُ رخشي؛ ألاًم ً٢أن هميز بين هىِين:
ً
 ألاداةع ادخازٍت مع الخفوٍض باالطدثماز  :وَعخدَ ٞزا الىىُ هفِبا مً الشبذ ،وٍدعب الّابذ مً الشبذ أو
الخعاسة ِلى أٜل سـُذ ؼهشي ،وٍد ٞللمخّام ٥إلاًذاُ أو السخب في أي وٜذ ؼاء ٘ .هي ججمْ بين
خفابق الىدٌّت جدذ الىلب وخفابق الىدٌّت الاظدثماسٍت؛
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ً
 ألاداةع ادخازٍت دألان الخفوٍض باالطدثماز  :ال ٌعخدَ ٞزا الىىُ ِابذا ختى ولى والذ مذة إًذاِها ألجها ٔير
ٜابلت لالظدثماس مً وشٗ اافشٗ إلاظالميِ ،لى ِ٢غ البىى ٟالذٜلُذًت .
وُ٘ما ًلي مٝاسهت بين مخخل ٚأهىاُ الىداةْ في اافاسٗ إلاظالمُت.
الجدألاٌ( :)2ملازهت بين مخخلف أهواع الوداةع في املصازف إلاطالمُت
ألاداةعخحخالعلب

عىصس امللازهت

ألاداةع اطدثمازٍت

ألاداةع جوفير

أصل العلد

ٜشك خعً

مماسبت مىلٝت

مماسبت مىلٝت

مماسبت مُٝذة

الهدف مً الحظاب

السخب وإلاًذاُ

الاظدثماس+الشبذ

الاظدثماس+الشبذ

الاظدثماس+الشبذ

صاحب الحظاب

أي شخق

معدثمش ـٕير

معدثمش

معدثمش ٠بير

الحد دوى للسصُد املؼازن في

ٔير مدذد

ـٕير حذا

ـٕير

٠بير

السبح
املؼازهت في السبح

ٔير مؽاسٟ

مؽاسٟ

مؽاسٟ

مؽاسٟ

املؼازهت في الخعازة

ٔير مؽاسٟ

مؽاسٟ

مؽاسٟ

مؽاسٟ

وظبت املؼازهت في الاطدثماز

ال ش يء

مىخٙمت

مخىظىت

مشجّٙت

وظبت املؼازهت في السبح

-

مىخٙمت

مخىظىت

مشجّٙت

املدة

ٔير مدذودة

ؼهش

سبْ ظىت

إلاًداع

ٔير مدذد

ٔير مدذد

بّٝذ حذًذ

بّٝذ حذًذ

السحب

ٔير مدذد

لها ؼشوه

لها ؼشوه

سبْ ظىت أو خعب
ااؽشوُ

ٔير مخذد

 /2صىادًم الاطدثماز إلاطالمية
أ -حعسٍف صىادًم الاطدثماز
حّخبر الفىادً ٞالاظدثماسٍت أخذ أَم روُِت الادخاسٍت في الفىاِت اافشُ٘ت إلاظالمُت ،جخلخق ٘٢شتها في
ُٜام ِذد مً ااعدثمشًٍ بخجمُْ أمىالهم وإًذاِها لذي اافشٗ مً أحل إداستها  ٥جد ُٞٝااضاًا التي ال ًم ً٢لهم
جدُٝٝها مىٙشدة؛مما ٌعاِذ ِلى جٝلُل ااخاوش التي ًخّشلىن لها.
وجخخل ٚالفىادً ٞالاظدثماسٍت إلاظالمُت ًِ الخٝلُذًت في التزامها بمىابي الؽشَّت إلاظالمُت وهي حّشٗ
٠ما ًلي":رل ٤الفىذو ٛالزي ًلتزم ُ٘ه بالمىابي الؽشُِت التي جخّل ٞباألـى ٥والخفىم والّملُاث ُ٘ه ،وبخاـُت
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ً
ما ًخّل ٞبخدشٍم الٙابذة ،و جٍهش َزٍ المىابي في وؽشة إلاـذاس التي جمثل إلاًجاب الزي بىاءا ِلُه ٌؽتر ٟااعدثمش
في الفىذو ٛو في رخ٣ام والؽشوه التي ًىِ ْٜليها الىش٘ان ِىذ الا٠خخاب".
ب -أهمُت صىادًم إلاطدثماز
وجخمثل أَمُت ـىادً ٞالاظدثماس باليعبت للمفاسٗ إلاظالمُت ُ٘ما ًلي:
 جمثل أوُِت ادخاسٍتً ،م ً٢للمفاسٗ مً خاللها أن ججزب مذخشاث ر٘شاد وااؤظعاث ،لخىٌُٙها في مؽاسًَْ
جدِ ٞٝابذا ًٙى ٛالّابذ الزي جدٝٝه مً اظدثماس الىداةْ.
ً
ً
 جمثل مىسدا مادًا خاسج اايزاهُت. حعاَم في جشؼُذ ثوٌُ ٚرمىا ٥مً خال : ٥جى٘ير الخبرة الٙىُت في اجخار الٝشاس الاظدثماسي ،جخُٙن ج٣الُٚالاظدثماس ومخاوشٍ ِبر جىىَْ اادٍٙت الاظدثماسٍت ،حصجُْ الاظدثماس الخُٝٝي مً خال ٥ـُٖ الخمىٍل إلاظالمُت.
ج -أهواع صىادًم إلاطدثماز
ً
َىاِ ٟذة أهىاُ مً الفىادً ٞإلاظالمُت ًم ً٢جفيُٙها و٘ٝا اُّاس رـى ٥ااعدثمشة إلى ماًلي:
 صىادًم طهم إلاطالمُت ٌّ :خبر َزا الىىُ مً الفىادً ٞإلاظالمُت خذًث اليؽأة ،خُث ًٝىم مذًش َزاالفىذو ٛبخىحُه رمىا ٥ااجخمّت مً اؼترا١اث ااعدثمشًٍ إلى ؼشاء ظلت مً أظهم ؼش١اث ًخخاسَا
بىشٍٝت جد ٞٝأَذاٗ الفىذو ٛمً خُث الّابذ وااخاوشة؛
ً
 صىادًم الظلع  :وهي الفىادً ٞالتي ً٣ىن أظاط وؽاوها ؼشاء العلْ بالىٝذ زم بُّها باألحل هٍشاّ
لخفىـُت الفىذو ،ٛولشوسة أن ج٣ىن ااخاوشة ُ٘ه ٜابلت للُٝاط بذٜت  .وأن ً٣ىن ِب َُذ ااذًش ما ًم٢ىه
مً جىحُه رمىا ٥في الفىذو ٛبىشٍٝت جد ٞٝأ٠بس ٜذس مً العُىلت  ..وحّمل ـىادً ٞالعلْ بفُٕت البُْ
ألحل أو ااشابدت أو العلم ،و١ل جل ٤الفُٖ ٜابلت للخىبُ ٞفي أظىا ٛالعلْ الذولُت.
 صىادًم الخأحيرٌّ :خمذ ِمل ـىادً ٞالخأحير ِلى امخال ٟالفىذو ٛلؤلـى ٥ااؤحشة ااىلذة للذخل  ،مثلااّذاث والعُاساث والىابشاث  ...وثخخل ٚالفىادً ٞباخخالٗ ِٝىد إلاًجاس٘ ،بّمها ًٝىم ِلى ِٝذ إلاًجاس
ااّخاد ،وفي َزٍ الخالت ًخدمل الفىذو ٛمخاوش زمً رـىِ ٥ىذ اهتهاء الّٝذ ،وٜذ ج٣ىن ِلى ـٙت
ً
إلاًجاس ااىخهي بالخملُ ،٤وفي َزٍ الخالت حٕىي إلاًشاداث ُٜمت رـل ١امال.
 /3الصىون إلاطالمُت
أ -حعسًف الصىون إلاطالمُت ألاأهمُتها
الف٣ى ٟحمْ( ـ )٤وحّني ؼهادة أو وزُٝت أو معدىذ  .وحّشٗ الف٣ى ٟبأجها ؼهاداث أو وزاب( ٞأوسا ٛمالُت )
اظمُت أو لخاملها ،مدعاوٍت الُٝمت ،جمثل خٝى ٛملُ٢ت ؼاةّت في أـى ٥أو أُِان أو مىاْ٘ أو خذماث أو خٝىٛ
مالُت ،أو خلُي مً بّمها أو ١لها  ،خعب ؼشوه مُّىتِ ،ىذ إـذاسَا أو بّذ اظخخذام خفُلتها باال٠خخاب ٘يها،
وَؽتر ٟخملتها في أسباح وخعابش ااىحىداث التي جمثلها  .وهي ٜابلت للخذاو ،٥ما لم جمثل هٝذا أو دًىا مدما  .وال جمثل
الف٣ى ٟدًىا لخاملها في رمت مفذسَا ،وَّخمذ إـذاسَا ِلى ِٝذ مً الّٝىد الؽشعي ة ،وجٙفل وؽشة إـذاسَا
خٝى ٛوالتزاماث أوشا٘ها ،وجخميز بالخفابق الخالُت:
١ ىجها وزاب ٞاظمُت أو لخاملها ،جفذس بٙئاث مدعاوٍت الُٝمت إلزباث خ ٞمال٢ها ُ٘ما جمثله مً خٝىٛ
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في ااىحىداث وااىاْ٘ الفادسة مٝابلها.
 جفذس بّٝذ ؼشعي ولىابي ؼشُِت بين أوشا٘ها وٍدذد الّٝذ ػسوه جذاولها وإداستها .
ٌ ؽتر ٟخابض الف٣ى ٟفي رسباح بيعبت مخِ ٞٙليها ومدذدة في وؽشة إلاـذاس ،وٍخدمل الخعابش بٝذس
ُٜمت الفٝ٘ ٤ي ،وله الخ ٞفي هاجج الخفُٙت.
 جفذس الف٣ىِ ٟلى ؼ٣ل أوسا ٛمالُت ،وٍ ْٝإـذاسَا بىاء ِلى أظاط أخذ ِٝىد ٘ٝه ااّامالث
ولىابىها الؽشُِت.
 حّخمذ ٜابلُتها للخذاوِ ٥لى ما ًمثله الف ٤مً ملُ٢ت في رُِان أو ااىاْ٘ أو الخذماث أو الخٝىٛ
ااالُت ،وِلى صخت وؼشُِت الّٝىد ااعخخذمت مّها.
ً
 ال جمثل الف٣ى ٟدًىا لخاملها ِلى ُمفذسَا٠ ،ما َى الخا ٥في العىذاث  .بل جمثل خفت ؼاةّت في
ملُ٢ت مىحىداث جذس ِابذا مً الاظدثماس .
جٝىم اافاسٗ إلاظالمُت ٜفذ جى٘ير مىاسد مالُت حعاِذَا في جد ُٞٝأَذا٘ها وإهجاص مؽاسَّها بئـذاس أهىاُ مخخلٙت
مً الف٣ى ٟالتي جدىاظب مْ لىابي الّمل اافشفي إلاظالمي ،وَزٍ الف٣ى ٟهي ِباسة ًِ وزُٝت بُٝمت مالُت
ً
مُّىت جفذسَا مٝابل دْ٘ الُٝمت اادذدة بها ٜفذ جد ُٞٝأٔشاك مُّىت  .وحّخبر َزٍ الف٣ى ٟبذًال للعىذاث التي
ً
جفذسَا البىى ٟالخٝلُذًت٘ ،هي ال جمثل دًىا في رمت مفذسَا لخاملها ،باإللا٘ت ل٣ىجها حؽاس ٟفي الشبذ ِلى أظاط
ؼش٠ت ااٝاسلت (ااماسبت) خعب الؽشوه الخاـت ب٣ل إـذاس،وهي ٜابلت للخذاو ٥في رظىا ٛإلاظال

مُت و٘ٝا

لمىابي الؽشَّت إلاظالمُت.
ب -الفسق بين الصىون ألا دألااث املالُت خسى
 الفسق بين الصىون ألا طهمحؽتر ٟالف٣ى ٟمْ رظهم في خاـُت أن ١ليهما خٝىِ ٛلى ااؽاُ في مىحىداث مخىىِت ،اٜخىِذ بٕشك
الاظدثماس ،ومً زم جىصَْ رسباح ِلى خامليها ٠ .ما أن ااىج وداث جذاس مً حاهب حهت مُّىت ج٣ىن معئىلت ٜبل خملت
رظهم والف٣ى.ٟ
وجخخل ٚالف٣ى ًِ ٟرظهم في أن العهم ًمثل في الّادة ملُ٢ت ِلى ااؽاُ في ؼش٠ت مُّىت ،وفي أن خامل
ً
العهم له خٝى ٛمباؼشة ِلى إداسة الؽش٠ت٘ ،له ـىث في حُّين إلاداسة وِضلها٠ ،ما أن له ـىجا في إٜشا س الخعاباث
ً
الخخامُت وجىصَْ رسباح؛ ٘مال ًِ أن العهم ًمثل خفت ِلى ااؽاُ في مىحىداث أ٠ثر مً ؼش٠ت معاَمت ،ورل٤
خين ً٣ىن العهم خفت في ؼش٠ت ٜابمت ،راث ؼش١اث جابّت  .ول ً٢العهم ال ٌّىي خامله خٝىٜا مباؼشة في إداسة
الؽش١اث الخابّت ،ولٌّ ً٢ىُه خٝى ٛللخأزير ِلى إداسة الؽش١اث الخابّت مً خال ٥جأزيرٍ ِلى إداسة الؽش٠ت رم.
وفي الّادة ًمثل الف ٤خٝىٜا في مىحىداث مخىىِت ،بّمها ٜذ ً٣ىن خٝىٜا ِلى ااؽاُ في ؼش١اث (أظهم)
وبّمها أُِان حعخٕل مباؼشة بمّش٘ت مذًش الاظدثماس ٠ .ما أن ِالٜت خامل الف ٤بمذًش الف٣ى ٟجخخلًِ ٚ
ِالٜت حامل العهم بئداسة الؽش٠ت٘ ،دامل الف ٤لِغ له الخ ٞفي حُّين إداسة الف٣ى ٟوال ِضلها ،وإن ١ان له الخٞ
في بُْ ـ٢ه إلى الٕير ،جماما ٠ما ًد ٞلخامل العهم بُّه إلى الٕير.
والخالـت أن الّالٜت بين خامل الف ٤وااماسب ًد٢مها ِٝذ مماسبت الجمْ ،التي ًٝىم ااماسب ٘يها
باظدثماس أمىاِ ٥ذد ٠بير مً أصخاب رمىا ،٥الزًً ًذخلىن وٍخشحىن مً ااماسبت ًِ وشٍ ٞبُْ وؼشاء الف٣ى.ٟ
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العىذ خِ ٞلى الؽُىُ في دًً هٝذي ً٣ىن سبىٍا ِلى رٔلب ،وبالخالي٘ ،ئن خامل العىذ ًدفل ِلى
خفخه مً الٙابذة أو الشبا ااذٗوِت ِلى العىذ ،وٜذ ً٣ىن ظّش الٙابذة زابخا ،وبالخالي ً٣ىن الذخل مً العىذ زابخا
٠زل ،٤وٜذ ً٣ىن مخٕيرا ،مما ًجّل الذخل مً العىذ مخٕيرا  .وبالخالي ٘ئن خُاصة العهم وججاسجه خشام ،لىٜىُ سبا
الٝشك اادشم.
أما الف٘ ٤هى خِ ٞلى الؽُىُ في مىحىداث معدثمشة ً٣ىن بّمها ُ ًىها وبّمها دًىها وهٝىدا  .وظىدىاو٥
اخخىاء مىحىداث الفِ ٤لى الذًىن ومذي جأزيرٍ ِلى حىاص جمل٢ه وجذاوله.
ج -أهمُت الصىون
 .ومً ااالخَ أن
الٕشك مً وساء الف٣ىَ ٟى حمْ رمىا ٥مً أصخابها واظخخذامها في الاظدثماس
الاظدثماس بفٙت ِامت ااٝفىد مىه اظخدذار مىحىداث مىخجت وخلىها مْ بّمها البّن ،في إواس وؽاه
اٜخفادي  :إهخاجي (إهخاج العلْ والخذماث ) أو ججاسي (ؼشاء وبُْ العلْ والخذماث ) .وااٝفىد باالظدثماس في خالت
الف٣ىَ ٟى اٜخىاء ااىحىداث ااذسة للذخل ،بعبب ١ىجها مىٌٙت في هىُ مً اليؽاه الاٜخفادي َ .زا الاٜخىاء ًيهئ
لٝىا ُ رِما ٥الخفىِ ٥لى ااىحىداث ااىلىبت لليؽاه بأٜل ج٣لٙت جمىٍل مم٢ىت٠ ،ما ًيهئ لخملت الف٣ىٟ
ااؽاس٠ت في الذخل الىاحم ًِ اليؽاه الاٜخفادي.
ومً أمثلت رل ،٤أن ًخم إـذاس ـ٣ى ٟحعخخذم خفُلتها في اٜخىاء آالث وجأحيرَا إلى مفىْ إحاسة مىتهُت
بالخملُ ،٤أو اٜخىاء وابشاث وبُّها بثمً آحل إلى ؼش٠ت ويران ،أو اٜخىاء مباوي والذخى ٥بُٝمتها في مؽاس٠ت مْ ؼش٠ت
ـىاُِت أو ججاسٍت .ورمثلت في رل٠ ٤ثيرة.
د -أهواع الصىون:
والف٣ى ٟلها أهىاُ ِذًذة ،وٍم ً٢جىلُ ٚمخخل ٚالفُٖ البخ٣اس ـُٖ حذًذة بما ال جخّاسك مْ أخ٣ام الؽشَّت
إلاظالمُت؛ وٜذ ر٠شث َُئت ااشاحّت للمؤظعاث ااالُت إلاظالمُت منها أسبّت ِؽش هىِا .ومً أهىاُ الف٣ى ٟما ًلي:
 صىون إلاحازة :ـ٣ى ٟإلاحاسة جخّل ٞباألُِان ورـى ٥ااؤحشة ،وجدمل ُٜما مدعاوٍت ،وٍفذسَا مال ٤الّينااؤحشة أو وُ٠له  .ومٝفىد ااّاملت َى بُْ الّين ااؤحشة ًِ وشٍ ٞالف٣ى ٟلُفبذ خاملىَا َم مال ٟرـل
و٠زل ٤ااعخُٙذون مً سَْ جأحيرٍ ،بٝذس أهفبت الف٣ى ٟالتي ًدملها ١ل واخذ في رـل ااؤحش .وِلى ظبُل
ااثاً ٥م ً٢أن ج٣ىن َىال ٤بىاًت مؤحشة ،وٍ٣ىن دخلها الؽهشي أو العىىي َى ِابذ خملت الف٣ى ٟالزًً
ٌّخبرون ؼش١اء في ملُ٢ت البىاًت ،وباإللا٘ت إلى ِابذ إلاًجاس ٘ئن خامل الفً ٤م٢ىه بُْ الف.٤
 صىون الظلم َ :زٍ الف٣ى ٟجدمل ُٜما مدعاوٍت ًفذسَا باةْ مىخجاث العلم أو وُ٠له وٍدفل بزلِ ٤لىسأط ما ٥العلم ٘خفبذ ظلّت العلم مملى٠ت لخاملي الف٣ى . ٟوٍ٣ىن بخٝذًم ١امل ُٜمت العلّت ااخِ ٞٙليها
الظخالمها م ظخٝبال و٘ٝا لىٜذ ومىاـٙاث مخِ ٞٙليها  .وَعاِذ جٝذًم الخمىٍل ب٣امله ااىخج ِلى جى٘ير ااا٥
الالصم لخمىٍل الّملُاث إلاهخاحُت وجى٘ير ااىخج في حاهب الّشك ،وجٝلُل العّش في حاهب الىلب ِ٘ .عهم بزل٤
في جى٘ير أظباب الشخاء الاٜخفادي بضٍادة إلاهخاج وجخُن العّش بما ًد ٛ ٞالشبذ للمؽتري والباةْ  .وَىال ٤ما
ٌعمى بالعلم ااخىاصي وَى اجٙا ٛااؽتري مْ حهت أخشي ِلى بُّها ااىخج ااخِ ٞٙلُه في اجٙاُٜت العلم رو.٥
 صىون الاطخصىاع َ:زٍ الف٣ى ٟجدمل ُٜما مدعاوٍت ًفذسَا الفاوْ أو ااخّهذ أو وُ٠ل أي منهما ٠مىخجمىـىٗ في الزمت وٍدفل ِلى ُٜمت الف٣ى ٟزم ًباؼش بخفيُْ ااىخج بدعب ااىاـٙاث وٍٝىم بدعلُمها
خال ٥ااذة ااخِ ٞٙليها ،وٍم ً٢للمخّهذ أن ًى ٞٙمْ الفاوْ ِلى ـُٕت جمىٍلُت مخخلٙت مثل الذْ٘
باألٜعاه..وٍفبذ خاملى الف٣ىَ ٟم مال ٟااىخج ااعخفىْ .وٍىىب ٞالاظخفىاُ ِلى حؽُِذ ااباوي وبىاء
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الع ًٙوالىابشاث والجعىس والىش ٛومدىاث جىلُذ الىاٜت ال٢هشبابُت واااء ؤيرَا و٘ٝا اىاـٙاث مدذدة في
الّٝذ وجاسٍخ لالظخالم وُٜمت مدذدة ًخم الاجٙا ٛخىلها  .وٍم ً٢جىلُ ٚـُٖ أخشي مّها لالظخجابت اخىلباث
الّمل والخمىٍل  .وهي مً الفُٖ اليؽىت في ِالم الف٣ى. ٟوَىا ٟما ٌعمى باالظخفىاُ ااىاصي ،وَى حّاٜذ
ااخّهذ مْ حهت ما الظخفىاُ ظلّت لها زم ًٝىم ااخّهذ بالخّاٜذ مْ حهت أخشي لخٝىم جل ٤الجهت بخفيُْ
ااىخج ااىلىب له لُٝىم بخٝذًمه إلى والب العلّت في الىٜذ ااىلىب.
 صىون املسابحت َ:زٍ الف٣ى ٟجدمل ُٜما مدعاوٍت ًفذسَا الخاحش أو و ُ٠له بٕشك ؼشاء ظلّت ما زم بُّهابمشابدت مّلىمت مثل مّذاث مىلىبت لمً ِٝذ اظخفىاُ مثال ُ٘خم ؼشاء ااّذاث مشابدت وٍ٣ىن خاملى
الف٣ىَ ٟم مال ٟااّذاث وزمً بُّها بااشابدت.
 صىون املؼازهتَ:زٍ الف٣ى ٟجدمل ُٜما مدعاوٍت ًفذسَا ااخّهذ أو وُ٠له بٕشك جمىٍل مؽشوُ أو مؾ اسًَْ٣ىن خاملى الف٣ىَ ٟم أصخاب جل ٤ااؽاسَْ وهي مؽابهت لؽش١اث ااعاَمت وٜذ ًخخلِ ٚنها إرا جم جٙىٍن
مفذس الف٣ى ٟباخخُاس ااؽاسَْ التي ًخم جدىٍلها وإوؽائها.
 صىون املضازبت َ:زٍ الف٣ى ٟجدمل ُٜما مدعاوٍت ًفذسَا ااخّهذ بخٝذًم الخىٍُم وإداسة ااؽشوُ ااٝترحبٕشك جمىٍل رل ٤ااؽشوُ أو مجمىِت مً ااؽشوِاث ااٙفلت أو ااٙىك له ٘يها بالّمل وبمىحبه ً٣ىن خاملى
الف٣ىَ ٟم أصخاب سأط ما ٥ااؽشوُ وٍبٝى ااؽشوُ مؽاس٠ت بُنهم وبين ااىٍم بيعبت مخِ ٞٙليها مً الشبذ
وٍخدملىن الخعابش ااخىّٜت في سأط ااا.٥

كابمت مصعلحاث املحوز الثاوي
اافلر باإلهجليزًت

اافىلر بالّشبُت

Capital
Reserves
Deposits
Current Deposits
Saving Deposits
Investment Deposits
Time Deposits
Investment Funds
)Islamic Bonds (SUKUK

سأط ااا٥
إلاخخُاوُاث
الىداةْ
وداةْ حاسٍت
ودةْ إدخاسٍت
وداةْ إظدثماسٍت
وداةْ ألحل
ـىادً ٞإلاظدثماس
الف٣ىٟ
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املحوز الثالث :العملُاث املصسفُت الخاصت بخوظُف مواٌ:
املؼازواث ألاالبيألاع ألاإلاحازاث
أألاال :الخموٍل بصُغ املؼازهت في السبح ألاالخظازة
 /1الخموٍل باملؼازهت
أ /حعسٍف الخموٍل باملؼازهت
ُح ّ
ّشٗ ااؽاس٠ت ِلى ّأجهاِٝ" :ذ بين اادؽاس٠ين في سأط ااا ٥والشبذ٣٘ ،ل ؼشًٍٝ ٤ذم ماال (لزلٜ ٤لىا هي ؼش٠ت في
ً
سأط ااا ٥والشبذ مّا )ُ ،وَعخد ٞالشبذ بااا ٥أو بالّمل خعب الاجٙا ،ٛأما الخعاسة ٘هي ِلى ااا ٥وخعب
وعبخه"٠.ما ُح ّ
ّشٗ ااؽاس٠ت ٠ما ًلي  " :هي أن ٌؽتر ٟازىان أو أ٠ثر بأمىا ٥مؽذس٠ت بُنهم في أِما ٥صساُِت أو ججاسٍت أو
ـىاُِت أو خذمُت ،وٍ٣ىن جىصَْ رسباح بُنهم خعب وعبت مّلىمت مً الشبذ ...أما الخعاسة ٘هي ٘ٝي بيعب خفق
سأط ااا."٥
٘ااؽاس٠ت ِٝذ بين وش٘ين أو أ٠ثرٌ ،عاَم ١ل منهم بيعبت مُّىت في سأط ااا ،٥بدُث ًخم اٜدعام رسباح
اادٝٝت من ااؽشوُ و٘ ٞما ّ
جم الاجٙاِ ٛلُهِ ،لى أن حؽتر ٟحمُْ روشاٗ في الخعاسة الىاججت خعب معاَمت ١ل
منهم .وحّخبر أظلىبا مً أظالُب الخمىٍل ااعخخذمت في اافاسٗ إلاظالمُت التي جذخل ٠ؽشٍ ٤بيعبت مً سأط ااا ٥في
ً
ااؽاسَْ التي جشاَا مىاظبت .وٍخم جىُٙز الاظدثماساث بفُٖة ااؽاس٠ت و٘ٝا اجمىِت مً الخىىاث هي:
 ًٝىم اافشٗ أوال بخدذًذ أَذاٗ اظدثماساجه وولْ خىي لها بالخيعُ ٞمْ خىت الاظدثماساث الّامتللمفشٗ؛
 ًخٝذم الّمُل (الؽشٍ )٤والب الخمىٍل للمفشٗ سأبا في جمىٍل مؽشوِه مؽاس٠ت؛ ًٝىم ٜعم الذساظاث والبدىر الاظدثماسٍت بذساظت ا ٥ولب٘ ،ئرا ١اهذ الذساظت مجذًت ًٝىم باالهخٝا ٥إلىالخىىاث الخالُت؛
 جىُٙز ااؽشوُ في لىء الجذاو ٥والبرامج ااش٘ٝت بذساظت الجذوي؛ ًٝىم اافشٗ بمخابّت وجٝىٍم أداء ااؽشوِاث الاظدثماسٍت بىاظىت أحهضجه ااخخفت بزل ،٤وج٣ىن ااخابّتإما مُذاهُت ورل ًِ ٤وشٍ ٞالضٍاساث ااُذاهُت اىا ْٜالّمل وااٝابالث الصخفُت مْ ااخّامل والاوالُ ِلى
د٘اجش ومعدىذاث الّملُت ،أو أن ج٣ىن بااخابّت اا٢خبُت ًِ وشٍ ٞولب جٝاسٍش دوسٍت مً ااؽاس ًِ ٟمىٜٚ
الّملُت وولب ميزاهُاث ومخابّت جىىس الخىُٙز؛
 -وفي رخير جخم ااداظبت ِلى هخابج ااؽشوُ وجفًٚت ااؽاس٠ت أو ججذًذَا خعب سٔبت الؽش١اء.
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الؼيل( :)1املؼازهت هما ًجسيها املصسف إلاطالمي
المستثمر

المصرف اإلسالمي

المستثمر

المصرف اإلسالمي

(صاحب مال)

(صاحب مال)

(صاحب مال)

(صاحب مال)

عقد المشاركة

النسبة المتفق
عليها
عليها

ربح

عقد المشاركة
حسب نسبة
المشاركة في رأس
المال

النسبة الم تفق
عليها

حسب نسبة
المشاركة في رأس
المال

خسار
ة

ب /ػسألاط الخموٍل باملؼازهت
 أن ً٣ىن سأط ااا ٥مً رمىا ٥التي جخمخْ بالٝبى ٥الّام ،وال ٌُ َؽتره حعاوي خفت ١ل ؼشٍ٤؛
ً
 أن ًخم جٝذًم سأط ااا ٥مً روشاٗ ،دون أن ً٣ىن دًىا في رمت أخذ الؽش١اء؛ً
ً
 أن ًخم جدذًذ هفِب ١ل ؼشٍ ٤في الشبذ ِلى أن ً٣ىن حضءا مؽاِا ٔير مدذد ااٝذاس ،وال ٌُؽتره حعاوي٘خ ّ
خفت ١ل ؼشٍ ٤مْ آلاخش في الشبذ؛ أما الخعاسة ُ
ىصُ خعب وعبت مؽاس٠ت ١ل وشٗ في سأط ااا٥؛
 أن ًخم جىصَْ الشبذ بّذ اٜخىاُ ١ا٘ت اافشو٘اث والخ٣الُ ٚالالصمت لخٝلُب ااا ٥في دوسة ججاسٍت ١املت؛ج /أهواع الخموٍل باملؼازهت
جخّذد أظالُب ااؽاس٠ت وجخخل ٚباخخالٗ وبُّت الخمىٍل وآحاله واظخمشاس مؽاس٠ت اافشٗ مً ِذمه ،خُث
هٝخفش ِلى ر٠ش رهىاُ الخالُت:

ُ
 املؼازهت في زأض م اٌ املؼسألاع  :وحعمى أًما بااؽاس٠ت الذابمت أو الثابخت ،خُث ًٝىم اافشٗ إلاظالميبؽشاء أظهم ؼش١اث أخشي ،أو ٌعاَم في سأط ما ٥مؽشوِاث إهخاحُت أو ـىاُِت أو صساُِتِ ،لى أن جخىلى
ؼشَّت
إداسة اافشٗ جدذًذ وعبت ااعاَمت في مخخل ٚااؽاسَْ التي ًجب أن ج٣ىن في إواس أخ٣ام ا٥
إلاظالمُت ،وفي جهاًت ١ل ظىت مالُت ًخم جدذًذ ١ل مً رسباح أو الخعابش وهفِب ١ل ؼشٍ ٤منها ،وإرا ١ان
ً
أخذ الؽش١اء ٜابما ِلى إداسة أِماَ ٥زٍ الؽش٠ت ُ٘خم جخفُق وعبت مً ـافي الشبذ ًُ َّخ َِ ٞٙليها.
ُ
 املؼازهتاملىتهُت بالخملًُ :وحعمى بااؽاس٠ت ااخىاٜفت ،وأولِ ٞليها َزا الاظم لّذم جى٘ش ِىفش الاظخمشاسٍت٘يها ،بدُث ًٝىم اافشٗ ِلى أظاط وِذ مىه بالخىاص ًِ ٥ملُ٢خه في ااؽشوُ إما دّ٘ت واخذة أو ِلى
دّ٘اث ،خال ٥مذة مُّىت ،ووِ٘ٝ ٞذ معخٝل ،للىشٗ آلاخش الزي ًفبذ ااال ٤الىخُذ في جهاًت الؽش٠ت.
 املؼازهت على أطاض صفلت معُىت ٌُّ :خبر َزا الخمىٍل جمىٍال ٜفير رحل ،خُث ًٝىم اافشٗ إلاظالميبخمىٍل حضء مً ِملُت ججاسٍت أو ِذة ـٝٙاث معخٝلت ًِ بّمها لمً ااؽشوُ هٙعهً ،دفل مً خاللها
ِلى اليعبت ااخِ ٞٙليها مً الشبذ ،وٍيخهي َزا الىىُ مً ااؽاس٠ت باهتهاء الفٝٙت.
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 /2الخموٍل باملضازبت
أ /حعسٍف الخموٍل باملضازبت
ً
ً
ُح ّ
ّشٗ ااماسبتِلى أجها ِٝ " :ذ بين اادؽاس٠ين في الشبذ ،ؼشًٍٝ ٤ذم ماال وؼشًٍٝ ٤ذم ِمال (لزا ٜلىا هي ؼش٠ت
في الشبذ ٘ٝي )"٠.ما ُح َّ
ّشٗ ِلى أجها  " :اجٙا ٛبِىىش٘ين ًبز ٥أخذَما ُ٘ه ماله وٍبز ٥آلاخش حهذٍ ووؽاوه في الاججاس
والّمل بهزا الماِ ،٥لى أن ً٣ىن سبذ رل ٤بُنهما ِلى خعب ما ٌؽتروان ،مً الىف ٚأو الثلث أو الشبْ  ...إلخ .وإرا لم
جشبذ الؽش٠ت لم ً ً٢لفاخب ااأ ٥ير سأط ماله ،ولاُ ِلى ااماسب ٠ذٍ وحهذٍ-ألن الؽش٠ت بُنهما في الشبذ-أما إرا
خعشث الؽش٠ت ٘ئجها ج٣ىن ِلى ـاخب ااا ٥وخذٍ وال ًخدمل ُامل ااماسبت ؼِئا منها مٝابل لُاُ حهذٍ وِمله .إر
لِغ مً الّذ ٥أن ًمُْ ِلُه حهذٍ وِمله زم ًىالب بمؽاس٠ت سب اااُ٘ ٥ما لاُ مً ماله مادام رل ٤لم ًًِ ً٢
جٝفير وإَما."٥
مً الخّشٍٙين العابٝين ًدبين أن ااماسبت ِٝذ بين وش٘ين ،أخذَما سب ااا ٥وَى الزي ٌؽاس ٟبماله
بىاء ِلى ما ّ
ًأخز دوس ااماسب بهزٍ رمىاِ٘ ٥ؽاس ٟبّمله وخبرجه٘ ،ئرا جدٝٝذ رسباح ًخم جٝاظمها ً
جم ِلُه
الاجٙا ٛبُنهما ،أما الخعاسة ٘خِ ْٝلى سب ااا ٥إرا لم ًَ ً٢ىاّ ٟ
حّذ أو جٝفير مً ااماسب الزي ًخعش حهذٍ

وآلاخش

ُ
ُ
وِمله .وبالخالي جٝىم َزٍ الؽش٠ت ِلى أظاط واخذة مً أَم ٜىاِذ الّمل ااالي إلاظالمي وهي ٜاِذة "الٕ ْىم بالٕ ْشم".
ججذس إلاؼاسة إلى أهه ًم ً٢أن ًخّذد أسباب ااا ٥أو ااماسبىن في أظلىب ااماسبت٣ُ٘ ،ىن أسباب ااا ٥ؼش١اء في
ااا ٥والشبذ ،وااماسبىن ؼش١اء في الّمل والشبذ٘ ،خ٣ىن (ؼش٠ت  +مماسبت) ،و١ل مً أسباب ااا ٥وااماسبين ؼش١اء في
الشبذ.
وٍخم جىُٙز الاظدثماساث بفُٕت ااماسبت و٘ٝا اجمىِت مً الخىىاث هي:
 ًخٝذم والب الخمىٍل إلى اافشٗ إلاظالمي بىلب جمىٍل بااماسبت مش٘ٝا ب٣ا٘ت الىزاب ٞوروسا ٛالتيًىلبها اافشٗ؛
 ًٝىم ٜعم الاظدثماساث بذساظت الىلب مْ التر٠يز ِلى :ااؽشوُِت الٝاهىهُت ،الخذود الاٜخفادًت ،وظابلوظبل ااخابّت ،المماهاث والٙ٢االث ،ااىابٝت مْ خىت اافشٗ الاظدثماسٍت؛
 في خالت ااىا٘ٝت ِلى الىلب ًُشظل اال ٚلئلداسة الّلُا للمىا٘ٝت واِخماد مبلٖ الخمىٍل؛ ًٝىم اافشٗ بئبشام الّٝذ وولب المماهاث ااخخلٙت ح ظب رمىا ٥وخعب الىمارج ااىحىدة لذياافشٗ؛
 ًخم جىُٙز ِٝذ ااماسبت بٙخذ خعاب حاسي للمماسبت لِعخىُْ الّمُل السخب مىه خعب الخىتوالبرهامج ااخِ ٞٙلُه؛

 ًٝىم اافشٗ بأِما ٥ااخابّت وااشاٜبت وجٝىٍم أداء ااماسبت بىاظىت رحهضة ااّىُت بزل ٤وخعب اابينفي ِٝذ ااماسبت؛
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 بّذ اهتهاء ِملُت ااماسبت ًٝىم ااماسب بئِذاد بُان ًبين ُ٘ه إًشاداث ِملُت ااماسبت ومفشو٘اتها أوإِذاد الخعاباث الخخامُت لّملُت ااماسبت ،ومً زم جىصَْ رسباح أو الخعابش خعب ؼشوه ااماسبت
الؽشُِت؛
 ًخم إِذاد خعاباث الىدُجت في جهاًت مذة ااماسبت ٟ ،ما ًدشس إؼّاس ًُٙذ اهتهاء ااماسبت ولشوسة جىصَْرسباح والخعابش ااخِ ٞٙليها في بىىد الّٝذ وهي:
 في حالت السبح ً :ىصُ بين اافشٗ وااماسب ،وعبت للمماسب مٝابل الّمل والخبرة وإلاداسة ،ووعبت
للمفشٗ مٝابل إحمالي جمىٍل الّملُت؛
 في حالت الخظازة  :إرا هخجذ ًِ ٌشوٗ ال دخل للمماسب ٘يها ًخدملها ،اافشٗ بال٣امل وٍٙ٢ي أن
ااماسب ٜذ ٜذم ِمله وحهذٍ وإداسجه بذون مٝابل؛ أما إرا هخجذ الخعاسة ًِ ِىامل للمماسب دخل
٘يها ١الخٝفير وإلاَما ٥وِذم الالتزام بؽشوه الخىُٙز ااخِ ٞٙليها ٘للمفشٗ أن ًىالب ااماسب
بخّىٍن المشس الزي لخٝه.
ب /ػسألاط علد الخموٍل باملضازبت
ًجب أن جخىا٘ش في ِٝذ ااماسبت مجمىِت مً الؽشوه ظىاء ااخّلٝت بشأط ااا ٥أو الشبذ أو جىُٙز الّمل،
هىحضَا ُ٘ما ًلي:
ً
 أن ً٣ىن سأط ااا ٥مّلىما مً خُث ااٝذاس والجيغ والفٙت ل٣ل مً سب ااا ٥وااماسب؛ً
ّ
 أال ً٣ىن سأط ااا ٥دًىا في رمت ااماسب؛ أن ًخم جدذًذ هفِب ١ل مً سب ااا ٥وااماسب مً الشبذ ِىذ الخّاٜذِ ،لى أن ً٣ىن وعبت مئىٍت مًً
ً
الشبذ ولِغ مبلٕا مٝىىِا؛
ً
ً
 أن ًخم حعلُم سأط ااا ٥للمماسب ِلى أن ً٣ىن أمُىا ِلُه ال لامىا ،إال في خالت الخّذي أو الخٝفير؛ أن ً٣ىن للمماسب الخ ٞفي الخفشٗ في ااا ٥وإداسجه دون جذخل مً سب ااا.٥ج /أهواع الخموٍل باملضازبت
جىٝعم ااماسبت خعب الؽشوه إلى هىِين َما:
 املضازبت املعللت :وهي ااماسبت ااٙخىخت التي ال ُج ُّٝذ بّمل مّين ،أو الخّامل مْ أ٘شاد مدذدًً ،أو
ُ
٘ترة صمىُت أو م٣ان مّين ،ودون ٘شك أًت ُٜىد أخشي مً سب اااِ ٥لى ااماسبَ ،زا رخير الزي جترٟ
له خشٍت الخفشٗ في أوؽىت ااماسبت وإداستها خعب خبرجه ومّش٘خه؛
 املضازبت امللُدة :وهي ااماسبت التي ًد٘ ٞيها لشب ااا ٥أن ًمْ ُٜىدا أو ؼشووا ًلتزم بها ااماسبللخٙاً ِلى سأط ااا ٥وجأمين مخاوش َال٠ه ،أو اظخجالبا اىْٙة ًشٔب في الخفىِ ٥ليها ،وفي خالت
ً
مخالٙت ااماسب لهزٍ الُٝىد ًُفبذ لامىا لشأط ااا.٥
٠ما جىٝعم ااماسبت خعب مذتها إلى:
ً
 مضازبت دابمت:وهي التي لم ًخدذد ٘يها رحلُ٘ ،بٝى اليؽاه الاظدثماسي مخىاـال وااا لم ًٙسخ أخذمنهما الّٝذ.
 -مضازبت مؤكخت:هي التي ًدذد ٘يها ـاخب سأط ااا ٥مذة ااماسبت وٍخِ ٞٙلُه مىز البذاًت.

23

 مضازبت مىتهُت بالخملًُ:وهي ااماسبت التي جيؽأ بين اافشٗ إلاظالمي وااماسب بدُث ًذْ٘ اافشٗااا ٥وٍٝىم ااماسب بالّمل ،وَّىي اافشٗ ٘يها للمماسب الخ ٞفي الخلى ٥مدله دّ٘ت واخذة أو
ِلى دّ٘اث خعبما جٝخمُه الؽشوه ااخِ ٞٙليها.
زاهُا :الخموٍل ًصُغ البُوع في املصازف إلاطالمُت
 /1الخموٍل باملسابحت
ً
حّخبر ـُٕت ااشابدت مً بين رظالُب الخمىٍلُت ر٠ثر اظخخذاما مً وشٗ اافاسٗ إلاظالمُت ،وُ٘ما ًلي هدىاولها
مً خال ٥حّشٍٙها ور٠ش ؼشووها وأَم أهىاِها:
أ/حعسٍف الذموٍل باملسابحت
ُح ّ
ّشٗ ااشابدت ِلى أجها" :بُْ العلّت بالثمً الزي اؼتراَا به وصٍادة سبذ؛ مّلىم للّاٜذًً".
٠ما ُح ّ
ّشٗ أًما بأجها ِٝذ بين الّمُل واافشًٗ ،بُْ مً خالله اافشٗ ظلّت مدذدة مً وشٗ الّمُل ِلى أن
ج٣ىن ١ل مً ج٣لٙت الؽشاء والشبذ مّلىمين.
مً الخّشٍٙين العابٝين ًخطر أن ااشابدت حّخبر ؼ٢ال مً أؼ٣ا ٥الخمىٍل التي حّخمذَا اافاسٗ إلاظالمُت ،خُث
ًُ َّ
مى ٥ااؽتري (الّمُل) بعلّت مُّىت مً الباةْ (اافشٗ) بخ٣لٙت ؼشاء وسبذ مّلىمين ل٢ال ااخّاٜذًً.
وجخم خىىاث بُْ ااشابدت في اافاسٗ إلاظالمُت ِلى الىدى الخالي:
 ًخٝذم الّمُل للمفشٗ بىلب ؼشاء ظلّت ًدذد مىاـٙاتها ال٣املت؛ ًٝىم اافشٗ بذساظت الىلب ااٝذم إلُه مً ِمُله ،وفي خالت ااىا٘ٝت ِلى ؼشاء العلّت لىٙعه إرا لم جً٢مىحىدة لذًه ًىضر للّمُل مٝذاس الثمً الزي ظِؽتري به العلّت وما جخ٣لٙه مً مفشو٘اث مخخلٙت زم ًخم
الاجٙا ٛمِه ِلى ظّش البُْ مخممىا الشبذ؛
 ًٝىم اافشٗ بئبشام ِٝذ وِذ بالؽشاء مْ الّمُل؛ ٌؽتري اافشٗ بّذ رل ٤العلّت لىٙعه وبٝا للمىاـٙاث ااىلىبت وٍخمل٢ها؛ بّذ جمل ٤اافشٗ للعلّت واظخالمها  -خُث جِ ْٝلُه معؤولُت الهالٜ ٟبل الدعلُم وجبّت الشد ُ٘ماٌعخىحب الشد بُّب خٙيًٝ -ىم بخدشٍش ِٝذ البُْ بِىه وبين الّمُل ،خُث حعشي آزاسٍ وبٝا ألخ٣ام البُىُ في
الؽشَّت إلاظالمُت.
ب /ػسألاط الخموٍل باملسابحت
ختى ًصر ِٝذ ااشابدت ًجب أن جخى٘ش ُ٘ه مجمىِت مً الؽشوه هذسحها ُ٘ما ًلي:
ً
 أن ً٣ىن زمً العلّت مّلىما؛24

ً
 أن ً٣ىن الشبذ مّلىما ألهه حضء مً الثمً؛ً
 أن ً٣ىن اابُْ خالشا وبجمُْ ااىاـٙاث ااخِ ٞٙليها في الّٝذ؛ّ ً
أي سبا.
 أن ً٣ىن ِٝذ البُْ رو ٥صخُدا خالُا مً ِج /أهواع الخموٍل باملسابحت
ّ
حّخبر ـُٕت ااشابدت هىِا مً بُىُ رماهت التي جٝىم ِلى أظاط سأط ااا ،٥بمّنى أن ااؽتري ٘يها ًأجمً الباةْ في
ُ
إِالمه بشأط ما ٥اابُْ؛ وَى أخذ أَم ؼشوه ِٝذ ااشابدت ،ظىاء أ ِبشم بين وش٘ين ُوَعمى ِٝذ مشابدت بعُىت أو
ُ٘فبذ ِٝذ مشابدت مش٠بت بدُث ّ
بين زالزت أوشاٗ ُ
أن:
ً
 علد املسابحت البظُعت ِٝ :ذ ًخم مباؼشة بين الّمُل واافشٗ إلاظالمي الزي ً٣ىن مال٣ا للعلّت مدل
الّٝذ ،بدُث ُحؽتري ً
بىاء ِلى دساظخه ألخىا ٥العىٛ؛
 علد املسابحت املسهبت (املسابحت لآلمس بالؼساء )ِٝ:ذ ًلتزم مً خالله الّمُل بؽشاء العلّت مً اافشٗ
ً
هٝذا مً وشٗ زالث ً
بىاء ِلى ولب الّمُل وبااىاـٙاث ااخِ ٞٙليها.
إلاظالمي الزي ًٝىم بؽشائها
الؼيل ( :)2خعواث المزابحت في املصازف إلاطالمُت
مسابحت بظُعتمسابحت لآلمس بالؼساء
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تسليم المبيع

َّ َ
بالظلم
 /2الخموٍل
أ/حعسٍف الخموٍل بالظلم
ٌّخبر العلم "ِملُت مبادلت زمً بمبُْ ،والثمً ِاحل أو مٝذم ،واابُْ آحل أو مؤحل"٘.العلم ِٝذ بيُ ًٝىم ِلى
ّ
ااعلم) ِىذ إبشام الّٝذِ ،لى أن ًخم حعلُم العلّت
حعلُم زمً العلّت (سأط ما ٥العلم) مً ااؽتري (سب العلم أو ِ
َّ
َّ
(ااعلم ُ٘ه) مً ٜبل الباةْ (ااعلم إلُه) في أحل مّلىم ،بدُث ج٣ىن و٘ ٞااىاـٙاث اادذدة.جخم ِملُت الخمىٍل
بالعلم في اافاسٗ إلاظالمُت و٘ٝا للخىىاث الخالُت:

25

-

ًخٝذم ااخّامل بىلب للخفىِ ٥لى جمىٍل بىشٍٝت بُْ العلم ًدذد ُ٘ه العلّت التي ظُبُّها للمفشٗ وزمً
البُْ ووٜذ الدعلُم؛
ًٝىم اافشٗ بذساظت الىلب مً الىاخُت الابخماهُت ولمً مّاًير الخمىٍل والاظدثماس ااّشو٘ت؛
ًخم إبالٓ ااخّامل بخٙاـُل مىاٜٗت اافشٗ ِلى ولبه٘ ،ئرا اج ٞٙالىش٘ان ًخم جىِٝ ُْٜذ بُْ العلم؛
ًذْ٘ اافشٗ ١امل الثمً ااخِ ٞٙلُه ِىذ إبشام الّٝذ ،ورل ًِ ٤وشٍ٘ ٞخذ خعاب للّمُل وإًذاُ اابلٖ في
خعابه؛
ًٝىم اافشٗ باظخالم البماِت في آلاحا ٥اادذدة بئخذي الىش ٛالخالُت:
ٌ عخلم اافشٗ العلّت ٗي آلاحا ٥اادذدة وٍخىلى جفشٍٙها بمّش٘خه؛
ً ى١ل اافشٗ الباةْ ببُْ العلّت هُابت ِىه هٍير أحش مخِ ٞٙلُه؛
 جىحُه الباةْ لدعلُم العلّت إلى وشٗ زالث (مؽتري) بمٝخط ى وِذ معب ٞمىه بؽشائها.

ب /ػسألاط الخموٍل بالظلم
جخمثل الؽشوه الىاحب جى٘شَا في ِٝذ العلم ً
بىاء ِلى ما حاء في ٜشاس مجمْ الٝٙه إلاظالمي في ما ًلي:
ً
 العلْ التي ًجشي ٘يها ِٝذ العلم حؽمل ١ل ما ًجىص بُّه وٍم ً٢لبي ـٙاجه وٍثبذ دًىا في الزمت،ظىاء ١اهذ مً ااىاد الخام أم ااضسوِاث أم اافىىِاث؛
 ًجب أن ًدذد لّٝذ العلم أحل مّلىم ،إما بخاسٍخ مّين ،أو الشبي بأمش مؤ٠ذً
وٜىِه ًخخلٌ ٚعيرا ال ًؤدي للخىاصُ ٠مىظم الخفاد؛
-

الىٜىُ ولى ١ان مُّاد

رـل حعجُل ٜبن سأط ما ٥العلم في مجلغ الّٝذ وٍجىص جأخيرٍ لُىمين أو زالزت ولى بؽشهِ ،لى أن ال
ج٣ىن مذة الخأخير معاوٍت أو صابذة ًِ رحل اادذد للعلم؛
ً
ّ
ً
َّ
ً
ااعلم (ااؽتري) سَىا أو ُٙ٠ال مً ااعلم إلُه (الباةْ)؛
ال ماوْ ؼشِا مً أخز ِ
َ
ًجىص
للمعلم مبادلت ااعلم ُ٘ه (اابُْ) بص يء آخشٔ -ير الىٝذ -بّذ خلى ٥رحل ،ظىاء ١ان الاظدبذا٥
ِ
ً
ً
بجيعه أم بٕير حيعه ،ورل ٤بؽشه أن ً٣ىن البذ ٥ـالخا ألن ًجّل معلما ُ٘ه بشأط ما ٥العلم؛
َّ
َّ
ااعلم ًُخير بين الاهخٍاس إلى أن ًىحذ
إرا عجض ااعلم إلُه ًِ ثظلُم ااعلم ُ٘ه ِىذ خلى ٥رحل٘ ،ئن ِ
َ
ااعلم ُ٘ه و٘سخ الّٝذ وأخز سأط ماله ،وإرا ١ان عجضٍ ًِ إِعاس ٘ىٍشة إلى مِعشة؛
َ
ال ًجىص الؽشه الجضاةي ًِ الخأخير في حعلُم ااعلم ُ٘ه ،ألهه ِباسة ًِ دًً ،وال ًجىص اؼتراه الضٍادة
في الذًىن ِىذ الخأخير؛

 ال ًجىص حّل الذًً سأط ما ٥للعلم ألهه مً بُْ الذًً بالذًً.ج /أهواع الخموٍل بالظلم
ًخم الخمُيز بين زالزت أهىاُ لّٝىد العلم هذسحها ُ٘ما ًلي:
ً
 بُع الظلم البظُغ ًٝ :ىم اافشٗ إلاظالمي بمىحبه بخٝذًم سأط ما ٥العلم ِاحال ،واظخالم ااعلم ُ٘هآحال في مىِذ ًخِ ٞٙلُه الىش٘ان ً .خم الخّامل بهزٍ الفُٕت مً الخمىٍل مْ الخجاس وااضاسِين والفىاُِين
وااٝاولين والخشُ٘ين؛
26

 بُع الظلم املواشيًٝ :ىم ُ٘ه اافشٗ إلاظالمي بؽشاء ٠مُت مً ظلّت مىـى٘ت بدعلُم معخٝبلي ،زم ًٝىمبّذ رل ٤ببُْ ٠مُت ممازلت مً العلّت هٙعها مىؿ و٘ت أًما وبىٙغ مىِذ الدعلُمُ٘ ،خم ً٢مً جدُٞٝ
سبذ ًخمثل في الٙش ٛبين العّشًٍ وٜذ الؽشاء ووٜذ البُْ؛
 بُع الظلم بالخلظُغً :خم ُ٘ه الاجٙاِ ٛلى حعلُم ١ل مً ااعلم ُ٘ه وسأط ما ٥العلم بأٜعاه أودّ٘اث ،خُث ٌعلم اافشٗ إلاظالمي دّ٘ت مُّىت مً الثمً ِلى أن ًدعلم الخٞا ما ًٝابلها مً ظلّت ،زم
ٌعلم دّ٘ت أخشي مً وٍدعلم ما ًٝابلها الخٝا ،وَعخمش البُْ خعب ما جم الاجٙاِ ٛلُه بين الىش٘ين.
الؼيل ( :)3خعواث بُع الظلم في املصازف إلاطالمُت
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 /3الخموٍل باالطخصىاع
أ /حعسٍف الخموٍل باالطخصىاع
الاظخفىاُ َىِٝ " :ذ بُْ بين ااعخفىْ (ااؽتري) والفاوْ (الباةْ)،بدُث ًٝىم الثاوي بفىاِت ظلّت مىـى٘ت
(اافىىِت) والخفىِ ٥ليها ًِ دأحل الدعلُم ِلى أن ج٣ىن مادة الفىْ وج٣لٙت الّمل مً الفاوْ ،ورل ٤في مٝابل
الثمً الزي ًخٝٙان ِلُه وُُٙ٠ت ظذادٍ"٠.ما ٌُ َّ
ّشٗ ِلى أ ههِٝ " :ذ ًخّهذ بمىحبه أخذ روشاٗ بئهخاج ش يء مّين
و٘ٝا اىاـٙاث جم الاجٙا ٛبؽأجها وبعّش وجاسٍخ حعلُم مدذدًً  .وَؽمل َزا الخّهذ ١ل خىىاث إلاهخاج مً جفيُْ
وإوؽاء وججمُْ أو حٕلُ ،ٚوال ٌؽتره في الاظخفىاُ أن ًٝىم الىشٗ ااخّهذ بدىُٙز الّمل ااىلىب بىٙعه ،إر
بئم٤اهه أن ٌّهذ بزل ٤الّمل أو بجضء مىه إلى حهاث أخشي جىٙزٍ جدذ إؼشا٘ه ومعئىلُخه".
٘االظخفىاُ ِٝذ ًلتزم ُ٘ه الفاوْ بفىْ ظلّت راث مىاـٙاث ًدذدَا ااعخفىًْ ،خم حعلُمها في جاسٍخ مّين
مٝابل زمً ًخ ٞٙالىش٘ان ِلى وشٍٝت حعذًذٍ .وَى ِٝذ ًجمْ بين خاـِخين َما:
 خاـُت بُْ العلم ،مً خُث حىاص أن ً٣ىن ِلى مبُْ ٔير مىحىد وٜذ الّٝذ؛ خاـُت البُْ ااىل ٞالّادي ،مً خُث حىاص ١ىن الثمً ُ٘ه ابخماهُا ال ًجب حعجُله ٠ما فيالعلم ،ورل ٤ألن ُ٘ه ِمال إلى حاهب بُْ ااىاد ٘فاس ٌؽبه إلاحاسة التي ًجىص ٘يها جأحُل رحشة.
27

ًخم مىذ الخمىٍل بفُٕت الاظخفىاُ في اافاسٗ إلاظالمُت و٘ٝا للخىىاث الخالُت:
 ًٝذم الّمُل ولبا للمفشٗ ٌعخفىْ بمىحبه ظلّت مدذدة ااىاـٙاث خعب خاحخه جماما؛ ًٝىم ٜعم الخمىٍل والاظدثماس بذساظت الىلب خعب مّاًير الخمىٍل والاظدثماس ،وخعب ظُاظت اافشٗالخمىٍلُت؛
 في خالت ااىا٘ٝت ًخم جىِٝ ُْٜذ اظخفىاُ ًخدذد ُ٘ه ااعخفىْ والثمً وُُٙ٠ت الذْ٘؛ ًٝىم اافشٗ بفىْ الص يء ااعخفىْ ،وفي الٕالب ًخىَ ٥زٍ ااهمت لجهت أخشي(اظخفىاُ مىاصي )
بدعب ااىاـٙاث التي جم الاجٙاِ ٛليها ظابٝا مْ الّمُل؛
 ًٝىم اافشٗ بدعلُم العلّت اافىّت للّمُل ،أو حعلها مً الفاوْ زم حعلُمها للّمُل بّذ الخأ٠ذ مًمىابٝتها للمىاـٙاث ،زم جدفُل الثمً ااخِ ٞٙلُه.
ب /ػسألاط الخموٍل باالطخصىاع
جخمثل ؼشوه الاظخفىاُ ُ٘ما ًلي:
 بُان حيغ ااعخفىْ وهىِه وٜذسٍ وأوـا٘ه ااىلىبت؛ أن ًدذد ُ٘ه رحل؛ ًجىص في ِٝذ الاظخفىاُ جأحُل الثمً ١له ،أو جٝعُىه إلى أٜعاه مّلىمت آلحا ٥مدذدة؛ ًجىص أن ًخممً ِٝذ الاظخفىاُ ؼشوا حضابُا بمٝخط ى ما اجِ ٞٙلُه الّاٜذان ما لم جَ ً٢ىاٌٟشوٗ ٜاَشة.
ج /أهواع الخموٍل باالطخصىاع
هميز في ِٝىد الاظخفىاُ بين الفىس الخالُت:
أ  -الاطخصىاع املواشي ًٝ :ىم َزا الىىُ مً الخمىٍل ِلى ِٝذًًًٝ ،ىم الْ ٜذ رو ٥بين اافشٗ إلاظالمي
ً
ً
باِخباسٍ ـاوّا ووشٗ آخش ًدخاج إلى ظلّت بمىاـٙاث مُّىتِ ،لى أن ً٣ىن الثمً مؤحال ،زم ًٝىم اافشٗ
بئبشام ِٝذ زاوي مىٙفل ًِ روً ،٥أخز مً خالله ـٙت ااعخفىْ للعلّت ااىـى٘ت في الّٝذ رو ٥وٍ٣ىن
ً
الثمً ُ٘ه معجالِ ،لى أن ًلتزم بذ ظلُم العلّت للىشٗ رو ٥في الىٜذ ااخِ ٞٙلُه ،وأن ًد ٞٝسبدا مً
الّملُت؛
ب -الاطخصىاع بدفعاثٌ :عخخذم َزا الىىُ مً الخمىٍل في الّملُاث التي جخىلب مىاسد مالُت ٠بيرة ،وـىسجه أن

ًخم دْ٘ زمً الّملُت ِلى أٜعاه وخعب ااشاخل التي ًخم جىُٙزَا ،بدُث جدىاظب مبالٖ الذّ٘اث مْ ج٣الُٚ
ااشخلت التي ًخم الذْ٘ إلهجاصَا.
 /4الخموٍل باإلحازة
أ /حعسٍف الخموٍل باإلحازة
ُح َّ
ّشٗ إلاحاسة ِلى أجهاِٝ" :ذ ِلى مىّٙت مباخت مّلىمت ،مذة مّلىمت ،مً ِين مّلىمت ،أو مىـى٘ت في الزمت ،أو
ِمل بّىك مّلىم "٠.ما ُح ّ
ّشٗ أًما ِٝ " :ذ ًَ ِشد ِلى مىاْ٘ رُِا ن ااؤحشة – مدل الّٝذ -التي ٌعلمها ااؤحش
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للمعخأحش لُيخ ْٙبها مٝابل أحشة مّلىمت ،ومّه ًٍل ااؤحش مدخٍٙا بملُ٢ت الّين ااؤحشة ،التي ًلتزم ااعخأحش بشدَا
إلُه بّذ اهتهاء مذة إلاًجاس".
ًخم جىُٙز الخمىٍل باإلحاسة في اافاسٗ إلاظالمُت جبّا للخىىاث الخالُت:
 ًٝىم اافشٗ بؽشاء أـل مّين مً أحل جأحيرٍ أو بىلب مً الّمُل ااعخأحش؛ ًٝىم اافشٗ بئبشام ِٝذ اظدئجاس بِىه وبين الّمُل ًخٝٙان ُ٘ه ِلى مذة الخأحير وُُٙ٠ت حعذًذ رٜعاهوهىُِت اظخخذام ااعخأحش للّين ااؤحشة ؤيرَا سّ٘ا للجهالت في الّٝذ؛
 بّذ اهتهاء مذة الّٝذ ً٣ىن أمام اافشٗ والّمُل زالزت خاالث: إما أن ًىٝل اافشٗ ملُ٢ت الّين ااؤحشة للمعخأحش بّذ دْ٘ ُٜمت مُّىت للمفشٗ؛
 أو أن ًخم ججذًذ ِٝذ الاظدئجاس بين الىش٘ين؛
 أو أن ًخم جأحير رـل لىشٗ آخش.
ب /ػسألاط الخموٍل باإلحازة
جخمثل ؼشوه إلاحاسة في:
ً
 أن ً٣ىن ااؤحش مال٣ا للمىّٙت٘ ،ال ًخّل ٞبها خ ٞللٕير؛ً ً
 أن ج٣ىن ااىّٙت مّلىمت ِلما هاُ٘ا للجهالت؛ً
ً
ً
 أن ً٣ىن الثمً (رحشة) مّلىما حيعا وهىِا وـٙت؛ أن ج٣ىن مذة الخأحير مّلىمت؛ ًخدمل ااؤحش ١امل ااعئىلُاث ااخّلٝت بملُ٢ت الّين ااؤحشة وما ًدبّها مً َالِ ،ٟلى أن جْٝمعئىلُاث اظخخذامها ِلى ااعخأحش وخذٍ.
ج /أهواع الخموٍل باإلحازة
ًىٝعم الخمىٍل باإلحاسة خعب مذتها إلى:
 إلاحازة الدؼغُلُت ِٝ :ذ بين وش٘ين ِلى جملُ ٤مىّٙتًٝ ،ىم مً خالله اافشٗ بؽشاء أـل مًرـى ٥الثابخت بهذٗ جأحيرٍ إلى الٕير مٝابل أٜعاه مدذدة خال ٥مذة صمىُت مُّىت يسحْ بّذَا رـل
ً
للمفشٗ لُُّذ جأحيرٍ مشة أخشي  .وما ًميز إلاحاسة الدؽُٕلُت أجها حّخبر لماها ألمىا ٥اافشٗ بما أن
رـل ًبٝى في ملُ٢خه.
ً
ابخذاء وجأخز ١ل أخ٣ام
 إلاحازة املىتهُت بالخملًُ " :جخ٣ىن مً ِٝذًً معخٝلين ،روِٝ ٥ذ إحاسة ًخمإلاحاسة في جل ٤الٙترة .والثاوي ِٝذ جملُ ٤الّين ِىذ اهتهاء ااذة ،إما ًِ وشٍ ٞالهبت أو البُْ بعّش سمضي
خعب الىِذ ااٝترن باإلحاسة "٘.اإلحاسة ااىتهُت بالخملُِٝ ٤ذ مش٠ب مً ِذة ِٝىدّٝ٠ ،ذ البُْ وِٝذ
إلاحاسة والىِذ بالبُْ  ...خُث ً٣ىن اافشٗ إلاظالمي َى ااؤحش والّمُل َى ااعخأحش ،ورل ٤ل ٚجشة
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مدذودة جيخهي بخملُ ٤رـل إلى الّمُل َبت أو بعّش سمضي ِلى أظاط وِذ بالبُْ مً ٜبل اافشٗ
للمعخأحش بّذ اهتهاء مذة إلاحاسة.
كابمت مصعلحاث املحوز الثالث
اافلر باإلهجليزًت
Profit and Loss Sharing
Partenership Venture
Cost plus sale
Forward sale
Construction Sale
Finacial Leasing
)Meneterisation (Tawarruk

اافىلر بالّشبُت
ااؽاس٠ت في الشبذ والخعاسة
ااماسب
ة
ـُٕت
بُْ ااشابدت
بُْ العلم
بُْ الاظخفىاُ
إلاحاسة اانهُت بالخملُ٤
الخىسٛ
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املحوز السابع :الخدماث الصسفُت إلاطالمُت
أألاال :خعاب الضمان
 /1ثعسٍف
إلتزام ًخّهذ بمٝخماٍ البى ٤بٙ٢الت أخذ ِمالبه في خذود مبلٖ مّين ججاٍ وشٗ زالث بمىاظبت التزام ملٝى
ِلى ِاج ٞالّمُل ااٙ٢ى٥؛ ورل ٤لماها لى٘اء َزا الّمل بالتزامه ججاٍ رل ٤الىشٗ خال ٥مذة مُّىت ِلى
ان ًذْ٘ البى ٤اابلٖ ااممىن ِىذ أو ٥مىالبت خال ٥ظشٍان المم ان بٕن الىٍش ًِ مّاسلت ااذًً أو
مىا٘ٝخه في رل ٤الىٜذ خالت ٘ؽل الّمُل بالى٘اء بالتزاماجه ججاٍ الىشٗ الثالث أو اخالله بؽشوه الخّاٜذ
مّه.
 /2أهمُت خعاب الضمان
• جدل مدل الخأمين الىٝذي في مجاِٝ ٥ذ الخىسٍذ والاؼٕا ٥الّامت؛
• الّمُل ً٢عب ِذم ججمُذ مبلٖ الخأمين وٍٝىي مش٠ضٍ ااالي؛
• اافشٗ ًدِ ٞٝىابذ هٝذًت بعبب الممان؛
• ًىمئن ااعخُٙذ الى اهه ظُدفل اابلٖ ااىلىب.
 /3الخىُُف الؼسعي لخعاباث الضمان
هوع خعاب الضمان
خعاب ضمان مغعى ولُا
خعاب ضمان بدألان حغعية
خعاب ضمان بخغعُت حصبُت

العالكت بين العمُل ألاالبىً
و١الت
ٙ٠الت
و١الت وٙ٠الت

العالكت بين البىً ألااملظدثمس
ٙ٠الت
ٙ٠الت
ٙ٠الت

 /4أخر حس على خعاباث الضمان
ًخدذد رحش في اافاسٗ الخٝلُذًت ِلى أظاط مبلٖ الممان ومذجه ،وارا ٜامذ اافاسٗ الخٝلُذًت بذْ٘ مبلٖ
الممان ٌّخبر ٜشك جاخز ِلُه اافاسٗ الخٝلُذًت ٘ابذة سبىٍت.
أ /العموٌة ملابل الضمان :بِىما ال ًجىص أخز احشِلى خىاب الممان ألهه ٙ٠الت ،وهي مً ِٝىد الخبرُ التي
ًٝفذ بها الاس٘ا ٛوالاخعان ،خُث ال ًجىص أخز الاحش ِلى الٝشك٘ ،مً باب أولى ِذم حىاص أخز رحش ِلى
الممان الزي َى مجشد اظخّذاد لالٜشاك.
ب /العمولت ملابل إلادازةً:جىص للبى ٤أن ًأخز مٝابال ًِ الجهىد التي بذلها خالِ ٥ملُت اـذاس الخىاب وال
ًجىص أخز الّمىلت في ؼ٣ل أحش بيعبت مئىٍت جخدذد ِلى أظاط اابلٖ وااذة .الّمىلت في خذود اافشو٘اث
الاداسٍت؛ال ًجىص أخز رحش ِلى أظاط مبلٖ الممان ومذجه.
/5اطدثماز غعاء خعاباث الضمان :لدًىا زالر حاالث:
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أ /إما ً٣ىن ٔىاء خىاباث الممان ٠أماهت ٘ٝي لذي البى ٤ال ًم ً٢إظدثماسٍ.
ب/وإما ًٝىم اافشٗ إلاظالمي بئظدثماس ٔىاء خىاباث الممان مً خال ٥جدىٍله مً خعاب حاسي إلى
خعاب إظدثماسي ًِ وشٍ:ٞ
 الاظدثماس بااماسبت؛
 الاظدثماس بالى١الت.
ج/وإما ًٝىم اافشٗ إلاظالم ي بئظخٕالٔ ٥ىاء خىاب الممان ِلى أظاط ٜاِذة الخشاج بالممان وهي
الخالت ر٠ثر إظخخذاما في اافاسٗ إلاظالمُت.

زاهُا :الاعخماد املظدىدي
 /1حعسٍفَ :ى ِٝذ ًلتزم به البى ٤الزي ًخّامل مّه ااعخىسد بممان حعذًذ البماِت للمفذس أو ٜبى٠ ٥مبُالت
مسخىبت ِلُه ورل ٤بؽشوه مُّىت واسدة في َا الخّهذ وٍ٣ىن مممىن بشًَ خُاصي للمعدىذاث اامثلت للبماةْ
اافذسة.
 /2أهمُت إلاعخماد املظدىدي:
ٌّ ذ مً أَم وظابل الذْ٘ وأ٠ثرَا اهدؽاسا في ِملُاث الخجاسة الخاسحُت؛
ٌّ ذ وظُلت همىرحُت لدعىٍت ِملُاث الخجاسة الذولُت  ،بدُث ًممً ل ٥٤وشٗ في ِٝذ البُْ جىُٙز
الىشٗ الاخش اللتزاماجه؛
 /3خعواث جىفُر إلاعخماد املظدىدي:

اٌغول (: )4خعواث جىفُر إلاعخماد املظدىدي
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 /3الخىُُف الؼسعي لإلعخماد املظدىدي
هوع الاعخماد املظدىدي
الاعخماد املغعى ولُا
حغعُت حصبُت

غير مغعى

العابد
هوع العلد
أحش
اِخماد و١الت
و١الت ٙ٠ +الت سظىم
و١الت  +مشابدت أحش َ +امؾ سبذ
سبذ /خعاسة
سظىم
َامؾ سبذ
سبذ /خعاسة

مؽاس٠ت
ٙ٠الت
مشابدت
مماسبت

مخاظس جلف الظلعت
الّمُل
الّمُل
البى ٤في ااشابدت والّمُل في
الى١الت
الّمُل والبى٤
الّمُل
البى٤
البى٤

زالثا :البعاكاث الابخماهُت
 /1حعسٍف :هي بىاٜت ممٕىىت مسجل ِليها اظم الصخق والشٜم وجاسٍخ ااىذ والفالخُت ،وٍخم ادخالها في خاظب
آلي لخأ٠ذ الباةْ مً جى٘ش سـُذ للمؽتري ٌعمذ بّٝذ َزٍ الفٝٙت بالبىاٜت  .وهي بىاٜت خاـت ًفذسَا اافشٗ
لّمُله  ،جم٢ىه مً الخفىِ ٥لى العلْ والخذماث مً مدالث وأما ً٠مُّىت ِ ،ىذ جٝذًمه لهزٍ البىاٜت ،وٍٝىم
باةْ العلْ والخذماث بخٝذًم الٙاجىسة ااش٘ٝت مً الّمُل الى اافشٗ اافذس للبىاٜتِ٘ ،عذد ُٜمتها له ،وٍٝذم
اافشٗ للّمُل ٠ع ٚؼهشٍا بئحمالي الُٝمت لدعذًذَا أو لخعمها مً خعابه الجاسي.
 /2مىافع بعاكاث إلابخمان
باليعبت للمفشٗ
 اطذفاء زطوم اصداز
ألاججدًد ألاجبدًل البعاكت؛
 جحصُل وظبت مً زمً
البضاعت ٌظخوفيها
املصسف مً الخاحس الباةع؛
 الحصوٌ على أحس اللُام
بدفع كُمت الفواجير
الخازحُت؛
 الحصوٌ على فسق طعس
العملت حىبُت ،اذا وان
الدظدًد بها؛
 غسامت خير باليظبت
للبعاكاث ذاث اللسض









باليعبت للخاحش
اظخٝىاب الخاحش صبابً
حذدا ،مما ًد ٞٝصٍادة في
مبُّاجه؛
اومئىان الخاحش ِلى اابالٖ
التي أوؽأَا اظخّما٥
البىاٜت؛
ًد ٞٝاظخّما ٥البىاٜت
رمان ِلى أمىا ٥الخاحش
الىٝذًت٘ ،ال ًخص ى ِليها،
مً العشٜت أو المُاُ ُ٘ما
لى بُٝذ هٝىدا داخل
مدله؛
الاظخٙادة مً الخمالث
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باليعبت للّمُل
رمان
حّذ وظُلت دْ٘ حاَضة ،جٝىم
مٝام رزمان ١ى ظُي في
الخباد ٥ومُٝاط لُٝم رؼُاء؛
جم ً٢خاملها مً ؼشاء ما ًشٍذ
اٜخىاء في أي وٜذ ؼاء
جِعش لخاملها العذاد بأي ِملت
١اهذ؛
الخفىِ ٥لى الىٝىد ِلى ظبُل
الاٜتراك مً اافذس ورل٤
لؽشاء الخاحاث التي ال ًٝبل
باةّىَا الّمل بالبىاٜت؛
الاخخٙاً بدعاباث مىخٍمت،

املخجدد؛
 ثحصُل وظبت مً الثمً
في ملا بٌ خدماث طابدة
ًلدمها املصسف لعمُله
واطخخدام حهاش آلالي ،أألا
هظام جموٍله آلالي ،عىد
سحب هلود معُىت
بواطعت البعاكت
الابخماهُت.

الذِابُت التي ًىٍمها
اافشٗ لخيؽُي ِملُت
اـذاس البىاٜاث.

٘البىاٜت وظُلت مداظبت
ولبي للمفاسٍ ٚوجىزُٞ
لعذاد ااىالباث؛
ٜ ذ ًلتزم الخاحش بخخُٙن زمً
العلّت لخامل البىاٜت ًِ
العّش العابذ في العى،ٛ
خعب الالتزام مْ الجهت
اافذسة للبىاٜت؛
 جٝذم البىاٜت لخاملها خماًت
في خا١ ٥ىن العلّت ٔير
معخىُ٘ت للمىاـٙاث؛
 إن بّن البىاٜاث جىمذ
ـاخبها الخأمين ِلى الخُاة،
١البىاٜاث الزَبُت٠ ،ما جمىذ
بّن البىاٜاث خذودا ابخماهُت
ِالُت ،وَىا ٟبىاٜاث حّىي
أولُت الدجض في م٣اجب العٙش
والٙىاد٠ ،ٛما ث مهذ بّن
البىاٜاث جأمُىا صخُا.

 /3مساحل بعاكاث إلابخمان
أ /مسحلت الاصداز:
جٝىم اافاسٗ الاظالمًت باـذاس هىِين مً البىاٜاث إلااجماهُت وهي :
 بعاكت الخصم الفوزي :خ٢مها الؽشعي الجىاص والاباخت ار ال ًٝذم اافشٗ اافذس ٘يها أي ٜشك
جٝىم ِل أظاط الخىالت)الّمُل مدُل ،الخاحش اادا ،٥البى ٤اادا ٥الُه(
 بعاكت الحظم ألحل :بؽشه أن ج٣ىن دون ٔشاماث جأخير ودون ٘ىابذ.
ب /مسحلت اطخخدام البعاكت الابخماهُت:
ًخم إظخخذام البىاٜاث إلابخماهُت ظىاء مً خال ٥ؼشاء العلْ والخذماث أو للسخب الىٝذي مً الفشاٗ
آلالي خُث أهه:
ً جىص للمؤظعت اافذسة لبىاٜت إلابخمان أن جخٝاض ى مً خامل البىاٜت سظم ِمىٍت وسظىم ججذًذ
وسظم اظدبذا ٥ولٌ ً٢ؽتره أن ال جخدذد ٌرٍ الشظىم ِلى أظاط اابلٖ وااذة .

 ،وهي

ً جىص ؼشاء الزَب والٙمت أو الّمالث بالبىاٜت اإىاة.
 ال ًجىص ؼشاء الزَب والٙمت والّمالث بالبىاٜت غيس اإىاة.
ً جىص مىذ الّمُل إمخُاصاث ٔير مدشمت
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ً جىص أخز سظىم ِلى السخب الىٝذي ؼشٍىت أن ال ثجدذد َزٍ الشظىم ِلى أظاط المبلٖ واهما ِلى أظاط
١ل الّملُت.
ج /مسحلت الدظوٍت مع الخاحس:
ًجىص ٥لبى ٤إلاظالمي اافذس للبىاٜت إلابخماهُت أخز مً الخاحش ِمىلت ِلى مؽترًاجه ِلى أظاط الى١الت
ؼشٍىت ان ً٣ىن بُْ الخاحش بالبىاٜت مثل العّش الزي ًبُْ به هٝذ ا ولِغ أ٠ثر ،والا ١ان رل ٤مً الٝش ك الزي حش
هّٙا.
د/مسحلت الدظوٍت بين البىون
ً جىص للمؤظعاث الاهممام الى ِمىٍت ااىٍماث الّااُت الشاُِت للبىاٜاث بؽشه أن جخجىب ااخالٙاث
الؽشُِت التي ٜذ حؽتره َا جل ٤ااىٍماث ،و ًجىص للبىى ٟإلاظالمُتأ ن جذْ٘ للمىٍماث الّااُت الشاُِت
للبىاٜاث سظىم اؼترا ٟوأحىس خذماث ؤيرَا مً الشظىم مالم حؽمل ٘ىابذ سبىٍت.
 أن الّالٜت بين البىى ٟاو ُ٘ما بُنهم وبين ااىٍماث الّااُت الشاُِت هي ِالٜت ٜابمت ِلى اظاط الى١الت
بأحش.
هـ/مسحلت الظداد النهاةي مً حامل البعاكت
 في خاالث ِذًذةًٝىم الّمُل خامل البىاٜت باظخخذام بىاٜخه لعذاد ُٜمت مؽتر ًاث أو خذماث جخخلٚ
ًِ ِملت خعاب البىاٜت التي ًخّامل بها مْ البى٣اافذس٘ ،ئن حعىٍت ااّاملت جدخاج إلى ِملُت ـشٗ.
ًٝ ىم البى ٤إلاظالمي اافذس ٥لبىاٜت ِلى جدىٍل ُٜمت اابلٖ ااخِ ٞٙلُه باظخخذام العّش ااّلً لذي
البىً ٤ىم احشاء ُٜذ الّملُت لفالر الخاحش أي ًىم ا٥ظذاد إلى الخاحش ،ظىاء بالخفم مً خعابه ارا ١ان
لذًه سـُذ أو باالٜشاك  .وَّخبر ؼشه الخٝابك مخى٘شا وهي مً ٜبُل الٝبن الخ٢مي ألهه ـشٗ في الزمت.

كابمت مصعلحاث املحوز السابع
اافلر باإلهجليزًت
Letter of Guarantee
Documantry Credit
Credit Card

اافىلر بالّشبُت
خىاب الممان
الاِخماد ااعذهذي
بىاٜت الابخمان
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