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  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
  – باتنة -جامعـة  احلـاج لـخضر 

                  
                          نيابة العمادة لـما بعد التدرج           كليـة العلـوم اإلجتماعيـة
  و الـبـحـث الّــعلمـي           و الـعلــوم اإلسالميــة

  و العالقــات الـخارجيـة          الــشريعــة: قـســم 
    
  

التوظيف الحديث لعقد القرض في " 
  "الخدمات البنكية

  - دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي و القانون الجزائري-
  
  
  
  
  

  . قانونشريعة ومذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري ،ختصص 
  

  :إشراف الدكتور                                             :إعداد الطالبة   
 صاحل بوبشيش                               سامية شرفه 

  
  أعضاء جلنة املناقشة  

                  

  
  م2007-2006  /هـ1428-1427 :السنة اجلامعية

 الصفة مقر العمل الرتبة العلمية االسم والقب
 رئيسا جامعة باتنة أستاذ حماضر علي قريشي/د
 مقررا جامعة باتنة أستاذ حماضر  بوبشيشصاحل/د
 مناقشا جامعة قسنطينة أستاذ حماضر كمال لدرع/د

 مناقشا جامعةباتنة أستاذ حماضر عبد اجمليد بوكركب/د



 2



 3

  
  اإلهداء
  

 و آماهلا آفاق دريب   إىل اليت كانت والتزال أهدي  أوىل مثاري  إىل اليت  تربعت فوق عرش قليب  واليت نقشت حببها
  غيث قليب وبسمة شفيت  إىل أعز وأعظم امرأة أراها يف هذا الوجود فإليك يا أمي مث إليك يا أمي  مث إليك يا أماه الرائعة

   الرائعيتإىل الذي تكبد احملن وحتدى الصعاب ،إىل الرجل الذي عهدته متفانيا صابرا  إىل العزيز الغايل إليك ياأب
  

إىل الصقر النادر إىل الذي لطاملا أظلين جبناحيه وأمدين بأنفس مالديه وإىل الذي زرع يف قليب حب العلم وخدمين ألجله 
  "أمحد:"إليك أخي الفاضل الدكتور بكل تفاين

  
 أخي ككثريا إليانين إىل صادق األخوة إىل الباذل بال مقابل إىل النسر الذهيب واملعدن النقي إىل الذي واساين كثريا وأع

  "عبد النور ":لصيديل االفاضل
 

  "م " الصغرىإىل حبيبيت الدكتورة املشاكسة أخيت تغريدة البيت  وأمرية العرين ،إىل البسمة احلنون 
  

  "ف"إىل صراحة  مل تعهد وصرب الينضب إىل اليت خدمتين كثريا وحتملتين طويال إليك ياأخيت احلبيبة 
  

 أنعشت قليب إىل اليت أمطرت علي حببها وحناهنا عطاء فوق العطاء وشجعتين على اإلقدام مهما إىل قطرات الندى اليت
  "و"تكن األسباب فإليك يا أخيت الفاضلة الصيدلية 

  
  إىل زوجها الكرمي املعطاء إىل الذي أعانين يف حبثي بأخوة وصدق كبريين 

  إىل الدكتور اجلراح مجال خننو
  – حفظها اهللا ورعاها -  عشكماإىل الريقات اليت نشأت يف 

  وأسعدت بيتنا وأنارته إىل رياحني القلب
   وحممد إلياسوسيم عبد البارئ ، يوسف جنم الدين ، قدوة آالء الرمحن 

  
   الربا يف مالهةحريص على اتقاء شبه  مسلم غيور على دينهكما أهديها لكل

  طالب العلمكل إىل و 
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  أهدي هذا العمل املتواضع
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــر وتقــديرشك
  
  
  

  - بعزته ورمحته-أشكر اهللا العلي القدير أن يسر يل السري يف حبثي هذا وذلل يل كل عسري
   الشكر وكثري احلمد عظيمفلك ياأهللا يا عظيم العطاء يا واسع النعم

  على  ما أنعمت به علي جبودك وكرمك 
  

كرم به علي من توجيهات علمية ومالحظات  ألستاذي املشرف الدكتور صاحل بوبشيش على ما تبعد ذلكمث الشكر 
  .قيمة أنارت حبثي منذ أوىل خطوايت فيه إىل آخر مراحله  فجزاك اهللا عين وعن سائر طلبة العلم خري اجلزاء

وعمال املكتبات اجلامعية كما ال أنسى أن أشكر كل من قدم يل يد العون واملساعدة من األساتذة واألستاذات 
  ومدراء بنوك 

  
 اخالل املراحل الدراسية كلهفضل يف تعليمي ال من كان له لوأشكر ك

 اهللا عين مجيعا خري اجلزاء وسدد خطاكم وجعل ذلك يف ميزان موإىل كل من أعانين ولو بكلمة طيبة فجزاك
  .حسناتكم
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  املقدمة
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  أمهية املوضوع-1
   

 املوفق إىل سواء السبيل على مجيع نعمه الظاهرة والباطنـة            هللا الكرمي املنان   دبسم اهللا الرمحن الرحيم، احلم    
أعيننا حممـد   وقرة وبارك على نبينا وحبيبنا  مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى  وصل اللهم وسلمامحدا كثريا طيب

   إىل يوم الدين يبن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله صالة ال تنقض
  ..دأما بع

 عنهم البـؤس والـدمار،      ععلى عباده أن جنبهم مآزق احلاجة واالضطرار، ورف       إن من نعم اهللا عز وجل       
 هلم السبل اليت توصلهم إىل بر األمان،يف كل شأن من شؤون حياهتم ،حىت يتسىن هلـم العـيش يف سـالم                      رفيس

  .واطمئنان
النفع والضر،  ه  عدلة ملا اجتمع في    ينفع الناس مزعزعة ملا يضرهم، م      امثبتة مل   الرساالت السماوية  تفقد جاء 
  .والصالح والفساد

واإلنسان إضافة إىل ارتباطاته الروحية،وطرق إحيائها وممارستها باجلوانب التعبدية الصرفة، فهو جمبـول             
وقد  من االرتباطات ومن بني أهم تلك االرتباطات  واملعامالت؛ املعامالت املالية،           ةكذلك على ممارسة مجلة متنوع    

 تكفل العدالة   يف آن واحد فعمدت لتنظيمها بأسس متينة       اهبا مراعاة حلساسيتها وأمهيته   اعتنت الشريعة اإلسالمية    
  .واملساواة جلميع أطرافها

ـ الو من بني تلك املعامالت ،عقد القرض،وحيث أن هذا العقد معاملة قد ضربت جـذورها إىل                  د وعه
اء وأكل ماهلم بالباطل فابتعدت عـن        إال أهنا وبتسويغ بشري استغلت كطريقه فعالة يف استضعاف الضعف          ةقدميال

 حىتمنظمة لشروطه    جاءت الشريعة اإلسالمية   كل القيم األخالقية املفترض التزامها يف مثل هاته احلاالت لذا فقد          
ألي سـبب كـان      يكتمل الغرض الذي وجد ألجله وهو أنه  عقد إحسان وإرفاق ولن خيرج عن هذا اإلطار               

   . إليهاكل ما قد يؤديفحرمت الربا ومنعت 
 هذا وبنشأة البنوك واعتمادها على هذا العقد يف جل معامالهتا حىت بعد توسعها وتطورها مع ارتكازهـا                

جعل وظائف البنوك رغم وجاهة وأمهية دورها االقتصادي قاصرة على          -الربا-صر الفائدة نباملوازاة مع ذلك على ع    
  جتماعية واالقتصاديةاملبالغة يف اهتمامها بعنصر الفائدة على حساب التنمية اال

واحلقيقة اليت ال ختفى على أحد أن بوادر البشرى قد ظهرت بظهور جمموعة من البنوك اإلسالمية هنضت الستبدال                  
بنظرياهتا من املعامالت اليت أخضعت تصاميمها ملا يوافق أحكام التشريع اإلسـالمي يف             املعامالت البنكية الربوية    
  جانب املعامالت املالية

  على مـستوى    ة وحبث إسقاطاته العملية احلديث     هذا العقد  لن هذا البحث عبارة عن دراسة ألصو      وقد كا 
 مث الوقـوف علـى      - دراسة مقارنة  -الربوية–يف البنوك التقليدية    سواء يف البنوك اإلسالمية أو      خلدمات البنكية، ا

لتكييف الشرعي والقـانوين هلـا مث        لوضع ا   ومن مثة الوصول     ةتقنيات سريها و حيثياته يف البنوك التقليدية خاص       
  .بعد ذلك مااملوازنة فيما بينه



ب 

  أسباب اختيار املوضوع -2
 ، هناك أسباب موضوعية و أخرى ذاتية الختيار حبـث هـذا          السابقة الذكر  باإلضافة إىل أمهية املوضوع   

  :املوضوع
   األسباب املوضوعية -

نه باستفحال ظاهرة تداول األموال الربوية حبجـة        ال ميكن ألحد أن يهمل أمهية اخلدمات البنكية ، غري أ          
كوهنا منصرفة عن أعمال استثمارية مما يلزم أخذ مقابل عليها و هذا شرط غـري مـستثىن  ال مـن القـروض                       
االستثمارية و ال من القروض االستهالكية ، و هذا البحث عبارة عن حماولة توفيقية  تعديليه ملا فسد من الشروط                     

  . منطلق إسالمي و كما يقال ما أمكن تعديله ال ينبغي إلغاؤه إلعادة ضخها من
   األسباب الذاتية -

وميكن ردها إىل ما جيده املسلم يف نفسه من غرية على دينه ملا يراه من تداول للربا و انتهاك حرمة من حرمات اهللا                       
 و - القرض–يف هذا اجملال تعاىل ، أردت حماولة اإلصالح ما استطعت و ذلك من خالل استقصاء خدمات البنك           

إجراء دراسة مقارنة بني عينات من البنوك اإلسالمية و الربوية حىت أكون أكثر دراية و أبلغ حجة عنـد تقـدمي                     
  .البديل الراشد

   وأهدافهإشكالية املوضوع -3
  : تتركز إشكالية البحث يف النقاط التالية 

هل لعقد القرض إسهاما يف تفعيل حركـة التنميـة ؟           ما املقصود بعقد القرض ؟ و ما اهلدف منه ؟ مبعىن            -
  .وكيف يتم ذلك ؟

هي الضوابط اليت أناطتها  الشريعة اإلسالمية هبذا العقد؟ و إىل أي حد سايرها القانون الوضعي يف ذلك                 ما-
 ؟
ير  عقد القرض يف خدماهتا و ما تقد       – الربوية   –كيف وظفت كل من البنوك اإلسالمية و البنوك التقليدية          -

 .النتائج اليت توصلت إليها ؟ و هل ميكن القول بأهنا جنحت يف ذلك ؟
قد القرض من آثار على املستوى الفردي و االجتماعي و االقتصادي و إن كانت   ع هل أن للتوظيف احلديث ل     و

  ، فما هي أبعادها ؟
  هداف البحث أ-4

  : ط التاليةلعل أهم األهداف املتوخاة من دراسة هذا املوضوع تتركز يف النقا
  ول لصورة واضحة ودقيقة لعملياته  حماولة ضبط و تكييف عقد القرض بصوره احلديثة و بالتايل الوص-1
 التعرف عن قرب على هذه اخلدمة من خالل إجراء حبوث ميدانية تطبيقية على عينة مـن البنـوك                   -2

  .اإلسالمية و البنوك الربوية 
  .القضية و إدراك مدى التزامه بأحكام الشريعة  استقصاء عمل البنك اإلسالمي يف هذه -3
  . إبراز أمهية البنوك اإلسالمية يف اخلارج لتشجيع إنشائها يف الدول اإلسالمية ككل وبالدنا خاصة -4



ج 

   الكشف عن اآلثار املختلفة لعملية توظيف القرض وبيان وجه املصلحة واملفسدة فيها -5
  هذا البحث واجلديد الذي جاء يفالدراسات السابقة-5

القرض كأداة  "وال أدعي السبق يف ذلك،ومن بني أهم تلك املؤلفات          إن هذا املوضوع قد سبقت دراسته       
 دراسة مقارنة مـع     – "عقد القرض يف الشريعة اإلسالمية     "حملمد الشحات و  "للتمويل  يف الشريعة اإلسالمية      

حيث تناول فيه دراسة هذا املوضوع بشيء       ؛  ، وهو أصل لرسالة دكتوراه     عالء الدين خروفه   :-الوضعيالقانون  
 مل يعن باجلانب االقتصادي أو باألحرى جانب املمارسة البنكية          همن التفصيل يف اجلانب القانوين والفقهي إال أن       

وهو ما أفضت فيه من خالل حبثي، كمـا أن اجلديـد         هلذا العقد حيث كانت دراسته هلذا اجلانب غري مركزة          
هو استقصاء مجلة من اآلثار للتطبيقات احلديثة لعقد القرض،وهو مامل يوجد يف تلـك              كذلك يف هذه الدراسة     

الدراسات اليت سبقت،واجلديد كذلك هو تركيز موضوع البحث على عقد القرض بشكل خاص  من خـالل   
ك الربويـة    البنوك اإلسالمية أو البنو     سواء يف  هوضع دراسة مستفيضة هلذا العقد مث االنتقال للتطبيقات احلالية ل         

  ينتهي بوضع موازنة بينهما 
  . احلديثة كما جتري يف البنوك اجلزائرية ض من القروركما تناول البحث دراسة ما تيس

  املصادر واملراجع املعتمدة يف إعداد البحث-6
اعتمدت  يف إعداد هذا البحث على مجلة من املصادر واملراجع وتنوعت تلك املراجع بني 

  .فقهية والقانونية واالقتصادية وغريها العاملصادر واملراج
حاشية الدسوقي ،اإلنصاف    ومغين احملتاج وبدائع         :املصادر واملراجع الفقهية على املذاهب املختلفة منها      

الصنائع للكاساين واحمللى البن حزم  وغريها من املصادر الفقهية القدمية كما استعنت مبجموعة من املراجع الفقهية                 
  لوهبة الزحيلي : البن فوزان، والفقه املالكي امليسر: ص الفقهياحلديثة كامللخ

وكانت استفاديت من املصادر واملراجع الفقهية عند التأصيل لعقد القرض واستخالص أحكامه وأركانـه              
  وعموما كل ماكان خاصا باجلانب الفقهي للبحث

نونية ،لعل أمهها الوسيط يف شـرح      أما دراسة اجلانب القانوين ،فاعتمدت أيضا على مجلة من املصادر القا          
  لعبد الرزاق السنهوري: القانون املدين

اخلدمات البنكية وموقـف    :كما أن املراجع االقتصادية تنوعت إىل مراجع يف االقتصاد اإلسالمي من بينها           
هـم تلـك     اإلسالم ومن أ   الشريعة اإلسالمية منها لعالء الدين زعتري واملعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف          

مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية "املراجع اليت أفادتين كثريا وأنارت حبثي يف جانبه اإلجرائي خاصة هو كتاب    
  حملمد الصاوي ":وكيف عاجلها اإلسالم

وباجلانب املقابل اعتمدت يف جانب االقتصاد الوضعي على جمموعة من املراجع منها اليت ختتص باجلانب               
حملفوظ لعـشب، ومنـها   :  والقانون املصريفلشاكر قز ويين: ف  كمحاضرات يف اقتصاد البنوك   االقتصادي الصر 

 دراستها أكثر ختصص من حيث الدراسة املقارنة ؛حيث درست اجلوانب القانونية واالقتصادية معا، ت ما كان اأيض
  علي عوض:معامالت البنوك من الوجهة القانونية:للمعامالت البنكية



د 

 تثبيت اجلانب القانوين،مبا تيسر يل من النصوص القانونية ،سواء ما تعلق منها بقـانون               كما استعنت على  
  .النقد والقرض، أو القانون املدين، أو غريها

و ساعدين يف إعداد حبثي كم آخر من املصادر واملراجع ،وأكتفي هنا بسرد جممـل هلـا دون تفـصيل                    
 العامة ،والتاريخ ،والكتب العامة ،وكذا القـواميس اللغويـة،          كتب التفسري ،واحلديث ،والتراجم ،واملالية    :افمنه

  ...واالقتصادية ،والقانونية ،باإلضافة ملواقع االنترنت ،واجملالت العلمية، والرسائل اجلامعية  وغريها
  منهج البحث-7

  :أهم املناهج العلمية اليت اعتمدهتا يف دراسة موضوع هذا البحث ، املناهج اآلتية
 معظم   يف املقارنة بني كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف          ه املقارن حيث كنت أعتمد    املنهج:أوال

جزئيات البحث مىت ما توفرت يل املادة العلمية يف كل منهما ،وذلك لبيان أوجه االتفـاق وأوجـه االخـتالف               
  .بينهما

وضوع البحث،سواء يف الفقـه     املنهج التحليلي حيث اعتمدته يف حتليل ما جاء يف كل مسألة من م            :ثانيا  
  . شرح حتليل خمتلف العمليات البنكيةااإلسالمي أو يف القانون الوضعي وكذ

  :كما اتبعت يف اجناز البحث اخلطوات املنهجية اآلتية
اعتمدت كتابة آيات القرآن الكرمي على القرص املضغوط برواية حفص،وقمت بتخرجيها يف هـامش              -1
  .البحث

 األحاديث النبوية من صحيحي البخاري أومسلم أو من غريمها من كتـب             كما حرصت على ختريج   -2
  .السنن األخرى إن مل أجده فيهما

اكتفيت يف هتميش املصادر واملراجع سواء عند ذكرها ألول مرة أو ال بكتابة اسم الكتاب مث اسـم                  -3
  .ملراجع تفاديا للتكراراخلاصة به يف فهرس املصادر وا  اجلزء والصفحة،وأرجأت باقي البياناتاملؤلف مث

عند تكرار الكتاب يف نفس الصفحة كنت أعيدكتابة العنوان مرة أخرى بإضافة املرجع الـسابق إن                -4
وجد بينهما فاصل،وإن مل يوجد بينهما فاصل كتبت املرجع نفسه مع ذكر الصفحة إذا كانـت خمتلفـة عـن                    

  .فحةسابقتهاأواكتب املكان نفسه إن مل يوجد فاصل ومل تتغري الص
 .وخالل الدراسة كنت أقدم جانب الفقه اإلسالمي على جانب القانون الوضعي-6
وقد أرفقت البحث جمموعة من املالحق ،اليت احتوت بعضا من العمليات أو األنظمة  ملعظم اخلدمات                -7

  .اليت متت دراستها يف منت البحث
ة ،وفهرس األحاديـث النبويـة      وتسهيال على القارئ،قمت بوضع عدة فهارس،فهرس اآليات القرآني       -8

  .وفهرس ألهم املصطلحات االقتصادية اليت ذكرها يف البحث
 املصرف التقليدي وأحيانا املصرف الربوي وكالمها حيمل معىن واحدا كما           رخالل البحث أحيانا أذك   -9

 املـدين   القـانون :املادة،ق م ج  :م:استخدمت بعض االختصارات وهي يف جمملها يف جانب النصوص القانونية ك          
  .اجلزائري



ه 

  صعوبات البحث-8
إن البحث العلمي ال خيلو من الصعوبات والعراقيل،ومن بني أهم الصعوبات اليت واجهتين أثناء حبثي مـا                 

  :يأيت
  .عدم احلصول على الوثائق البنكية الالزمة كلها -
الحتوائها علـى   كما أنين مل أمتكن من إدراج بعض الوثائق ضمن املالحق بعد أن حتصلت عليها نظرا                -

بعض الشروط اليت فاقت مستواي العلمي باألحكام الشرعية وأخص بالذكر هنا بعض الوثائق اخلاصة ببنك الربكة                
  اجلزائري

  .حيث احترت يف تصنيفه إىل البنوك اإلسالمية أو البنوك التقليدية
  خطة البحث -9

خصـصت  :يمه إىل ثالثة فـصول      درجت يف إجناز حبثي بناء على إشكالية البحث اليت طرحت ومت تقس           
الفصل األول لدراسة عقد القرض ، بداية من بيان املفاهيم اللغوية واالصطالحية مث باالنتقـال لبيـان حكمـه                   

  وخصائصه ودراسة أركانه وعموما كل ما يتعلق به حىت يتضح لدي التصور الدقيق هلذا العقد
خلدمات اليت تقدمه وكانت دراسة مباحث هـذا        مث انتقلت بعد ذلك لدراسة شاملة ملاهية البنوك وكذا ا         

  .-بني كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي-الفصل دراسة مقارنة
أما الفصل الثاين فخصصته للدراسة العملية ،حيث اشتمل على دراسة دقيقة لتلك اخلدمات من الناحيـة                

لوضع خترجيات قانونية وشرعية للخـدمات       الشرعية والناحية الوضعية وأوازن فيما بينها من جهةمث أخلص بعدها           
  .ة جهة ثانيناليت تقوم هبا البنوك الربوية مث أوازن فيما بينها م

  .ويف الفصل الثالث أظهرت خمتلف اآلثار الفردية واالجتماعية واالقتصادية للتطبيقات السابقة  
  :وهذا عرض عام خلطة البحث اليت متت وفقها الدراسة

  تأصيلحتديد و:الفصل األول
  مفهوم عقد القرض ومشروعيته:املبحث األول

  مفهوم عقد القرض : املطلب األول
  مشروعية عقد القرض: املطلب الثاين

  حكم عقد القرض وخصائصه:املبحث الثاين
  حكم عقد القرض:املطلب األول
  خصائص عقد القرض:املطلب الثاين

  أركان عقد القرض وشروطه:املبحث الثالث
  ن عقد القرضأركا:املطلب األول
  شروط عقد القرض:املطلب الثاين

  أنواع عقد القرض ومتييزه عن العقود املشاهبة له:املبحث الرابع



و 

  أنواع عقد القرض:املطلب األول
  متييز عقد القرض عن بعض العقود املشاهبة له:املطلب الثاين

  مفهوم البنك نشأته وأنواعه:املبحث اخلامس
  هتعريف البنك ونشأت:املطلب األول
  أنواع البنوك:املطلب الثاين

  اخلدمات البنكية والقانون املنظم هلا:املبحث السادس
  اخلدمات البنكية:املطلب األول
  القانون املنظم للخدمات البنكية:املطلب الثاين

  أشكال التوظيف احلديث لعقد القرض يف نظر الفقه والقانون:الفصل الثاين
  االوديعة البنكية وأشكاهل:املبحث األول

  حقيقة الوديعة البنكية:املطلب األول
  أشكال الوديعة البنكية:املطلب الثاين

  التكييف الشرعي والقانوين للودائع البنكية واملوازنة بينهما:املبحث الثاين
  التكييف الشرعي للودائع البنكية:املطلب األول
  التكييف القانوين للودائع البنكية: املطلب الثاين

  العتماد واالعتماد املستنديفتح ا:املبحث الثالث
  فتح االعتماد واالعتماد املستندي يف البنوك اإلسالمية:املطلب األول
  فتح االعتماد واالعتماد املستندي يف البنوك التقليدية: املطلب الثاين
التكييف الشرعي والقانوين لفتح االعتماد واالعتماد املستندي يف :املطلب الثالث

  وازنة بينهماالبنوك التقليدية وامل   
  خطابات الضمان:املطلب الرابع

  القروض البنكية:املبحث الرابع
  القروض اليت متنحها البنوك اإلسالمية:املطلب األول
  القروض املصرفية يف البنوك التقليدية:املطلب الثاين 
  خصم األوراق التجارية:املطلب الثالث

  ة للتطبيقات السابقةاآلثار الفردية واالجتماعية واالقتصادي:الفصل الثالث
  اآلثار الفردية :املبحث األول

  اآلثار الفردية األخالقية:املطلب األول
  اآلثار الفردية النفسية:الثايناملطلب 
  اآلثار االجتماعية:املبحث الثاين



ز 

  اآلثار االجتماعية إللغاء الربا:املطلب األول
  اآلثار االجتماعية للربا:املطلب الثاين

  ار االقتصاديةاآلث:املبحث الثالث
  اآلثار االقتصادية إللغاء الربا:املطلب األول
  اآلثار االقتصادية للربا:املطلب الثاين

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ح 

  حتديد وتأصيل:الفصل األول
  

  مفهوم عقد القرض ومشروعيته:       املبحث األول
  

  حكم عقد القرض وخصائصه:       املبحث الثاين
  

  أركان عقد القرض وشروطه:الثالث       املبحث 
  

 أنواع عقد القرض ومتييزه عن العقود املشاهبة له:املبحث الرابع       
  

 مفهوم البنك نشأته وأنواعه:       املبحث اخلامس
  

  اخلدمات البنكية والقانون املنظم هلا:      املبحث السادس
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 :توطئة
يـستوجب علـى    -دراسة مقـارن    -"ض يف اخلدمات البنكية   التوظيف احلديث لعقد القر   " إن حبث موضوع    

الدراسة يف ضوء كل من الفقه اإلسالمي والقـانون         الباحث الوقوف على مفاتيحه وتوضيح املفاهيم اليت ستدور حوهلا          
  .الوضعي

 وإبراز على  حتديد فتكون الدراسة األوىل منصبة اخلدمات البنكية، وكذا القرض،  عقد،وأهم تلك املفاتيح 
 حبث مدى   مث ؛ومميزاته اليت متيز هبا عن غريه من العقود       ، مع إيضاح خصائصه     هلذا العقد  صطالحيةواال ،املفاهيم اللغوية 

  . الشروط اليت سطرت لهومعرفة  عليها  ارتكزاليتوبيان األركان مشروعيته 
يتم التعامـل    خالل ما وذلك من    القرض، ستعمال عقد ديثة ال األشكال احل  ملعرفة  يصبو ؛املوضوع ومادام هذا 

 ونشأته  ،ماهية البنك  ختص دراسة ؛ حتتم اإلتيان مبباحث     ، حد السواء  ىاإلسالمية أو البنوك التقليدية عل    به داخل البنوك    
  . وكذا تبيان القانون املنظم هلا؛هي اخلدمات اليت يقوم هبا وما
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مفهوم عقد القرض :املبحث األول

  ومشروعيته
  
  

  مفهوم عقد القرض:    املطلب األول
  

  القرض مشروعية عقد:                  املطلب الثاين
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  وعيتهمفهوم عقد القرض ومشر:املبحث األول             
  

، ولتحديد مفهومه يستلزم ضبط تعريف لكل من املـركبني، ومـن مث الوصـول               إضايف بعقد القرض مرك    
  .التعريف جامع هلم
  مفهوم عقد القرض:األولاملطلب   
  القرض يف اللغة عقدمفهوم :األولالفرع     
   تعريف العقد لغة:أوال

فهـو   ،)2(نه الشد والـربط   أوذكر   ،)1(العني والقاف والدال، أصل واحد، يدل على شدٍّ وشدة وثوق         : عقد  
وقد يطلق العقد ويقصد به العهد، قـال   .يع، وقد يتم الربط بني شيئني ماديني، كاحلبل، أو معنويني كالب        )3(نقيض احلل 

اْلُعُقودِ      [: اهللا تعاىل  وا ِب مجع عقد، وقد فسرت بالعهود عند ابـن عبـاس          : )5(، العقود )4 (]َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُف
  .)6(حل اهللا وما حرم، وما فرضأ ما -هنا-وغريه، والعهود

  : )7(قال الشاعر
  )8(َشدُّوا الِعَناَج وَشدُّوا فَْوقَُه الكَرَّبا       ا ِلَجاِرِهْمقَْوٌم ِإذَا َعقَُدوا َعقًْد

 الدلو من باطن، تشد بوثاق إىل أعلى الكرب، فإذا انقطع احلبل أمسك العناج الدلو أن يقع يف                  أسفلعروة يف   : العناج"
  .)9("احلبل الذي يشد على عراقي الدلو ليكون هو الذي يلي املاء: البئر، والكرب
   تعريف القرض لغة-ثانيا     

لكلمة قرض يف القواميس واملعاجم اللغوية معاين عديدة، لذا سأقتصر على املعاين اليت أراها أكثر صـلة                 
  .باملوضوع

  
  
  

                                                           
  .86، ص 4ابن فارس، مج:  معجم مقاييس اللغة-1
  .836، ص 2ابن منظور، مج:  لسان العرب احمليط-2
  .835 ص املرجع نفسه، -3
  .1اآلية :  سورة املائدة-4
  . نفسهن، املكاسابقالرجع امل:  معجم مقاييس اللغة-5
  .572، ص 1ج:  خمتصر تفسري ابن كثري-6
  .طيئة احل-7
  .590، ص 1الزخمشري، مج:  الكشاف-8
  .17رمضان البوطي، ص :  البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع على شرعيتها-9
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قرض الـشيء   : ـ، ف )2(، وأصل القرض يف اللغة القطع     )1(صل صحيح أالقاف والراء والضاد،    : قرض -
  . قرضا قطعته-لكسربا–، وقرضت الشيء أقِرُضه )3(قطعه: بنابه

ي قياسـه   د، لكن الكسر ال يوافق القياس ألن املصدر الثالثي املتع         )4(وهي بالكسر لغة فيه حكاها البعض     
  .)5(بفتح الفاء
َسًنا          [: ، قال تعاىل  )6(والقرض أيضا ما تعطيه لتقضاه     - ا َح َه َقْرًض ِرُض اللَّ ، أي  )7 (]َمْن َذا الَِّذي ُيْق

  .)8(سبيل اهللا ابتغاء رضوانه فيضاعفه له وله أجر كرميمن ذا الذي ينفق ماله يف 
  :)9(قال الشاعر

  لمإمنا جيزي الفىت ليس اجل     وإذا جوزيت قرضا فاجزه    
  :)10(آخر قال و

  )11( مدينا مثل ما داناأوأو سيئا   كل امرئ سوف جيزى قرضه حسنا    
  اصطالحامفهوم عقد القرض :الفرع الثاين    
  حااصطالتعريف العقد : أوال

   تعريف العقد يف االصطالح الشرعي-1
املتتبع لكالم الفقهاء، املتفهم يف معانيه يرى أن العقد عندهم يطلق بإطالقني متداخلني، فنجد أن منـهم مـن                     

 ينشأ عنه حكم شرعي سواء كـان هـذا          )12(يتوسع يف استعمال معىن العقد ويعمله يف كل التزام بل ويف كل تصرف            

                                                           
  .71، ص 5، مجابن فارس: اييس اللغة معجم مق-1
   .8588، ص 5ابن منظور، مج:  لسان العرب-2
  .362الزخمشري، ص :  أساس البالغة-3
  .326، ص 3اجلوهري، مج: الصحاح: أنظر:  الكاسائي-4

  .215، ص أيب زكريا النووي: حترير التنبيه: وممن حكاها عنه أيضا، ابن السكيت واجلوهري أنظر
  .359، ص 4ج: الدسوقي على الشرح الكبري هامش حاشية -5
  .8589ص  ،سابقالرجع امل:  لسان العرب-6
  .11اآلية :  سورة احلديد-7
  .323، ص 3الصابوين، مج:  صفوة التفاسري-8
  .لبيد-9

  . أمية بن أيب الصلت-10
  .املكان نفسه ،سابقالرجع امل:  لسان العرب-11
 غري العقديـة    اتخرى غري عقدية، التصرف   ألقويل قسم إىل تصرفات عقدية و     قويل، فعلي، وا  :  إىل قسمني  ات قسمت التصرف  -12

 غـري كالوقف، أما اآلخر فهو     … أحدمها يتضمن إرادة إنشاء من صاحبه، إنشاء حق، إسقاطه        : قسمت هي األخرى إىل قسمني    
:  املدخل الفقهي العـام    -:أنظر. ن هلذه اإلرادة كاالقرار، أما التصرف القويل العقدي فيتكون من قولني من جانبني يرتبطا             نمتضم

  .379، ص 1مصطفى الزرقا، ج
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 أو أكثر كالبيع واإلمارة وغريها، أو كان صادرا عن شخص واحد، كالوقف، النـذر،               التصرف صادرا من شخصني   
  …الوصية

، وهو ما كان صادرا عن شخصني ومـا شـابه ذلـك،             )1(بينما يقصره آخرون على نوع خاص من االلتزام         
ليه كلمة العقد إال بتنبيه يدل والشائع املشهور بإطالق الفقهاء للفظ العقد هو املعىن الثاين، أما اإلطالق األول فال تدل ع     

  .)2(على التعميم
  :وبناء على ذلك فقد عرف العقد شرعا بأنه

يف جملـة   ) 103( وعـرف يف م      )3("العقد اتفاق بني الطرفني يلتزم مبقتضاه كل منهما بتنفيذ ما اتفقا عليـه            "  
  :األحكام بـ

  .)4("جياب بالقبولالعقد التزام املتعاقدين وتعهدمها أمرا وهو عبارة عن ارتباط اإل"
والذي يبدو من خالل التعريفني الواردين أن التعريف األخري كان أكثر صراحة يف بيان ماهية العقـد أي                  

 العقد عبارة   أنبأنه عبارة عن ارتباط كل من اإلجياب والقبول يف حني دل التعريف األول على ذلك داللة خفية بتعبري                   
  . انبثاق اإلجياب من طرف وقبول من الطرف اآلخرعن اتفاق بني طرفني مما يدل طبعا على

واخلالصة اليت نصل إليها هو أن العقد يتمحور مفهومه حول ارتباط اإلجياب بالقبول وما يرتـب كـل                  
  .منهما من التزامات على عاتق الطرفني

   تعريف العقد يف االصطالح القانوين-2
قد اتفاق يلتزم مبوجبـه شـخص ،أو عـدة          الع": العقد بقوله  ج.م. ق 54ميف   املشرع اجلزائري    عرف  

 يف،جماريا يف ذلك التعريف الذي  ذهب إليه القانون الفرنسي           .)5(" أشخاص آخرين،مبنح ،أو فعل أو عدم فعل شيء ما        
 باالمتناع عن عمل أو بإعطاء أو بعمل أكثر حنو شخص آخر أو أكثرالعقد اتفاق يلتزم مبقتضاه شخص أو : "1101م 

  . )6("شيء
قاصر ألنه جعل لب العقد هو االلتزام من         غري جامع و   نه تعريف   أ،  الفرنسي يالحظ من التعريف     والذي

 كما يظهـر للوهلـة      ،أو أكثر  التزام متبادل بني طرفني     أيضا    طرف واحد اجتاه الطرف اآلخر واحلقيقة أن العقد هو          
                                                           

 االلتزام يف الفقه اإلسالمي كل تصرف يتضمن إرادة إنشاء حق من احلقوق أو إهناءه سواء كان ذك مـن شـخص واحـد                        -1
 فقه  -:ه العام، انظر  وعليه فااللتزام يف الفقه اإلسالمي مرادف للعقد يف الفقه اإلسالمي مبعنا          … كالوقف، أو من شخصني كالبيع    

  .129حممد علي عثمان الفقي، ص : -دراسة مقارنة–املعامالت 
 امللكيـة   -.10 حممود عبد اجمليد املغريب، ص       -دراسة مقارنة –أحكام العقد يف الشريعة اإلسالمية      :  للتوضيح أكثر أنظر أيضا    -2

  . وما بعدها173حممد أبو زهرة، ص : ونظرية العقد
  .255سعدي أبو جيب، ص : غة واصطالحا القاموس الفقهي ل-3
  .91علي حيدر، ص :  درر احلكام شرح جملة األحكام-4
  .القانون املدين اجلزائري -5
 موسوعة  -.49عبد املنعم الصدة، ص     :  نظرية العقد يف قوانني البالد العربية      -.80عبد الرزاق السنهوري، ص     :  نظرية العقد  -6

  .22، ص 1ناصيف، جإلياس : العقود املدنية والتجارية
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فيما يصدر من التزامات من أحد األطـراف        األوىل أن القانون اجلزائري قد أخذ باملفهوم الضيق للعقد ،حبيث حصره            
اجتاه اآلخر  مستبعدا بذلك مفهوم العقد الذي ينطوي على تبادل االلتزامات، غري أنـه وبتـدقيق النظـر يف نـص                      

يظهر أن مفهوم العقد قد اتسع نوعا ما ليشمل املفهوم العام لـه             55 يف نص امل   ءوباالستناد ملا جا  .ج.م.من الق 54املادة
  ..)1(" ايكون العقد ملزما للطرفني ،مىت تبادل املتعاقدان االلتزام بعضهما بعض:"حيث جاء فيها

العقد : "لمشروع الفرنسي اإليطايل  ل 1 من املشروع التمهيدي للتقنني املدين املصري وم       122وجاء يف م    
  .)2("، على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إهنائهاأكثراتفاق ما بني شخصني أو 

ىل هذا املعىن أيضا ذهـب      إ ذهب إليه التعريف الثاين والذي كان أقرب إىل املوضوعية، و          وهو ما   
توافق إرادتني على إحداث أثر قانوين سواء كان ذلك األثر هو إنـشاء              ": ذلك بقوهلم  ن وعربوا ع  رجال القانون 

  .)4(" على إحداث أثر قانوينأكثرتوافق إرادتني أو "، أو )3("التزام أو نقله أو إهناؤه
  االصطالحي القانوين للعقدالتعريف و الشرعي  االصطالحيوازنة بني التعريفامل-3

 يف االصطالح القانوين، جند أن الفقـه       تعريفهباملقارنة بني تعريف العقد االصطالحي يف الفقه اإلسالمي و        
اطنة ألطراف العقد، بينما    اإلسالمي يركز على ربط اإلجياب بالقبول على اعتبار أن كل منهما يعرب عن اإلرادة الب              

القانون يركز على توافق اإلراديتني دون تطرق لداللة اإلراديتني كما عرب عنها الفقه اإلسالمي باإلجياب والقبـول     
الدالني بوضوح على رضا املتعاقدين الذين مها بصدد التعاقد، وبالتايل فالفقه اإلسالمي قد تفوق يف إبـراز تلـك                   

  .)5( من التعريف القانويناإلرادة فهو أبلغ وأحكم
   تعريف القرض اصطالحا:ثانيا
   تعريف القرض يف االصطالح الشرعي-1

  :عرف الفقهاء القرض بعدة تعاريف نذكر منها
  )6("ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه: " بأنهابن عابدين القرضعرف :  عند احلنفية-أ
ل يف عوض غري خمالف لـه ال عـاجال          دفع متمو : " القرض بأنه   ابن عرفة  وقد عرف :  عند املالكية  -ب

، حيث أخرج بقوله متمول ما ليس مبتمول، كقطعة         )7("تفضال فقط، ال يوجب إمكان عارية ال حتل متعلقا بذمة         

                                                           
  .القانون املدين اجلزائري -1
 -.82عبـد الـرزاق الـسنهوري ، ص         :  نظرية العقد  -.49عبد املنعم الصدة ، ص      :  نظرية العقد يف قوانني البالد العربية      -2

  .23إلياس ناصيف ، ص : : موسوعة العقود املدنية والتجارية
  .51، ص السابقرجع امل: قد يف قوانني البالد العربية نظرية الع-.79 ص  السابق،رجعامل:  نظرية العقد-3
  .38حممد صربي، ص :  شرح القانون املدين اجلزائري-4
  .25عالء الدين خروفه، ص : -دراسة مقارنة مع القانون الوضعي– عقد القرض يف الشريعة اإلسالمية -5
  .388 ص ،7ابن عابدين، ج:  رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار-6
  .229، ص 6ج:  اخلرشي على خمتصر سيدي خليل-.359، ص 4ابن عرفة، ج:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري-7
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النار، وقوله يف عوض أخرج به اهلبة، وقوله غري خمالف له أخرج السلم والصرف، وقوله ال عاجال معطوف على                   
  .)1(فضل أي قصد نفع املقترض وهذا ال جييز إعارة ما ال حيلحمذوف تقديره مؤجال غري معجل بت

  .)2("هو متليك الشيء على أن يرد بدله: " القرض بأنهالشر بيين عرف:  عند الشافعية-جـ
 الغري لينتفع بـه ويـرد       إىل القرض عبارة عن دفع مال       : القرض بقوله  ياملر داو  عرف   : عند احلنابلة  -د

  .)3("بدله
أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه         : " بقوله  القرض –ابن حزم -عرف   : عند الظاهرية  -هـ

  .)4("ال يف ذمته، وإما إىل أجل مسمىالريد عليك مثله إما ح
  :عند الفقهاء املعاصرين -
  .)5("القرض هو املال الذي يعطيه املقرض للمقترض لريد مثله إليه عند قدرته عليه"
  .وهذا التعريف ظاهر يف أنه مستفاد من تعريف احلنابلة الذي سبق. )6("رد بدلهدفع مال ملن ينتفع به وي"

وله أن   ،ضعقد القرض ينقل امللكية للمقتر    "عند بعض الباحثني املعاصرين بأنه     كما عرف القرض كذلك،   
ـ     هلك أوضاع،  واملقترض ضامن للقرض إذا تلف أو      يستهلك العني ويتعهد برد املثل ال العني،       ذا يـستوي يف ه

  )7("تفريطه وعدم تفريطه
ن إمن خالل التعاريف السالفة الذكر جند أن الفقهاء قد اتفقوا إىل حد بعيد يف حتديد مفهوم القـرض و                  

  .اختلفت عباراهتم يف ذلك تبعا الختالف اجتاهاهتم يف اعتبار حمل القرض
   تعريف القرض يف االصطالح القانوين-2

ض رقرض االستهالك هو عقد يلتزم به املق      : "رض االستهالكي  حتت عنوان الق   ج،.م.ق من   450عرفته م 
أن ينقل إىل املقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه املقترض عند هنايـة القـرض                       

 يل للوهلة األوىل أن التعبري بالقرض االستهالكي تعبري معيـب،         بدا  ، والذي   )8("نظريه يف النوع، والقدر، والصفة    
 الـيت   Prêtخطأ يف صياغة كلمة     أ جماريا للتشريع الفرنسي حيث      ،ولعل املشرع أراد أن يقول  عارية االستهالك       

                                                           
  .359، ص 4ابن عرفة، ج:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري-1
ـ  -.117،ص  2الشربيين، ج :  مغين احملتاج اىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج       -2 ، 2لغـزايل،ج أيب حامـد ا   : ط يف املـذهب   ي الوس
   .256ص
كشاف القناع عن منت    ،  95، ص   5، ج ياملر داو :  االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل            -3

  .312، ص 3البهويت، ج: اإلقناع
  .77،ص8ابن حزم،ج: احمللى باآلثار -4
  .144، ص 3سيد سابق، ج:  فقه السنة-5
  .322ابن فوزان، ص :  امللخص الفقهي-6
    .16،ص1علي أمحد السالوس،ج: االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة-7
  . القانون املدين اجلزائري-8
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ستعمال وهي  اال عارية االستهالك مبعىن القرض، وعارية       إىلعىن هبا املشرع الفرنسي عارية حيث قسمها بدورها         
  .العارية املعروفة لدينا

عقـد  ): القرض(عارية االستهالك   : "بأنه القرض    تعريف  احلايل القانون الفرنسي  من1892 ميف   فجاء
يسلم مبقتضاه أحد العاقدين لآلخر مقدارا معينا من األشياء اليت هتلك باالستعمال ويلتزم هذا األخري بأن يرد إليه                  

  .)1(" من عني نوعه وصفتههمقدار
الذي اقتصر تعريفه علـى كلمـة        الذي ورد يف القانون اجلزائري أورده املشرع املصري          التعريف ونفس

  . وهو حمق يف ذلك)2(قرض دون ذكر لصفة االستهالك
نه ال فارق بينهما عدا احملـل       أمن خالل التعريف الذي ورد يف القانون الفرنسي والقانون اجلزائري جند            

ـ                   ا املـشرع   الذي يتم التسليم له، فاملشرع الفرنسي جعله عاما حبيث عرب عنه بتسليم قدر معني من أي شيء أم
  .اجلزائري فحدده مببلغ من النقود أو مبال مثلي آخر

  وازنة بني التعريف االصطالحي للقرض بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيامل-3
الذي يظهر جليا من خالل مالحظة التعاريف الشرعية والقانونية أن التعاريف القانونية، مستمدة من الفقه    

  .، وال خترج عنهاإلسالمي
 إىل حد بعيـد، بينمـا املـشرع         تعريفهمد أن املشرع الفرنسي ساير اجلمهور يف        يينه ولزيادة التق  أ غري

  .اجلزائري فإنه ساير احلنفية يف تعريفهم للقرض بأنه يكون يف املثليات فقط
  :املفهوم العام لعقد القرض-

لبيان جممل املفهوم هلما     لصاالصطالحية لكال الطرفني خن   و اآلن وبعد أن تعرضت لبيان التعاريف اللغوية      
  .معا

فعقد القرض عبارة عن التزام متبادل يتم مبوجب اتفاق بني طرفيه لغرض دفع مال معني للطرف الثـاين                  
  .على أن يرده إليه بعد الفراغ منه

  ما بعدومن خالل تلك التعاريف ميكن أن نستنتج اخلصائص العامة لعقد القرض وهو ما سندرسه في
  
  
  
  
  

 
                                                           

1 -Art 1892 :  « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre 
une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge pour cette dernière de 
lui en rendre auTant de même espèce et quantité ». Juris-classeur : Civil code , art. 1832 à 1904 . 

  .419، ص 2السنهوري، مج:  الوسيط يف شرح القانون املدين-2
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 مشروعية عقد القرض: الثايناملطلب  
  

  مشروعية عقد القرض يف الفقه اإلسالمي:األولالفرع 
  . واإلمجاع، وهو مشروع بالكتاب والسنة، فعلهاإىلالقرض مرفق من املرافق املستحبة، املندوب 

   من الكتاب-1
َه    َمْن َذا الَّ  [:  منها قوله تعاىل   )1(ورد لفظ قرض يف عدة مواضع من آيات القرآن الكرمي          ِذي ُيْقِرُض اللَّ

َرةً        َعاًفا َآِثي فيكون من أقرض الناس    ،وقد قيل أن اللفظ علق باسم اجلاللة         )2(]َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْض
القرض وجعله بابا مـن     ل  ذ، وذلك لزيادة حث املؤمنني على ب      )3(طمعا يف ثواب اهللا تعاىل فكأمنا أقرض اهللا تعاىل        

ـ  يدخل ضمن اخلصال اخلريية اليت تستمد ألكوالتقرب إىل اهللا تعاىل، وهو بذ     أبواب أعمال الرب     لها مـن روح  ص
وا   [:ىل فعل اخلري والتعاون عليه، قال تعاىل      إالشريعة السمحاء، من خالل ما دعت إليه يف كثري من اآليات             َواْفَعُل

ونَ     ْم ُتْفِلُح اَوُنوا    [: وقولـه تعـاىل    )4(]اْلَخْيَر َلَعلَُّك ِإْثِم               َوَتَع ى اْل اَوُنوا َعَل ا َتَع َوى َوَل رِّ َوالتَّْق ى اْلِب َعَل
  )5(] َواْلُعْدَواِن
   من السنة-2

 علـى   احلثوردت أحاديث كثرية سواء من السنة القولية أو الفعلية يستفاد منها مشروعية القرض بل و              
  :إتيانه منها
: نا كان عليه، فاشتد عليه حىت قال له       جاء أعرايب إىل النيب يتقاضاه دي     : "دري قال خل روى أبو سعيد ا    -

فقـال  . إين أطلب حقـي   : وحيك، تدري من تكلم؟ قال    :  إال قضيتين، فانتهره أصحابه وقالوا     )6(أحرِّج عليك 
إن كان عندك متر فأقرضينا حـىت  : " بنت قيس فقال هلا    خولهمث أرسل إىل    " هالَّ مع صاحب احلق كنتم    : "النيب

ت أوف: فأقرضته، فقضى األعرايب وأطعمه، فقال    : عم بأيب أنت يا رسول اهللا، قال      ن: ، فقالت "يأتينا متر فنقضيك  
  .)8( ")7( أولئك خيار الناس، إنه ال قدِّست أمَّة ال يأخذ الضعيف فيها حقه غري متعتع: "أويف اهللا لك، فقال

                                                           
: سورة املزمـل . 17اآلية : سورة التغابن. 18، 11اآلية : احلديدسورة . 12اآلية : سورة املائدة. 245اآلية  :  سورة البقرة  -1

  .20اآلية 
  .245اآلية :  سورة البقرة-2
  .482، ص 2ابن عاشور، ج:  حترير التنوير-3
  .77اآلية :  سورة احلج-4
  .2اآلية:  سورة املائدة-5
مصطفى اخلن ومصطفى البغـا وعلـي       : شافعيالفقه املنهجي على مذهب اإلمام ال     :  أحرِّج عليك، مبعىن أضيق عليك، أنظر      -6

  .90، ص 3الشرحيي، مج
  . نفسهاملكانمن غري أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه، :  غري متعتع-7
  .810، ص 2، ج2426: لصاحب احلق سلطانا، رقم: الصدقات، باب: كتاب: ه أخرجه ابن ماج-8
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ـ   : باإلقراض قال بالل   τ إذا أتاه امرؤ مسلما فرآه عاريا، يأمر بالال          ρ كان رسول اهللا     - نطلق أ يأمرين ف
يا بالل، إن عندي سعة     : ستقرض، فأشتري له الربدة فأكسوه وأطعمه حىت اعترضين رجل من املشركني، فقال           أف

 بالصالة فإذا املشرك قد أقبـل       ألؤذنفال تستقرض من أحد إال مين ففعلت، فلما كان ذات يوم توضأت مث قمت               
: ، فتهجمين وقال يل قوال غليظا، وقـال يل        )لبيك( يا لباه    :،قلتيا حبشي : يف عصابة من التجار، فلما رآين قال      
إمنا بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم،          : قريب، قال : أتدري كم بينك وبني الشهر؟ قلت     

  .)1("…أبشر فقد جاءك اهللا تعاىل بقضائك ":ρكما كنت قبل ذلك إىل أن قال رسول اهللا 
بل الـصدقة،   إبل من   إ، فجاءته   )2( بكرا ρاستسلف رسول اهللا    :  قال ρهللا  عن أيب رافع موىل رسول ا     

 )3(مل أجـد يف اإلبـل إال مجـال خيـارا          :   أن أقضي الرجل بكره، فقلت     ρقال أبو رافع، فأمرين رسول اهللا       
  .)5(" أعطه إياه فان خيار الناس أحسنهم قضاًءρ، فقال رسول اهللا )4(رباعيا

  :بة تدل على مشروعية القرض ومنهااحكما ورد كذلك آثارا من الص
  .)6("… عشرة آالف درهمτ بن كعب أيبقرض أ τ روى أن عمر بن اخلطاب -
 ثبت أن هند بنت عتبة استقرضت من بيت املال على عهد الفاروق أربعة آالف درهم لتتجـر هبـا،                    -

، فهـذه   )7("نه مال املسلمني  لو كان مايل لتركته لك، ولك     : "ورجعت إىل املدينة ادعت اخلسارة، فقال هلا عمر       
  .األحاديث واآلثار تدل على جواز القرض

   اإلمجاع-3
   .)8 (أمجع املسلمون على جواز القرض  

  مشروعية عقد القرض يف القانون اجلزائري:الفرع الثاين    
 من خالل تنظيمه هلذا     - قرض االستهالك  -؛أو كما أطلق عليه   أقر املشرع اجلزائري مشروعية عقد القرض       

  :،ومن بني ما نص عليه يف تلك املواد أنه من القانون املدين اجلزائري458  إىل450لعقد يف املواد من ا

                                                           
  .187، ص 2، مج3055 يقبل هدايا املشركني، رقم اإلمام: ب اخلراج والفيء واإلمارة، باباكت:  أخرجه أبو داود-1
  .90، ص 3، جوآخرونمصطفى اخلن :  الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي:ينظر-، اإلبل من فيت بكرا أي ال-2
  .املرجع نفسه: خمتارا جيدا:  خيارا-3
عيته، وهي السن بني الثنية والناب، والثنيـة  ما أتى عليه ست سنني من االبل، ودخل يف السابعة وهو الذي طلعت ربا          :  رباعيا -4

  . نفسهاملكان: إحدى السنني اللتني يف مقدمة األسنان
  .37، ص 11ج، 4084من استسلف شيئا فقضى خريا منه، رقم : كتاب املساقاة، باب: بشرح النوويصحيح مسلم -5
  .349، ص 5 منفعة فهو ربا، جركل قرض ج:  بابيوع،كتاب الب:  البيهقي-6
  .576،ص2ج، حممد ابن جرير الطربي: تاريخ األمم وامللوك تاريخ الطربي-7
  .312، ص 3 جالبهويت،:، كشاف القناع347، ص 4 ج،الشر بيين:، مغين احملتاج5، ص 6، جقدامهابن :  املغين-8

: سـوعة اإلمجـاع   ، مو 522، ص   1وهبة الزحيلي، ج  : لكي امليسر االفقه امل . 272 ص    املقدسي، نهباء الدي : العمدة حالعدة شر 
  .872، ص 2ج: سعدي أبو جيب
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قرض االستهالك هو عقد يلتزم به املقرض أن ينقل إىل املقترض ملكية مبلغ من النقـود أو أي شـيء          :450املادة
  .ة، والقدر، والصفمثلي آخر على أن يرد إليه املقترض عند هناية القرض نظريه يف النوع

 د له أن يطالبـه بـر  ز الذي يشتمل عليه العقد وال جيو    ءجيب على املقرض أن يسلم إىل املقترض الشي       :451املادة
  .نظريه إال عند انتهاء القرض

  . باطال كل نص خيالف ذلكعالقرض بني األفراد يكون دائما بدون أجرو يق:454املادة
  

   عقد القرض يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائرياملوازنة بني مشروعية:الفرع الثالث  
 إال أن الشريعة اإلسالمية كان تشجيعها واضـحا         ،عنييشرلتعقد القرض عقد مشروع من خالل كال ا       

لتفعيل هذا العقد، وذلك لطبيعة التشريع اإلسالمي الذي يرى ضرورة الربط بني العمل املادي والعمل الروحـي                 
املصاحل فال يكون عمل مبين على      ) أي العقد ( الوصول إىل األهداف املتوخاة من تشريعه        ليضمن االستمرار وبالتايل  

ألنه وصفه بأنه عقد إرفاق، أما التشريع الوضعي فالتنظيم الذي وضعه لعقد القرض تنظيم مادي ال عالقة                   املادية
  . احمليطة هبذا العقد وأنه عقد ملساعدة احملتاج له احلسيةله باملعاين
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  حكم عقد القرض وخصائصه:املبحث الثاين

  
  

  حكم عقد القرض:املطلب األول
  

  خصائص عقد القرض:املطلب الثاين
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  ض وخصائصه القر عقدحكم:املبحث الثاين
  

  حكم عقد القرض:األولاملطلب   
 وخمتلفة يف حق كل من املقـرض        ، يأخذ أحكاما متفاوتة، وهي متنوعة     ،إن القرض كمعاملة بني األفراد      
  . حبسب األوضاع اليت جيري فيهاواملقترض

   يف حق املقرضحكم عقد القرض:األولالفرع     
 التعاون على الرب واملعروف  من أبواب ألنه باب)1(األصل أن القرض يف حق من طلب منه انه مندوب إليه 

درهـم  " أن   قيـل  و )2("…بات يوم القيامة  من فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كر          …: "ρلقوله  
  .)3("نظار إىل قضاء حاجته ورده، ففيه عبادتانإن فيه تنفيس كربة والقرض بدرمهي صدقة، وذلك أل

كصدقتها  إال كان    مرتني ما من مسلم يقرض مسلما قرضا     : " قال ρ أن رسول اهللا     τوعن ابن مسعود    
، وقد يعرض له من األحوال ما يغري حكمه         )5(ثواب الصدقة ، أي كل قرض يقرضه املقرض لغريه فله مثل          )4("ةمر

  .)6(األصلي إىل الوجوب أو الكراهة، أو احلرمة
  .)8( وقال أمحد ال يكون واجبا)7(… كالقرض للمضطر: القرض الواجب-1
  .)9(يف ماله شبهة، أو ملن خيشى صرفه يف حمرم من غري أن يتحقق ذلكمن  كقرض : القرض املكروه-2
 وال يكـون القـرض      )10( يصرف يف حمرم    ما  كقرض جارية حتل للمقترض، قرض     : احلرام  القرض -3

  .)11(مباحا
                                                           

، ص  3 ج البـهويت، :، كشاف القنـاع   36، ص   14السرخسي، ج : ، املبسوط 360، ص   4ج، ابن عرفة : حاشية الدسوقي  -1
  .6، ص 6 جابن قدامه،:، املغين81، ص 2 جالشريازي،:بهذ، امل313

  .137، ص 2، ج2442: قمال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، ر:  كتاب املظامل، باب:البخاري-2
  .37، ص 6الوزاين، ج:  النوازل اجلديدة الكربى-3
  .812، ص 2، ج2430القرض، رقم :باب : كتاب الصدقات: ابن ماجة -4
  .110 معامالت البنوك وأحكامها الشرعية، حممد سيد طنطاوي، ص -5
  .313، ص 3 جق،املرجع الساب:، كشاف القناع523، ص 1، جالزحيلي:  الفقه املالكي امليسر-6
علـي  : ، الكفاية لذوي العنايـة    484، ص   3عبد الرمحن الغرياين، ج   : ،مدونه الفقه املالكي وأدلته   229، ص   6ج: رشيخل ا -7

  .143الفاخوري، ص 
  .66زكي عبد الرب، ص :  أحكام املعامالت املالية يف املذهب احلنبلي-8
، ص  مصطفى اخلن وآخـرون   : على مذهب اإلمام الشافعي    نهجي، الفقه امل  340، ص   4ع السابق،ج جاملر:  حاشية الدسوقي  -9

92.  
  .75، ص 2ج: عبد السميع األزهري: ، جواهر اإلكليل483، ص 3سابق، جالرجع امل:  مدونة الفقه املالكي وأدلته-10
رجع امل: نبلي، أحكام املعامالت املالية يف املذهب احل       املكان نفسه  :بهذ، امل 313، ص   3سابق، ج الرجع  امل:  كشاف القناع  -11
  .67 ص ،سابقال



 -15-

    يف حق املقترضحكم عقد القرض:الفرع الثاين    
 كان يستقرض بدليل حـديث      ρ، وال يعد القرض من املسألة ألن النيب         )1(القرض يف حق املقترض مباح    

  .)3(منه ولو كان مكروها كان أبعد الناس ،)2(أيب رافع
وقد يأخذ القرض حكم املندوب إليه إذا كان فيه ختفيف عنه، أو أن يكون واجبا إذا كان فيه إنقاذ نفسه                    

 فطبعا يكـون حكمـه      اعياله ورمبا يكون مكروها إذا كان لغرض أمور غري الزمة، أما إذا كان الغرض حمرم               أو
  .)4(اماحلر

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
                                                           

  .67، ص زكي عبد الرب:  أحكام املعامالت املالية يف املذهب احلنبلي-1
  .10 انظر ،ص-احلديث سبق خترجيه -2
  .223رفيق املصري، ص :  اجلامع يف أصول الربا-3
  .360، ص 4 جابن عرفة،: حاشية الدسوقي-4
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  د القرضخصائص عق:املطلب الثاين    
 أوباعتبـار طبيعتـه    ،إما، حبيث ميكن إدراج أي نوع منها  )1( عدة جمموعات  إىلتنقسم العقود يف جمملها     

  .باعتبار كيفية تكوينه  املترتبة عليه ،أواآلثار
  عقود املعاوضة وعقود التربع:األولالفرع   
  .)2( إىل عقود معاوضة وعقود تربعا حبسب طبيعته العقود تنقسم

 أو عقود مبادلة مـال      ، وتشمل عقود مبادلة مال مبال     ؛ هي من باب املعاوضة احملضة     :عاوضة عقود امل  -أ
  .مبنفعة كاإلجارة،

مقابل كاهلبـة،    الب، منفعة   أووتشمل عقود متليك مال     ؛ هي من باب التربع احملض    و : عقود التربع  -ب
  .)3(والصدقة والوقف، 

املعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه العاقد مقابال ملـا          عقد  : "فجاء أن وقد نص القانون على هذا التقسيم       
وعقد التربع هـو    …  البائع ألنه يأخذ الثمن يف مقابل إعطاء املبيع وكذا اإلجيار          إىليعطي، بالبيع معاوضة بالنسبة     

  )4("…العقد الذي ال يأخذ فيه أحد العاقدين مقابال ملا يعطي ومثاله البارز هو اهلبة
  .رض من بني عقود املعاوضات أو عقود التربعاتق اآلن لتحديد متوقع عقد ال أقفتقسيمال د هذا بع
  وقع عقد القرض من بني عقود املعاوضة وعقود التربع يف الفقه اإلسالميمت حتديد:أوال

 عبارة عن دفع مال مسبق بدون مقابل، وهـو          هاحلقيقة أنه بالنظر إىل عملية القرض وحيثياهتا يتبني لنا أن         
  .)5(لشبه بعقد التربعهبذا شديد ا

، فإذن عقد القرض )6( منه ُحِول بالتايل لعقد معاوضةاالنتهاءوملا كان يستلزم استرجاع هذا املال بعد 
  . احملضة عقود املعاوضةإىل، وال )7( كما ذهب إىل ذلك البعض احملضةهبذا ال ميكن تصنيفه ال إىل عقود التربعات

                                                           
التمليكات، اإلطالقات والشركات وعقود اإلسـتيثاق، وعقـود        : ات العقود قد قسمت يف بعض تقاسيمها إىل مخس جمموع         -1

  :أنظر. عقود املعاوضة وعقود التربع: االستحفاظ، ويدخل ضمن عقود التمليكات
  .31عبد الرؤوف الكمايل، ص :  الزيادة وأثرها يف املعاوضات املالية-
  .111السنهوري، ص :  نظرية العقد-2
  .17رفيق يونس مصري، ص : صادي بيع التقسيط حتليل فقهي واقت-3
  .75، 74فرج الصدة، ص :  نظرية العقد-4
  .396، ص 7، جابن عابدين:  رد احملتار على در املختار شرح تنوير األبصار-5
  .66حممد زكي عبد الرب، ص :  الربا وأكل املال بالباطل-
  .37، ص 14 ج،يالسر خس: املبسوط-
  .388، ص 7، جع السابقاملرج: رد احملتار على الدر املختار-6
 رحيم، جملة كلية العلوم     حسني : القرض احلسن كأسلوب للتمويل يف االقتصاد اإلسالمي ومشكلة تغيري قيمة النقد عرب الزمن             -7

  .37 -16م، ص 2002ه سبتمرب 1423، رجب 3، سنة 6اإلسالمية للبحوث والدراسات املقارنة، الصراط، اجلزائر، العدد
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، أن العقد يف عقود التربعات أهنا ال تتم إال بالقبض واحليازة، فلو             ضاومما جيزم أن هذا العقد ليس تربعا حم       
هذا عند   ،)1(لكن يف القرض للمقترض املطالبة بالقرض ويقضى له به        . مات املتربع قبل قبض املتربع به بطل العقد       

  .فقهاء الشريعة
فهو من قبيل … )2(اء أن القرض تربع ابتداء ومعاوضة وانته   -كما قيل –ويبدو أن األصوب يف ذلك كله       

  .)3(املعاوضة الناقصة
  متوقع عقد القرض من بني عقود املعاوضة وعقود التربع يف القانون الوضعي:ثانيا

القرض بفائدة معاوضـة بالنـسبة      : "أما بالنسبة للتصنيف الذي ُجعل من قبل رجال القانون للقرض فهو          
وبالنسبة للمقترض ألنه يأخذ الشيء ألجل يف مقابـل         للمقرض ألنه يأخذ الفوائد يف مقابل إعطاء الشيء ألجل،          

  .)4(إعطاء الفوائد
ل  عقود التفضل، ومن ضمن عقود التفـض       إىلعقود هبة أو    : إىلكما أن عقود التربع تقسم عندهم إما        

  .)5("يتربع بالفائدة اليت تعود عليه من استغالل ماله"يدجمون القرض بدون فائدة على اعتبار أن املتربع املقرض 
ما من قبيل العقـود والتربعـات       إ -أي عقد القرض  –من خالل ما سبق اتضح أن القانون صنف العقد          

وتكون هي األسـاس الـذي      . عاوضات  احملضة انطالقا من اشتراط الفائدة من عدمها         من قبيل عقود امل    أواحملضة  
أن يكونا تربعا، إذ املقترض خيرج      واألصل يف عقد القرض     : "تصنف عليه نوعية العقد، وهو ما بينه بعضهم ملا قال         

، وذلك دون مقابل، فهو متربع، على أنه        )6(من ملكية الشيء إىل املقترض وال يسترد املثل إال بعد مدة من الزمن            
  .)7(إذا اشترط على املقترض دفع فوائد معينة يف مقابل القرض، أصبح القرض عقد معاوضة

 عقود  وقع عقد القرض من قبيلوالقانون الوضعي يف حتديد متاملوازنة بني الفقه اإلسالمي :ثالثا       
  عاوضات أو عقود التربعاتامل

، والقانون الوضعي يتبني لنا أن      اإلسالمي لطبيعة عقد القرض يف كل من الفقه         هضامت استعر  ا م من خالل 
  كـان  الفقه اإلسالمي  من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي قد سار يف اجتاه خمالف لبعضهما، حيث جند أن                كال

  .ه يعترب مبثابة عوض للبدل املأخوذدخذ املال أو إعطاء املال الذي يستوجب استردا أأكثر موضوعية، ألن
                                                           

  .226، ص 3 جن عرفة،اب: الدسوقيحاشية-1
  .123أبو سريع حممد عبد اهلادي، ص :  الربا والقرض يف الفقه اإلسالمي-2
  .17، ص رفيق املصري:  بيع التقسيط-3
  .135، ص السنهوري:  نظرية العقد-4
  .75-74، ص فرج الصدة:  نظرية العقد يف قوانني البالد العربية-
  .ه ،املكان نفسسابقالرجع امل:  نظرية العقد-5
  .،املكان نفسهسابقالرجع امل:  نظرية العقد يف قوانني البالد العربية-
  .ن التربع ال عوض فيه البتة، فكيف مجعا يف أصل واحد؟أثل مبثابة أخذ عوض، وامل واضح أن استرداد -6
  .424، ص 5السنهوري، ج:  الوسيط يف شرح القانون املدين-7
  .444، ص 2جأنور طلبة، :  الوسط يف القانون املدين-
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 من الدين والذي هو من عقـود        )1(ا إال إذا أدخل عليه عقد آخر هو اإلبراء        ض فال ميكن اعتباره تربعا حم    
ـ          ، حيث يسقط املقرض حقه يف أخذ بديل ملا        اإلسقاطات ، ض أقرضه، فيحسب عندئذ أنه حتول إىل عقد تربع حم

  .عية عقد تربع فهذا يف نظري جمانبة للموضوه بأن-رغم وجوب أخذه بعد مدة–أما القول بأنه 
س املال بأن الفائدة املضافة عوضـا عـن القـرض،      أكما أن تصنيف القرض باعتبار إضافة فائدة على ر        

  .لي وليست هي العوض احلقيقيفاحلقيقة أهنا عبء مضاف على العوض األص
وضوعية هو ما جاء يف الفقه اإلسـالمي مـن أن           بامل اوعليه فاملوقف السليم والذي يبدي التزاما واضح      

  .اوضحت سابقأالقرض تربع ابتداء ومعاوضة انتهاء كما 
  العقود الرضائية والعقود العينية:الفرع الثاين     

  :)2(ئية وعقود عينية العقود من حيث تكوينها إىل عقود رضاقسمنت
 هي العقود اليت يتوقف متامها على تسليم العني اليت هي موضوع العقد، فال يكفي فيها                :العقود العينية -أ
  )3(القبولواإلجياب 

  .)4( فهي اليت ال ختضع يف انعقادها إال جملرد التراضي:العقود الرضائية - ب
هو الذي يتم مبجرد تبادل التراضي      "العقد الرضائي   : "ويعرف رجال القانون هذا النوع من العقود بالقول       

هو الذي ال يتم    "والعقد العيين   "،  )5("نعقد العقد يفيكفي يف هذا العقد إجياب وقبول ولو شفويا ل        … بني املتعاقدين 
  .)6("انعقاده إال بتسليم حمل العقد عينا

  لفقه اإلسالمييف ا الرضائية والعقود العينية متوقع عقد القرض من بني العقود:أوال
  

 فيـه    يف الوقت الذي تنقل ملكيـة الـشيء          ااختلفوإال أهنم   ؛)7(يرى الفقهاء أن عقد القرض يتم بقبوله      
؛ فكـالم   )8(" ويصري ماال من أمواله    ن مل يقبضه  إالقرض ميلكه املقترض مبجرد عقد القرض و      : "فجاء أن للمقترض،

 يثبـت امللـك فيـه       قـرض البعض إىل أن ال   ذهب  و ، يدل داللة واضحة على رضائية عقد القرض      الفقهاء هنا،   

                                                           
  :وين باإلرادة املنفردة به ينقضي االلتزام دون مقابل، فهو من أعمال التربع، أنظرن اإلبراء تصرف قا-1
  .383، ص 2نبيل إبراهيم سعد، ج:  النظرية العامة لاللتزام- 

  .111، ص السنهوري:  نظرية العقد-2
  .419، ص مصطفى الزرقا:  املدخل الفقهي العام-3
  .638ه، ص  املرجع نفس-4
  .21علي سليمان، ص :  النظرية العامة لاللتزام-5
  .23 املرجع نفسه، ص -6
  .201،ص4ابن املفلح،ج:،كتاب الفروع314،ص3البهويت ،ج:كشاف القناع عن منت اإلقناع -7
 ابن  ويف رأي أورده  ،،366، ص   4، ج ابن عرفة : حاشية الدسوقي  -وأيضا،232،ص6 اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، ج      -8

  201، ص 4  جاملرجع السابق :املفلح
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  من خالل تفحص التعاريف الفقهية اليت وضعها الفقهاء        لكن؛)2( آخر أنه الميلكه إال بالتصرف     رأيويف  )1(بالقبض
دفع أو اإلعطاء الـذي أوردوه يف تلـك         ال قيد ب  عقد القرض  حيث أهنم قد قيدوا العقد أو تعريف      و،  لعقد القرض 
  .بعينية عقد القرض  توحيهيف التعاريف

 توقف إمتام العقد    بقيد الدفع  واالفقهاء مل يقصد  أن   ميكن أن يوفق بني هذين االجتاهني      الذي أراه     أنغري  
– نقل ملكية الشيء املستقرض، إذ لو كان العقد عينيا لزم دفعـه              وبه يتم عليه إمنا تكون مبثابة التزام تابع للعقد،        

 من أن عقد القرض عيين مبا اسـتنتجه مـن           )3(هناك، وعليه فما ذهب إليه البعض      أثناء العقد ونقل ملكيته      -احملل
  .التعاريف فهو غري صائب

  رض من بني العقود الرضائية والعقود العينية يف القانون الوضعيلقمتوقع عقد ا:ثانيا
 اإلجيـاب    وجعل متام العقد متوقفا على تالقـي       )4(ىل رضائية عقد القرض اجته الفكر القانوين احلديث       إو

  .)5( العقد يف ذمة املقرضؤهوالقبول، وأن نقل ملكية الشيء املقترض يكون مبثابة التزام ينش
  إىل رضائية أو عينية عقد القرضاملوازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف النظر :ثالثا

 القرض، غري أن القانون  يل أن كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي اتفقا على رضائية عقداالذي بد
  .وأن نقل امللكية يكون التزاما تابعا. الوضعي كان أكثر توضيحا مليزة رضائية عقد القرض

  ة والعقود امللزمة جلانب واحديالعقود التبادل:الفرع الثالث      
ليا أو  جلانب الواحد، أي إما أن يكون تباد      ملزم   جلانبني أو  )6( ينقسم العقد من حيث آثاره إىل عقد ملزم       

  .غري تباديل

                                                           
ابـن قـدامى    :،املغـين 388،ص7ابـن عابـدين،ج   :، رد احملتـار   201، ص   4 ، ج  ابن املفلـح  : ، الفروع 96، ص   5 ج ،ياملر داو :اإلنصاف -1
  148،ص2املقري،ج: إخالص الناوي83،ص2،ج  الشريازي ::،املهذب يف الفقه الشافعي11،ص6،ج
  148،ص2،ج  املرجع السابق:،إخالص الناوي 83،ص2، ججع السابق  املر:املهذب يف الفقه الشافعي -2
  .93عالء الدين خروفة، ص : -دراسة مقارنة- عقد القرض-3
  .219أمحد إبراهيم حسن، ص :  تاريخ النظم القانونية واالجتماعية-
ار رضائيا بصدور القانون املـدين       من تقنيني نابليون، مث ص     ثكما ور  كان القرض يف القانون املدين املصري القدمي عقد عيين           -4

  :املصري احلديث، أنظر
  .421، ص 5السنهوري، مج:  يف شرح القانون املدينطي الوس-
  .23علي سليمان، ص :  النظرية العامة لاللتزام-
  .املكان نفسه:الوسيط يف شرح القانون املدين -5
  .443، ص 2أنور طلبة، ج:  يف القانون املدين الوسيط-
ق بني لزوم العقد، واإللزام يف العقد، فلزوم العقد معناه أن ال يتمكن أحد طرفيه من التحلل من قيده مبحض إرادتـه                       هناك فر  -6

  .لتزاما على ذمة املتعاقدإاإللزام يف العقد، فهو أن يرتب : بفسخه، وإلغاء حكمه وآثاره، أما
  .513، ص 1، جمصطفى الزرقا: املدخل الفقهي العام: أنظر
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والعقـد  …  متقابلة على عاتق كل من الطـرفني     )1(العقد التباديل هو الذي ينشئ التزامات     "ويف القانون   
  .)2("امللزم لطرف واحد ال ينشئ التزامات إال يف ذمة طرف واحد

  متوقع عقد القرض من بني العقود التبادلية وغري التبادلية يف الفقه اإلسالمي:أوال
، أن عقد القرض عقد تباديل      أستخلصالتعاريف االصطالحية لعقد القرض، يف الفقه اإلسالمي        من خالل   

أي ملزم لكل من املقرض واملقترض، فاملقترض يلتزم بدفع املال إىل املستقرض، الذي يلزم هو اآلخر، برده بعـد                   
  .االنتفاع به
   يف القانون الوضعيتبادليةعقود التبادلية والعقود غري الالمتوقع عقد القرض من بني :ثانيا
 ينشئهان االلتزامات اليت    أ القانون الوضعي أيضا، ذهب إىل أن عقد القرض عقد ملزم للجانبني و            أن كما

  .يف جانب املقرض هي نقل ملكية الشيء املقترض وتسليمها إىل املستقرض
ض، وأن يدفع املصروفات،    وأن االلتزامات اليت ينشئها من جانب املستقرض فهي رد املثل عند هناية القر            

  .)3(وقد يدفع فوائد مقابال للقرض
 عقد القرض إىل العقود التبادلية    انتماء  املوازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف النظر إىل          :ثالثا

  تبادليةالغري  أو
 واتفاقهما وضعي بني  التشريع اإلسالمي والقانون ال      االختالفنلمس شيئا من     نكاد ال سبق بيانه فإننا   مما

مع فارق البدل الذي يرجع إىل اختالف التشريعني حيث أن الفقـه             طبعا معا بأن عقد القرض من العقود التبادلية      
  .اإلسالمي يقصر البدل يف مثل ما أخذ بينما القانون فيوسعه ليشمل حىت الفوائد اإلضافية

دة املنفردة اليت تنطوي علـى إلـزام         تكييف القرض بأنه تصرف باإلرا     إىلوبناء على ذلك فإن من ذهب       
الشخص نفسه شيئا ما، وأنه يكتفي بإرادة املقترض وحده دون اشتراط لقبول املقترض حىت يكون العقد صحيحا                 

 جهـة   إىل، فهذا يظهر أنه قول غري دقيق ذلك أنه بـالنظر            )4(على اعتبار أن صاحب االلتزام األصلي هو املقرض       
بأن يرد املثل أو البدل بعد انتهاءه من االنتفـاع،          ) املقترض(تزام ضمين من الطالب     طالب القرض جند بأنه هناك ال     

، فهذا جلي يف أن العقد ينبين على تبادل االلتزامني وبالتـايل تطـابق              إليهويقابله االلتزام بعد القبول لينقل امللكية       
ي إرادة أ (غليب إلحـدامها علـى األخـرى   اإلراديتني على تأدية االلتزامات اليت يرتبها عقد القرض وبالتايل ال ت          

 .)املقرض أو إرادة املقترض
 
 

                                                           
، 1، ج مصطفى الزرقا : املدخل الفقهي العام  : نظرا-ام أن يكون الشخص مكلفا بفعل، أو االمتناع عن فعل ملصلحة غريه            االلتز -1

  .514ص 
  .13، 12علي سليمان ، ص :  النظرية العامة لاللتزام-2
  .423، ص 5السنهوري، ج:  شرح القانون املدينالوسيط يف -3
  .444، ص 2 طلبة، جرأنو:  يف القانون املدينالوسيط-
  .33، 32ندي، ص اجلالشحات :  القرض كأداة للتمويل-4
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  أركان عقد القرض وشروطه:املبحث الثالث
  

  أركان عقد القرض:املطلب األول
  

  شروط عقد القرض:املطلب الثاين
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   وشروطهأركان عقد القرض:املبحث الثالث
   عقد القرضأركان:األولاملطلب   
   عقد القرض يف الفقه اإلسالميأركان:األول الفرع    

  )2 ()احملل(الصيغة، العاقدان واملعقود عليه :  ثالثة)1(وأركان عقد القرض 
  .الصيغة:الركن األول

، فـإذا   )4(، أي اإلجياب من املقرض والقبول من املقتـرض        )3(ال بد النعقاد القرض من اإلجياب والقبول      
  .)5(واتصل انعقد العقدارتبط أحد هذين الكالمني باآلخر  

ويصح القرض بكل لفظ يدل على معناه بلفظ القرض أو السلف أو التمليك على أن يرد مثلـه، كـأن                    
، فإن قال ملكتك ومل يـذكر       )6(يقول ملكتك هذا على أن ترد يل بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد يل بدله وحنوه                

                                                           
  523، ص 1وهبة الزحيلي، ج:  املالكي امليسرالفقه -1
نه بالتفحص فيما كتبوه عن املوضوع أجد أهنم حتدثوا         أ احلقيقة أن املالكية مل يفردوا كالما خاصا بأركان عقد القرض، ذلك             -2

 لعقد السلم بعقد القرض فكان تابعا له وكانا         ا أهتم ملا ذيلو   -واهللا أعلم –أركانه فالذي أرجحه    مطوال عن احملل فقط، أما عن باقي        
  .داخلني يف باب البيع وبالتايل فإنه يأخذ أركانه

  .75، ص 2 جاألزهري،:، جواهر اإلكليل359، ص 4، جابن عرفة:حاشية الدسوقي: أنظر يف ذلك
البيع  أن   البيع أصل للقرض ألن كال منهما دفع متول يف عوض إال            : "230 ص   ،6ج: دوى على اخلرشي  لعكما جاء يف حاشية ا    

القرض مستثىن من بيع الذهب      : "37، ص   6ج: ، وذُِكر يف النوازل اجلديدة للوزاين     "يكون مشاحة  أما يف القرض فيكون مساحمة       
 وما بعدها، عقد  285، ص   5 ج القرايف،:خرية الذ -:، وأنظر أيضا  "بالذهب والفضة بالفضة والطعام بالطعام إىل أجل فإنه معروف        

 ومـا  136، 25، 24، ص 9جمالك ابـن أنـس ،  :  وما بعدها، املدونة الكربى758، ص  2ججالل الدين، : اجلواهر الثمينة 
أيب : وما بعدها، املعونـة    116، ص   3 ج ،رالدر دي : وما بعدها، الشرح الصغري    77، ص   7 ج ابن رشد، :بعدها، البيان والتحصيل  

:  وما بعدها، القوانني الفقهيـة     357، ص   11 ج حممد الكاندهلوي، : اإلمام مالك  ، أوجز املسالك إىل موطأ    34، ص   2 ج حممد،
 وما بعدها، أحكام األحكام على حتفة       358، ص   أيب عمر القرطيب    :  وما بعدها ، الكايف يف فقه أهل املدينة        310، ص   زيابن ج 
  . وما بعدها238، ص ابن يوسف الكايف:احلكام

 صدر أوال ألنك توجب على نفسك أن تتخلى عن ملكية شيء ما، والقبول ما كان ثانيا لقبوله مـا                    مااإلجياب عند احلنفية     "-3
، وأنا أوافق مذهب احلنفية     "تملك ما صدر من امل     هو عرضته عليه، أما عند الشافعية فاإلجياب هو ما صدر ممن منه التمليك والقبول            

الغالب األعم أن املستقرض هو من يطلب القرض         يف عقد القرض مثال      ول والقبول من الثاين ألن    يف رأي أن اإلجياب يكون من األ      
حسن عبد اهللا األمني، : الودائع املصرفية النقدية واستثماراهتا يف اإلسالم    :  أنظر -.أوال واملقرض يقبل أن يدفع له ثانيا وليس العكس        

  .53ص 
  .92، ص مصطفى اخلن وآخرون:  على مذهب اإلمام الشافعي الفقه املنهجي-4
  .72 ، ص زكي عبد الرب: املذهب احلنبليىاملالية عل أحكام املعامالت -5
 يف فقه   ، املهذب 313،  3، ج البهويت:، كشاف القناع  ،املكان نفسه املرجع نفسه :  املذهب احلنبلي  ى عل  أحكام املعامالت املالية   -6

،  2 ج ،الشر بيين :، مغين احملتاج  256، ص   2 ج أيب حامد الغزايل،  :ملذهب   يف ا  ، الوسيط 82، ص   2 ج الشريازي،:اإلمام الشافعي 
  .92 ص املرجع السابق،: على مذهب اإلمام الشافعي، الفقه املنهجي147 ص ،2شرف الدين املقري،ج:الناوي، إخالص 117
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ويـصح بلفـظ    .)2( اختلفا فيه فالقول قول املوهوب له       فإن )1(البدل ومل توجد قرينة تدل على القرض كانت هبة        
  .)3(،واقترض مين واستلف وحنوهاوأسلفيأقرضين : املاضي واألمر كقوله
ر عقود املعاوضات، وشرط القبـول املوافقـة يف         كسائ،  )5(، ألن القبول شرط يف صحته     )4(ويتم بقبوله 

  .)6(املعىن
 اإلجيـاب  الفصل بني    لإذا طا أي  -طل، وإال ي العقد ما مل     ويعترب الزمن الفاصل بني اإلجياب والقبول لبناء      

  .)7( فإن العقد يكون غري جائز عند الشافعية-والقبول
  . العاقدان:الركن الثاين

  .)8(العاقدان، ومها املقرض واملقترض ويشترط فيهما الرشد واالختيار
قد معاوضة مالية، والرشد يف      بالبلوغ والصالح يف الدين واملال، ألن القرض ع        االتصاف وهو   : الرشد -أ

 من صيب وال جمنون وال حمجور عليه لسفه      االستقراضالعاقد شرط يف صحة عقود املعاوضة، فال يصح اإلقراض أو           
  .ألن كال منهم غري جائز التصرف يف املال

  .)9("كره، ألن اإلكراه يفقد الرضا فال يصح من م:االختيار -ب
قد القرض عقد تربع بداية فلزم أن يكون هناك شـرط إضـايف             ن ع أ سبق القول ب   : أهلية التربع  -جـ

 وال الويل، ألهنما ال ميلكان التـربع،        )11(، فال ميلكه الوصي   )10(للمقرض، وهو أن يكون أهال للتربع فيما يقرضه       

                                                           
 يف  ، املهـذب  313، ص   3 ج البهويت،:، كشاف القناع  72ص  زكي عبد الرب،  :  املذهب احلنبلي  ى عل  أحكام املعامالت املالية   -1

  .82، ص 2ج: الشريازي،:فقه اإلمام الشافعي
رجـع   امل : يف فقه اإلمام الشافعي    ظاهر وهذا الذي يظهر مع املوهوب له، املهذب       يف ال   ذكر عوض هبة    ذلك أن التمليك بغري    -2
  .7، ص6ابن قدامى، ج:املغين. 82، ص 2 ج،سابقال
  .92،  ص مصطفى اخلن وآخرون: عي على مذهب اإلمام الشاف الفقه املنهجي-3
  .314، ص 3 ج،سابقالرجع  امل:، كشاف القناع199، ص 4 جابن املفلح،: كتاب الفروع-4
أيب حامـد   :الوسيط يف املذهب  : ذن يف اإلتالف بعوض،انظر   إ للشافعية وجهان يف اشتراط القبول أحدمها أنه ال يشترط ألنه            -5

  .256ص ،2جالغزايل،
  .117، ص 2 ج،الشر بيين:، مغين احملتاج147، ص 2 ج الدين املقري،شرف: إخالص الناوي-6
  .82سابق، ص الرجع امل:  يف فقه اإلمام الشافعي املهذب-7
  .146سابق ، ص الرجع امل:  هامش إخالص الناوي-8
  .92سابق، ص الرجع امل:  على مذهب اإلمام الشافعي الفقه املنهجي-9

رجـع  امل :،الوسيط يف املـذهب   146 ص ،سابق  الرجع   امل :،هامش إخالص الناوي  118سابق ،ص الرجع  امل:  مغين احملتاج  -10
 ،أحكام املعامالت املالية  313ص  السابق،رجع   امل :، كشاف القناع  322 ص،  انزابن فو :الفقهي، امللخص   .املكان نفسه سابق،  ال
  .95،ص 5ج،ياملر داو:اإلنصاف ،73سابق ،صالرجع امل:  املذهب احلنبليىعل

  .73سابق، صالرجع امل :  املذهب احلنبليى عل، أحكام املعامالت املالية37، ص 14ج ،يالسر خس: ط املبسو-11
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نه ليس للوصي أن يقرض     أ، كما   )1( حتت واليته لغري حاجة أو ضرورة       من كان  المفال يصح للويل أن يقرض من       
 وله إقراض مال - أمينا موسرا ال شبهة يف ماله-أي القاضي–لكن إمنا يقرض … )3(، إال للقاضي)2( اليتيممن مال

  .)4(املفلس أيضا إذا رضي الغرماء بتأخري القسمة ليجتمع املال
  .)5(أما املستقرض فال تشترط فيه إال أهلية املعاملة

  وهو حمل العقد املعقود عليه: اثالث
  

ىل جواز القرض، يف كل ما ميلـك بـالبيع، ويـضبط بالوصـف              إ )6(احلنفية غريء   مجهور الفقها  ذهب
 فيما عدا   ه جواز إىل اختلفوا يف الرقيق فذهب املالكية       أهنم، إال   )8(املثليات والقيميات واحليوانات   أي يف ،)7(كالسلم
  .)9(اجلواري

  .)10(يف كل شيء ما عدا اجلواري    القرض جائز وفعل جار         
  )11(ىل هذا الرأي ذهب الشافعية وهو رأي عند احلنابلةإنع قرض اجلارية لغري ذي حمرم منها، ومبعىن م

                                                           
مـصطفى  :  على مذهب اإلمام الشافعي    ، الفقه املنهجي  73، ص   زكي عبد الرب  : املذهب احلنبلي  ىة عل  أحكام املعامالت املالي   -1

، 118، ص 2، ج الشر بيين :، مغين احملتاج  146، ص   2ج: شرف الدين املقري  :الناوي، هامش إخالص    92 ص   اخلن وآخرون، 
  .322ابن فوزان، ص : ، امللخص الفقهي256، ص 2 جأيب حامد الغزايل،: :الوسيط يف املذهب

  .37، ص 14، جيالسر خس: املبسوط-2
  .146، ص 2 جاملرجع السابق،:، هامش إخالص الناوي118، ص 2 جاملرجع السابق،: مغين احملتاج-3
  . نفسهاملكان: ص الناوي هامش إخال-4
  .118، ص  السابق، املرجع:  مغين احملتاج-5
 تتفـاوت  عند احلنفية ال جيوز القرض إال يف املثليات، واملثلي ماال تتفاوت آحاده أي تفاوتا ختتلف به القيمة، فإن حنـو اجلوز                     -6

، 388، ص 7 جابـن عابـدين،  :رد احملتار : ، أنظر تقارب كالبيض كاملكيل، واملوزون، واملعدود وامل   : ا، واملثلي ريآحاده تفاوتا يس  
389.  

 أمجع الفقهاء على جواز السلم يف كل ما يكال ويوزن وعلى امتناعه فيما ال يثبت يف الذمة وهي الدور والعقار واختلفـوا يف                        -7
  .200، 199 ، ص2ابن الرشد، ج: بداية اجملتهد: لك والشافعي ومنعها أبو حنيفة، أنظرااحليوان والرقيق فأجازها م

أيب :،الوسيط يف املـذهب   118،ص2 ،ج  السابق  املرجع :،مغين احملتاج 83،ص2 ج الشريازي،:يف فقه اإلمام الشافعي   ب  هذ امل -8
  . 96، 95ص  ،5ج،ياملر داو: اإلنصاف، 199،200،ص4جابن املفلح ،:،الفروع257،ص2ج:حامد الغزايل،

 ص، 2 جاألزهـري، : ، مث صار حقيقة عرفية، انظر جواهر اإلكليـل  مفردها جارية أي أمة شبهت بالسفينة يف سرعة اجلري   -9
  .365، ص 11 جالكاندهلوي،: إىل موطأ اإلمام مالك، وتسمى كذلك وليدة جتمع على واليد، أوجز املسالك75
  .283الكايف، ص : حتفة احلكامعلى  أحكام األحكام -10
، ص  6ج: ، اخلرشـي  75، ص   2جاملرجع السابق، : ليلاإلك، جواهر   257، ص   2جاملرجع السابق، : الوسيط يف املذهب   -11

ص أيب عمر القـرطيب، : ، الكايف117، ص 3 ج،رالدر دي:، الشرح الصغري138، 24، ص 9ج: ، املدونة الكربى230،  229
 املرجـع :  يف فقه اإلمام الـشافعي     ، املهذب 238ص  املرجع السابق، : ، أحكام األحكام  34، ص   2جأيب حممد، : ، املعونة 359
، 199، ص   4 ج ابن املفلـح،  : تصحيح الفروع  ويليه، الفروع   96،  95، ص   5ج،ياملر داو : نصافإل، ا 83، ص   2ج، السابق
  .146، ص 2 ج املرجع السابق،:، إخالص الناوي118، ص 2 ج السابق،املرجع: ، مغين احملتاج200
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 حني جند أن الظاهرية واحلنابلة      يف.)1(كما ذهب احلنابلة يف رأي آخر إىل منعها مطلقا ذكرا كان أو أنثى            
  .)2(يف رأي ثالث ذهبا إليه جوازمها مطلقا أي جواز قرض الرقيق ذكرا كان أو أنثى

  .)4( عدم جواز ذلك، لنهي الصحابة عنه)3(أما الشافعي فقد استحسن
وعلى هذا يصح القرض يف الدراهم، والدنانري، والقمح، والشعري، والبيض واللحم، وغـري ذلـك مـن                 

   )6( واخلمريزكما جيوز إقراض اخلب: )5(والقيميات اليت تضبط بالوصف… املثليات
تعـد ممـا ال ينـضبط       ف مثال   )7(واهراجل أما… ، ودار، وبستان  ما ال يسلم فيه كأرض      وال جيوز قرض

  :، وقد ذهب الفقهاء فيها إىل رأيني)8(بالوصف
  .عدم اجلواز، ألن القرض يقتضي رد املثل، وما ال ينضبط بالوصف ال مثل له: أحدمها  
  .)9(اجلواز، ألن ما ال مثل له يضمن بالقيمة: ثانيهما  

  : شرطان أساسيان- عليهاملعقود-ويشترط لصحة حمل القرض
، كيال أو وزنا أو عددا أو ذرعا، ليتمكن من رد           )10(جيب أن يعرف قدره مبقدار معروف     : الشرط األول 

  )13(، وكان أكال للمال بالباطل)12(، ألن القرض يقتضي رد املثل، فإن مل يعلم املثل مل ميكن القضاء)11(بدله
                                                           

، ص 4 جابـن املفلـح،  :، الفـروع 96، 95، 5 ج،ياملر داو:اإلنصاف، 316، 314، ص 3 ج البهويت،: كشاف القناع  -1
  .334، ص 1ج أيب الربكات ،نجمد الدي: ، احملرر يف الفقه200، 199

، 355، ص   1حممد املنتـصر الكتـاين، ج     : ، موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري      77، ص   8 ج ،ابن حزم :  باآلثار  احمللى -2
  .96، 95، ص 5جاملرجع السابق،: نصافإلا

 أصـول   املناظر يف روضة الناظر وجنة    -،أنظرالدليل اخلاص من كتاب أو سنة     بعن نظائرها   العدول حبكم املسألة    : االستحسان -3
  .533، ص 2ابن قدامة، ج: الفقه على املذهب احلنبلي

  .257، ص 2 جأيب حامد الغزايل،: الوسيط يف املذهب-4
 على  الرغم من      يف العقارات  ، وقد أجاز القرض   93، ص   مصطفى اخلن وآخرون  :  على مذهب اإلمام الشافعي     الفقه املنهجي  -5

  .82، ص 8، جابن حزم:راحمللى باآلثا ذهب يف ذلك مذهب الظاهرية، حيث اعتماده املذهب الشافعي،
  .146، ص 2 جشرف الدين املقري،:، إخالص الناوي316، 314، ص3 ، جاملرجع السابق:  كشاف القناع-6
  .96، 95، ص 5ج، املرجع السابق :نصافإل، ا200، 199، ص 4 جابن املفلح،: تصحيح الفروع-7
  .83، ص 2 جالشريازي،:يف فقه اإلمام الشافعي املهذب -8
رجـع   امل :اإلنـصاف ،  199،200، ص 4السابق، ج رجع   امل : تصحيح الفروع   املكان نفسه،  : يف فقه اإلمام الشافعي     املهذب -9
  .334، ص 1ج:، احملرر يف الفقه95،96،ص5ج،سابق ال

ابـن  : ، امللخـص الفقهـي    313، ص   3 ج ،سابقالرجع   امل : :، كشاف القناع  95، ص   5 ج ،بقساالرجع   امل :اإلنصاف -10
  .334 ، ص 3، جاملرجع السابق:، احملرر يف الفقه على مذهب أمحد بن حنبل322فوزان،ص

  .313، ص 3 ج،سابقالرجع  امل:، كشاف القناع83، ص 8السابق، جرجع امل:  باآلثار احمللى-11
  الفقه املنـهجي   ،322 ،ص سابقالرجع   امل :، امللخص الفقهي  83، ص   2 ج ،سابقالرجع   امل :م الشافعي  يف فقه اإلما    املهذب -12

  .94 ص ،سابقالرجع  امل:على مذهب اإلمام الشافعي
  .83 ص السابق،رجع امل:  باآلثار احمللى-13
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فال جيوز قرض   … ال املقرض جنسا مل خيتلط به غريه      ، وأن يكون امل   )1(جيب معرفة وصفه  : الشرط الثاين 
  .)2(قمح خملوط بشعري، وال لنب مشوب مباء

   يف القانون الوضعيالقرض أركان عقد:الفرع الثاين    
  .التراضي، احملل والسبب: لعقد القرض يف القانون الوضعي ثالثة أركان وهي

  .التراضي:أوال
  : وشروط للصحةلالنعقادولتحقيق هذا الركن ال بد من توافر شروط   

 يكفي النعقاد عقد القرض، توافق اإلجياب والقبول، مـن املقـرض واملقتـرض،              : شروط االنعقاد  -1
التعبري عن اإلرادة بصراحة أو ضمنا، وغريها مـن  : وتسري على عقد القرض القواعد العامة يف نظرية العقد، منها 

  .القواعد
  :رها يف املقرض وتتمثل يف وهي الشروط الالزمة تواف: شروط الصحة-2

 جيب أن تتوفر يف املقرض أهلية التصرف إذ هو ينقل ملكية الشيء بفائدة، أما إذا كان                 :األهلية  
  .القرض بدون فائدة فيشترط توافر أهلية التربع فيه، أي يف املقرض، وإال بطل العقد

وصيِّه قرضا بالفائدة إال بإذن مـن       وال جيوز لألب أو اجلد أو الوصي أو القيم اإلقراض من مال وليه، أو               
احملكمة، كما جيوز لألب أو اجلد اإلقراض من مال موليه بدون فائدة شرط إذن احملكمة وأن يكون لغـرض أداء                    

  .واجب إنساين أو عائلي
لتزام، ألنه ملتزم برد املثل، وذلك سواء كان القرض بفائدة أو بـدون             إلأما املقترض فتشترط فيه أهلية ا     

  .فال جيوز للقاصر وال احملجور عليه أن يقترض ولو بغري فائدة ويكون العقد قابال لإلبطالفائدة، 
مع مالحظة أن لألب أن يقترض باسم القاصر دون شرط إذن احملكمة، مع بقاء هذا الشرط قائما يف حالة         

  .كل من اجلد، الوصي والقيم
  .احملل:ثانيا  

 هو الشيء املقترض والفوائد، واألصل أن احملل هو الـشيء           احملل يف عقد القرض كما بينه رجال القانون       
  .املقترض فقط، لكن باشتراط الفوائد تكون هي األخرى حمال للعقد املربم

 يشترط أن يكون موجودا معينا، أو قابال للتعيني و يكون غري خمالف للنظام العـام      : الشيء املقترض  -1
  .وال لآلداب وإال كان العقد باطال

 قابلة للتعـيني    أو يكون الشيء املقترض من املثليات شرط أن تكون معينة النوع واملقدار،             كما جيب أن  
  .)3(ستهالك أم الإلسواء كانت قابلة ل

                                                           
ــصاف -1 ــرداوي،:اإلن ــاع95،ص5جامل ــشاف القن ــهويت،:،ك ــه314،ص3جالب ــرر يف الفق ــدين أيب:،احمل ــد ال  جم

  .322، ص ابن فوزان:،امللخص الفقهي200،ص4جابن املفلح،:،الفروع334،ص3جالربكات،
  .94 ص مصطفى اخلن وآخرون،:  على مذهب اإلمام الشافعي الفقه املنهجي-2
  .، جيب أن يكون حمل القرض يف املنقوالت املادية، ال العقارات440 ص ،أيب حامد الغزايل: هامش الوسيط-3
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 مرتل ألغراض خملـة بـاألدب       استغالل إذا كان قصد املقترض من عقد القرض هو املقامرة أو            بالتايل،و
  .)1(واحلياء فإن العقد يقع باطال

   فوائد القرض-2
ـ 456،  455،  454: املواد   يف  ضتنظيم الفوائد املترتبة على القرو     اجلزائري   عاملشرتوىل   ج .م.،قنم

              مث جـاء يف م    ،"القرض بني األفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطال كل نص خيالف ذلـك             " 454فجاء يف م  
 أن متنح فائدة حيدد قدرها بنص قانوين لتـشجيع          جيوز للمؤسسات  املالية يف حالة إيداع أموال لديها          " نهأ455
جيوز للمؤسسات املالية اليت متنح قروضا بقصد تشجيع النشاط  االقتصادي أن            "فذكرت أنه    456 م ؛،أما"االدخار

  .)2( "الوطين أن تأخذ فائدة حيدد قدرها بنص قانوين
اد فال يكون مرتبا ألية فائدة ولـو        عدا القرض  بني األفر    ،األصل أن هذه الفوائد ملغاة إال إذا اشترطت       ف

ـ   لو كان القرض    كذا   و  ، 454اشترطت  ،وهو مما صرحت به، م       ـ       وجتاريـا ،وه  نـص   ن مـا يـستفاد ، م
عدم جواز أخذ  فائـدة      456م، من    مبفهوم  املخالفة    وكما أنه يلمح   - اجلواز -يف استعماهلا لفظ  456،و455م

  .على  القروض  االستهالكية
 الطرفان فإهنا تكون واجبة، أما إذا مل يتفق الطرفان على فوائد للقرض، وإذا حـل                 أنه إذا اتفق عليها    غري

يف القروض املدنية   % 4امليعاد لرد القرض، وتأخر املقترض يف الرد، استحقت عليه فوائد تأخريية بالسعر القانوين              
ن حاجة إىل أن يثبت املقرض      يف القروض التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ املطالبة القضائية هبا دو           % 5و

  .ضررا حلقه من التأخري
  :وهناك عدة صور الشتراط الفائدة

 وهي الصورة املألوفة تتمثل يف إيراد شرط يف العقد يقضي بإلزام املقترض بدفع فوائد سـنوية                 :1الصورة
  .للمقرض

ملبلـغ املقتـرض،     أن يشترط املقرض على املقترض أن يرد يف هناية القرض مبلغا يزيد على ا              :2الصورة
فالزيادة هي فوائد القرض، تدفع مرة واحدة مع مبلغ القرض عند الرد مع مراعاة عدم تعدي هذه الزيـادة احلـد                     

  .لرد قبل امليعاد، وجب أن تكون متناسبة مع الوقت السابق على الرد اولو كان% 7األقصى املسموح به وهو 
 يشترط املقرض على املقترض أن يرد القرض أقساطا          ويقع كثريا يف القروض طويلة األجل، أن       :3الصورة

سنوية متساوية، القسط األول يتضمن فوائد مبلغ القرض كله مع جزء بسيط من رأس املـال، والقـسط الثـاين     
يتضمن فوائد ما تبقي من مبلغ القرض مع جزء أكرب من رأس املال تعادل الزيادة يف ما نقص من الفوائد، وتندرج                     

 فوائد أقل، ورأس مال أكرب، إىل أن يصري القسط األخري متضمنا ما بقي من رأس املال مع فوائد                   األقساط متضمنة 
  .قليلة من فوائد هذا الباقي

  
                                                           

  . وما بعدها434، ص 5السنهوري، ج: القانون املدين الوسيط يف شرح -1
  .القانون  املدين اجلزائري -2
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  :حتديد سعر الفائدة-
كحد أقصى، فإن ذكرت يف العقد ومل حيدد سعرها         % 7حيدد سعر الفائدة وفقا لالتفاق على أال تتجاوز         

يف العقد التجاري، ويكون العقد جتاريا حىت ولو كان أحد طرفيه فقط            % 5 و ؛ العقد املدين  يف% 4اعترب سعرها   
  .تاجرا

  السبب يف عقد القرض: الركن الثالث
لتـزام  إلىل التعاقد، وما دام القرض عقد ملزم للجانبني، فإن ا         إالسبب يف عقد القرض هو الباعث الدافع        

  .بب يف التزام اآلخريكون لكل من املتعاقدين وبالتزام كل واحد منها هو الس
   الفقه اإلسالمي والقانون الوضعياملوازنة بني أركان عقد القرض يف:الفرع الثالث  

، والقانون الوضعي، أن هناك     اإلسالمييبدو للوهلة األوىل من خالل سرد أركان عقد القرض يف التشريع            
د القرض يف الـشريعة اإلسـالمية       ثالثة أركان يف كال التشريعني مع اختالف يف املسميات، فجاءت أركان عق           

الصيغة، احملل واملتعاقدان، بينما يف القانون الوضعي فتتكون من التراضي احملل والسبب، وكان ذلـك               : متكونة من 
  .تبعا للتقسيم العام ألركان العقد العامة يف كليهما

ر توسعا وشرحا ألركان    وعند دراسة األركان الواردة يف كال التشريعني جند بأن الفقه اإلسالمي كان أكث            
 وعرب عنهما بركن التراضي ورغم ذلك       اهذا العقد، حيث ميز بني الصيغة واملتعاقدان، أما القانون فقد ضمهما مع           

تفاق اإلجيـاب   إلفإنين مل أحلظ اختالفا واضحا بني التشريعني يف الشروط اليت أنيطت هبذين الركنني من اشتراط                
كـالويل أو   –لية يف املتعاقدان، مع مالحظة أن املشرع الوضعي جييـز للغـري             والقبول، وكذا اشتراط توافر األه    

 إمكانية القرض من مال متوليه شرط إذن احملكمة، أما الشريعة اإلسالمية فمنعت من ذلك إال للقاضـي                  -الوصي
  .وبقيود معينة سبق ذكرها

حصر احملل يف مـا كـان مـن         أما بالنسبة حملل القرض فقد اتفق املشرع الوضعي مع املذهب احلنفي يف             
  .املثليات مع ما أضافه من الفوائد إذا اتفق عليها وهو مناف ملا جاء يف املذهب املتبع واملذاهب اإلسالمية األخرى

العاقـدان وكأنـه    . أما ركن السبب فال عربة له يف الفقه اإلسالمي وهو مذكور ضمنا يف الركن الثاين              
  .خر مبا يفرضه عليه القرض بأن كل منهما ملتزم لآل،ل حاصل يحتص

كما اتفق التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعي على الشروط اليت حتيط باحملل يف حتديد وصـفه وقـدره                 
  .ليتمكن من رده

ترقيتها إىل أن تكون ركنا من أركان       مما يعين    اشتراط الفوائد    -فيما عدا القرض بني األفراد    -أجازغري أنه   
 وحاالت تكفل دفعها وضماهنا، وهو أمر مرفوض وغـري          ا،وضع شروط لذا فقد   ،   ،إذا ما اشترطت   عقد القرض 

رف به يف الفقه اإلسالمي الذي ركز يف شروط القرض على ترتيهه من أي شرط أو حىت منفعة تضاف للعقد                    عتم
ن حاجـة   ألن الشريعة اإلسالمية جعلت من هذا العقد وسيلة قرىب إىل اهللا تعاىل، فال يبقى منها غري رد أصلها دو                  

ألي فضل من اآلخذ، أما التشريع الوضعي فهو قاصر على العمل الدنيوي وال يشجع أبدا على األجر األخـروي                   
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م شرط مـن شـروط      هوبالتايل أراد أن يشجع هذا العمل بفتح باب الفائدة وناقض بالتايل أ           ،ألنه ال يصبو إليه     
  .القرض يف اإلسالم وكانت عقوده باطلة حىت ولو ادعى غري ذلك
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   القرض عقدالشروط يف:املطلب الثاين  
  شروط عقد القرض يف الفقه اإلسالمي:األولالفرع     

  : القرض شرطان أساسيان عقديشترط لصحة
  . أن ال ينضم إىل عقد القرض عقد آخر:لالشرط األو

  .)1(أن ال جير منفعة مشروطة للمقرض:ط الثاينالشر
  ن ال ينضم إىل عقد القرض عقد آخرأ: الشرط األول  

أن يكون املقـرض    : مبعىن أال يتوقف إبرام عقد القرض على إبرام عقد آخر كالبيع مثال، وله صورة منها              
حمتاجا ملبلغ من النقود، وال جيد من يقرضه، فيتفق هو وآخر على أن يبيعه بثمن مؤجل، مث يعيد املشتري بيعهـا                     

  .)2( الثمن املؤجلهعلى صاحبها بثمن معجل أقل من
دج 100دج لكن مؤجلة، مث يعيد بيع الكتاب لعلي بـ          120عمر يشتري كتاب من علي بثمن       : مثال

دج فيما بعد، ويسمى هذا البيع بيع العينة،        120دج من علي على أن يردها       100فيأخذ عمر   ) أي معجلة (نقدا  
إذا : " ρ عن هذا البيع، قال ρ، وقد هنى النيب )3(ةنه يف احلقيقة حيلة لتغطية القرض بزيادأوهو وان مسي بيعا إال 

ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا، أنزل اهللا هبـم                  
  .)4("بالء ال يرفعه حىت يرجعوا إىل دينهم

السلف هو القرض يف لغة أهل  بيع، و و هنى عن سلفρوقد روي عن عمر بن شعيب عن جده أن النيب     
  .)5(احلجاز

 أن  :قال مالـك يف تفـسريه     . )6( هنى عن بيع وسلف    ρنه بلغه أن رسول اهللا      أرواه مالك    ومنها أيضا ما  
  .يشتري رجل سلعة رجل آخر بسعر معني على أن يقرضه سعرا معينا، فإن مت العقد بذلك فهو غري جائز

 بالـسلف،   واالنتفاعلسلف فكأنه أخذ الثمن يف مقابل السلعة        فإن كان البائع هو دافع ا     : ")7(وقال آخر 
  .)8("ن كان هو املشتري، فكأنه أخذ السلعة مبا دفعه من الثمن واالنتفاع بالسلفإو

  
                                                           

  .82، 81، ص زكي عبد الرب: املذهب احلنبليىة عل أحكام املعامالت املالي310ابن جزي، ص :  القوانني الفقهية-1
الوجيز :انظر.النطوائه على قرض بربا فاحش    وقد منع املشرع اجلزائري مثل هذا العقد        .6حممد الصاحل العثيمني، ص     :  املداينة -2
  .18،ص4أمحد قدادة،ج: املدين اجلزائرين شرح القانويف
، 44، ص :الشحات اجلندي: تمويللل، القرض كأداة  482صبحي احملمصاين، ص    :  تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء      -3

45.  
  .28، ص 2سنده، جم أخرجه أمحد يف -4
  .117، ص 2 ج، بيينالشر: مغين احملتاج-5
  .348، ص 5ع وسلف، جيالنهي عن ب: كتاب البيوع، باب:  البيهقي-6
  الزر قاين -7
  .275، ص 11حممد زكريا الكاند هلوي، ج: موطأ مالكإىل  أوجز املسالك -8
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  أن ال جير منفعة مشروطة :الشرط الثاين  
  )1(وحاكم بذلك كل منفعة    وشرطه أن ال جير منفعة                  

، ذلك أن القرض فعل معـروف،       )2(ن ال جير القرض منفعة مشروطة للمقرض      القصد من هذا الشرط، أ    
، مبعىن أن منفعة القرض دائرة بني أن تكون للمقرض أو           )4( وإال منع اتفاقا   )3(قاعدته تشترط متحض املنفعة لآلخذ    

ا، فإن  فمىت متحضت املنفعة للمقترض جاز، وإن متحضت للمقرض منع ألنه سلف جر نفع            "للمقترض أو هلما معا     
، وسواء كانت تلك املنفعة يف الصفة أو القدر أو غريمها           )5("دارت املنفعة بني الطرفني منع أيضا ما مل تكن ضرورة         

 هنوا عن قرض جـر      أهنم   عن أيب بن كعب وابن مسعود، وابن عباس،، للنهي الوارد يف األثر)6(ولو كانت قليلة
  .)8( فهو ربامجع العلماء أنه إذا اشترط زيادةأ وقد )7(منفعة

  حتديد أوجه املنفعة املمنوعة يف القرض-  
 القرض بشرط عدت ربا بإمجاع الفقهاء، وألمهية وخطورة دورها يف           أصلسبق القول أن أية زيادة على       

  .آن واحد، جيدر التنويه مبحور متوقعها، وما هي الصور اليت ميكن أن تتخذها
  . القرض، أو أن تكون خارجة عنهأصل احلقيقة أن تلك الزيادة إما أن تكون داخلة يف

  ض القرأصلالشروط الداخلة يف   - أ
قرضه أو أجود منه أو اشترط نوعا غري النـوع الـذي            أ مما   أكثركأن يشترط املقرض أن يرد له       

  )9(، فهذه كلها شروط باطلة مفسدة للعقدإياهأعطاه 

                                                           
  .283حممد بن يوسف الكايف، ص :  حتفة احلكامعلى  أحكام األحكام -1
، املفيد يف العبـادات  35، ص 2 جأيب حممد،:، املعونة359 ص   أيب عمر القرطيب،  :يف، الكا 285، ص   5 ج القرايف،: الذخرية -2

 حتفة  ىاألحكام عل ، أحكام   364، ص   4جابن عرفة، : ، حاشية الدسوقي  187 ص   األخضري،:واملعامالت على املذهب املالكي   
 أيب حامد الغزايل،  : املذهب سيط يف الو،  82، ص   2 ج الشريازي،: يف فقه اإلمام الشافعي    ، املهذب 239مرجع سابق، ص    : احلكام
، ص 2ج،يالسر خـس : ، املبسوط 395، ص   7جابن عابدين، :، رد احملتار  101، ص   5 ج املرداوي،:اإلنصاف،  257، ص   2ج

، 2 ج شرف الدين املقري،  :، إخالص الناوي  316، ص   3 ج البهويت،:، كشاف القناع  204، ص   4جابن املفلح، : ، الفروع 35
  .149ص 

  .289، ص 5 جلسابق،املرجع ا: الذخرية-3
  .310، ص يابن جز:  القوانني الفقهية-4
، 5  ج املرجع الـسابق، :، ، الذخرية759، ص   2ججالل الدين بن ساش،   :  عقد اجلواهر الثمينة   املكان نفسه،  املرجع نفسه،  -5

  . 291ص 
  .364، ص 4 ،  جاملرجع السابق:  حاشية الدسوقي-6
  .234، ص 5، ج1397القرض، رقم : كتاب البيع، باب: ناصر الدين األلباين: السبل إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار -7
  .322 صابن فوزان، :  امللخص الفقهي-8
 ، األزهـري : ، جواهر اإلكليـل 149،ص2ج، شرف الدين املقري:، إخالص الناوي77، ص 8 ج ابن حزم، : باآلثار  احمللى -9
  .76،ص2ج
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أمجعـوا علـى أن     : )2( قال ابن املنـذر    ، فهي من الربا احملرم،    )1( وال فرق بني الزيادة يف القدر أو الصفة       
 وللشروط الفاسدة   )3(فاسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا        … املسلف إذا شرط على املتسلف زيادة     

  :يف القرض وجهان
قرضـه  أوألنـه إمنـا   . )4("كل قرض جر منفعة فهو ربا ":جاء يف القاعدة الفقهية   أنه يبطل، ملا    : أحدمها

  .رط، فوجب أن ال يسلم القرضبشرط، ومل يسلم الش
  .)5( أنه ال يصح ألن القصد منه اإلرفاق، فإذا زال الشرط بقي اإلرفاق:الثاين

، كأن يشترط عليه رد أردأ مما أخذ، أو         )6(هذا، وقد ذهب احلنابلة إىل اعتبار شرط النقص كشرط الزيادة         
  .قل أو أن يرد املكسور يف الصحيحأ

  :لشرطوهناك حاالت أخرى تلحق هبذا ا
  .)7( حىت يضمن بقاءها آمنة ويأخذ بدهلا-تلف أو ضياع– أن يقرض عينا خياف بقاءها عنده من -1
 األردأميكن أن ندجمها يف اشتراط أخذ األجود أو         – )9(فرن أو العكس   ز خبب )8( أن يشترط رد خبز ملة     -2
  -مما أخذ

  :نيها وجها ففهوكرمه  أما إذا علم أن شخصا يرد أحسن مما أخذ لزيادة جود-3
  ط ال جيوز، ألن املتعارف كاملشرو-أ
، وروي أنه قد استلف عبد اهللا بن عمـر          )10( جيوز، ألن الزيادة مندوب إليها ما مل تشترط        -ب

 يا أبا عبد الرمحن هذه خري من درامهي الـيت           ":جل دراهم، مث قضاه دراهم خريا منها، فقال الرجل        رمن  
  .)11("مت ذلك، ولكن نفسي بذلك طيبةقد عل: أسلفتك، فقال عبد اهللا بن عمر

                                                           
  .317،ص3ج، البهويت: كشاف القناع-1
هـ صنف يف اختالف العلماء، طبقات 310هـ أو 309و أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، تويف مبكة سنة             ه -2

  .108 الشريازي، ص :الفقهاء
  .362،ص11ج، الكاندهلوي: إىل موطأ اإلمام مالك أوجز املسالك-3
إال أنين مل أعثر على ختريج صحيح له واحلقيقة أهنـا  على أساس أهنا حديث نبوي "اعتمدت قاعدةً كل قرض جر نفعا فهو رباً    -4

  .161طنطاوي،ص:معامالت البنوك وأحكامها الشرعية:قاعدة فقهية،وهو ما مت تأكيده، أنظر
  .املرجع السابق، املكان نفسه: كشاف القناع-5
  .205، ص 4ابن املفلح، ج:  الفروع-6
  .117، ص 3ج،رالدر دي: ، الشرح الصغري365،ص4ج ابن عرفة،: حاشية الدسوقي-7
: جـواهر اإلكليـل  :  فيـه، انظـر  خيبـز ن حيفر له حفرة يوضع هبا رمـاد حـار   أ خبز امللة يسمى بالفطر الدماسي، وهو     -8

  .364،ج4املرجع السابق،ج:، حاشية الدسوقي76،ص2األزهري،ج
  .139، ص 9ج:  املدونة الكربى-9

  .317،ص3ج، املرجع السابق: :، كشاف القناع85 ،84، ص2 ج:الشريازي: يف فقه اإلمام الشافعي املهذب-10
  .352، ص 5نفسه، جه الرجل تقضيه خريا منه بال شرط طيبة ب: ب البيوع، باباكت:  البيهقي-11
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  صل القرضأ الشروط اخلارجة عن -ب
وذلك أن يهدي املستقرض للمقرض هدية أيا كانت، وطبعا ليس املراد باهلدية حقيقتها فقط، بل كل ما                 

قبل الوفاء، مع عدم وجود سابقة هلا مبعـىن مل          … )1(حيصل به االنتفاع كركوب دابة املقترض أو األكل يف بيته         
قرض أحدكم أخاه قرضا، فأهدى لـه، أو        أإذا  : "ρ حلديثه )2(كن بينهما مثل هذه املعامالت، فلم جيز له قبوهلا        ت

، وهو حديث صريح على ما      )3("محله على دابته فال يقبلها، وال يركبها إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك              
  .سبق بيانه

، بـل إن    )5( التأخري بزيـادة   )4(د، ذلك لسد ذريعة   نه ال يدخل ضمن العق    أوالنهي عن هذه الزيادة، رغم      
، أي بأن   )6("حتساهبا من الدين  إون ما مل جتر هبا عادة ينبغي للدائن         ديإن هدية امل  ":  القول إىل ذهب   τ علي   اإلمام

يقتطع قيمتها من جمموع القرض الذي صرفه ملدينه، وأظن أن هذه الطريقة ال تكون فعالة إال إذا كانت اهلدية من                    
  .نس القرضج

  :هذا، وقد ذهب الفقهاء يف منع اهلدية ثالثة مذاهب
  .، فمىت  اشترطت اهلدية منعت)7( من الفقهاء من علق منع اهلدية على اشترطها:أوال
  .)8(ومنهم من منعها إذا مل تكن هلا سابقة قبل الوفاء: ثانيا
  .)أي باهلدية ()9(وهناك من منعها إذا وجدت نية للتأخري هبا : ثالثا

                                                           
  .362، ص 4 جابن عرفة،: حاشية الدسوقي-1
: خرية، الـذ  76،  75،ص2ج األزهـري، :اإلكليـل ، جـواهر    336، ص   1ججمد الدين أيب الربكـات،    :  احملرر يف الفقه   -2

،  117، ص   3 ج الدردير،:، الشرح الصغري  139، ص   9ج: ، املدونة الكربى  230، ص   6ج: رشيخل، ا 293، ص   5جالقرايف،
  .190عبد الغين النابلسي،ص:ل املآرب يف الفقه احلنبليني، حاشية اللبدي على 311 ابن جزي،ص:القوانني الفقهية

  .813، ص 2ج، 2432القرض، رقم : كتاب الصدقات، باب: ه ابن ماج-3
عبـد الكـرمي زيـدان، ص       : الوجيز يف أصول الفقه   : يقصد هبا املنع من الوسائل اليت تؤدي إىل املفاسد، راجع         :  سد الذريعة  -4

245.  
  .311ص ابن جزي،: ، القوانني الفقهية760، ص 2جالل الدين بن شاس، ج:  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة-5
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  .395، ص 7 جابن عابدين،:تار، عند احلنفية تكره إذا كانت بشرط، رد احمل149ص 
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نه أسلف أليب بن كعب عشرة آالف درهم، فأهدى إليه أيب بعضا من مثرة أرضه               أ،  τلذا حكي عن عمر     
مل رددت إىل هدييت وقد علمت أين من أطيب أهـل           :  املدينة، فردها عليه، فقال له أيب      أهلوكانت من أطيب مثر     

ية، أو املنفعة ما مل تكن هلا سـابقة، ومـا           أن اهلد ؛ ميكين القول هنا   و )1(".املدينة مثرة خذ عين ما ترد علي هدييت       
 لشبهة طلب التأخري بزيادة عدم قبوهلا وذلك حفظـا          واألتقىكانت قبل الوفاء وحىت وإن مل تشترط، فاألحوط         

  .)2( بعض العلماء أيضا هأكد علي و  رآهللعقد وصونا له، وهذا ما
  :الشروط اجلائزة يف القرض

لقرض، نأيت اآلن لسرد بعض الشروط اليت ميكن أن تكون يف عقـد             بعد أن بينا الشروط املفسدة لعقد ا      
القرض وال تفسده، حبيث ال تعترب زيادة عنه بل تعد أمرا أو إجراءا حمكما له، وضابطا حلقوق طرفيـه، وهـذه                     

  .الرهن والكفيل واإلشهاد أو اإلقرار عند احلاكم: الشروط هي
، لذا فقد اتفق الفقهاء على جواز       )3("ا ورهنه درعه  أنه استقرض من يهودي شعري     "ρوقد ثبت عن النيب     

  .)5(، عدا الظاهرية فمنعوا منه)4(اشتراط ذلك
 أنه قال بعدم جـواز ذلـك        )6(ويف اشتراط االنتفاع بالرهن ذكر عبد اهللا بن حممد بن أسلم السمرقندي           
  )7(شبهه الرباليل مينع حيث يؤدي االنتفاع بالرهن زيادة على استرداد القرض فهو طبعا نفع إضايف وبالتا

  :الزيادة املشروطة يف عقد القرض:الفرع الثاين    
  شرط الزيادة  يف عقد القرض يف الفقه اإلسالمي:أوال

سبق التنبيه يف معرض الشروط يف القرض إىل أن الشريعة اإلسالمية حتارب أي زيادة مشروطة يف حمـل                  
رعة اإلسالمية بالكتاب والسنة واإلمجاع، فمـن اآليـات         القرض وعدت ذلك من قبيل الربا، والربا حمرم يف الش         

ا     [: احملرمة له قوله تعاىل    رََّم الرَِّب َع َوَح ُه اْلَبْي  كما وردت يف السنة أحاديث منفرة من الربا وناهية )8(]َوَأَحلَّ اللَّ

                                                           
  .10 ص - انظر احلديث سبق خترجيه،-1
  .260، ص 1سليمان األشقر عمر وآخرون، مج:  حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة-2
  .312، ص 2، ج2916 والقميص يف احلرب، رقم ρما قيل يف درع النيب :  اجلهاد والسري، باب:كتاب:البخاري-3
 إىل موطأ اإلمام    ، أوجز املسالك  118،ص2 ،جالشر بيين :مغين احملتاج ،82،ص2ج: الشريازي:ي يف فقه اإلمام الشافع     املهذب -4

، الوسـيط يف    16،ص3البـهويت،ج :كشاف القنـاع    . 118الدردير ،ص :، الشرح الصغري  362،ص11ج،  الكاندهلوي:مالك
  .273هباء الدين املقدسي،ص:  شرح العمدة، العدة257،ص2 أيب حامد الغزايل،ج:املذهب

  .306 ص ،2، جحممد الكتاين:، موسوعة تقريب فقه ابن حزم77، ص 8 جابن حزم،: باآلثارحمللى ا-5
ـ 701ت(من آثاره جامع األصول يف الفقه       : احلنفي، فقيه، أصويل  :  عبد اهللا بن حممد السمرقندي     -6  معجـم   -، ارجـع  )هـ

  .281، ص 2عمر رضا كحالة، ج: املؤلفني
ـ            395، ص   7جابن عابدين ،  :  رد احملتار  -7 - ولـو أذن لـه     هوهو أيضا ماروي عن اإلمام مالك ولو كان مصحفا فال يقرأ في

  .294،ص5املرجع السابق،ج:الذخرية :انظر

  .275اآلية :  سورة البقرة-8
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" شاهده وكاتبه ا وموكله و  ب آكل الر  ρلعن رسول اهللا     "τ يف احلديث الذي رواه ابن مسعود        ρعنه منها، قوله    
  .)2( األمة على حرمة الرباأمجعت، كما )1("هم سواء"وقال 

 منه يف معامالتنا عامة وعقد القرض خاصة، وعدم الوقوع يف هاوية احلرام يلـزم علـى                 االحترازوألجل  
  . ليتسىن له فرز معامالته، فال يقومن إال مبا هو مشروعهمدخال تعرفة مباملسلم اإلحاطة بكنه الربا 

  : الربا يف االصطالح الشرعي بأهناف تعر -1
  .يل جبنسه أو موزون جبنسهك تفاضل يف أشياء كم-أ
  .)3(يل مبكيل وموزون مبوزون ولو من غري جنسهك نسأ يف أشياء كم-ب

الزيادة على رأس املال سواء كانت قليلة أو كثرية إذا كانـت مـشروطة يف               : "أو بتعبري أوضح الربا هي    
، واتفق العلماء على أن الربا يوجد يف شيئني يف البيع وفيما تقرر يف الذمة من بيـع أو                   )4("ليهاالعقد أو متعارفا ع   

  .ربا البيوع وربا الديون:  فهو إذن قسمان)5(سلف
  ربا البيوع:األولالنوع 

 الفرق بينه   وتتبنيأما ربا البيوع فهو خارج عن موضوع البحث، لكن ال بأس من اإلشارة إليه حىت نتبينه                 
  . الدينبابني رو

الذهب بالـذهب،   : "ρ قال   ،ثالستة حي  البيع هو الربا الذي ورد النهي عنه يف حديث األصناف            بافر
والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح مثال مبثل، يدا بيد، فإذا اختلفـت                 

  :وينقسم إذن إىل. )6("هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد
  . وهو التفاضل أو الزيادة عند املبادلة بني املتماثلني: ربا الفضل-1
  .)7(اختلفا اجلنسان أم احتد وهو تأخري مد البدل يف بدله، سواء : ربا النساء-2

  )قرضال(ربا الدين :النوع الثاين
 القرض فيه تأجيل وال يتـصور       من احلديث السابق جند أن إباحة القرض استثناء من ربا النساء ألن أصل            

  وأصحابه من بعده، وإذا كان هذا        ρإرفاقا، وهو ما جرى عليه فعله       ) يدا بيد (ة  عاطا شرط امل  ىبدونه، حيث يلغ  

                                                           
  .73، ص 3، ج2277: التغليظ يف الربا، رقم: كتاب التجارات، باب: هأخرجه ابن ماج-1
  .135، ص 3سيد سابق، ج:  فقه السنة-2
  .251، ص 3 جالبهويت،:قناع كشاف ال-3
  .411، ص 1وهبة الزحيلي، ج: الفقه املالكي امليسر-4
  .127، ص 2 جابن رشد،: بداية اجملتهد-5
  .16، ص 11، ج4039الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم :  املساقاة، باب:كتاب:  صحيح مسلم بشرح النووي-6
: دلة حترميهوأ، ربا القروض 135، ص 3املرجع السابق،ج: ا، فقه السنة وما بعده78عمر شابرا، ص  :  حنو نظام نقدي عادل    -7

 وما بعدها، الفقه    21سعود دريب، ص    :  وما بعدها، املعامالت املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها        11رفيق املصري، ص    
  .303 ص ابن فوزان،:، امللخص الفقهي413، ص 1، جاملرجع السابق: املالكي امليسر
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، وهو ربا كامل الحتـاد أنـواع الربـا فيـه            )1( صار ربا النسيئة   -أي الفضل – فإنه إذا أضيفت له الزيادة       أصله
إذا " مع التفاضل املمنوع والقاعدة الفقهية تقول        -جائز يف القرض  –اك التأخري   وهو حرام، الشتر  ) النساء+الفضل(

  .)3(رض ربويالق وصار ا)2("اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام
، فـاألجر   )4(باإلضافة إىل ذلك فإن القرض مضمون مبثله إذا هلك، وال يصح جعل أجر على الـضمان               

  .الفقهية، كما تقول القاعدة )5(والضمان ال جيتمعان
  شرط الزيادة يف القانون الوضعي:ثانيا

 بدوهنا بل مل    أو -فائدة كما يسميها  –أما الزيادة يف القانون فالقرض يف القانون الوضعي يكون بزيادة أو            
 -عقـد معاوضـة   -ف املشرع الوضعي بأن أباح إمكانية اشتراط الفائدة يف عقد القرض، وجعله بعد ذلك               تيك

 إىل أن اسـتطرد     )6(فائدة إىل أن جعله ركنا من أركان العقد حبيث تتبع احملل األصلي           فحسب لكنه رقى بشرط ال    
ة نييف القروض املد  % 4بان رتب إلزام املدين بالفائدة القانونية حىت لو مل تشترط يف حالة التأخري، وحددها بنسبة                

إذا زاد جعل للمقترض احلق     زه،ف ومينع جتاو  % 7هو  ،حلد القانوين املسموح به     وا،  )7(يف القروض التجارية  % 5و
  .)8( فوائد ربوية عندئذيف استرداد الزائد على أساس رد غري املستحق معتربا الزيادة

ـ         "ربا"  مسى كماالقانون الوضعي مسى الزيادة على القرض فائدة        ف  دد ما يؤخذ زيادة علـى املقـدار احمل
مبلغ من النقود يدفع نظري     " أو أهنا    )10("…نقدي املقرض الزيادة على رأس املال ال    : "، وتعرف الفائدة بأهنا   )9(قانونا

ولكنهما جاهزان يف   ) …(فرق القيمة بني مثنني متساويني      : " بأهنا  كذلك؛ ويعرفها البعض . )11("استخدام النقود 

                                                           
رفيـق يـونس     :ربا القروض وأدلة حترميه   :  بشكل أفضل، أنظر   ضربا القر  حرفيق املصري بني النساء والنسيئة حىت يوض       ميز   -1

  .11  ص املصري،
  .171عبد الكرمي زيدان، ص :  شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية يف الوجيز-2
: ، ربا القروض وأدلة حترميه    135، ص   3 ج السيد سابق، :ة وما بعدها، فقه السن    78، ص   عمر شابرا :  حنو نظام نقدي عادل    -3

 وما بعدها، الفقه    21 ص    سعوددريب،  : وما بعدها، املعامالت املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها        11 ص   املرجع السابق، 
  .303 صابن فوزان، : ، امللخص الفقهي413، ص 1 ج وهبةالزحيلي،: املالكي امليسر

  .212عبد العزيز املترك، ص :  املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية الربا واملعامالت-4
  .171مرجع سابق، ص :  الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية-5
  .443، ص 5السنهوري، ج:  يف شرح القانون املدين الوسيط-6
  .444 املرجع نفسه، ص -7
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  .181، ص املرجع السابق:  الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية-10
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هذا مفهوم الفائدة يف العرف االقتصادي وهو ذات املفهوم القانوين إال أن رجـال القـانون                . )1("زمنني خمتلفني 
  .)2(املدينبه ن الزيادة يف قالب التعويض للدائن مقابل ما قد انتفع يصبو

   الفقه اإلسالمي والقانون الوضعياملشروطة يف عقد القرض بني بني الزيادة املوازنة:ثالثا 
يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي تبني         مت رصده من أحكام ختص شروط الزيادة       من خالل ما  

 تعترب نقطة مفصلية يعود سببها إىل  الكنه أو املغزى الذي نظر              حيث ةاشتراط الزياد جد واضح يف    لدينا أن الفارق    
   مع ما أحاطه به من ضوابط حىت حيتفظ بتلك الصفة  هلذا العقدإليه املشرع عند تشريعه

 فهـو    اإلرفاق بكل املعاين اليت حتتملها الصفة و بالتـايل         بغةفالتشريع اإلسالمي يصبغ عقد القرض بوص     
  . دون أن يؤدي هذا العقد غرضه ت األخرى اليت حتولدخالامل ا منيناهض أي

ولو أن حيصل على املصلحة الذاتية وحيميها حىت  أما التقنني الوضعي فبنظرته املادية واآلنية فإنه يريد
  .مساءأو ربا أو غريها من األ عربة بتسميتها فائدة  وال؛لألخالق  تضر باآلخرين وكانت منافيةتكان

  فائدةمدى التطابق بني كل من الربا وال -    
الواقع أن هناك العديد من الشبهات أثريت ملسح درن الربا على الفائدة إال أن كال منها لغو ال التفـات                    

واملبلغ الذي يدفع لتأجري النقود إىل أجل أو مقـدار النقـود           " فالفائدة هي تكلفة إقراض النقود    . ")3(وال اعتبار له  
بة األداء للمقرض أو ملن يؤجل قبض مستحقاته النقدية مدة من الزمن وذلك حسبما تتفق عليه مـن سـعر                    الواج

وتؤدي الفائدة عند هناية كل مدة معينة من الزمن         ) …(عادة ما يعرب عنه بنسبة مئوية من أصل القرض أو الدين            
  ).…( األجل أو انتهاء مدة القرض مع بقاء حق املقرض يف استرداد نقوده كاملة عند حلول) …(يتفق عليها 

فالربا والفائدة مبلغ يتقرر لصاحب رأس املال مقابل إقراضه هلذا الرأمسال مدة من الزمن، أو مقابل تأجيله                 
بغض النظر عـن    ) …( املال   رأسعلى مقدار أصل    … قبض دينه املستحق له مدة من الزمن، وهذا املبلغ إضايف         

  ؟.)4( "فأين االختالف… قرض أو الدين خالل األجل املتفق عليهاستفادته أو عدم استفادته من ال
 اليت تقع للدائن من دينه مهما صغرت وكيفما          املشروطة وخالصة ما سبق أن ربا القرض نتج عن الزيادة        
، وصارت الفائدة بدل كوهنا شرا حيارب خريا جيلب، )5(حددت ، وهذه نفسها حممية بالقانون الذي نظمها وقننها       

  ؟. تعاىل يف الربا وصاحبه قد دخل يف حرب مع اهللاوأي خري
                                                           

دومينيـك  : ، مبادئ االقتـصاد   82، ص   رفيق املصري :  مصرف التنمية اإلسالمي أو حماولة جديدة يف الربا والفائدة والبنك          -1
  .205سلقاتورو يوجني دوليو، ص 

  .109حسن صاحل العناين، ص :  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-2
  .61عبد الرمحن يسري، ص : قضايا إسالمية معاصرة يف النقود والبنوك والتمويل-
  . وما بعدها12رفيق املصري، ص :  ربا القروض وأدلة حترميه-3
  . وما بعدها192عبد العزيز املترك ، ص : ربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ال-
  .59ص،املرجع السابق:  قضايا إسالمية معاصرة يف النقود والبنوك والتمويل-4
املرجع  : مالت املصرفية ، نقال عن الربا واملعا    28عيسى عبده إبراهيم، ص     :  الربا يف اإلسالم ويف النظريات االقتصادية احلديثة       -5

  .181، ص السابق
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أكد املؤمتر أن ما يسمى بالفائدة يف اصطالح االقتصاديني الغربيني ومن تابعهم هو من بـاب                "هذا وقد   
  .)1("الربا احملرم شرعا

  ) واملكاناألجل( لعقد القرض الشروط التنظيمية:الفرع الثالث
  شرط األجل يف القرض:أوال

هو مدة مستقبلية حمققة الوقوع حمددة شرعا أو قـضاء أو اتفـاق للوفـاء بـالتزام                  ":حااألجل اصطال 
  وبالتايل فاألجل يف القرض هو املدة اليت حيددها املتعاقدان لتسديد القرض،. )2("معني

  :قد اختلف الفقهاء يف اشتراط أجل للقرضل : يف الفقه اإلسالمياألجلشرط -1
 إىل منعه، ذلك أن األجل يقتضي جزءا من العوض،          - واحلنابلة واحلنفية  الشافعية–فذهب مجهور الفقهاء    

، واعترب احلنابلة أن القرض ثابـت يف        )3(والقرض ال حيتمل الزيادة والنقصان يف عوضه فال جيوز شرط األجل فيه           
غي أن يفي   القرض حال وينب  : وقال أمحد "،  )5(، ألنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه األجل كصرف         )4(الذمة حاال 

جله وهو كذلك   أ لزومه إىل     و ، أما شيخ اإلسالم تقي الدين فاختار صحة تأجيله        )6("بوعده وحيرم اإللزام بتأجيله   
  .)7(الصواب عند املرداوي

  :أما املالكية والظاهرية فذهبوا إىل جواز اشتراط األجل فجاء
  .)8(قبل انقضاء أجل قد ُحدَّا      وليس بالالزم أن ُيَردَّا 

َياَأيَُّها [:  بدليل آية  )9(ن يشهدا عليه  أدين إذا حددا أجال للقرض أن يكتباه و       عاقب الظاهرية على املت   وأوج
 ويكون حتديد األجل عندهم إما العادة أو        )10 (]…الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْآُتُبوهُ        

، ألن األجل   )1( أجل للقرض، فال جيوز تعجيله أي املطالبة به قبل حلول أجله            فعندهم إذن أنه إذا حدد     )11(تفاقإلا
  .)3(، وسواء كانت املطالبة بكامل القرض أو اإلبراء جبزء منه)2(صار حقا للمقترض

                                                           
مـدخل للفكـر    : هـ، ارجع 1403 مجادى اآلخرة    8-6فتاوى وتوصيات جلنة العلماء،     : املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي   -1

  .219سعيد سعد مرطان، ص : االقتصادي يف اإلسالم
  .30حممد بن علي العثمان، ص :  أحكام األجل يف الفقه اإلسالمي-2
  .82، ص 2 جالشريازي،: يف فقه اإلمام الشافعيب املهذ-3
، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحـد ابـن           314،ص3 البهويت،ج:، كشاف القناع  100،ص5 ،جياملر داو :اإلنصاف -4

  .202،ص4 ابن املفلح،ج:، الفروع334ص : ،جمد الدين أيب الربكات: حنبل
  .316، صقاملرجع الساب: كشاف القناع-5
  . نفسهاملكان -6
  .املرجع السابق ،املكان نفسه: نصافإل ا-7
  .283 ص  ، الكايفحممد بن يوسف: على حتفة احلكام،أحكام األحكام-8
  .80 ص، 8 جابن حزم، : باآلثار احمللى-9

  .282اآلية :  سورة البقرة-10
  .239، ص  يوسف الكايفنحممد ب:حتفة احلكام على  أحكام األحكام-11
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  .)4(، ويلزم املقرض بقبولهاألجلومع القول بعدم تعجيل القرض قبل حلول األجل، إال أنه ميكن الرد قبل 
  .)5(أُلِْزَم َمْن َسلََّمُه قَُبولَُه    َسلٌِّف تعجيلَُهوِإنْ َرأَى ُم

قرض املقرض ألجل منفعة قد علمها املستقرض، كان له تعجيل حقه، قبل            أن  أومنها انه إذا فسد العقد ب     
  .)7(وكما أمكن تعجيله أمكن كذلك تأخريه.)6(أجله، وذلك دفعا لذلك الفساد الذي أحلق بالعقد

  .)9(، وحيل كذلك األجل مبوت أحد املتعاقدين)8(يعجل إال إذا اتفقا وتراضيا عنهوعند الظاهرية أنه ال 
  الوضعييف القانون األجل شرط -2

ديد األجل أو الوقت القانوين     حتقد يتفق املقرض واملقترض على حتديد أجل للوفاء وقد ال يتفقان، غري أن              
  .للقرض أمر له أمهيته

  لردتفاق على أجل لإإذا مل يوجد : أوال
وهذا من النادر وقوعه، وإذا وقع سرت عليه القواعد العامة، مبعىن أن يكون الرد مشترطا عنـد قـدرة                    

املدين أو مبا قضت به تلك القواعد من تفسري لنية املتعاقدين يف هذا الشأن، فإن ظهر من الظروف أهنمـا أرادا أن                      
 القرض مبجرد أن يطالبه املقرض بـالرد وإن         يكون الرد عند أول طلب من املقرض، وجب على املقترض أن يرد           

ظهر أن املتعاقدين إمنا أرادا أن ال يسترد املقرض القرض إال عند مقدرة املقترض على الوفاء أو عند ميسرته، وجب     
  . هذا احلكمإتباع

  إذا وجد اتفاق على أجل للرد: ثانيا
ألجل، وسواء حل هذا األجل بانقضاء      ا فيجب على املقترض أن يرد املثل إىل املقرض مبجرد أن حيل هذا             

  .ار املقترضسط األجل كأن يشهر إفالس أو إعاسق إوأامليعاد 
أما بالنسبة إىل القضاء قبل األجل فإنه يفرق بني أن يكون القرض بفائدة أو ال، فإن كان بال فائدة جـاز                  

  .الرد، ألن ذلك يف مصلحة املقترض وله الرتول عن األجل
 فال جيوز الرتول عنه ورد املثل إال باتفاق الطرفني          الطرفني، بفائدة فاألجل يف مصلحة      أما إذا كان القرض   

  :باستثناء هذه احلالة اليت اقتضت جواز الرد قبل حلول األجل شرط توافر الشروط اآلتية
                                                                                                                                                                                           

يـد يف العبـادات     فامل،  239 ، ص    املرجع السابق : حتفة احلكام  على   ، أحكام األحكام  36،ص2ملالكي،جأيب حممد ا  : املعونة -1
  .188 ، ص أبو عبد الرمحن األخضري: واملعامالت على املذهب املالكي

  .188 ص  املرجع السابق،: على املذهب املالكي واملعامالت املفيد يف العبادات-2
  .84ص، ابن حزم:  باآلثاراحمللى، 296،ص5القرايف، ج:  الذخرية-3
  .358 ص أيب عمر القرطيب،:  الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي-4
  .238، ص املرجع السابق: حتفة احلكامعلى  أحكام األحكام -5
  .290 ، ص املرجع السابق:  الذخرية-6
  .100، ص 5ج،ياملر داو:اإلنصاف، 194ابن تيمية،ص : ختيارات الفقهيةإل،األخبار العلمية من ا295 املرجع نفسه، ص-7
  .82، 81 ص املرجع السابق،:  باآلثار احمللى-8
  .85، 84 املرجع نفسه، ص -9
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جل للرد، ويستوي أن يكون سعر الفائدة يزيد أو يعـادل أو            أ أن يكون القرض بفائدة، وقد عني له         -1
  . عن السعر القانوينيقل

  . ستة أشهر على تسلم املقترض املبلغ املقرض وسريان الفوائدتنقضي أن -2
:  أن يعلن املقترض املقرض رغبته يف إهناء القرض، ويف رد ما أقرضه بأي شكل من أشكال اإلعـالن                  -3

، أن يكـون    ثباتلإلوأن يكون عبء اإلثبات على املقترض، ومن األحسن         . اخل… شفوي، إنذار على يد حمضر    
  .اإلعالن بكتاب مسجل

  . أن يرد املقترض املثل فعال يف أجل ال جياوز ستة أشهر من تاريخ وصول اإلعالن إىل املقرض-4
 أن يدفع املقرض فوائد الستة أشهر اليت انقضت من وقت القرض وفوائد الستة أشهر األخرى الـيت                  -5

، فتكون الفوائـد الـيت   انقضائها الستة أشهر األخرى أو عند  هذهانقطاعتلت اإلعالن وذلك سواء رد املثل قبل   
  .ي فوائد سنة كاملةهيدفعها 

  .)1(نقضي القرض بإرادة املقترض وقبل حلول األجليوبتوافر هذه الشروط، 
   الفقه اإلسالمي والقانون الوضعياملوازنة بني أجل القرض يف-3  

د املذهب املالكي والظاهري يف إمكانية اشتراط أجل        نلحظ بداية أن القانون الوضعي قد ساير إىل حد بعي         
وما ) أي القرض (لرد القرض، وإمكانية تعجيله قبل حلول أجله غري أن املشرع الوضعي فرق بني ما يكون بفائدة                 

وهو عقـد   –كان بدون فائدة، فما كان بال فائدة فهو متاما وفق ما جاء يف الفقه اإلسالمي، أما إذا كان بفائدة                    
 فاملشرع الوضعي جعل له قيودا أوردها يف احلالة االستثنائية السابقة الذكر ألنه يرى بأن               - الفقه اإلسالمي  باطل يف 

ا على األخرى، يف حني أن فقهاء الشريعة قالوا بلزوم تعجيل الـرد             املصلحة هنا مشتركة وال ميكن تغليب إحدامه      
فعا لقضاء تلك املنفعة جلأ الفقهاء إلبطال العقد وذلك         إذا دخل الفساد يف العقد كأن يقرض ألجل منفعة معينة، فد          

  .بتعجيل القضاء وبالتايل إهناء االلتزام، وهذه أهم نقطة فرقت بني التشريع اإلسالمي والتقيني الوضعي
  شرط املكان يف القرض:ثانيا    

  اشتراط املكان يف الفقه اإلسالمي-1
ع آخر أي ببلد غري البلد الذي مت فيه القرض، وقـد            يراد هبذا الشرط إمكانية اشتراط رد القرض يف موض        

ال بأس باشتراط قضاء الدين يف بلد آخر، إمنا ال جيرب الدائن على قبول شيء آخر                : نه قال أ τروى عن اإلمام علي   
أما الفقهاء فقد نصوا على عدم جواز اشتراط رد القرض يف بلد غري بلـد               . )2(بدال عن دينيه، وال على احلط منه      

، معتربين أن فيه نفعا إضافيا على القرض، وذهب املالكية واحلنابلة إىل عدم جواز ذلك فيما كان فيـه                   )3(القرض

                                                           
  . وما بعدها475، ص 5السنهوري، مج:  يف شرح القانون املدين الوسيط-1
  .492صبحي احملمصاين، ص :  من تراث اخللفاء الراشدين-2
  .317، ص 3 جالبهويت،: كشاف القناع-3
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 يرى بإلزام املقرض بدفع كلفة السفر       )2(لذا فابن تيمية  . ، ألن فيها عبء إضايف للمقترض     )1(مؤونة السفر واحلمل  
  .)3(واحلمل

القرض يف بلد السفر تساوي قيمته يف بلد القـرض أو           كما أضاف احلنابلة شرط رد املثل إذا كانت قيمة          
 لزمه رد   -أي قيمة القرض يف بلد السفر أقل من قيمته يف بلد القرض           –نقص  أ قيمة منها، أما إذا كانت قيمته        أكثر

  .)4(القيمة مع أمن البلد والطريق
   املكان يف القانون الوضعياشتراط-2

ن على مكان معني يكون فيه الرد، وجب على املقترض أن يرد             إذا اتفق الطرفا   هيرى املشرع الوضعي أن       
املثل يف هذا املكان، أما إذا مل يوجد اتفاق يف هذا الشأن فالرد يكون يف املكان الذي يوجد فيه موطن املدين وقت                      

مـل  الوفاء، فريد املقترض املثل يف هذه احلالة يف املكان الذي يوجد فيه موطنه وقت الـرد، وعلـى الـدائن حت                    
 موطن املقترض وذلك ما مل يكن املقترض قد تأخر عن الدفع يف امليعاد فقضاه املقرض فتكون                 إىلمصروفات سعيه   

  . )5(املصروفات على املقترض
  الرد يف القانون والفقه اإلسالمياملوازنة بني املكان الذي جيب فيه -3

 فقهاء الشريعة الذين يرون بعدم جواز       اشتراط املكان الذي يكون فيه رد القرض كان أمرا خمتلفا فيه بني           
االتفاق على ذلك بينما رجال القانون يرون إمكانية ذلك، وهذا راجع إىل أن فقهاء الشريعة يريدون أن يقلعـوا                   
عن املقترض أي عبء مضاف ميكن أن يشاب بشائبة الربا، وهذا ما جعلهم حيملون املقرض تكـاليف املؤونـة                   

 مصاريف االنتقـال    -املقرض– آخر، وهذا ما عناه املشرع الوضعي عندما محل الدائن           واحلمل إذا مت الرد يف بلد     
  .لبلد املدين حىت يتقاضى دينه إذا مل يتفقا على بلد للرد

وهنا نرى أن املشرع الوضعي جعل قيدا لرد القرض بأن يكون الرد إلزاما يف بلد املقترض ومل يشترط أن                   
دين عاقوهذا القرض مل يعتد به يف الفقه اإلسالمي، حبيث التزمت العدالة بني املت      يكون يف البلد حمل استالم القرض،       

  فلن تلزم اآلخر أن ينتقل إىل بلد اآلخر وجعلت أن األصل يف رد القرض يكون يف مكان القرض األول
  

  )أداؤهقضاؤه، ( رد القرض :الفرع الثالث    
  قضاء القرض يف الفقه اإلسالمي:أوال    

                                                           
، 293، 292، ص 5جالقـرايف، :، الذخرية76، ص  2 ج األزهري،:، جواهر اإلكليل  310ص  ابن جزي، :  القوانني الفقهية  -1

  .319، ص 3 جاملرجع السابق،:كشاف القناع
هـ، برع  668ولد سنة   ( هو تقي الدين أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن سليمان بن أيب الربكات البغدادي احلنبلي                     -2
  .90، ص 6، ج احليدأيب الفالح عب: شذرات الذهب-.لفقه واألصول وأصول الدينيف ا
  .195ابن تيمية، ص : ختيارات الفقهيةإل األخبار العلمية من ا-3
  .358أيب بكر املقري، ص :  الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي-4
  .474، ص 5السنهوري، مج:  شرح القانون املدينالوسيط يف -5
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ن عقد القرض، عقد تربع ابتدأ      أإىل أن حمل القرض، قد يكون يف املثليات أو يف القيميات، و           سبق التنويه     
فإنه يرد بـدهلا    :  فبالنسبة للمثليات  -أي بعد انقضاء مدته   –ومعاوضة انتهاء حبيث يتعني رد عوضه بعد انقضاءه         

  .)1( رد قيمتهمطلقا، فإن تعذر رد املثلي، تعني
  :لقيميات كاحليوان فوجهانأما فيما عدا املثليات من ا

لقيميات ويقولون برد القيمة يـوم  ا يرد بالقيمة، واحلنابلة يفرقون يف ذلك بني اجلواهر وحنوها، وسائر      -أ
  .)2(القبض على الصحيح يف املذهب

  .)4(، وزاد احلنابلة، فإن تعذر املثل، فعليه قيمته يوم التعذر)3(ن جنسه بصفاتهم جيب رد مثله -ب
قد القرض عقد إرفاق، فإن املستقرض خمري بني أن يرد عني ما اقترض أو مثله ولو كانت قائمة      وملا كان ع  

 لزم املقرض قبوله إذا كان يف املثليات، وإن         -أي العني املستقرضة  –، لكن لو يردها     )5(عنده فال جيرب على رد العني     
 ومن بـاب    )6(عتياض عنها إلها فال يلزمه ا   ب له بالقرض قيمت   مل يكن من املثليات، فال يلزمه قبوله، ألن الذي وج         

  .، مبعىن على أقساط أو دفعات)7(الرفق به أيضا أن له أن يويف كل وقت دينه
  ضاء القرض يف القانون الوضعيق:ثانيا  

إذا كان الشيء املقترض أشياء مثلية ؛فأقرضه عند هناية القرض جيب على املقترض أن يرد للمقرض مثل ما   
 كميات مماثلة يف املقدار والنوع والصفة وال عربة بغلو السعر           دن مثال وجب على املقرض أن ير      غري النقود، كالقط  

فإذا انقطع املثل عن السوق، كان املقـرض        ) …(أو برخصة، فاملقترض ملزم برد مثل ما اقترض ولو غال سعره            
رض بقيمة الـشيء    تا أن يطالب املق   رض املثل، وإم  ت السوق فريد له املق    إىلباخليار، إما أن ينتظر حىت يعود الشيء        

  .)8(املقترض يف الزمان واملكان الذين جيب فيهما الرد
   الفقه اإلسالمي والقانون الوضعييف قضاء القرض بنياملوازنة :ثالثا  

 ني التشريعنيب ية رد القرض وال يوجد أي اختالف ظاهركيفاتفق الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي على 
وزاد التشريع اإلسالمي بقرض القيميات وبني  على ماسبق إيضاحه يف حمل القرض، .ثلياتفيما خيص قرض امل

  .متيز عن القانون الوضعي بذلك قد وهو كيفية ردها
                                                           

، 5 ج ،ياملـر داو  :اإلنصاف،  85، ص   2ج: الشريازي: يف فقه اإلمام الشافعي    ، املهذب 203، ص   4 ابن مفلح، ج   : الفروع -1
  .100ص 

  .املكان نفسه: نصافإل ا-2
  .100 ص ،املرجع السابق: اإلنصاف، 85، ص 2ج، املرجع السابق:  يف فقه اإلمام الشافعي املهذب-3
  .املكان نفسه: نصافإل ا-4
  .296، ص 5القرايف، ج: ، الذخرية399ابن جزي، ص : يةالقوانني الفقه-5
  .80، 79، ص 8ابن حزم، ج:  باآلثار احمللى-
  .314، ص 3 جالبهويت،:كشاف القناع-6
  .206املرجع السابق، ص :  الفروع-7
  .472، ص 5السنهوري، مج:  يف شرح القانون املدين الوسيط-8
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  شكلة التضخم وعالقتها برد القروضم-    
  :تعريف التضخم

ميكـن شـراؤها    ، يزداد فيها مقدار النقود السائلة على مقدار البضائع، واخلدمات الـيت             اقتصاديةحالة  
رتفاع ألسعار البضائع واخلدمات، وحيدث من جرائه الغالء العام، حيـث يـزداد             إبالنقود، مما ينتج حتما حالة      

  )2( ".الزيادة املستمرة يف مستوى األسعار:"،أو هو)1(الطلب على العرض
ـ                دج 1000ت مـثال    مبعىن أن كمية النقود يف هذه احلالة تكون أكرب مقارنة مع السلع املقتناة، فإذا كان

قـرض  أ تشتري هبا يف يوم ما كتابني، ففي يوم آخر قد تشتري هبا كتابا واحدا، والذي يهم هنا هو، إذا                     أنميكن  
 كانت قيمتها مبا هـي يف       استعادهتاهذه العشرة آالف دينار يف اليوم األول وعند         " ب"لشخص آخر   " أ"شخص  

 ظلم يف حق املقرض ألنه حيصل على ماله بعـد هبـوط قوتـه               اليوم الثاين، هذا ما اعتربه بعض علماء االقتصاد       
الشرائية، لذا فقد اقترح هؤالء العلماء حلل هذه املشكلة أن تثبت القوة الشرائية للنقد بسعر سلعة معينـة تتـسم                    

 ويطلق على هذا التثبيت الربط      - جمموعة سلع معينة   -بالثبات عموما كالذهب أو الفضة أو بسعر سلة من السلع           
  .)4(، أو الربط القيمي للنقود )3(لقياسيا

   اإلسالمياالقتصاديف نظر علماء لألسعار  -القيمي-الربط القياسي-1
احلقيقة أن الربط القيمي لألسعار من أجل رد القرض قد جرى يف شأنه اختالفات بني علماء االقتـصاد                  

ـ         بني مؤيد ومعارض الع    حىت فيما بني علماء االقتصاد اإلسالمي أنفسهم       ني نتبار أن ذلك من الربا أو أنه حيلة لتق
  .)5(الربا

                                                           
  .173ماين، ص حممد تقي العث:  حبوث يف قضايا فقهية معاصرة-1
  .21غالب عوض الرفاعي وعبداحلفيظ بلعريب،ص:اقتصاديات النقود والبنوك -2
مصطلح يفيد ربط القروض بتغيري املستوى العام لألسعار من أجل احملافظة على القوة الشرائية ملبلـغ                :  الربط القياسي للقروض   -3

رفيق املصري،  :  املصاريف اإلسالمية والوسائل املشروعة للحماية     آثار التضخم على العالقات التعاقدية يف     :  أنظر يف ذلك   -.القرض
  .26ص 

  .173املرجع السابق، ص :  حبوث يف قضايا فقهية معاصرة-4
  : وأنظر أيضا

  .244رفيق املصري، ص :  اجلامع يف أصول الربا-
، 1أمحد الـسالوس، ج : قهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي والقضايا الف138حممد أمحد سراج، ص :  النظام املصريف اإلسالمي -

  .549ص 
 وما بعدها،   179 املرجع السابق ، ص      :، حبوث يف قضايا فقهية معاصرة     145 ، ص    املرجع  السابق  : النظام املصريف اإلسالمي  -5

     =التعاقديـة يف  وما بعدها، آثار التـضخم علـى العالقـات    494نزيه محاد، ص : قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد
رفيق املصري، ص   :  وما بعدها، اجلامع يف أصول الربا      67، ص   رفيق املصري : ملصاريف اإلسالمية والوسائل املشروعة للحماية    ا=

  . وما بعدها246
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 أوافق إىل حد بعيد ما ذهب       اكتفيت باإلحالة إليها،وإين   و مل أورد تلك اآلراء واألدلة بتفاصيلها،      لكنينو
العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي باملثل وليست بالقيمـة،            : "  أن  حيث قرر  )1(إليه جممع الفقه اإلسالمي   

  .)2(" مبستوى األسعار-أيا كان مصدرها-ن الديون تقضي بأمثاهلا، فال جيوز ربط الديون الثابتة يف الذمة أل
   يف القانون الوضعيلألسعارالربط القياسي -2

) …(أما يف القانون فقد أوجب رد املثل يف املقدار والنوع والصفة وال عربة بغلو الـسعر أو برخـصه                    
 انقطع مثل الشيء املقترض عن السوق،       إذاو. هذا يف املثليات  – اقترض ولو غال سعره      فاملقترض ملزم برد مثل ما    

رض املثل، وإما أن يطالب املقترض بقيمـة        تكان املقرض باخليار إما ينتظر حىت يعود الشيء إىل السوق فريد له املق            
  .الشيء املقترض يف الزمان واملكان اللذين جيب فيها الرد

 النقود، كما هو الغالب يف القروض فال يلتزم املقترض           من لشيء املقترض هو مبلغ   وكذا احلكم إذا كان ا    
 من النقود يعادل يف عدده املقدار الذي اقترض، دون أن يكون الرتفاع قيمة النقود أو                اأن يرد للمقرض إال مقدار    

  .)3(الخنفاضها أثر
يف لألسعار  لة الربط القياسيأ يف مس  اإلسالمي وفقهاء القانون الوضعي    االقتصاداملوازنة بني علماء    -3
  :رد الديون

  ال نـه أمن خالل املوازنة بني ما جاء يف جممع الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف مسألة ربط الـديون                  
  . القياسي لألسعار عند رد الديونربطاليوجد اختالف بني التشريعني إذ كل منهما يقرر عدم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                           
) ديـسمرب ( كـانون األول     15 إىل   10هـ،  1409 مجادى األوىل،    6 إىل   1مس بالكويت من    ا املنعقد يف دورة مؤمتره اخل     -1

  .م1988
  .549، ص 1أمحد السالوس، ج: د اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة االقتصا-2
  .473، ص 5السنهوري، مج:  يف شرح القانون املدينالوسيط-3
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قد القرض ومتييزه عن العقود املشاهبة لهأنواع ع:املبحث الرابع
    

  أنواع عقد القرض:               املطلب األول
  

متييز عقد القرض عن بعض العقود املشاهبة :املطلب الثاين
  له
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   ومتييزه عن العقود املشاهبة لهأنواع عقد القرض:املبحث الرابع      
  

  لقرضأنواع عقد ا:األولاملطلب   
 نـوع   إىلصنف عقد القرض وفق املعايري اليت ستوضح فيما بعد أرى أن من الضروري التنبيـه                أ أنقبل     

ة أعلت قدره أال وهـو      فمل أستطع أن أدرجه ضمن سائر أقسامه لتميزه والنفراد بص         حيث  متميز جدا من أنواعه،     
  . تعاىلالقرض هللا

جل أنواع القروض وأنفعها علـى اإلطـالق،        أوهو   معنويا،   -هبذا االسم –يعد هذا النوع من القروض      
: ، قال تعـاىل   )1(تفردت به الشريعة اإلسالمية، وقد ورد هذا النوع من القروض يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع               

مي لبـذل    فسرت بأنه ير   وقد ،)2( ]َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َآِثيَرةً          [
 وأن من أنفق يف سبيل اهللا ال يضيع، بل سريد الثواب قطعا، وقد أهبم اجلزاء                )3(املال يف سبيله فوق ما أوجبه عليهم      

النفقة يف سـبيل اهللا تـضاعف إىل سـبعمائة ضـعف            : " أن رب، ويف اخل  )4(نه ذكر أنه يضاعفه له أضعافا كثرية      أل
  .)5("وأكثر

لبذل الذي يرجى الثواب واجلزاء عليه، ووصف باحلسن، ألنه تعـاىل      واستعمال القرض هنا مبعىن جمازي ل     
رمبا كان لفظ علق حقيقة بلفظ جاللة، فيكون        : ال يرضى إال مبا كان مربأ من شوائب الرياء واألذى، بل قد قيل            

  .)6(ا أقرض اهللا تعاىلممن أقرض الناس طمعا يف ثواب اهللا تعاىل فكأمن
  :قرض صدقةوجه لتسمية الأوقد ذكرت ثالثة 

  .ألن هذا القرض يبدل باجلزاء: أحدها
  ألنه يتأخر قضاؤه إىل يوم القيامة: الثاين
  لتأكيد استحقاق الثواب به، إذ ال يكون قرضا إال والعوض مستحق به: الثالث
  : تسميته بالقرض احلسن إىل ستة أقوال يفواختلف
أن : أن يكون حـالال، الرابـع     : فس، الثالث أن خيرج من طيب الن    : ، الثاين  تعاىل أنه اخلالص هللا  : األول

  .)7(أن يكون من خيار املال: والسادس،أن ال يتبعه من وال أذى :  عند اهللا ثوابه، اخلامسحيتسب

                                                           
: ، سورة املزمـل 17اآلية : ، سورة التغابن18، 11اآلية : ، سورة احلديد12اآلية : ، سورة املائدة245اآلية  :  سورة البقرة  -1

  .20اآلية 
  .245اآلية :  سورة البقرة-2
  .234، ص 6حممد رضا، مج: ، تفسري املنار72، ص 2مصطفى املراغي، مج:  تفسري املراغي-3
  .323، ص 3 الصابوين، مج:صفوة التفاسري. 41، ص 2القرطيب، ج:  جامع األحكام الفقهية-4
  .417، ص 2-1الزحيلي، ج:  التفسري املنري-5
  .482، ص 2ابن عاشور، ج:  حترير التنوير-6
  .290، ص 1البن اجلوزي، ج:  زاد املسري يف علم التفسري-7



 -47-

َسًنا       [: ملا نزلـت  : عن عبد اهللا بن مسعود قال     "هذا وقد روى     ا َح َه َقْرًض ِرُض اللَّ ِذي ُيْق ْن َذا الَّ َم
هُ   نعم يا : "؟ قاليا رسول اهللا، وإن اهللا عز وجل لرييد منا القرض:  الدحداح األنصاري  ، قال أبو   ]َفُيَضاِعَفُه َل

 قال  فإين قد أقرضت ريب عز وجل حائطي،      : ، قال فناوله يده، قال    أرين يديك يا رسول اهللا    :  قال "أبا الدحداح 
 لبيـك  قالت   يا أم الدحداح   ، قال فجاء أبو الدحداح فناداها     اوله حائط فيه ستمائة خنلة وأم الدحداح فيه وعياهل        

، ونقلت منه متاعها،    ربح بيعك يا أبا الدحداح    : ، ويف رواية أهنا قالت له     أخرجي فقد أقرضته ريب عز وجل     قال  
رب خنلة مدالة عروقها در     ،  )1("كم من عذق رداح يف اجلنة ألىب الدحداح       : " قال ρوصبياهنا، وإن رسول اهللا     

  .ولنا يف هؤالء أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر )2("وياقوت أليب الدحداح يف اجلنة
  )3(بشكل عام أنواع عقد القرض:الفرع األول    

   :إما أن تدرج ضمنهي ف، )4(القرض ميكن أن ينقسم لعدة أنواع حسب املعايري املعتمدة يف ذلك
   معيار أطراف القرض أو معيار املدة أو األجل أومعيار اهلدف من القرض

  ع عقد القرض وفق معيار اهلدف منه أنوا:أوال    
 قروض استهالكية حبيث تستخدم األموال املقترضة ألغـراض         إىلينقسم عقد القرض باعتبار اهلدف منه         

  .)5(إلنتاجيةااستهالكية، وإىل قروض إنتاجية حبيث تستخدم يف العملية 
  أنواع عقد القرض وفق معيار املدة: ثانيا    
ميكن أن يستفيد هبا املقترض من مبلغ القرض وهي إما أن تكون قصرية األجل حبيث               يقصد هبا املدة اليت       

 أن تكون متوسطة األجل وهي اليت تكون مدهتا بني أكثر من سنة إىل مخس سـنوات                 أو،  )عام(ال تتجاوز السنة    
  .)6(وإذا زادت عن مخس سنوات صنفت إىل قروض طويلة األجل

  رافهأط القرض وفق معيار أنواع:ثالثا    
  .وأطراف القرض املقصودة يف هذا التصنيف مها املقرض واملقترض  

لتطـور االقتـصادي    ا بـالنظر إىل      و احلقيقة أن عقد القرض نشأ كمعاملة جتري بني األفراد، غري أنـه           
واالجتماعي لألفراد وبنشأة الدولة واملؤسسات، ودخول تلك اهليئات يف جل املعامالت الفردية بصفتها أشخاص              

                                                           
  .552، ص 6 تفسري ابن كثري، ج-1
  .665، ص 2، ج89 على اجلنازة إذا انصرف، رقم يركوب املصل: كتاب اجلنائز، باب:  مسلم-2
  .املكان نفسهصن من النخلة أما الَعذَِق فهو النخلة بكاملها، الغهو :  ِعذق-
  . يف الفصل الثاين بإذن اهللا تعاىلداع هذا العقسأعود لبيان أنو -3
 حسب اطالعي على تلك املعايري ال يوجد هلا اعتبار يف الفقه اإلسالمي، ذلك أن عقد القرض يف نظره هو عقد إرفاق وبالتايل                       -4

  .و ألي غرض كان، عدا ما وصف بالقرض العام كما سنرى فيما بعدأال يهم على أي أساس كان ذلك القرض 
  .161ويل وحممود شهاب، ص فأسامة ال:  مبادئ النقود والبنوك-5

  .68أمحد علي دغيم، ص : اقتصاديات البنوك-: وأيضا
  .املكان نفسه:  البنوكت، اقتصاديا161 ص السابق،املرجع :  مبادئ النقود والبنوك-6
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، أو أن يكون    )1(االعتبارية كان أن تنوع عقد القرض بني أن يكون كال طرفيه من األشخاص الطبيعية أو                اريةاعتب
  .)2(أحد طرفيه من أشخاص القانون العام واآلخر من أشخاص القانون اخلاص

 يف الدولة، وهو مصنف ضـمن       )3(وأهم تلك األنواع هي القروض العامة إذ يشكل أحد أهم اإليرادات          
  .ب املالية العامةأبوا

  القرض العام:الفرع الثاين      
  القرض العام يف الفقه اإلسالمي:أوال  

 ليس بصفته   ρبالدين العام ما استسلفه الرسول       يقصد و -بالسنة–أحلت أحكام اإلسالم الدين العام      "قد     
يف اإلنفـاق العـام، إذ    إمنا بصفته قائدا للدولة العامة أي ألغراض مواجهة العجـز  -لنفسه أو ألهله  –الشخصية  

  .)4(" أحيانا لتمويل اإلعانات االجتماعية أو اجلهاد وغريها من أبواب اإلنفاق العامρاستدان الرسول 
القرض العام هو ما تقترضه الدولة من األثرياء على سبيل          : " بأنه  القرض العام   يف الفقه اإلسالمي عرف    و
ريبة فيخرجه عن   ضري مستهدف، حيث أن اإللزام به يطبعه بصبغة ال        وأرى أن إلزامية القرض هنا أنه غ      . )5("اإللزام

رض السابقة الذكر، فإنه يكـون مـن        فترض إذا كانت هناك توعية فعلية بفضائل الق       إطار اإلرفاق، واألوىل أو امل    
  .السهولة احلصول على تلك القروض دون اضطرار إللزامها

   الوضعياالقتصادالقرض العام يف :ثانيا  
 القرض العام يف نظر القانون الوضعي عمال داخال ضمن أعمال السيادة، حيث تنص معظـم                 يعد عقد 

، وهـو مـا     )الربملان( لصدور قانون من اجمللس الشعيب الوطين        -أي القرض العام  –الدساتري على ضرورة استناده     
  .)6( من الدستور اجلزائري15 فقرة 122نصت عليه م

                                                           
 تكون مـثال    ،  وعة أشخاص طبيعية   املعنوي فمجم  ؛ الشخص الطبيعي كائن بشري أما     :الشخص الطبيعي والشخص االعتباري   -1

  .213ابتسام القرام، ص : املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري: شركة، أنظر
  .160ويل وحممود شهاب، ص فأسامة ال:  مبادئ النقود والبنوك-2
  .77يسرى أبو العال وحممود صغري بعلي، ص :  املالية العامة-
 املالية العامة النظم الـضريبية      -.وهي تدل مجيعا على األموال اليت تدخل إىل صندوق ما         هي الوارد ات أو املوارد،    : اإليرادات -3

  35فوزي عطوي،ص:وموازنة الدولة
  .82حممد شيخون، ص :  املصارف اإلسالمية-4

  .125اجلويين، ص :  األممث غيا-: أنظر يف تفصيل ذلك أيضا
  .59رفيق يونس املصري، ص : إلمام اجلويين الفكر االقتصادي عند ا-                             
      . 39الشحات، ص :  القرض كأداة للتمويل-                            

  .237رفيق يونس مصري، ص :  أصول االقتصاد اإلسالمي-5
  .80، ص املرجع السابق:  املالية العامة-6
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عبارة عن مبلغ من املال حتصل عليه الدولة عن طريـق           : " هو لوضعي ا االقتصادو مفهوم القرض العام يف      
مع التعهد برد مبلغه ودفع الفوائد عـن        ) األفراد، أو املصارف، أو غريها من املؤسسات املالية       (لتجاء إىل الغري    إلا

  .)1("مدته وفقا لشروطه
  لوضعياالقتصاد ااملوازنة بني تعريف القرض العام يف الفقه اإلسالمي و :ثالثا  

يبدو أن تلك القروض يعتمد على قيامها بتوافر عنصر الفائدة كشرط            للقرض العام    االقتصاديمن خالل التعريف    
وهي  يف الفقه اإلسالمي،     أصالوهذا ما ال يعتد به      .)القرض العام ( هدفع أو كالتزام مشجع للطرف املقرض لقبول     

  .ي ويف االقتصاد الوضعينقطة مهمة للتفرقة بني القرض العام يف الفقه اإلسالم
  أقسام القرض العام-

وللقرض العام عدة أقسام ختتلف وفقا للمعيار الذي تنبين عليه، فتجده يصنف باعتبار النطـاق املكـاين                 
، حبيث ميكن أن يكون املقرض مـن داخـل          )أجنبية(ارجية  اخلقروض  الو) وطنية(لإلصدار إىل القروض الداخلية     

  .)2(ن خارجهارضة أو متحدود الدولة املق
   القرض العام الداخلي-1
عتبـاريون، داخـل الدولـة      إن أو   يوكتتاب يف سنداته أشخاص طبيع    اإليكون القرض داخليا إذا قام ب     " 

ويطلق على القرض الداخلي هبذا     … املقترضة، أي عندما يكون السوق املايل الذي ينعقد فيه القرض داخل الدولة           
، كـأن   )3(رض الوطين الذي يستخدم القرض يف حتقيقه      غوذلك إشارة إىل ال   " القرض الوطين "سم  إاملفهوم أحيانا   

يكون ضروريا ملواجهة نفقات حرب ختوض غمارها أو لتمويل مشروعات التعمري وإعادة البناء عقب الكـوارث                
  .)4("الطبيعية واحلربية، أو يكون اهلدف منه ختليص الدولة من عبء دين عام خارجي يثقل كاهلها

   العام اخلارجي القرض-2
ن الذين يقيمون خارج الدولة، ومن مث فـإن         وعتباريإلن وا وبني يف سنداته هم األشخاص الطبيعي     تاملكت" 

 املدخرات األجنبية يف دولة أخرى،   إىلكتتاب فيه يطرح يف السوق املايل اخلارجي، فالدولة تتوجه يف هذه احلالة             إلا
 ختلـع   نتطلب عقد القرض اخلـارجي أ     ي إلقراضها، وغالبا ما     أو تلجأ إىل مؤسسة من مؤسسات التمويل الدويل       

 عقـد   إىلوتتجه الدولة   … الدولة على سندات القرض من الضمانات واملزايا فضال عن الفوائد املنصوص عليها           

                                                           
  .221عادل أمحد حشيش، ص :  أساسيات املالية العامة-1
  .221عبد املنعم فوزي، ص : ة العامة والسياسة املالية املالي-2
ختياري ومنتج للفائدة، والضريبة على     إ هذا وجه من أوجه اختالف القرض العام الداخلي عن الضريبة ومنها أيضا أن القرض                -3

  :غري ذلك أنظر
  .132وزي عطوي، ص ف: بية وموازنة الدولةيرض املالية العامة والنظم ال-
  .307، ص املرجع السابق: لعامة والسياسة املالية املالية ا-
  . 225سابق، ص الرجع امل:  أساسيات املالية العامة-4
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القروض اخلارجية بصفة عامة، حيث ال تكون هناك مدخرات أو رؤوس أموال وطنية كافية للقيام باملـشروعات                 
  .)1(لضروريةاإلنتاجية ا

ن احلكومات ال تلجأ لـه إال       أل -كما سبق القول  –ومثل هذه القروض عادة ما تتم مببالغ ضخمة نظرا          
  .)2( ترهتن أهم وسائل دخلها ضمانا منها بوفاء قروضها-الدول–هتا االقتصادية لذا فهي اعند اشتداد أزم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .225عادل حشيش، ص :  أساسيات املالية العامة-1
  .60املودودي، ص :  الربا-2
لدويل، من أمهها حيث تعمـل      هناك أيضا ما يعرف بالقروض من املنظمات الدولية واليت عد البنك الدويل،وصندوق النقد ا             : تنبيه

على إعطاء القروض للدول النامية واملتقدمة على حد سواء، كما أنشأت منظمات إقليمية تقدم القروض واملـساعدات للـدول                   
  :النامية، منها صندوق النقد العريب اإلسالمي، أنظر

  . وما بعدها65، ص 1يثم صاحب عجام، جم:  نظرية التمويل والتمويل الدويل-
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   العقود املشاهبة لهالقرض عن بعضمتييز عقد :املطلب الثاين     
هلا بعض الشبه بعقد القرض، حىت يتسىن       ؛ أن أضع بعض العقود اليت       ارتأيتلزيادة توضيح عقد القرض،     
عقد الوديعة، عقد العارية، عقد     :  وهي ها، القرض، واقتصرت على أمه     عقد يل أن أحدد بصفة أدق معاين ومرامي      

  .الصرف وعقد السلم
  .)1(نتفع به ويرد بدله مال ملن يدفع:  عقد القرض هو-

  د الوديعة متييز عقد القرض عن عق:األولالفرع     
  تعريف الوديعة: أوال  

  يشرع الاالصطالحيف الوديعة تعريف -1
  .)2( تسليط الغري على حفظ املالي، هو
  الح القانوينطصالوديعة يف االتعريف -2

 حفظ هذا الشيء وعلى أن يـرده         الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر، على أن يتوىل            
  .)3(عينا

  املوازنة بني التعريف الشرعي والتعريف القانوين للوديعة- 3
 االتفاق، والقانون الوضعي، يظهر أنه قد وقع        اإلسالميمن خالل تعريف عقد الوديعة يف كل من الفقه          

  .على حتديد اإلطار العام للوديعة
د يف التعريف القانوين بأن يكون موضوع احلفظ يف الوديعـة           فقط لفتة بسيطة إىل ضبط لفظ الشيء الوار       

  .)4(…مما يصح متلكه شرعا كاألعيان الطاهرة أو ما ال يصح شرعا ولكن يصح وضع اليد عليه كالكلب
لتمييز بني عقـد الوديعـة      ل آيت واضح بني التعريف الشرعي والقانوين للوديعة        اختالفوما دام ال يوجد     
  . العاموعقد القرض يف إطارها

  عقد الوديعةعن متييز عقد القرض  :ثانيا  
بداية يتفق العقدان يف أن كل منهما عقد تربع، غري أن التربع يف عقد القرض يكون من طرف املقرض،                   

بينما يف الوديعة فاملتربع    ) املالك(بينما يف عقد الوديعة فاملودع عنده مبعىن املتربع يف عقد القرض هو صاحب املال               
  .لك للمالاليس امل

  :وهناك فروقات أخرى منها

                                                           
  .322، ص ابن فوزان: لخص الفقهي امل-1
، 79، ص   3 ج ،الشر بيين :، مغين احملتاج  316، ص   6 ج ،ياملر داو :اإلنصاف،  338، ص   4جالشيخ نظام، :  الفتاوى اهلندية  -2

، أحكـام املعـامالت     233، ص   5 ج أبو إسحاق بن املفلح،   :، املبدع يف شرح املقنع    140، ص   2 ج األزهري،:جواهر اإلكليل 
  .603، ص الربزكي عبد :املالية

  .936، ص 4أنور طلبه، ج:  يف القانون املدين الوسيط-3
  .241 ، ص وآخرون نخلمصطفى ا: الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي -4
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  القرض ينقل ملكية الشيء إىل املقترض على أن يرد مثله إىل املقرض يف هناية املدة املتفق عليها، أما                    -1"
  . املودع عنده يد أمانة يدالوديعة فال تنتقل هبا امللكية إىل املودع عنده، ألن

املودع عنده يلتزم حبفظ الوديعة حىت يردها بعينها إىل  املقترض ينتفع بالقرض بعد أن أصبح مالكا له و       -2
  .)1("صاحبها

  .)2(" املقترض يف عقد القرض يلتزم برد املثل، أما املودع عنده فهو ملتزم برد الوديعة بعينها-3"
 القرض ميلك صاحبه املطالبة به عند انتهاء األجل على رأى من يقول به، أما الوديعة فترد مىت يشاء                   -4

  .)3(املالصاحب 
  ريةمتييز عقد القرض عن عقد العا:الفرع الثاين

  .)4(دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله: عقد القرض هو
  تعريف العارية:أوال  

   الشرعياالصطالح يف العاريةتعريف -1
  .)5(  العارية إباحة االنتفاع بعني مال بغري عوض، وتكون العارية يف األعيان اليت هتلك باالستعمال

  العارية يف القانونريف تع-2
العارية عقد يلتزم مبقتضاه املعري أن يسلم املستعري شـيئا          : " من القانون املدين اجلزائري أن     538مجاء يف   

  .)6(غري قابل لالستهالك ليستعمله بال عوض ملدة معينة ، أو يف غرض معني على أن يرده بعد االستعمال
  والقانوين للعاريةاالصطالحي الشرعي املوازنة بني التعريف -3

 التعاريف وميكن أن نعتربهـا تنـازل        بنيمن خالل التعريف الشرعي والقانوين لعقد العارية يبدو أن هناك توافق            
  .مؤقت عن منافع مستحقة من مال ال يستهلك باالستعمال

  متييز عقد القرض عن عقد العارية:نياثا  
ا ال ميلك بأن نتفاع مبإا يشتبه كل منهما بأنه كم"كل منهما عقد تربع من صاحب املال مندوب إليهما، 

  .املالك املقرض يف القرض واملعري يف العارية
  :وخيتلف عقد القرض عن عقد العارية يف

                                                           
  .43، 42عبد الرمحن زعيتر، ص :  حكم اإلسالم يف الشهادات االستثمارية وصناديق التوفري وودائع البنوك-1
  .135عالء الدين خروفة، ص : إلسالمية عقد القرض يف الشريعة ا-2
  .املكان نفسه -3
  .322ابن فوزان، ص :  امللخص الفقهي-4
، 363، ص   4، ج الـشيخ نظـام   :الفتـاوى اهلنديـة   : ، وانظر أيـضا   561، ص   زكي عبد الرب،  :  أحكام املعامالت املالية   -5

، 5جأبو إسحاق بن مفلح،   : بدع يف شرح املقنع   ، امل 27، ص   3ية القليويب وابن عمرية، ج    ش، حا 197، ص   6 ج القرايف،:الذخرية
  .137ص 

  . القانون املدين اجلزائري-6
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 أن يف العارية يكون املعار شيئا مما ال يستهلك باالستعمال، ويف القرض يكـون شـيئا يـستهلك                   -1
  .باالستعمال
ر، أما يف القرض فريد بدله، ألنه يف العارية يبقى ملك الشيء املعـار              د نفس الشيء املعا   ر يف العارية ي   -2

  .)1(" ال عينه بدله املقترض بالقبض على أن يرد لهإىلللمعري، أما يف القرض فإن امللك يف القرض ينتقل 
  :وأيضا

… املـستعار القرض ينقل ملكية الشيء املقرض، بينما العارية تنبين على ملكية املنفعة أو اإلباحة للشيء   "
يف عقد القرض ميلك املقترض العني واملنفعة باملال للمقرض، ويف العارية ميلك منفعة العني املستعارة، ويبقى ملك                 

  .)2("العني للمعري
وميكن القول إن القرض إعارة إال أن املنفعة يف القرض ال تتم إال باستهالك العني بينما تـتم املنفعـة يف                     "

  .)3("ني ودون ضرورة مللك العني نفسهااإلعارة دون استهالك الع
   متييز عقد القرض عن عقد السلم:الفرع الثالث    

  .عقد القرض هو دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله
   تعريف عقد السلم:أوال  

أسلف فالنا ماال : ، والسلف هو القرض والدين، نقول)4( السلم لغة أهل احلجاز والسلف لغة أهل العراق  
وهو جائز حالل ال شبهة فيـه  (ف إليه الشيء أعطاه سلفا يف بيع السلم، والسلف أعم من السلم             أي أقرضه وأسل  

ويطلق على القرض الذي ال منفعة فيه للمقترض سوى ثواب اهللا تعاىل، ويطلق السلف على بيع السلم إذا اقتضى                   
  .)5(عوضا مغايرا لرأس املال
  .)6( أجلإىلماال يف عني موصوفة يف الذمة  أن يسلم إليه : الشرعياالصطالح يف تعريف السلم

  معقد السلز عقد القرض عن يمتي:ثانيا   
  :افتراقا يف أمور: ما افترق فيه السلم والقرض

  .أن السلم يصح حاال ومؤجال، والقرض ال يصح تأجيله: األول
  .جيوز االستبدال عن القرض وال جيوز عن املسلم فيه: الثاين

                                                           
  .69، 68، ص زكي عبد الرب:  أحكام املعامالت املالية-1
  .42، ص الشحات:  القرض كأداة للتمويل-2
  .218رفيق املصري، ص :  اجلامع يف أصول الربا-3
، اجملمـوع شـرح     177، ص   4ج بـن املفلـح،    ابوإسحاق: شرح املقنع ، املبدع   102، ص   2 ج ،الشر بيين : مغين احملتاج  -4

  .194، ص 13، ج:النووي:املهذب
  .261، 260ص :  فتاوى عز الدين بن عبد السالم-5
 ص  املرجـع الـسابق،   :، مغين احملتـاج   94 ، ص    املرجع السابق :، اجملموع شرح املهذب   84، ص   5 ج ،ياملر داو : اإلنصاف -6

يف حدود ماحبثت مل أجد تعريفا اصطالحيا للسلم        -.123، م   99، ص   1 ج علي حيدر، :ألحكامر احلكام شرح جملة ا    ر، د 102
  .يف القانون الوضعي
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  .)1(ارية اليت حتل للسلم وال جيوز قرضهاجيوز السلف يف اجل: الثالث
مقابل عوض موصوف يف الذمة إال أنه خيتلـف         ) يف اجمللس (أما ما اشتبه القرض بالسلم يف أن بدله يدفع          

 عقد إرفاق، أما السلم فمبادله عني بدين وهـو نـوع مـن              ه أن يفمنا يرد بدله مثال وقيمته، و     إعنه يف أن القرض     
  .)2(البيع

   متييز عقد القرض عن عقد الصرف:الفرع الرابع
  .عقد القرض هو دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله

   الشرعياالصطالحتعريف الصرف يف :أوال  
الصرف هو بيع النقد بالنقد، أي بيع الذهب املسكوك أو غري املسكوك بذهب أو فضة، والفضة بـذهب       

  .)3(أو مثلها بفضة
  عقد الصرفعن  عقد القرض متييز:ثانيا  

  بيع الصرف والقرض الذي يكون حمله النقود أو أحد األصناف الربويةنيقيقة أن هناك تشاهبا واضحا باحل
 غري أن عقد الـصرف ال        يقتضي املبادلة جبنسه ومثله     ألن كل منهما    كالذهب بالذهب،   نفسه من اجلنس  إذا كانا 
قصد يف العقد، لكن رغم هذا التشابه إال        قرض فتجوز، وهذا احلكم من منطلق ال      ل النسيئة بينما يف عقد ا     فيه جتوز

  .أن هناك اختالفات بينهما
  . منه يف الصرفسع حمل القرض أو-
  )4(-بيع– القرض عقد إرفاق أما الصرف فهو مبادلة -

، بينما القرض فهو من جنس      إليه حيث يعطى املال على وجه ال يعود          احملضة الصرف من قبل املعاوضات   
  .)5(بعد االنتفاع هباالعني  املثل فيه مقام تسليمالعارية ألنه أقيم تسليم 

  
 
 
  
  

 
                                                           

  .640وطي، ص سيال:  األشباه والنظائر-1
  .68 ص ،زكي عبد الرب: أحكام املعامالت املالية-2
  .121، م98 ص علي حيدر،:  درر احلكام شرح جملة األحكام-3
  يف حدود إطالعي،مل أجد للصرف تعريفا قانونيا-.127، ص 4 جأبو إسحاق بن املفلح،:ع شرح املقن يف املبدع-
  .املكان نفسه:  أحكام املعامالت املالية-4
  .173عبد العزيز املترك، ص :  الربا واملعامالت املصرفية-5
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  مفهوم البنك نشأته وأنواعه:املبحث اخلامس

  
  تعريف البنك ونشأته:املطلب األول

  
  أنواع البنوك:املطلب الثاين
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   وأنواعه نشأتهمفهوم البنك،:املبحث اخلامس   
  

  ونشأته تعريف البنك:األولاملطلب      
   البنكمفهوم:األولالفرع        

  يف اللغةتعريف البنك :أوال
  .)2(بالالتينية وتعين مقعد أو معّد أو مائدة" بانكو"، مأخوذ من )1(الُبنُك، وهو لفظ معّرب:األصلُ

 وهذه الكلمة عربية األصل، وقد اشتقت من عملية         -بكسر الراء -" مصرف"وكلمة  " بنك"وتطلق كلمة   
 استعمال، لذا فقد شاع يف بعض الدول العربية واإلسالمية )3(، وكالمها معىن واحد]بالنقودمبادلة النقود [الصرف 

يف عنوان حبثي ألهنا معربة     " بنك"عتمد لفظ   أ مما جعلين    )4("مصرف" لفظ   استخداموبعضها شاع فيها    " بنك"لفظ  
  -جمال حبثي–أوال، وألن استعماهلا شائع يف دوليت اجلزائر 

كر علـى   ستن بل وي  )5(ني يف االقتصاد اإلسالمي حيبذون االستغناء عن اللفظ األجنيب        غري أن بعض الباحث   
، وهناك من   )7( الذين مل يرغبوا باستبدال هذا االسم األجنيب باسم املصرف         )6(القائمني على احتاد البنوك اإلسالمية    

  .)8(يرى أفضلية لفظ البنك
 لفظ عريب يوازي لفظ بنك وال أشترط حصره يف           أوافق اقتراح  -السابق–غري أنين ورغم موقفي الصريح      

  .أكثر دقة ومشولية لهلفظ مصرف ألن هذا اسم لعملية فريدة يف املصرف، بل أحبذ االجتهاد يف إجياد لفظ 
  

                                                           
  .117، ص 1ندمي مرعشلي، أسامة مرعشلي، مج:  الصحاح يف اللغة والعلوم-1
  .619، ص 5البستاين، ج: ف دائرة املعار-2
  .363، ص 2وجدى، ج:  دائرة املعارف القرن العشرين-
  .189 ص حممودبابللي،:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-3
  117صسابق، الرجع امل:  الصحاح يف اللغة والعلوم-
  .121الطنطاوي، ص :  معامالت البنوك وأحكامها الشرعية-
  .املكان نفسه: عية معامالت البنوك وأحكامها الشر-4
  .املكان نفسه -5
  .189، ص املرجع السابق:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-
م، كهيئة إسالمية تتمتـع     1977 آب   21هـ املوافق لـ    1397 رمضان   7سالمية، تأسس بتاريخ    إلحتاد الدويل للبنوك ا   إل ا -6

  :، أنظر"ةي اللغة العربيهحتاد الرمسية إلولغة ا… د مكة املكرمةحتاإلعتبارية وهلا ذمة مالية مستقلة، ومقر رئاسة اإلبالشخصية ا
  .268سابق، ص الرجع امل:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-
  .25حممد الرفاعي، ص :  واملصارف اإلسالمية-
  .189املرجع السابق، ص : ضرورة حتمية اإلسالمية املصارف -7
  .6 أبو شادي ابراهيم، ص : البنوك االسالمية، بني النظرية والتطبيق-8
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  تعريف البنك يف االصطالح:ثانيا
 ذات   من الصعوبة مبكان وضع تعريف منضبط للبنك أو املصرف، حىت من قبل البلدان             هنأيالحظ بداية       

  .)1(… بوضع معايري وخصائص تكون بتوافرها وصفا ملسمى بنكاالكتفاءالعراقة املصرفية، إمنا كان 
هناك العديد من التعريفات اليت وضعت لتحديد       فبنك إطالقا،   لل هذا الكالم ال يعين عدم وجود تعريف         و

  .ماهية البنك سواء بالنسبة للبنوك اإلسالمية أو البنوك التقليدية
   وردت العديد من التعريفات منها:عريف االصطالحي للبنوك اإلسالمية الت-1
  .)2(ؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالميةم "ه أن-1-1
البنك اإلسالمي مؤسسة نقدية مالية، تعمل على جذب املوارد النقدية من أفراد اجملتمع وتوظيفها              "-1-2

ل تعظيمها ومنوها يف إطار القواعد املستقرة للشريعة اإلسالمية ومبا خيدم شعوب األمة ويعمـل               توظيفا فعاال يكف  
  .)3("على تنمية اقتصادياهتا

 يف جمرى واحد مع مالحظة أن التعريف الثـاين كـان            نيظهر أن التعريف األول والتعريف الثاين يصبا      
  .ية واملوضوعية للبنك اإلسالميشارحا ومتوسعا عن سابقه، حبيث عني املعامل العامة الشكل
  :وعرف البنك اإلسالمي كذلك بأنه عبارة عن

 تتعامل يف إطار الشريعة اإلسالمية فهي تعمل على تعبئـة           اجتماعية مصرفية   استثماريةمؤسسة   "-1-3
 إىلية إضـافة     االستثمارات اليت ختدم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماع       إىلهها  ياملوارد اإلسالمية املتاحة، وتوج   

  .)4("القيام باألعمال املصرفية الالزمة مبقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية
 صـبغه بـصفة     إىلوهذا التعريف أيضا حدد املعامل العامة للبنك من حيث الشكل واملوضوع إضـافة              

  .االستثمار اليت تعد األعمال املصرفية يف البنك اإلسالمي نقطة حمورية فيها
 أنشطة تدور على قاعدة الغنم بالغرم والكـسب واخلـسارة،           اإلسالميملصرف  ا ":هوعرف بأن -1-4

  .)5("واألخذ بالعطاء مع اقتسام الربح الذي جيود به اهللا تعاىل بني األطراف وبنسب متفق عليها
 األنـشطة  يل من خالل هذا التعريف أنه أبرز لنا التقنيات واألسس اليت تدور علـى وفقهـا                  بداوالذي  

 بكـل   تمتع هذا أن تقدير كالمه أنه مؤسسة ت       إىل الفعلية، والذي أراه قد دفعه       األنشطة يبني لنا نوعية     البنكية، ومل 

                                                           
  .8مجال الدين عوض، ص :  من الوجهة القانونيةعمليات البنوك -1
  .6-5حممد الرفاعي، ص :  االسالميةاملصارف -
  .7ابراهيم أبو شادي، ص :  البنوك االسالمية-
  .188، ص حممود بابللي:  املصارف االسالمية ضرورة حتمية-2
  .17 حمسن خضري، ص:  البنوك االسالمية-3
  .218سعد مرطان، ص :  مدخل الفكر االقتصادي يف االسالم-4
  .9عبد السميع املصري، ص :  املصرف االسالمي علميا وعمليا-5
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 فيه ختضع كما قال لقاعدة الغـنم        األموال تقنية كسب    أن إال   -التقليدية–مواصفات املؤسسات املصرفية العادية     
  .حبيث تكون كلها أنشطة مشروعة يضبطها بضابط شرعي مل األنشطةبالغرم، ولكين آخذ عليه أن تلك 

  : هي األخرى بعدة تعاريف منها)1(وعرفت البنوك التقليدية: للبنوك التقليديةاالصطالحيالتعريف -2
مشروعا يتكون من جمموعة أشخاص وأموال جيري تنظيم العمل فيها وفقا           … : "البنك التقليدي -2-1
  .)2(" بقصد حتقيق غرض معنيةلقواعد معين

جمموعـة أشـخاص    "، فبعد أن عرفه من الناحية الـشكلية         اإلهبامذا التعريف شيء من     على ه ويالحظ  
أهبم القواعد املنظمة له والغرض منه فتدخل من خالل ذلك املفهوم كـل مؤسـسة ماليـة وحـىت                   " …وأموال

  .لذا فإن هذا التعريف غري جامع وال مانع… اجلمعيات
 واهليئات حتت الطلـب أو ألجـل        األفرادلودائع من    التقبل ا   اليت البنك املنشأة " كما عرف بـ     -2-2

، وقد سارت العديد من التعريفات مسار هـذا التعريـف           )3("تستخدم هذه الودائع يف منح القروض والسلفيات      
  :ومنها

 واقتراض  إقراضتطلق هذه الكلمة بصفة عامة على املؤسسات اليت تتخصص يف           : البنك أو املصرف   "-أ
  : وأيضا.)4("النقود

البنك يف احلقيقة يتاجر بالديون،     "،  )5("واإلقراض باالقتراض   االئتمانمؤسسة تقوم بعمليات    : البنك" -ب
 الرئيـسية منحـصرة يف اسـتالم رؤوس    أعمالهالبنك حمل جتاري "،  )6(" ويستفيد من ذلك   األمواليستلم ويسلم   

  .)7("األموال وحفظها ودفعها وإقراض رؤوس األموال للتعامل هبا
بنك اجلزائر مؤسسة وطنيـة تتمتـع       : " من قانون النقد والقرض اجلزائري البنك بأنه       9املادة  وقد عرفت   

  .)8("بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ويعد تاجرا يف عالقاته مع الغري
– من ناحية املوضوع     أما املشرع اجلزائري بوضع وصف للبنك من ناحية الشكل          اكتفىيف هذا التعريف    

  . فلم يتعرض هلا، وبالتايل حيكم على التعريف بالقصور-أي األعمال
                                                           

  : مصرف بتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، أنظر: تقليديال فصرامل -1
  .311الفاروقي، ص : وراق املاليةأل قاموس األسواق وا-
  .18هيام اجلرد، ص : صرفية وتبييض األموال املد واجلزر بني السرية امل-2
  .43 هاشم، ص إمساعيل: مذكرات يف النقود والبنوك-3
  .569، ص 1 املوسوعة العربية امليسرة، ج-4
  .79، ص 569، ص 1يوسف خياط، ج:  معجم املصطلحات العلمية والتقنية-5
  .117، ص 1ندمي مرعشلي، أسامة مرعشلي ، ج:  الصحاح يف اللغة والعلوم-
  .24شاكر قزويين، ص :  حماضرات يف اقتصاد البنوك-6
  .363، ص 2وجدي، ج:  دائرة املعارف-7
م، متعلق بالنقد   2003غشت سنة   27هـ،  1424 مجادى الثانية، عام     28،  52 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد       -8

  .والقرض
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   والبنوك التقليديةاإلسالميةاملوازنة بني التعريف االصطالحي للبنوك :ثالثا
 بنية البنك كما حددت يف االصطالح ال ختتلف كثريا          أنمن خالل مالحظة عينة التعريفات الواردة جند        

 وتعاليمهـا   اإلسالمية وانضباطه بأحكام الشريعة     إتباعه وجوب    من اإلسالميبط به البنك    عن بعضها فقط ما يض    
 حتقيق استيعاب واسـع ألفـراد       الستهدافه التنموية يف اجملال الفردي واالجتماعي       ةللممارسالشاملة، مما يؤدي به     

–الف طبعا  اخت ع مع البنك التقليدي يف البنية الشكلية وجزء آخر من البنية املوضوعية م            الشتراكه باإلضافةاألمة،  
  . يف إدارة وتقنيات تفعيل تلك املوارد-كما سبق الذكر

يربز التقدم األويل   ) أهم وظائف البنك  ( يف دائرة القرض واالقتراض      انغالقه بعيدا عن    اإلضافيةواهتماماته  
  . مقارنة بالبنك التقليدياإلسالميللبنك 

  )1(نشأة البنوك:الفرع الثاين    
عرفت على مر احلضارات واألزمان، ففي القرون الوسطى، وبعد أن شاع           ) ةاملصرفي(لبنكية   ا إن األعمال 

 من قبل الصيارفة حيث كانوا ُيمنحون الذهب، ويسلم الصاغة، أو الصيارفة سندات مقابـل               )2(تداول السندات 
ـ    األموال وجد الصيارفة أن نسبة ما يسترد من         أنوبعد  . اإليداعذلك مبثابة صك تبني حقوق       دى  املودعـة التتع

فة استغالل ذلك املال املودع، واالنتفاع به بدال مـن          رنسبة العشر منها، والباقي يبقى حمفوظا لديهم فرأى الصيا        
  .، وكأهنم أصحاهبا احلقيقيني)ربا (-فوائد–بقائه كاسدا فأخذوا يقرضوهنا الناس، ويتقاضون عليها 

 غىن يف سوق البصرة حوايل عام       كما عرفت مدينة أصفهان بسوق خاص بالصرافني الذين مل يكن عنهم          
ـ  400  منـه   ويأخـذ  للصراف   هم، فقد كان العمل هبذا السوق أن كل من معه مال يعطي           1010هـ املوافق ل

فالرقاع املذكور يظهر أنه مثيل للشيكات املستعملة يف        … )3(ري ما يلزمه وحيول مثنه على الصراف      ترقاعا، مث يش  
  .)4( أمواهلمه في الناسي يودعالوقت احلاضر اليت تسحب على املصرف الذ

 من القرن السادس عشر ميالدي، هو البدايـة الفعليـة           األخريويعترب القرن احلادي عشر هجري والربع       
 علـى   أنشئ بنك منظم، مث     لم، أو 1587-هـ1007 احلديثة حيث قام مبدينة البندقية سنة        البنوكاملعتربة لنشأة   

                                                           
  : راجع يف نشأة البنوك-1

، 363، ص   2وجدي، ج : ، دائرة املعارف  44،  43، ص   هاشم إمساعيل: يف النقود والبنوك   ، مذكرات 63املودودي، ص   :  الربا
، املـصارف االسـالمية ضـرورة    34، 32الطيار، ص :  وما بعدها، البنوك االسالمية 619، ص   5البستاين، ج : دائرة املعارف 

  .61حممودبابللي، ص : حتمية
ركة؛وحنومها حلامله بسداد مبلغ مقرريف تاريخ معني نظـري فائـدة           السند، صك يتضمن تعهدا من املصرف أو الش       : السندات -2

  .369املترك،ص:الربا واملعامالت املصرفية...مقدرة غالبا
-انظر-.ويكون السند ذا قيمة إمسية واحدة،قابلة للتداول وغري قابلةللتجزئة ،يعطى للمكتتبني، مقابل املبالغ الىت أسلفوها للشركة               

  .256ني قاسم وحممدالسيد الفقي،صحممد حس:أساسيات القانون
ـ رجع  امل، نقال عن املصارف االسالمية ضرورة حتمية،        381، ص   2آدم ميتز، ج  : 14 احلضارة االسالمية يف القرن      -3 سابق، ال

  .52، 51ص 
  .52،صاملرجع نفسه:  املصارف االسالمية ضرورة حتمية-4
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 معظم  هاحتذ ت م، ويعترب هذا البنك األمنوذج الذي       1609-هـ1029مثاله بنك أمستردام اهلولندي وذلك سنة       
دول أوروبا فيما بعد مع ما يقتضيه من مراعاة االختالفات الداخلية فيما بينها، وقد أخذت وظائفها تتطور شـيئا                   

  . ما هي عليه اآلنإىلفشيء حىت وصلت 
 كانت وليدة الـصحوة  أهناذلك ) لتقليديةا( فهي حديثة العهد مقارنة بالبنوك الربوية     اإلسالميةأما البنوك   

 كانت مببـادرات    اإلسالميةوالبدايات األوىل من البنوك      "1970، حيث تبلورت عمليا بدءا من العام        اإلسالمية
  .)1("فردية مشجعة، مث أخذت تتوسع متخذة شكل شركات مسامهة

مبراحل ثالث، أثنـاء تطـوره بعـد        أما نشأة البنوك يف النظام املصريف اجلزائري فقد مر يف بداية طريقه             
  :االستقالل
 ومتيزت بتعايش قطاع مصريف وطين جبانب قطاع مـصريف          1966 إىل 1962متتد من   : األوىلاملرحلة  "

  .خاص أجنيب
، وقد متيزت هذه الفترة بتأميم البنوك األجنبية، وظهور ثالث          1970 إىل 1966متتد من   : املرحلة الثانية 

  .BNA ،CPA ،BEA بنوك جتارية جزائرية وهي
، 1971 ماليـة عـام      إصالحات، وقد عرفت هذه الفترة      1988 إىل 1970ومتتد من   : املرحلة الثالثة 
  .)2(" واهليئات الفنية للمؤسسات املصرفية وإنشاء بنوك جديدةلالئتمانوظهور اجمللس العام 

 مبوجـب   1986 النقـدي لعـام      اإلصالح جذري على الوظيفة البنكية مبوجب       إصالحوقد مت إدخال    
 جانفي  12 الصادر يف    06-88 والذي عدل ومتم بالقانون      1986 أوت   19 الصادر يف    12-86القانون رقم   

1988)3(.  
 الـذي مـن     90/10 النقدي   اإلصالحوميكن اآلن أن ندرج مرحلة رابعة تكون قد ظهرت على ضوء            

 ،نك املركزي أو البنوك األخرى، هـذا      لب تعديالت هامة على النظم البنكية اجلزائرية سواء على ا         إحداثخالله مت   
 والبنـك   اإلسـالمي بنك الربكة   :  منه )4( أوالبنوك اخلاصة بإقامة أعماهلا يف اجلزائر      األجنبيةوقد مت السماح للبنوك     

بنـك  : ، كما رخص جملس النقد والقرض بتأسيس بنوك أخرى ذات رؤوس أموال وطنية وأجنبية ومنها              االحتادي
  .)5(ية العربية، سييت بنك، القرض الليويناملناء، الشركة البنك

                                                           
  .157مسري حسون، ص :  االقتصاد السياسي يف النقد والبنوك-1
  .76، رسالة املاجستري، علي بطاهر، ص 90/10 احلديثة للنظام املصريف، قانون النقد والقرض، اإلصالحات -2

  . وما بعدها12حمفوظ لعشب، ص :  املصريفقانون ال-: أنظر أيضا
  . وما بعدها54شاكر القزويين، ص :  حماضرات يف اقتصاد البنوك-            
  . وما بعدها178الطاهر لطرش، ص :  تقنيات البنوك-           

  .195، 194، ص املرجع السابق:  تقنيات البنوك-3
  1:امللحق رقم -4
  .204 -199 ص الطاهر لطرش،:تقنيات البنوك -5
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  أنواع البنوك:املطلب الثاين 
  

  اإلسالمية البنوك أنواع: األولالفرع     
، وعلى الرغم من أن نشأهتا قد ارتبطت بأهنا أحد أنواع اإلسالميةعلى الرغم من الطبيعة اخلاصة للبنوك "

 إىل، وتشعبه، وازدياد حجم معامالهتا، أدى اإلسالميةنوك البنوك، وأهنا نوع يف حد ذاته، إال أن امتداد نشاط الب
 متخصصة تقوم بتقدمي خدمات معينة إسالمية بنوك إنشاء اقتصادية معينة وبذاهتا، واىل أنشطةضرورة ختصصها يف 
، وهناك عدة )1("اإلسالميةومن هنا ميكن تصور عدة أنواع من البنوك … سالمية األخرىإلللعمالء، وللبنوك ا

  : وأمههااإلسالميةيري معتمدة لتحديد البنوك معا
  :إىل وتنقسم : أنواع البنوك باعتبار اهلدف من نشأهتا:أوال

  . حتقيق التنمية االجتماعيةإىل بنوك هتدف أو مصارف -1
  . بنوك هتدف جلمع املدخرات لألفراد-2
  .)2( بنوك متعددة األغراض-3
  .)4( بداخلها)3(ة للدولة ومراقبة االئتماناليمل ااألوراق بإصدار بنوك مركزية وهتتم -4
   للبنكالوظيفي البنوك باعتبار اجملال أنواع :ثانيا

  :إىل املقصود به جمال ختصص البنك وتنقسم 
  .فتقوم بتقدمي التمويل للمشروعات الصناعية:  بنوك صناعية-1
  .وهذه تقوم بتقدمي التمويل للمشروعات الزراعية:  بنوك زراعية-2
  .)5(خمتصة يف اجملال التجاري وأغلب البنوك اإلسالمية القائمة من هذا النوع: جتارية بنوك -3
   أنواع البنوك باعتبار النطاق اجلغرايف:ثالثا

  :إىل أي احليز املكاين الذي تشغله وتقدم نشاطاته فيه وتنقسم 
اطها علـى الدولـة     وهي اليت تعود ملكيتها لدولة واحدة وينحصر نش       :  حملية النشاط  إسالمية بنوك   -1

  .مرجع جنسيتها

                                                           
  .61حمسن خضريي، ص :  البنوك االسالمية-1
  .28 اىل 25فادي الرفاعي، ص :  املصارف االسالمية-2
 معىن واسع ،يتعلق بتسليم مؤقت للمال مع نية استعادته،أما بلغة االقتصاد ،فهو يعين تسليف               اإلئتمان يف القانون له   :  االئتمان  -3
  90شاكر القزويين،ص:حماضرات يف إقتصاد البنوك. املال

  .28-25، ص املرجع السابق:  املصارف االسالمية-4
  .79فائزة اللبان، ص : القطاع املصريف يف االقتصاد االسالمي-
  .املكان نفسه ، املرجع السابق: مية املصارف االسال-5

  . وما بعدها79 ، ص املرجع السابق: اإلسالميالقطاع املصريف يف االقتصاد : أنظر أيضا



 -62-

وهي البنوك اليت متتد دائرة نشاطها للخارج، بأي شكل كـان هـذا             :  دولية النشاط  إسالمية بنوك   -2
االمتداد حبيث يكون له مكاتب متثيل يف اخلارج سواء الدول العربية أو األجنبية أو أن تفتح فروعا هلا يف الـدول                     

 جمموعة مـن    هع بنوك أخرى يف اخلارج، وهذا النوع من البنوك تساهم في           م اشتراكه، وميكن كذلك    )1(اخلارجية
  .)2(الدول برأمسال معني

  أنواع البنوك التقليدية:الفرع الثاين    
  :ميكن أن تأخذ هذه البنوك أشكاال متنوعة، وفقا للمعيار املتخذ يف تصنيفها، ومن أمهها

 بنوك مركزيـة، بنـوك جتاريـة، وكـذا بنـوك            ىلإ وهذه تقسم    : أنواع البنوك حسب طبيعة نشاطها     -:أوال
  .)3(متخصصة

دمة املصلحة االقتصادية خل يعترب البنك املركزي أول بنك يف اجلهاز املصريف، ويصبو    : البنوك املركزية  -1
  :العامة إذ له وظائف جد هامة وحساسة يف السياسة االقتصادية يف الدولة، وأهم وظائفه

             ويكون استصداره هلا عمال مدروسا حبيث يتفق مع سياسـة          : )البنكنوت(رقية  إصدار النقود الو   -1-1       
  .كما يعطي لألوراق النقدية الثقة فيما للتعامل الناس ،الدولة

  :البنك املركزي هو بنك مملوك من الدولة وأنه يعمل على  حيث أن: بنك الدولة-1-2
  . على عمليات االكتتاب العاماإلشرافوض اليت تصدرها الدولة وكذا ر تنظيم الق-أ
  ا املالية االحتفاظ بأرصدة احلكومة وحساباهت-ب
  : ويقوم ب وذلك لقيامه مبهام تتعلق بسائر البنوك يف الدولة: بنك البنوك-1-3
  ).االحتياط النقدي( حتفظ البنوك نسبة من ودائعها لدى البنك املركزي - أ
  . اليت متتلكها)4( التجاريةاألوراقتاجة ويقوم بإعادة خصم حمل كدعم للبنوك ااألموال يقدم -ب
  .)5(بني حسابات البنوك نتيجة تعاملها فيما بينها) التسوية(املقاصة  يقوم بعملية -ج

                                                           
 من اجلانب اجلزائري    ال، ممث 1990 ديسمرب   6 يف اجلزائر، حيث مت تأسيسه يف        اإلسالمينشاء بنك الربكة    إ من هذا القبيل مت      -1

فية، بينما ميثل اجلانب اخلارجي بنك الربكة السعودي الدويل والذي قع مقره جبدة ومت توزيـع حقـق                  ببنك الفالحة والتنمية الري   
  .ساسي لبنك الربكة اجلزائريألالقانون ا-: ارجع. للجانب السعودي% 49من اجلانب اجلزائري و % 51رأمسال بشكل 

  .203، ص الطاهر لطرش:  تقنيات البنوك-                   
  .26فادي الرفاعي،ص: رف االسالمية املصا-2

  . وما بعدها61ريي، ص ضحمسن خ:  البنوك االسالمية-: وأنظر أيضا
  .20خالد أمني عبد اهللا، ص :  العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديث-3
قدر ملثل فائدة تـسمى     هو تظهري ورقة جتارية قبل حلول أجلها للحصول على قيمتها، فيقوم البنك باسترتال              :اخلصم أو احلسم  -4

  .15 بارودي، ص  وعلي طهكمال:ستحقاق مضافا إليهما العمولة، القانون التجاريإلبسعر اخلصم عن املدة بني اخلصم وتاريخ ا
 200، ص   أسامة الفويل وحممود شـهاب    : ، ومبادئ النقود والبنوك   176،  175طاق احلاج، ص    :  علم االقتصاد ونظرياته   -5

  .وما بعدها
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، وهي املؤسسات اليت تتعامل يف الدين أو االئتمان، أو          )1( يطلق عليها بنوك الودائع    :البنوك التجارية -2
يف قـروض،    وتقوم بتوظيف تلك الودائع      )2("أو الشركات أو اهليئات العامة     "األفرادهي املؤسسة اليت تقبل ودائع      

  :ووظائف البنوك التجارية
  .ستثمارإلل احلصول على األموال وتقدميها 2-1
  .واإلقراض قبول الودائع -2-2
  .)3(لق النقودخ-2-3
 وخـصمها وحتـصيلها وفـتح       )4( تسهيل عمليات االسترياد والتصدير من خالل الكمبيـاالت        -2-4

  .عتماداتاال
  .)5 ( وإجراء التحاويلاألجنيب الصرف أسعارت ومتابعة  الوظائف التقليدية مثل استبدال العمال-2-5
   البنوك املتخصصة-3

عبارة عن البنوك املتخصصة يف نشاط مصريف حمدد مثل البنوك الزراعية والبنـوك الـصناعية والبنـوك                 
نوك  أما الب  غريها،، وتتخصص البنوك العقارية بإعطاء قروض طويلة األجل بضمان عقارات زراعية أو             )6(العقارية

  . األدوات الزراعيةأوالزراعية فتكون مدة قرضها قصرية ومتوسطة، كما تكون احملاصيل الزراعية أو املاشية 

                                                           
، ص  سليمان بوذياب وعبـد اهللا البيطـار      :  قانون األعمال  ،169، ص   أسامة الفويل وحممود شهاب   : النقود والبنوك   مبادئ -1

  .13صالح الدين السيسي، ص : اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة العمل املصريف املعاصر،214
  .569، ص 1مج:  املوسوعة العربية املسرية-2
 عبارة عن توليد وإنتاج للنقود يتم عن طريق سلسلة من القروض والودائع بني جمموعـة                وهي:-ئتمانيةالنقود اال  -خلق النقود  -3

من العمالء والبنوك، تبدأ بوديعة واحدة مث تستمر يف التداول بني العمالء إىل أن تنتج أضعافا هلا مع ضرورة إبقاء احتياطي نقـدي                       
  . منهاإلزامي
ـ % 80بإقراض  ) ب(، فيقوم   )ب(بوديعة للبنك   ) أ(يتجه  : مثال ـ (كاحتياطي، تتجه   % 20واالحتفاظ بـ   ) جـ(منها ل ) جـ

وهكذا دواليك، جند   … )ن(املبلغ لدى البنك    ) هـ(ويودع  ) هـ(إىل  % 80بإقراض  ) د(إليداع هذا املبلغ فيقوم     ) د(إىل بنك   
  .وليد النقودقد أنتجت ما قيمته جمموع تلك الودائع وهو ما يسمى بت) أ(يف األخري أن وديعة 

  106، 102مجال خريس وآخرون، ص : النقود والبنوك: أنظر
ليدفع لصاحل  ) مسحوب عليه (اىل شخص ثان    ) ساحب(ورقة جتارية تتضمن أمر صادر من شخص        ): سند السحب ( الكمبيالة   -4

  .15، ص كمال طه وعلي البارودي: شخص آخر مبلغا معينا، القانون التجاري
 العلميـة   اإلدارة ،12، ص   الطاهر لطـرش  :  تقنيات البنوك  -: أنظر أيضا . 175، ص   طارق احلاج : اته علم االقتصاد ونظري   -5

  40عبد اهللا الطّيار، ص : اإلسالمية البنوك ،13املرجع السابق، ص : للمصارف التجارية
  .41، 40، ص املرجع نفسه:  البنوك االسالمية-6

  : وما بعدها، وقد قسم املؤلف البنوك اىل قسمني75، ص ابلليحممود ب: املصارف االسالمية ضرورة حتمية: وأيضا
  . البنوك التجارية وتضم البنوك املتخصصة-
  . البنوك املركزية-
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وضها مـن   روفيما خيص املصارف أو البنوك الصناعية فتتخصص يف إعداد املشروعات الصناعية وتكون ق            
مساهلا وعلى الدعم احلكومي وما حتصل      ، ويعتمد هذا النوع من البنوك يف مواردها على رأ         )1(الصنف طويل األجل  

، وتشمل املصارف املتخصصة أيضا كل من املصارف االدخارية ومصارف القـرض            )3( العام )2(عليه من االكتتاب  
  .)4(الشعيب

  نوك حسب جنسيتها البنواعأ:ثانيا
  :إىلتنقسم البنوك التقليدية من حيث التبعية اجلنسية هلا 

   البنوك الوطنية-أ
  ألجنبيةا البنوك -ب
   )6( والبنوك والصناديق الدولية)5(اإلقليمية البنوك -جـ

  وك التقليدية البنوك اإلسالمية والبنأنواعاملوازنة بني : الفرع الثالث    
 اإلسـالمي  أن لنـشأة البنـك       ، ؛ يبدو  والبنوك التقليدية  اإلسالميةاملوازنة بني أنواع البنوك     من خالل   

 هـذا   إلتباعغري أن بتوسع نشاطها وانفراده نظرا       .  البنوك العادية  أنواعا من   ذلك جعلت منه بداية نوع    وحيثيات  
ـ ، نتج لنا كيانا بنكيا مـستقال، ومواز      اإلسالميةالنوع من البنوك سياسة مستمدة من أحكام الشريعة          ا للبنـوك  ي

  .التقليدية
 الـشرعية، لـزم أن ال       حكامباألتنظيمها وتقييدها   ل املعامالت املوجودة، بل قامت      إللغاءومبا أهنا مل تقم     

 هو اختالف شكلي وتنظيمي  فلـم        -ويف نظري -من البنوك – األنواع تلك   نيتكون هناك فوارق شكلية كبرية ب     
  . املذكورة ال نلحظ فارقا كبريا بينهااألنواعيعتمد، لذا ففي 

  
  

                                                                                                                                                                                           
صـالح  : دارة العامة للمصارف التجارية وفلسفة العمل املصريف املعاصر       إل، ا 175 ، ص    طارق احلاج :  علم االقتصاد ونظرياته   -

  .14، 13الدين السيسي، ص 
  .569، ص 1ج: وسوعة العربية امليسرة امل-1
املصطلحات القانونية  .يف شركه املسامهة هو إلتزام شخص بتقدمي حصة حىت يصبح عضوا فيها           )جتاري.ق(اإلكتتاب: االكتتاب -2

  .252إبتسام القرام،ص:يف التشريع اجلزائرى
  .175 ، ص  املرجع السابق: علم االقتصاد ونظرياته-3
  .20ني، ص مخالد عبد اهللا أ: ، العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديثة24مجال لعمارة، ص : سالميةإل املصارف ا-4
  : يشترك يف ملكيتها عدد من الدول منطقة معينة كصندوق النقد الدويل، أنظر-5
  .21، ص املرجع نفسه:  العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديثة-
  .21، 18 املرجع نفسه، ص -6
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اخلدمات البنكية والقانون :املبحث السادس
  املنظم هلا

  
  ات البنكيةمفهوم اخلدم:املطلب األول    

  
  

   هلا القانون املنظم:املطلب الثاين  
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  مات البنكية والقانون املنظم هلامفهوم اخلد:املبحث السادس
  :متهيد

وحدة خدمية ختتص باخلدمات املالية والنقدية، وتقدم خدمات        :"صدت للبنك أنه    رمن بني التعاريف اليت     
–، فاخلـدمات البنكيـة      )1("مات من خالل العمالت والفوائـد     متنوعة لعمالئها وحتصل على عوائد هذه اخلد      

 هـي  )2("العمليات املصرفية"أو " عمليات البنوك" أو ما يتعارف على تسميتها  من الناحية القانونية بـ   -يةاملصرف
قوم هبا البنك، ونظرا لشدة تنوعها وسرعة تطورها يصعب ويستعصي وضـع تعريـف              بمجلة من النشاطات اليت     

ـ ن العمل يكون مصرفيا ليس لذاته إمنا بصدوره من ج         أ يرى ب  )4(، فبعض الشراح  )3(اجامع هل  هلـذا  از حمتـرف    ه
 وهناك تقسيم آخـر     ،5( ال ختضع للنشاط املصريف كتأجري اخلزائن احلديدية       األعمال، حىت لو كانت هذه      طالنشا

مـا  إطابع جامع هلا وهي تكـون   البنكية تصنيفات ختضع للألعمالأدق من سابقه الذي يعترب تقسيما عاما جعل      
  .)6(تة التسهيلية وإال اخلدمات البحاألعمالالستثمارية، أو ا األعمالضمن 

  مفهوم اخلدمات البنكية:املطلب األول  
   ا البنوك اإلسالمية هبمواخلدمات اليت تق:األولالفرع     

ع بعض التعديل يف شكل وشروط       مبعظم اخلدمات اليت تقوم هبا البنوك التقليدية م        اإلسالميةوتقوم البنوك   
نـوك مـن اخلـدمات      ب ما تقدمه هـذه ال     إىل باإلضافةهذه اخلدمات لتتسق مع طبيعة وأهداف هذه املصارف         

 املنظمات الدينية واالجتماعية وتقدمي الدعم هلا وكذا اخلدمات التربوية، كما تعمـل  إنشاءاالجتماعية، واليت منها   
كما –كون  ي، وهذا اجلانب من اخلدمات      )7(قيها وكذا تقدمي القرض احلسن    على مجع الزكاة وتوزيعها على مستح     

 مضافا للخدمات البنكية يف البنوك التقليدية بعد هتذيبها بأحكام شـرعية مث ممارسـتها يف البنـوك                  -سبق القول 
  .اإلسالمية

  
  

                                                           
  .17هيام اجلرد، ص : د واجلزر بني السرية املصرفية وتبييض األموال امل-1
بو ذياب وعبد   أ سليمان   :-دراسة نظرية وتطبيقات عملية   –، قانون األعمال    323حممد السيد الفقي، ص     :  القانون التجاري  -2

  .261اهللا إلياس البيطار، ص 
  .6مجال الدين عوض، ص : جهة القانونية، العمليات البنكية من الواملكان نفسه:  القانون التجاري-3
  . نفسهاملكان:  جافلدا ومستوفليه، العمليات البنكية من الوجهة القانونية-4
  .7 هامش ص ، املرجع نفسه-5
، حكم ودائع البنوك وشهادات االسـتثمار       26عالء الدين زعتري، ص     : سالمية منها إل اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة ا     -6

  .14، 13الطاهر لطرش، ص : ، تقنيات البنوك69، ص  علي أمحد السالوس: المي واجملامع الثالثةيف الفقه االس
حممـود  :  وما بعدها، املصارف االسالمية ضرورة حتمية      101حمسن خضري، ص    : البنوك االسالمية :  لزيادة التوضيح أنظر   -7

الباب األول،  : ساسي لبنك الربكة اجلزائري   ألالقانون ا  وما بعدها،    130الطيار، ص   : ، البنوك االسالمية  174،  173، ص   بابللي
  . وما بعدها103أمحد علي الدغيم، ص : ، اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عاملي جديد3، 2ص 
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   اليت تقوم هبا البنوك التقليديةاخلدمات:الفرع الثاين    
 بأنواعهـا،   ءبنكية يف البنوك التجارية العمليات املتعلقة بتلقي الودائع من العمال         يعترب من أهم العمليات ال    

املصرف التجاري يقـدم    "وميكن تلخيص تلك اخلدمات بأن       )1(عهيوالعمليات املتعلقة مبنح االئتمان بأنواعه وتوز     
  :نواعها مثلأ واالقتراض مبختلف اإلقراضالكثري من اخلدمات املتعلقة بعمليات 

ندي ت خطابات الضمان وفتح االعتمـاد واالعتمـاد املـس       وإصدار التجارية أو حتصيلها،     األوراقخصم  
  .)3(، كما يتوسط البنك يف عمليات االكتتاب)2("…األفرادوإصدار أنواع خمتلفة من الصكوك لتجميع مدخرات 

 مـن قـانون     66  من خالل املادة   -املصرفية–وقد وضع املشرع اجلزائري إطارا عاما للخدمات البنكية         
  .، كتفصيالت هلا72-69-68-67النقد والقرض وما تلتها من املواد 

 من اجلمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع         األموالتتضمن العمليات املصرفية تلقي      "66م
  ".حتت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

اليت  تعترب أمواال متلقاة من اجلمهور األموال     ":  املتلقاة من الغري بقوهلا    باألموال املقصود   67م وقد ذكرت 
 تلقاها، بشرط إعادهتا، غـري أنـه ال        من يتم تلقيها من الغري، ال سيما يف شكل ودائع، مع حق استعماهلا حلساب            

 املتلقاة أو املتبقية يف احلـساب والعائـدة ملـسامهني           األموال األمرتلقاة من اجلمهور يف مفهوم هذا       ملا تعترب أموال 
 الناجتة عـن قـروض      األموال وللمديرين   اإلدارةيف املائة من الرأمسال، وألعضاء جملس       %) 5 (األقللكون على   مي

  .املسامهني
 كل عمل   األمر املقصود بعمليات القرض فذكرت يشكل عملية قرض، يف مفهوم هذا            68كما فصلت م  

و يأخـذ مبوجبـه لـصاحل        حتت تصرف شخص آخر، أ     أمواليعد بوضع   أو  لقاء عوض يضع مبوجبه شخص ما       
لتزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفالة أو الضمان تعترب مبثابة عمليات قـرض عمليـات               إالشخص اآلخر   

اء ال سيما عمليات القرض االجياري ومتارس صالحيات اجمللـس إزاء العمليـات             شر املقرونة حبق خيار بال    اإلجيار
  .املنصوص عليها يف هذه املادة

 اليت متكن   األدوات تعترب وسائل دفع كل      69 كما شرحته م   66 بوسائل الدفع اليت وردت يف م      واملقصود
 بعض العمليـات    72 التقين املستعمل، وقد أضافت م     األسلوب أوكل شخص من حتويل أموال مهما يكن السند         

  اإلضافية

                                                           
 حممد فريد العريين وهاين   : ع االقتصادي و، مبادئ قانون املشر   177، ص   أسامة الفويل وحممود شهاب   :  مبادئ النقود والبنوك   -1

، 13وين أبو الـروس، ص      سيأمحد ب : ، املوسوعة التجارية احلديثة   326، ص   السيد الفقي : ، القانون التجاري  135دويدار، ص   
  .60عمار عموره، ص : الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري

، اجلامع يف أصـول     38،  37الطيار، ص   : ، البنوك االسالمية  216، ص   سليمان بوذياب و عبد اهللا البيطار     : عمال قانون األ  -2
  .56أكرم يا ملكي، ص :  القانون التجاري،427، ص رفيق املصري :الربا

  .56املرجع نفسه، ص :  القانون التجاري-3
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  :كالعمليات اآلتيةلبنوك واملؤسسات املالية أن جتري مجيع العمليات ذات العالقة بنشاطها لميكن -
  . الصرفليات عم-
  . على الذهب واملعادن الثمينة والقطع املعدنية الثمينةت عمليا-
  . توظيف القيم املنقولة وكل منتوج مايل، واكتتاهبا وشرائها وتسيريها وحفظها وبيعها-
  . االستشارة واملساعدة يف جمال تسيري املمتلكات-
 املؤسسات  إنشاءدسة املالية وبشكل عام كل اخلدمات املوجهة لتسهيل          االستشارة والتسيري املايل واهلن    -

  .)1( القانونية يف هذا اجملالاألحكامأو التجهيزات وإمنائها مع مراعاة 
   والبنوك التقليديةاإلسالمية البنوك اليت تقوم هبا املوازنة بني اخلدمات :الفرع الثالث    

مـع  –مبعظم اخلدمات اليت تقوم هبا البنك الربوي          يقوم مياإلسالكمالحظة عامة ميكن القول بأن البنك       
ودقيق جدا أال وهو عملية القرض ففي حني أنه يعد من             غري أنه يوجد اختالف جوهري     -تعديل شرعي هلا طبعا   

أهم اخلدمات يف البنوك الربوية ملا جتنيه من ورائه من أرباح يعترب هذا القرض أحد اخلدمات الفرعية واليت تـدرج                    
  .، وهذا فرق أراه جد هام وحساس يف املعامالت البنكيةاإلسالميةة يف البنوك من اخلدمات االجتماعيض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
م، متعلق بالنقد   2003 غشت سنة    27هـ،  1424 مجادى الثانية عام     28،  52 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد       -1

  والقرض
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  ية البنكللخدماتالقانون املنظم :املطلب الثاين     

  البنوك اإلسالمية) ألعمال (دماتخلالقانون املنظم :الفرع األول    
على وفقها البنك   يسريأن له ينص على املعامل العامة اليت جيب يأساسأن البنك اإلسالمي ،خيضع لقانون   

شرعية املعاملة،اليت سيقدم البنك  رقابة شرعية،تدرس مدى ذلك فإنه خيضع أعماله هليئة  و باإلضافة إىلأعمالهيف 
،لذا فهو حياول ما هو معلوم متأخر النشأة عن البنك التقليديك البنك اإلسالمي أنواملنطلق يف ذلك  على تفعيلها،

إجراء تعديالت على معامالته حىت تتماشى مع روح التشريع اإلسالمي،وتتسق مع النمط الذي وضعته 
 العلماء الذين ميثلون هيئة الرقابة الشرعية أولئك يناط هبم هذا الدور هم ن،والذيافتتاحهالنفسها،عند 

 االقتصاديةيف الشريعة اإلسالمية،وهلم إملام بالنظم والرقابة الشرعية علماء متخصصني  وتضم هيئة الفتوى"،1للبنك
 يف مركز أعلى من تأيتللبنك وهي  من قبل اجلمعية العمومية والقانونية واملصرفية بصفة عامة،ويتم تعيني اهليئة

إىل صياغة ومراجعة  عقود تلك  ستثمارية ومتويلية شرعية ،إضافةاستحداث صيغ  اجملس اإلدارة ،ومهمة اهليئة
 أو يرفعه إليها املراقب الشرعي من هومستجدا تتعرضه عليها اإلدارة من قضايا العمل  يغ و اإلفتاء ،يف كل ماالص
كد من أن أعمال أستفسارات أو مالحظات تتعلق باألداء التنفيذي لشرعية التعامل املصريف،وتعمل اهليئة على التا

  2."للفتاوى الصادرة عنهاوطبقا  البنك تتم وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء
  البنوك التقليدية) ألعمال (دماتخلالقانون املنظم :الفرع الثاين      
  التشريع:أوال  

 أن البنك اجلزائري يعترب تاجرا يف معامالته مع الغري، )3( صرح املشرع اجلزائري من خالل قانون النقد والقرض
ويعد تاجرا يف عالقاته … بنك اجلزائر " :2، 1 فقرة 9موبالتايل فهو خيضع للقانون التجاري، وهذا ما جاء يف 
فنستنتج من الفقرة الثانية أن القانون . )4("األمر هذا أحكاممع الغري، وحيكمه التشريع التجاري ما مل خيالف ذلك 

ند  لألعمال البنكية، كما يساعد يف ذلك قانون النقد والقرض الذي جيب أال خيالف عاألصيلالتجاري هو املنظم 
، لذا فالدولة اجلزائرية قد أخضعت البنوك لألنظمة اليت يصدرها )أي قانون النقد والقرض(التعارض فيقدم األخري 

                                                           
اسي لبنك الربكة اجلزائري ،كما يوجد مراقب شرعي يعمل كمستشار للبنك،يصدر فتاوى على املسائل اليت هناك قانون أس -1

  . تعرض عليه فيما خيص معامالت البنك يف جمملها
  http//www.alislami.co.ae/ar/shariaboard.htmبنك ديب اإلسالمي ،:هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  -2
، واالصالحات االقتـصادية    1989ق بالنقد والقرض، صدر هذا القانون بعد التعديل الدستوري سنة            املتعل 10-90 القانون   -3

 وقد أرسى هذا القانون القواعد التنظيمية والتيسريية للبنوك واملؤسسات املالية للدولـة             1988 يناير   12اليت شرع فيها ابتداء من      
  .25، ص بلعشحمفوظ :  املصريفقانونأنظر ال

  .لنقد والقرض  قانون ا-4
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 من القانون التجاري 13 ف2ىل القانون التجاري حيث نصت مإ إلضافة با)1(ويقررها جملس النقد والقرض
 عملية صرف أو مسسرة أو خاصة أويعد العمل التجاري حبسب موضوعه كل عملية مصرفية : "اجلزائري
، غري )3( وبناء على ذلك فالقروض اليت تعقدها املصارف تعترب بالنسبة للمصرف عمال جتاريا بطبيعته)2("بالعمولة

 تستمد قواعدها القانونية من مجلة متنوعة من أهناأنه بالتوغل يف العمليات املصرفية والعقود اليت تكوهنا جند 
  .)4(اإلداريةاملدنية وحىت القوانني التجارية 

   القواعد املهنية:اثاني
 موظفي اجلهاز ال عمالءه،     إال وهي اليت ختص اجلهاز املصريف من ناحية تنظيم وسري املهنة، وهي ال تلزم              

كمـا أن   . وتصدر إما من ذات املصرف أو من املصرف املركزي، ويف هذه احلالة تكون ملزمة أيضا حىت للزبون                
يقوم بتحرير عقود منوذجية تلتزم املصارف بالتعامل هبا مع الزبائن الذين يكونون هم أيضا ملزمون               البنك املركزي   

  .هبا بعد أن يوقعوا عليها
   العادات املصرفية:اثالث

 قوة  األذهان ثبت يف    أن إىل وتواتر وعم    راملالية واستق يف املعامالت      جمموعة العادات  اليت جرى سرياهنا       
 خمالفتها بإيراد النص الصريح وإال      إمكانية على تطبيقها وبالتايل هلم      األطرافن افتراض التراضي بني      النابع م  إلزامها

  لزمهم حكمها
  القضاء: رابعا 

أحكام باتة للرتاعات املعروضة عليه     إىل   متكن القضاء من التعايش مع خمتلف احلاالت ودراستها للتوصل          
وبالتايل القـضاء وحـده     ] ألهنا سريعة التطور  [عمليات املصارف   نظرا لعدم وجود نصوص تشريعية قائمة تقيد        

  )5( القانونية مجيعاواألحكام بالناحية العملية والعرف اإلحاطةيستطيع 
  ةاإلسالمية والتقليديالبنوك  يف كل من  البنكية للخدماتاملنظم لقانون ااملوازنة بني:الفرع الثالث

 البنك اإلسالمي البد له أن يـستقي        نأي خاضع لقوانني تنظمه،ورغم     أن كل من البنك اإلسالمي والبنك التقليد      
مالت دون التقيد مبا هو موجود يف البنك التقليدي حـىت           ملعامن  ا  جيدد  ن  أبل عليه   (املعاملة من البنك التقليدي     

                                                           
وميثل تشكيلة هذا اجمللس كل من احملافظ رئيسا وثالث نواب للمحافظ           1971 جوان   30 اجمللس الوطين للقرض بتاريخ      أنشئ -1
 احلديثة للنظام املصريف، قانون النقد      اإلصالحاتاء وثالث موظفني ساميني يعينون مبوجب مرسوم من رئيس احلكومة، أنظر            ضكأع

  =:اأنظر أيض بطاهر، عليلة املاجستري،، رسا10-90والقرض، 
  .، رسالة املاجستري39، ص عقبة نصرية:، واقع النظام املصريف اجلزائري30شب، ص عل:  املصريفقانون ال=
  .201، 200لطرش، ص :  تقنيات البنوك-
  . القانون التجاري اجلزائري-2
  .634،ص4،ج عبد املنعم حسين:ة املوسوعة الذهبية للقواعد القانوني-3
  .8، ص املرجع السابق:  املصريفقانون ال-4
  . وما بعدها24هيام اجلرد، ص :  املد واجلزر-5
  . وما بعدها15مجال عوض، ص :  العمليات البنكية من الوجهة القانونية-
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يعيد صياغتها  ي بل   ه ا كما هستفادها من تشريعاته فإن البنك اإلسالمي ال يطبق       االذي طبعا   ) تابعا يكون رائدا ال  
غريهـا مـن     أو بعد إخضاعها لتشريع مساوي متثله هيئة رقابة شرعية للبنك حىت يتفادى الوقوع يف شائبة الربـا               

خـتالف  ال  وهذا هو لـب ا      ،غوشرعية أبل  تتسم معامالته حبصانة أفضل      اإلسالميوبالتايل فإن البنك     ،احملرمات
نه مستقى مـن     أل سري هلا البنوك اإلسالمية نظرا لتفوق القانون امل      وبه تتفوق    ،الدقيق بني املعامالت يف تلك البنوك     

 . التشريع السماوي
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أشكال التوظيف احلديث لعقد القرض يف :الفصل الثاين
 نظر الفقه والقانون

 
 الوديعة البنكية وأشكاهلا:لاملبحث األو   

 
القانوين للودائع التكييف الشرعي و:املبحث الثاين 

  بينهماةالبنكية واملوازن
 

   املستنديداالعتماواالعتماد  فتح:املبحث الثالث  
  

  القروض البنكية:املبحث الرابع    
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  وأشكاهلاالوديعة البنكية: املبحث األول
  

   البنكيةالوديعة حقيقة: املطلب األول
  :توطئة
 الواجب التقدمي هلذه الدراسة، من  رأيت أنه-املصرفية–دخل يف الدراسة املباشرة للودائع البنكية  أقبل أن

من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  بداية املفهوم احلقيقي والعام لعقد الوديعة يف كل اوذلك حىت يتضح معن
وتبني لنا مواصفاته اليت استقل ومتيز هبا عن غريه من العقود، مث بعد ذلك أنتقل إىل دراسة الكيفية اليت اعتمدهتا 

  .لعقد والصور احلديثة اليت ألبسته هباا هلذا عند تطبيقها -البنوك– فاملصار
   الوديعةةماهي:الفرع األول

 فكأهنا ساكنة عند املـودع      )1(الوديعة من َوَدَع، َيَدُع، مبعىن سكن واستقر      :  يف اللغة  وديعةال تعريف-1
لِ  َوالضَُّحى [:، كما تأيت مبعىن الترك، قال تعاىل      )2(مستقرة َجى  ِإَذا َواللَّْي ا  َس كَ  َودََّعكَ  َم ا  َربُّ ى  َوَم  )3(.]َقَل

  .)4(مبعىن ما تركك
  يف االصطالح تعريف الوديعة-2
قد تقاربت يف ذلك مصطلحات الفقهاء وتواضـعت        ل : االصطالح الشرعي  ف الوديعة يف   تعري -2-1

عبارة عن توكل حلفظ مال غريه تربعـا        : الوديعة: "وعرفت كذلك بأهنا  ،  )5(ترك املال عند الغري حلفظه    : على أهنا 
ط، لذا فقد جاء يف     ، وظاهر أن الوكالة املقصودة من التعريف، وكالة مقيدة، ختص حفظ املال فق            )6("بغري تصرف 

 هذين العملني والـذي يعـد أحـدمها    نيهذا التعريف ما يدل على إجياب احلفظ مع عدم التصرف فيه واجلمع ب         
  . يضفيان على عقد الوديعة طابع عقود األمانات-عدم التصرف– واآلخر تصرف سليب -احلفظ–تصرف إجيايب 

 قال الشاعر
  )7(رى أثقلتك الودائعوحتمل أخ     ِإذَا أَنت ال تربح تؤدي أمانة

                                                           
  .1021إبراهيم مصطفى وآخرون، ص :  معجم الوسيط-1
  .108، ص 6 ج:ي علي خمتصر سيدي خليلرش، اخل280، ص 7ابن قدامى، ج: ليه الشرح الكبريي املغين و-2
  .3 اآلية: سورة الضحى-3
  .260حممد عثمان بن أيب بكر، ص :  تاج التفاسري-4
، 453، ص 8ابن عابدين، ج: ، رد احملتار على الدر املختار419، ص 3ابن عرفة، ج:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري-5
  .79، ص 3الشربيين، ج: اج، مغين احملت108، ص 6، جاملرجع السابق:رشي اخل

  .416، ص 2منصور البهويت، ج:  الروض املربع شرح زاد املستنقع-6
  .79، ص 3الشربيين، ج:  مغين احملتاج-7
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 متـربع يف     لديـه  املودع" وذلك ألن    )1(وهذا ما جعل الفقهاء يتفقون على أن الوديعة أمانة ال مضمونة          
الكها يف يده كهالكهـا يف يـد        هحفظها لصاحبها، والتربع ال يوجب ضمانا على املتربع للمتربع عليه، فكان            

  .)2("صاحبها
رد عني ما مت استيداعه وهي أهم خصيصة هلـذا العقـد            ب لتزاماالنستخلص منها أن الوديعة عقد يوجب       

اتِ  ُتَؤدُّوا َأْن َيْأُمُرُآْم اللََّه ِإنَّ[:  األمانات واهللا تعاىل يقول يف شأهنا       عقود الذي يعترب رأس   ى  اْلَأَماَن ا  ِإَل  َأْهِلَه
انَ  اللََّه ِإنَّ ِبِه َيِعُظُكْم ِنِعمَّا َهاللَّ ِإنَّ ِباْلَعْدِل َتْحُكُموا َأْن النَّاِس َبْيَن َحَكْمُتْم َوِإَذا ِميعاً  َآ ِصيراً  َس  )3(] َب

  ρ منها قوله     و حاديثاأل  من خالل   كذلك ما أكدته السنة النبوية     هو، و )4(وقد قيل أن املراد باآلية مجيع األمانات      
  .)5("… من ائتمنه عليهاإىلمن كانت عنده أمانة فليؤدها …: "يف حديث مطول

 فإهنا تضمن عند     املودع لديه،  نتفريط م ذا يف عقد الوديعة أهنا ال تضمن إذا تلفت إال إن حدث             فاألصل إ 
  .)6(ذلك

  حاالت أخرى حتول عقد الوديعة من عقود األمانات إىل عقود الضمانات؟ هناك ولكن هل-
معه هذا العقد وحتول   انبترم  هذا االلتزاانبتر  سبق القول أنه ال جيوز التصرف يف الوديعة وال جيوز استعماهلا فإذا

  :لعقد آخر حسب الوضع اآليت
  خلط الوديعة-أ
  ، وكان اخللط بني مالني يصعب )املودع(إذا خلط مال الوديعة مباله أو مال غريه، بغري إذن صاحبها  

قلت إىل  ، ومبا أن ملكية الوديعة انت     )9( فإنه يصبح مالكا هلا بالضمان     )7(متييزمها كخلط دنانري بدنانري أخرى    
  . فهذا يعين انتفاء عقد الوديعة لديهاملودع

  
   استعمال الوديعة-ب

استعمال الوديعة قد يكون بإذن مالكها؛ أو بغري إذنه فإن كان بإذنه كأن يقول له بعد أن يودع لديه املال                   
 هذا يف   )8(نةن استعملها حسب اإلذن فالوديعة صارت عارية مضمو       إإذا احتجت فخذ، قال الفقهاء يف هذه احلالة         

                                                           
  .118، ص 2ابن رشد، ج:  بداية اجملتهد-1
  :، يف هذا املعىن أنظر أيضا109، ص 11السرخسي، ج: طاملبسو -2
رشي على خمتصر سيدي ، اخل208، ص 6 الكاسائي، ج:ائع يف ترتيب الشرائعصن، بدائع ال419، ص 3ابن عرفة، ج: لدسوقي، حاشية ا280، ص 7ابن قدامة، ج:  املغين-

  .109، ص 6ج: خليل
  .58 اآلية: سورة النساء-3
  .444، ص 1أيب الفراء البغوي، ج: ي تفسري البغو-4
  .73، ص 5ج:  مسند اإلمام أمحد-5
  .109، ص 6ج:  اخلرشي-6
املرجع : ، حاشية الدسوقي110، ص 11 ، جاملرجع السابق: ، املبسوط281، ص 7 ، جاملرجع السابق: ، املغين213، ص 6، جاملرجع السابق: ائعصن، بدائع النفسهاملكان  -7

  .418، ص 3 ، جالسابق
 .420، ص 2البهويت، ج: ، الروض املربع176، ص 4البهويت، ج:  كشاف القناع عن منت اإلقناع-

  .213،ص6املرجع السابق،ج:نائعبدائع الص-9
  .114، ص 11السرخسي، ج: ، املبسوط167، ص 4البهويت، ج:  كشاف القناع عن منت اإلقناع-8
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مجلة األموال، أما إذا كان هذا اإلذن واقعا على وديعة النقود وما شاكلتها فإن العارية هذه تأخذ هـي األخـرى      
، وال  االنتفـاع  قرض، ألن اإلعارة إذن يف       فلوسعارية الدراهم والدنانري وال   : "شكال جديدا من العقود فجاء أن     

  .)1("ينها االنتفاع بالنقود إال باستهالكها بعتىيتأ
 عقـود   إىلفعقد الوديعة إذن، عقد مستقل مبواصفاته، قد يطرأ عليه ما خيرجه من دائرة عقود األمانات                

تستهلك باالستعمال أو إىل قرض إذا وقع علـى األمـوال الـيت             الالضمانات كالعارية إذا كان يف األموال اليت        
  .تستهلك باالستعمال

ل التعدي على أموال الغـري      يري إذن صاحبها، عد ذلك أيضا من قب        بالوديعة بغ   لديه أما إذا تصرف املودع   
  .)3( من اجمللة793وهو ما ذكرته م.)2(بغري إذن، فلزم الضمان أيضا لبطالن الوديعة

  .احلفظ ال بالتصرف حىت حتافظ على ماهيتهابوهذا ما جعل الفقهاء حيدون الوديعة بالوكالة املقيدة أي 
  قانون الوضعيماهية الوديعة يف ال: ثانيا

 املـودع   إىلالوديعة عقد يسلم مبقتضاه املودع شيئا منقوال        : " الوديعة بأهنا  ق م ج  من  ) 590م  (عرفت  
  .)4("لديه على أن حيافظ عليه ملدة وعلى أن يردَّه عينا

:  املودع، بقوهلا   من  الالحقة املودع لديه باستالم الوديعة وعدم التصرف فيها بغري إذن          591مكما ألزمت   
  .)5(" الوديعة، وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له املودع يف ذلك صراحة أو ضمنايتسلمعلى املودع لديه أن "

وعليه فاملودع عنده ملزم باحلفاظ على الوديعة، وهذا هو الغرض األساسي من عقد الوديعة ويعد جوهر                
أن يكشف عنها ليعرف ما هي إذا كانت قـد           حىت   وال، فليس له أن يستعمل الوديعة       )6(االلتزامات يف هذا العقد   

  .)7(سلمت يف صندوق مقفل مثال، حيث أن اهلدف من هذا العقد هو احلفظ ال االستعمال
على أنه ميكن للمودع أن يأذن للمودع لديه باستعمال الوديعة، إذا كان هذا االستعمال أمرا ثانويا جبانب                 

  . حيافظ على كنهه على أنه عقد وديعةي على صفته أالغرض األساسي هلذا العقد فال يؤثر عليه ويبقى
أما إذا قصد من اإليداع االستعمال فإن العقد يصبح عقد عارية إذا كان منصبا على األموال اليت هتلـك                   

  .)8(املال الذي يستهلك باالستعمال) الوديعة(باالستعمال، ويقع عقد القرض إذا كان موضوعه 
                                                           

  .145، ص 2األزهري، ج: ، جواهر اإلكليلاملكان نفسه:  املبسوط-1
  .63، ص 4، جاملرجع السابق:  كشاف القناع-
، )793م(، 270، ص 2 علي حيدر، مج:احلكام شرح جملة األحكام، درر 176، ص 4 ، جاملرجع السابق:  كشاف القناع-2

  .109، ص 6ج: اخلرشي
  .270، ص 2 علي حيدر، مج: درر احلكام شرح جملة األحكام-3
  . القانون املدين اجلزائري-4
  . املرجع نفسه-5
  .701، ص 4، جيالسنهورعبد الرزاق :  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد-6
  .711سه ، ص  املرجع نف-7
  .712، ص 7 ج،يالسنهورعبد الرزاق :  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد-8
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   الفقه اإلسالمي والقانون الوضعييف كل منعة املوازنة بني مفهوم عقد الودي-ج
 باحلفاظ على الوديعـة      لديه بدو جليا اتفاق بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف اعتبار التزام املودع           ب

  .وعدم استعماهلا هو املميز واحملدد األساسي لعقد الوديعة
إما أن يكون عارية إذا كان احملل غـري قابـل            عقد آخر،    إىلوأنه إذا مت اإلخالل هبذا االلتزام تغري العقد         

 املودع فال غبار إذن على       من  بإذن  بقصد و  لالستهالك أو أن يكون قرضا إذا كان قابال لالستهالك طبعا إذا كان           
  .مسايرة القانون الوضعي ملا جاء يف الفقه اإلسالمي يف هذه النقطة

 الودائع أو الوديعة البنكية، وما وجـه        إىلوما ننتقل   وبعد أن كان لنا هذا امللخص العام ملاهية الوديعة عم         
  .اتصاهلا حبقيقة الوديعة

  -ة النقدي-تعريف الوديعة البنكية:  الثاينالفرع
 البنك، والذي يـستغلها يف      إىل، النقود اليت يعهد هبا األفراد أو اهليئات         - النقدية -يقصد بالوديعة البنكية  

  .)1(دهلا، لدى الطلب أو بناء على الشروط املتفق عليها يتعهد بردها، أو رد بأنخدماته، على 
  .)2( كل ما يكون للعميل من نقود يف ذمة البنك يشمل مفهوم الوديعة البنكية  النقدية فإنوبتعبري آخر

 أن البنك يكتسب ملكية النقـود        تتمثل يف     جوهرية ةنستنتج أن للوديعة البنكية النقدية خصيص     مما سبق   
لتزم برد مبلغ مماثل إىل     ي أن، على   )3(كون له بالتايل احلق يف التصرف فيها حلاجات نشاطه اخلاص          ي واملودعة لديه، 

تعترب أموال متلقاة   : " من قانون النقد والقرض اجلزائري حيث جاء فيها        1 الفقرة   67املودع، وهذا ما أكدته املادة      
ودائع، مع حق استعماهلا حلساب مـن تلقاهـا،         يت يتم تلقيها من الغري، السيما يف شكل         لمن اجلمهور، األموال ا   

  .)4(بشرط إعادهتا
  : ذلك ألن الودائع البنكية عموما تأخذ شكلني أساسيني-النقدي–وقد مت تقييد الوديعة البنكية بقيد 

  :م يف النشاط االستثماري البنكي، وتتمثل يفسه ت الالودائع اليت: أوهلما
  . الوديعة املستندية-1
  .صصة لغرض معني الوديعة املخ-2
  . وديعة اخلزائن احلديدية-3

  :الودائع اليت تسهم يف النشاط االستثماري للمصرف وتتمثل يف: ثانيهما
  . الوديعة حتت الطلب-1
  . الوديعة ألجل-2

                                                           
مصطفى كمال طه وعلي البارودي، ص : ، القانون التجاري35مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-1

  .662حممد الفقي، ص : ، القانون التجاري633
  .35 ص املرجع السابق: جهة القانونية عمليات البنوك من الو-2
  .258مراد منري فهيم، ص : ، القانون التجاري666حممد الفقي، ص :  القانون التجاري-3
  . قانون النقد والقرض اجلزائري-4
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  .الوديعة االدخارية-3
  .)1( شهادات االستثمار-4

 تدخل يف لب    وأهنا  من جهة  يتهاوسوف يرتكز البحث على القسم الثاين من الودائع املصرفية، وذلك ألمه          
، وبالتايل ستكون الدراسة لكل نوع من تلك األنواع السابقة يف كل من البنوك التقليديـة             من جهة أخرى   البحث

والبنوك اإلسالمية على حد سواء مث إجراء موازنة بينهما مع وضع تكييف قانوين وشرعي هلا مث اخلروج بتخـريج                   
  .لنهائي هلا إن شاء اهللا تعاىلشرعي نصل من خالل على احلكم ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  .62أمحد بن حسني أمحد احلسيين، ص :  الودائع املصرفية أنواعها ، استخدامها، استثمارها-1
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  أشكال الوديعة البنكية:املطلب الثاين

  
 التوفري وودائع ألجلالودائع : الفرع األول

  

 )1(الوديعة ألجل: أوال

   البنوك اإلسالمية يف الوديعة ألجل- 1
 احلسابات االستثمارية، وتعترب هذه     الودائع االستثمارية أو  : يطلق على الودائع ألجل يف البنوك اإلسالمية      
  .الودائع أهم وعاء يغذي عمليات االستثمار بالبنك

املبالغ اليت تودع يف البنـك ملـدة حمـددة أو غـري حمـددة لغـرض               : "تعرف الودائع االستثمارية بأهنا   
ىن رصيد للوديعة خالل    احلسابات اليت تشارك يف نتائج أرباح االستثمار بنسبة حمددة من أد          "، أو أهنا    )2("االستثمار

  .)3 () أشهر أو سنة أو أكثر9 أو 6 أو 3(املدة املالية املتفق عليها مع املودع 
 من قبل البنك، وبناء     هامن خالل التعريفني يظهر جليا، تضمن عقد الوديعة االستثمارية لتفويض باستثمار          

  :على ذلك فإن البنك يقوم باستعمال تلك املبالغ بإحدى الطريقتني
االتفاق مع العميل على استثمار الوديعة وفق أحكام املضاربة، بنسبة من األرباح متفـق              : طريقة األوىل ال
  .)4( أو نسبة أخرى، واخلسارة على العميل إن وجدت1/3أو ½ : عليها ك

أن يلعب البنك دور الوسيط بني صاحب املال والشركات أو األفراد املستثمرين، فيكون             : الطريقة الثانية 
 .)5(نك نائبا عن صاحب املال يف إدارة وتوظيف مالهالب

 
 
  

                                                           
دائع ألجل حمدد، والودائع بإخطار، وهي الودائع اليت يتعني إخطار البنك مسبقا قبل سحبها، حىت تشمل الو" الودائع ألجل -1

 إمساعيل هاشم، :مذكرات يف النقود والبنوك:  الفائدة يف الودائع ألجل أعلى من الودائع بإخطار، أنظرمعدل يتهيأ لذلك، و
  .65ص
حممد :  النظام املصريف اإلسالمي-انظر حتت ما يسمى بالودائع الثابتة،دائع بإخطارالو وهناك من مجع كل من الودائع ألجل و-

  .90أمحد سراج، ص 
  .106حممد الوطيان، ص : البنوك اإلسالمية-2
  .175ي، ص لحممود حممد بابل:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-3
  .132عبد اهللا الطيار، ص : البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق-4
  .361فكري أمحد نعمان، ص : رية االقتصادية يف اإلسالم النظ-5
  132 ص السابق املرجع : البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق -
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 على هذه الودائع مع املودعني حبسب االتفـاق بـني أطـراف             )1(وتقوم البنوك بعد ذلك باقتسام العائد     
  .)2(املضاربة

 قاصرة على أصحاهبا، وتكون مبالغ الودائـع       )3( البنك لشهادات استثمارية   باستصداروتتسم هذه الودائع    
 بنفس الشروط ما مل خيطر املودع خطيا املصرف          و لى حيدده املصرف الذي يعطي ميزة التجدد دوريا       حتت حد أع  

  .قبل شهر من انتهاء مدة وديعته، بأنه ال يرغب يف مواصلة االستثمار
وال يكون لصاحب الوديعة احلق يف سحب وديعته أو جزء منها قبل املوعد املتفق عليه، إال يف حـاالت                   

  .)4(دير إدارة البنكخاصة ختضع لتق
  .ودائع استثمارية مطلقة، وودائع استثمارية مقيدة:  الودائع االستثمارية إىلموتقس
يكون البنك مفوضا باستثمارها يف أي مشروع من مشاريعه وطبعـا           :  الودائع االستثمارية املطلقة   :أوال

  .على أساس أسلوب املضاربة الشرعية
حبيث خيصص صاحبها أي نـوع يرغـب يف اسـتثمار           : ة أو املخصصة   الودائع االستثمارية املقيد   :ثانيا

  .)5(أمواله
الودائع االستثمارية املطلقة هي اليت ال تتقيد بزمان وال مكان وال نوع وال جتارة وال               "أو مبعىن أوضح أن     

فهي ما قيدت ببعض    ) الوديعة االستثمارية املقيدة  (تعني من يعامله املضارب وال بأي قيد كان، أما املضاربة املقيدة            
  .)6("ذلك أو كله

 مع الودائع  وفقهاتعامل البنك اإلسالميي  اليتكيفيةال معرفة إىلل صوت الهينرى أن أهم نتيجة : ومما سبق
 على التفـويض     بناء ألجل، وهو ما يهمنا هنا، وقد ظهر جليا أن البنك اإلسالمي يقوم بالتصرف يف تلك األموال               

ط أو النائب يف معامالتـه      ي يكون لنفسه مركزا قانونيا جيعله يف مكان الوس        حبيثودع  الذي حيصل عليه من قبل امل     
. إن مل يكن هو املباشر لالستثمار، أو يكون هو نفسه مضاربا يف عالقة ثنائية بينه وبني صاحب املـال املـودع                    

  .ويستبعد عنه التصرف يف تلك األموال باألصالة

                                                           
، الرفاعيفادي : ، املصارف اإلسالمية267الفاروقي، ص: أرباح االستثمار، قاموس األسواق واألوراق املالية:  العائد-1
، 15، السنة 177يت، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد يسعود الثب: "تنشيط احلركة االقتصاديةالودائع املصرفية وأثرها يف "، 102ص

  .616م، ص 1995ديسمرب -هـ1416شعبان، 
، 106حممد الوطيان، ص : ، البنوك اإلسالمية205إبراهيم العمر، ص : سالمياإلقتصاد االالنقود االئتمانية دورها وآثارها يف -2

  .43عبد السميع املصري، ص : ، املصرف اإلسالمي علميا وعمليا90حممد سراج، ص : ميالنظام املصريف اإلسال
  . إنشاء اهللا تعاىل ختتلف شهادات االستثمار هذه عن شهادات االستثمار يف البنوك التقليدية اليت سنتعرض هلا فيما بعد-3
  .175ي، ص لحممود حممد بابل:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-4
  .85أمحد احلسين، ص : أنواعها، استخدامها، استثمارها: ئع املصرفيةالودا-5
  .132عبد اهللا الطيار، ص : البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق-6
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  ة الودائع ألجل يف البنوك التقليدي- 2
الوديعة ألجل يف املفاهيم القانونية، هي الودائع النقدية اليت يكون فيها البنك متمتعـا حبريـة أكـرب يف                   

  . )1(استعماهلا، ألنه ال يلتزم بردها إال عند األجل املتفق عليه، لذا فالبنك يلتزم بدفع فائدة مقابل هذا االستعمال
… عة اليت يتفق على عدم استردادها إال بعد أجل معني         الودي: "وقد عرفت الوديعة ألجل يف القانون بأهنا      

  .)2("حبرية أوفر يف استعماهلا، ولذا يكون سعر الفائدة فيها مرتفعا نسبيا) البنك(إذ يتمتع البنك 
وال ميكن السحب من الودائع ألجل قبل حلول ميعاد االستحقاق، لذا فإن البنك يرصد فوائد للعميـل مقابـل                   

 الفوائـد عليهـا     حتـسب  و )3(تكون معدالت الفائدة مطابقة ملبلغ الوديعة ومدة استحقاقها       استخدامه الوديعة، و  
  .)4(شهريا

ن استحقاقها، إال أن البنوك تسمح بذلك تيـسريا         الكن ورغم أنه ال جيوز السحب للودائع ألجل، قبل أو         
ائدة الدائنة علـى الفتـرة      على املودع فتسمح له بسحب وديعته أو جزء منها، قبل موعدها، مع تغرميه بسعر الف              

  :، حبيث يضع البنك العميل أمام حلني عليه أن خيتار أحدمها ومها)5(املتبقية
  . أن تصرف له الوديعة بدون أية فوائد على املدة اليت ظلت فيها وديعته لدى البنك-1"
  .)6(" أن يقترض من البنك بضمان تلك الوديعة بسعر فائدة أكرب من سعر فائدة اإليداع-2

" صك الوديعة "وتقوم البنوك بإثبات هذه املعاملة بينه وبني عميله، وذلك عن طريق تسليم ما يسمى بـ                
، تاريخ استحقاقها ومقـدار     )7(إىل املودع، ويكون هذا السند شخصي حيمل اسم صاحب الوديعة، مبلغ الوديعة           

  .)8(الفائدة املتفق عليها
  )9(بالشروط الرائجة بتاريخ االستحقاقوتكون الودائع ألجل قابلة للتجديد تلقائيا 

                                                           
، القانون 663حممد السيد فقي، ص : ، القانون التجاري37مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-1

  .253هيم، ص مراد منري ف: التجاري
مبادئ قانون املشروع االقتصادي، حممد –، ويف معناه أيضا 634مصطفى كمال طه وعلي البارودي، ص :  القانون التجاري-2

  .363هاين دويدار، ص :  مبادئ القانون التجاري،137فريد العريين وهاين دويدار
  .143صالح الدين السيسي، ص :  اإلدارة العلمية للمصارف التجارية-3
، اإلدارة العلمية 77عبد املطلب عبد احلميد، ص : ، البنوك الشاملة364إلياس ناصيف، ص :  الكامل يف قانون التجارة-4

  .143 ص املرجع السابق،: للمصارف التجارية وفلسفة العمل املصريف املعاصر
، اإلدارة العلمية 77 ص املرجع السابق: ملة، البنوك الشا135أمني عبد اهللا، ص :  العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديث-5

  .143 ص املرجع السابق: للمصارف التجارية
  .61غيم، ص دأمحد : اقتصاديات البنوك-6
  .77 ، ص املرجع السابق: البنوك الشاملة-إذا جتاوزت قيمتها احلد األدىن الذي يقرره البنك إال ال تقبل الوديعة ألجل -7
  .82شاكر القزويين، ص : حماضرات يف اقتصاد البنوك-8
  .364، ص 3 ، جاملرجع السابق:  الكامل يف قانون التجارة-9



 -82-

ميكننا أن نستنتج مما سبق أن الوديعـة        .)1(ما مل يعلن املودع أو املصرف رغبته يف عدم التجديد هلذا العقد           
ألجل يف البنوك التقليدية ترتب للبنك حقوقا، والتزامات، وعلى رأس تلك احلقوق إعطاء احلق للبنك يف متلـك                  

 أهم ميزة هلذا العقد وتلزمه طبعا بعد األجل املتفق عليه وبعد استغالله يف خدماته               ي ، وه  مبالغ الوديعة بدون إذن   
  .)2(أن يرده للمودع وفق الشروط اليت وضعت

 قدر مساو للوديعة يف ميعاد استحقاقها حىت ولو هلكت الوديعة بقوة قاهرة، أما يف               ك برد يلتزم البن عليه  و
  ، )3( الغرماء الناجتة عن التصفيةةقسمحالة إفالسه فإن املودعني خيضعون ل

وقد أوجب املشرع اجلزائري من خالل قانون النقد والقرض على البنوك أن تدفع عالوات سنوية ضمانا                
جيب على البنوك أن تشارك يف متويل صندوق ضـمان الودائـع            : " نصه ام 118للودائع اليت تتملكها، فجاء يف م     
  .ك اجلزائره بنؤاملصرفية بالعملة الوطنية ينش

%) 1(يتعني على كل بنك أن يدفع إىل صندوق الضمان عالوة ضمان سنوية نسبتها واحدة يف املائـة                  
  .)4("على األكثر من مبلغ ودائعه

ومبا أن البنك يتملك أموال الودائع ألجل مث يلتزم بردها يف أجلها فهذا يعطيه احلق يف التـصرف فيهـا                    
  .هي أهم ميزة نستخلصهاباألصالة ال بالنيابة عن صاحبها، و

  البنوك التقليديةيف  البنوك اإلسالمية والودائع ألجل  يفاملوازنة بني الودائع ألجل-3
  :كل من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية نلحظ ما يأيت يف عرض الشامل للودائع ألجلال  هذابعد

 أجلها، وأنـه ال يـسمح للعميـل         يف ، وأن البنك ملزم بردها    لالستحقاقيتفقان يف أن الوديعة هلا أجل       
بأخذها قبل حلول أجلها وأن هذه الوديعة تكون قابلة للتجديد وتوثق بسند شخص تدون عليه كل بياناهتا الـيت                   

  .ختصها
ا يفترقان يف أوجه أخرى، واملالحظة املبدئية تظهر اختالفا يف التسمية، فالبنك اإلسالمي يطلـق               مث جندمه 

   . البنك التقليدي فيسميها وديعة ألجلا أموديعة استثمارية: عليها
 جيعل نسبة فوائد معينـة       حبيث رادة البنك إلومن جانب آخر جند أن عوائد استغالل تلك الودائع ختضع           

 حجم تلك العوائد سواء كانت يف ارتفاع أو اخنفاض،          إىللكل وديعة حسب ما يقدره يف حساباته، دون التفات          

                                                           
وديعة ( هناك من قيد جتدد العقد بتلقائية، بأن يكون بناء على طلب كتايب من العميل، وإال حول الرصيد حلساب حتت الطلب -1

  .أي بدون فوائد) جارية
  .61أمحد على دغيم، ص : ، اقتصاديات البنوك295، ص صقريا قعبد الغفار حنفي ورمسية : أسواق املال: ينظر

حممد : ، القانون التجاري82د، ص يإلياس أبو ع: ، عمليات املصارف640كمال طه وعلى بارودي، ص :  القانون التجاري-2
  .667الفقي، ص 

  .23حممد توفيق سعودي، ص :  الوظيفة غري التقليدية للبنك التجاري-3
، قانون النقد والقرض 19، ص 2003شت غ أ1424، مجادى الثاين 52ية للجمهورية اجلزائرية، عدد  اجلريدة الرمس-4

90/10.  
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ب تلك الفوائد على تلك االعتبارات إمنا يقوم باستثمار تلك الودائع ويقسم الناتج بينه              بينما البنك اإلسالمي ال يرت    
، وال تكون هناك فوائد مضمونة، وهذه تعترب أهم          من نسب األرباح   وبني عميله حسب ما مت عليه االتفاق بينهما       

 كتصرف املستثمر أو النائب أما      نقطة خيتلف فيها البنكان، فالبنك اإلسالمي ال ميتلك الودائع ويكون تصرفه فيها           
  .البنك التقليدي فينصب نفسه مبثابة صاحب املال

 للعميل قيودا مرهقة إذا ما أراد أن يسحب وديعته قبل أجلها، ضع ي- البنك التقليدي-كما خيتلفان يف أنه
  . يف البنك اإلسالميذلك غري  علىوهو

  ودائع التوفري: ثانيا
  )1(سالمية ودائع التوفري يف البنوك اإل-1

مبالغ نقدية يقتطعها األفراد من دخـوهلم ويـدفعوهنا إىل    "تعرف الوديعة االدخارية أو وديعة التوفري بأهنا        
 ادخارية حيق هلم سحبه أو سحب جزء منه يف أي وقت، وهذا النوع يقصد به                حسابات ليفتح هلم هبا     )2(املصرف

وال يصدر املصرف هلذه احلسابات شيكات      …  واالدخار املودع حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفري        
  .)3("وإمنا يعطي أصحاب هذه الودائع دفاتر اإليداع

كما حتدد البنـوك    . )4(ومن بني الشروط اليت ترصد ملثل هذه الودائع أال تقل عن حد معني حيدده البنك              
  .)5(دة ممكنةحدا أقصى للسحب اليومي من دفاتر التوفري ضمانا الستمرار الرصيد ألطول م

  :وودائع االدخار هذه يقوم البنك بتخيري صاحبها بني عدة أمور"
  . إما أن يودعها يف البنك يف حساب االستثمار باملشاركة يف أرباح الوديعة-)أ (
  .يودع جزءا منها يف حساب االستثمار ويترك جزءا آخر ملقابلة السحب وفقا الحتياجاتهأن  وإما -)ب(
  .)6("هذه الوديعة دون أرباح مع ضمان أصلهاوبني أن يودع -)ج(

وعليه يظهر تعامل البنك مع هذه الودائع اليت يفوض له إمكانية استثمارها يكون بشكل املضاربة ويكون له طبعا                  
نسبة منها مقابل جهده، أما إن حدثت خسارة فيتحملها أصحاب الودائع ويهمل جهد البنك فـال يكـون لـه                    

  بالغنم وذلك ألن الغرم .)7(شيء
                                                           

  2:ملحق رقم -1
  .174ي، ص لبابل: إلسالمية ضرورة حتميةااملصارف - وتدفع هذه الودائع بشكل متتابع -2
، سنة 177يت، جملة االقتصاد اإلسالمي، عدد يعد الثبمسعود بن مسا: "الودائع املصرفية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية" -3

  .612هـ، ص 1416، شعبان 1996م، يناير 1995، ديسمرب 15
  .175، ص املرجع السابق:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-4
  .42عبد السميع املصري، ص :  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-5
  .360د نعمان، ص فكرى أمح:  النظرية االقتصادية يف اإلسالم-6
  : وأيضا91راج، ص سأمحد :  النظام املصريف اإلسالمي-7
: ، والبنك الالربوي يف اإلسالم106، 105الوطيان، ص :، البنوك اإلسالمية 103عي، ص فافادي الر: املصارف اإلسالمية- 

  .64حممد باقر الصدر، ص 
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 حىت ولو كان قد سحب من دفتره فال يتأثر ذلك العائـد             ه يكون للعميل عائد    بالسحب ففي حالة البوح  
  .)1(مما يساعد على بث التشجيع القوي لدى األفراد يف هذا النوع من اإليداع

يف مقابله   اإلسالمي يسمح لعمالئه يف هذا النوع من الودائع بالسحب منها مىت أرادوا فإنه               كومبا أن البن  
 اليت توفر عليه مواجهة العجز يف الدفع لدى الطلب، مع مراعاة استمراره يف              اآلليات-ذلك عليه تدبري امليكانيزمات   

) عـشر  (1/10فيعترب  % 10استثمار تلك الودائع فيقوم بتقدير نسبة املسحوبات الفعلية واليت غالبا ما ال جتاوز              
  .)2(جهة طلبات السحب، ويقوم باستثمار الباقيايوله ملوكل وديعة حيتفظ به كقرض يبقيه يف حالة س

  :اخلالصة
هذه الودائع قريبة الشبه بودائع االستثمار، وهو        مع    هذه الودائع أو باألحرى تعامل البنوك         وضعية نستخلص أن  

م  يف أسـاليب التمويـل واقتـسا       التفاقهماتدجمه يف حسابات االستثمار     … أكثر املصارف اإلسالمية  "ما جعل   
  .)3("األرباح

   ودائع التوفري يف البنوك التقليدية- 2
وهـم  (من األشخاص الطبيعيني أو االعتبـاريني       ) املالية(هي إحدى الوسائل املعتمدة لتجميع املدخرات       

، وعادة مـا    )4(، وحتظى هذه العملية بانتشار عاملي واسع النطاق       )اجلمعيات واالحتادات والنوادي ذات النفع العام     
كـون  ت، لذا جند أن البنك يقبل بإيداع مبالغ عادة مـا            االدخاررها صغار املودعني لتشجيعهم على      يكون مصد 

  .)5(بسيطة
حـساب   وختلص منها إىل فتح حساب يسمى        )6(واملصارف تبذل جمهودا كبريا الجتذاب هذه املدخرات      

  )7(بوهناالتوفري، تقيد فيه املبالغ اليت تودع منها أصحاب الدفاتر وكذلك تلك اليت يسح
 تقيـدهم يف    إضافة إىل  أن البنوك ال      ،يتناسب هذا النوع من الودائع مع األفراد الذين يسعون وراء العائد          

  )8(السحب، حيث يتمتع هؤالء بالسحب واإليداع يف أي وقت

                                                           
  .42عبد السميع املصري، ص :  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-1
  .65، 64حممد باقر الصدر، ص :  البنك الالربوي يف اإلسالم-2
  .92أمحد سراج، ص :  النظام املصريف اإلسالمي-3
  .74عبد املطلب عبد احلميد، ص :  البنوك الشاملة-4
  صالح الدين:، اإلدارة العلمية للمصارف التجارية165مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-5

  .236خالد عبد اهللا أمني، ص : ، العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديثة141السيسي، ص 
  .141، ص املرجع السابق:  اإلدارة العلمية للمصارف التجارية-6
ص  ، املرجع السابق :، اإلدارة العلمية للمصارف التجارية165 ، ص املرجع السابق:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-7

  .365، ص 3صيف، جاإلياس ن: ، الكامل يف قانون التجارة141
 ،ص  املرجع السابق:، العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديثة296،ص صقريا قعبد الغفار حنفي ورمسية :  أسواق املال-8

136.  
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 إىل املصرف الذي أصدره، حيث تدون فيه مجيع عمليات اإليـداع            - االدخار -شرط إظهار دفتر التوفري   
  .)1(والسحب

 مت وضع بعض القيود عليها، فيضع        قد  إجراءات اإليداع والسحب بالنسبة للتوفري سهلة إال أنه         أن ورغم
 كما تضع بعض البنوك سقفا أعلى ال ميكن أن يـسحب مـن احلـساب يف املـرة                 )2(البنك شرطا أدىن لإليداع   

  . )3(الواحدة
 إال أنه ميكن رفع هذا احلـد يف         )4(ربل قد حتدد عمليات البنك املركزي عدد مرات السحب خالل الشه          

  .)5(موافقة املسؤولني يف البنكبعد حالة ضخامة وديعة التوفري لدى الشخص 
ر اجلزء األكـرب    ا، أو استثم  هااستثمارإىل   دفع بالبنوك    مما ودائع التوفري تتميز بنوع من االستقرار،      أنومبا  

  .)6(هة طلبات السحبمنها، مع مراعاة احملافظة على جزء منها كاحتياطي ملواج
 وتضاف على أرصدة احلسابات هناية كل ستة أشـهر أو           يةوتدفع البنوك نظري ذلك االستثمار فوائد شهر      

  .)8( مع مالحظة أن هذه الفوائد منخفضة نسبيا، ومتناسقة مع مدة إبقاء هذه األموال لدى البنك)7(سنة
  .)9(مما جيعل املودع متردد يف سحب ودائعهلذا فقد يستبعد أحيانا فائدة الشهر الذي يتم فيه السحب 

  :اخلالصة

                                                           
  .141صالح الدين السيسي ، ص :   اإلدارة العلمية للمصارف التجارية-1
  .74عبد املطلب عبد احلميد، ص : ة البنوك الشامل-2
  62أمحد علي الدغيم، ص :  اقتصاديات البنوك-3
  .136خالد أمني عبد اهللا، ص :  الطرق احملاسبية احلديثة ة العمليات املصرفي-
  .165مجال الدين عوض، ص : ة من الوجهة القانوني عمليات البنوك-
  .19ق سعودي، ص حممد توفي:  الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري-
  .136 ص املرجع السابق: العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديثة-4
  .63 ص  املرجع السابق: اقتصاديات البنوك-5
  .60سعيد سيف نصر، ص :  دور البنوك التجارية يف استثمار أموال العمالء-6
  .19 ، ص املرجع السابق: الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري-
  .141 ، ص املرجع السابق: دارة العلمية للمصارف التجارية اإل-7
  :، وأيضا165 ، ص املرجع السابق :ة من الوجهة القانوني عمليات البنوك-8
  .74 ، ص املرجع السابق:  البنوك الشاملة-
  .136 ، ص املرجع السابق:  العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديثة-
  .62 ، ص ع السابقاملرج:  اقتصاديات البنوك-
  .141 ، ص املرجع السابق:  اإلدارة العلمية للمصارف التجارية-
  .65إمساعيل هاشم، ص :  مذكرات يف النقود والبنوك-
  .19 ، ص املرجع السابق: ، الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري165 ص املرجع السابق:  عمليات البنوك-9
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اخلالصة مما سبق أن البنك يقوم باستثمار األموال املودعة لديه بصفة ودائع التوفري، على أساس أصالته يف                 
 حتت شروط معينة باإلضافة إىل التزامـه        – طبعا   –متلكها، مع التزامه بدفع هذه الودائع ألصحاهبا عند طلبهم هلا           

  ..)1( فوائد مقابل ذلك االستثماربدفع
  . يف الودائع ألجلهوتصرف البنك هنا أيضا بالنسبة ألموال العمالء غري بعيد عن تصرف

  املوازنة بني ودائع التوفري يف البنوك اإلسالمية وودائع التوفري يف البنوك التقليدية-3
 لتشجيعهم على االدخار والتوفري، يشترك يف أن كل منهما قد خصص هذا الوعاء بالنسبة لصغار املودعني           

كمـا أهنمـا    . كما يشتركان أيضا يف بعض األساليب التنظيمية كجعل حد أقصى للسحب وحد أدىن لإليداع             
هذا عموما  . يقيدان هذه الودائع وما يرد عليها من سحب أو إيداع يف شكل دفاتر شخصية تظهر لدى السحب                

  جل ما يتفقان عليه
  : أما أوجه اختالفهما

 بداية رغم عدم السماح للعميل بالسحب الفوضوي من احلساب يف كال البنكني ألنه خيضع لنظم معينة،                 فهي ،  
 للفقدان بسبب السحب، بينما تعمل البنوك التقليدية علـى          -عائد العميل - يعرض عائده   ال فإن البنك اإلسالمي  

  .حرمان العميل من تلك الفائدة اليت يفترض حصوله عليها عند سحبه
 يقوم باستثمار أموال العمالء يف الودائع االدخارية بإذن أصحاهبا عـن            – البنك اإلسالمي    – كما أنه    -

طريق املضاربة ويقسم مع املودع الربح بنسب يتفق عليها، وإن كانت خسارة فال شيء له وحيمل صاحب املـال                   
  .عبئها

خلاص وحلسابه ويلتزم بدفع فوائـد ثابتـة        أما يف البنك التقليدي فإنه يقوم باستغالل تلك الودائع بامسه ا          
  .دية جد جوهري بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقلي الفرق وهذا– أصحاب تلك الودائع –لعمالئه 

  الودائع حتت الطلب والشهادات البنكية: الفرع الثاين
  )ارياحلساب اجل(الودائع حتت الطلب : أوال

  ةمي الودائع حتت الطلب يف البنوك اإلسال-1
   الودائع حتت الطلب يف االقتصاد اإلسالميتعريف-

وهي املبالغ اليت يودعها أصـحاهبا يف البنـوك          ":من بني التعاريف اليت جاءت يف هذا املوضوع ما يأيت         
  .)2(" هلم سحبها كاملة يف أي وقت شاءوا دون أن حيصلوا على أي عائد أو فائدةكونوي

                                                           
  .3:ملحق رقم -1
   وأيضا664، ص شبريحممد عثمان : ة املعاصرة يف الفقه اإلسالمي املعامالت املالي-2
، 200حممود حممد بابللي، ص : ، املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية87حممد أمحد سراج، ص :  النظام املصريف اإلسالمي-

  .101فادي الرفاعي، ص : املصارف اإلسالمية
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ساب اجلاري، احلساب حتت الطلب، الوديعـة اجلاريـة،         احل: وللودائع حتت الطلب عدة مسميات فهي     
لدفع عند الطلب وودائع بـدون      االوديعة املتحركة، الودائع حتت الطلب، ودائع احلساب اجلاري، الودائع واجبة           

  .)1(تفويض باالستثمار أو كما مساها بنك ديب اإلسالمي
 كما سبق يف التعريف تتمثـل يف إيـداع          وال هتم التسمية هنا بقدر ما يهم املقصد من هذه اخلدمة، فهي           

ـ العميل مبلغ من النقود مع تعهد البنك بوضعه حتت طلبه أي أن ميكن العميل من السحب من نقـوده                     ىت وأىن  م
  . الودائع عائدا أو فائدة كمقابل هلا هذهشاء، وملا كانت كذلك فالبنوك عادة ال تعطي أصحاب

افة إىل حفظ املبالغ النقدية للعمالء إىل تيسري استعمال النقـود           وتتمثل أمهية هذا النوع من الودائع باإلض      
، كما أن احلسابات اجلارية متتاز أيضا بأهنا تؤدي وظيفة نقدية مهمة، حيث تعد أحـد                )2( محلها إىلدون اضطرار   

شـخص  أهم وسائل الدفع يف اجملال االقتصادي والتجاري، وأداة وفاء لتسوية الديون عن طريق نقل ملكيتها من                 
  .)3(آلخر باستعمال الشيكات والتحويل املصريف واملقاصة

طف أمهيتها على البنك بشكل أوضح وأبلغ من حيث أن املبـالغ            نع مبالغ الودائع حتت الطلب ت     أنكما  
داعات املسحوبة قد   ينها الذي يستغله املصرف يف نشاطاته املختلفة، بل إن اإل         م املتبقي   مناملستردة منها أقل بكثري     

ـ ا مـورد  هنا تشكل داعات اجلديدة مما يعين زيادة متواصلة حلجم هاته الودائع فإ         ين أقل من اإل   تكو  ا ضـخم ا مالي
 كأي مصرف آخر ويستخدم نـسبة مـن هـذه           )5(، ويقوم املصرف اإلسالمي هبذه اخلدمة     )4(بالنسبة للمصرف 

  .)7( بطلبات العمالءة مع مراعاة أن يبقى ما يفيترت حىت ال تظل املبالغ املتبقية مك)6(احلسابات
،  صفرا وملا كانت هذه الودائع جارية غري ثابتة ومن مثة عدم ثبات رصيدها الذي قد يصبح يف أي حلظة                 

  حتتسب، كما أن عدم ثباهتا جعل املصرف يتعامل معها حبذر، فال )8(فإن البنوك ال ترتب عليها أي عائد أو فائدة

                                                           
      htm.24/saham/fatawa/net.saaid://httpلشهراين حسني بن معاوي ا: حقيقتها-تكييفها احلسابات اجلارية-1
حممود بابللي، : ، وأيضا املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية360فكري أمحد نعمان، ص :  النظرية االقتصادية يف اإلسالم-2
  .104حممد الوطيان، ص : ، البنوك اإلسالمية200ص

   htm.24/saham/fatawa/net.saaid://httpحسن بن معلوي الشهراين : تكييفها- احلسابات اجلارية حقيقتها-3
  .203إبراهيم بن صاحل عمر، ص : النقود االئتمانية دورها وآثارها يف اقتصاد إسالمي: كذلك 
  .املكان نفسه: ورها وآثارها يف اقتصاد إسالمي النقود االئتمانية د-4
  .40عبد السميع املصري، ص : ، املصرف اإلسالمي علميا وعمليا360 ، ص املرجع السابق:  النظرية االقتصادية يف اإلسالم-5
  .101فادي الرفاعي، ص :  املصارف اإلسالمية-6
  .200 ،  ص املرجع السابق:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-7
، النظرية 200 ، ص املرجع السابق:  ضرورة حتميةةرف اإلسالميا، املص101 ، ص املرجع السابق:  املصارف اإلسالمية-8

، املصرف اإلسالمي علميا 87أمحد سراج، ص : ، النظام املصريف اإلسالمي360 ، ص املرجع السابق: االقتصادية يف اإلسالم
  .41 ، ص املرجع السابق: وعمليا
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كما أن استخدامها   "،  )2(ا يف التمويل الطويل واملتوسط األجل      وال ميكنه استغالهل   )1( يف خطته االستثمارية  
 يتسم باحلذر واحلرص حىت ال يتعرض البنك لصعوبات قد هتدد قدراته علـى              جيب أن يف األغراض قصرية األجل     

  .)3("الوفاء بالتزاماته حنو أصحاب هذه احلسابات
 -مناذج احلـساب اجلـاري    –تزامات  وألن العميل ساعة فتحه للحساب اجلاري يوقع على مجلة من االل          

، منها اخلدمات التابعة كتنفيـذ حـاالت النقـل          )4(واليت تضم توكيل البنك يف سائر العمليات املتعلقة باحلساب        
 العميـل عمـوالت مقابـل تلـك          عاتق ، فإن البنك يرتب على    )5(املصريف وتزويد العميل بالكشوفات الدورية    
، ويف مقابل ذلك هناك مـن البنـوك         )6(هد الذي بذله يف سبيل ذلك     اخلدمات، كي تغطي به نفقات وتعوض اجل      

 بنـسب مئويـة   حتسباإلسالمية من تدفع لعمالئها تشجيعا هلم جوائز من صايف أرباحها يقدرها جملس اإلدارة و      
  .)7(حسب مدة وقيمة الرصيد

ئمتها لألحكـام   البد أن ختضع للنظر الفقهي الدقيق الستخالص مدى مال        غري أين أرى أن هذه اجلوائز       
  :، وذلكالفقهية

) مقتـرض (،فالبنـك   )8( أن البنوك اإلسالمية إمنا تعاملت مع هذه اخلدمة على أساس أهنا عقد قـرض              -
 -غـريه  أو  ما يدل عليها جوائز أوعالوات     لاهلدية ك تشمل  -واهلدية اليت تكون مبناسبة القرض      ) مقرض(والعميل  

ومبا أن األمر كذلك فإهنا ال . ول عند الكالم عن شروط عقد القرضا يف الفصل األنفهي غري جائزة، كما سبق مع    
لفوائـد  ل ذريعة   ميكن أن تكون  -كما أراها –تلتزم بترتيب تلك اجلوائز مع تقييدها باملدة والقيمة لكل رصيد فهي            

  .الربوية
يدا عن أي    أن تراجع هاته البنوك اليت تسمت باإلسالمية هذا العمل حىت تستكمل مسريهتا بع             ىأرعليه ؛ و

  .زيغ أو شبهة
وأصبح عادة مستقرة أو أمرا متوقعـا       ) للجوائز على العمالء  (تكرر هذا التوزيع    "ذلك إذا   ع  وهناك من من  

  .)9(" شرط أو وعد ضمين مسبق ينطبق عليه حترمي الرباإىليأخذه املودع باالعتبار عند إيداع وديعة انقلب األمر 

                                                           
  .41ص ،عبد السميع املصري: ف اإلسالمي علميا وعمليا املصر-1
   .87، ص أمحد سراج:  النظام املصريف اإلسالمي-2
  .104حممد الوطيان، ص :  البنوك اإلسالمية-3
  .40، ص املرجع السابق:  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-4
  .131عبد اهللا الطيار، ص :  البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق-5
: ، النظرية االقتصادية يف اإلسالم50سعود بن سعد بن دريب، ص :  املعامالت املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها-6

  .360فكري أمحد نعمان، ص 
  .41، ص املرجع السابق:  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-7
  .87، ص املرجع السابق: يف اإلسالمي، النظام املصر201ص :  حممود بابللي: املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-8
  .154، 153مجال الدين عطية، ص :  البنوك اإلسالمية-9
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  ليدية الودائع حتت الطلب يف البنوك التق- 2
احلسابات اجلاريـة، وحـسابات الـشيكات       : تسمى الودائع حتت الطلب بعدة تسميات، فيطلق عليها       

، ذلك أن البنوك تعتمد     )2(، ويعد هذا النوع من أهم الودائع املصرفية يف البنوك التجارية          )1(وحسابات عند االطالع  
 احلسابات، دون دفع فوائد تذكر، وبالتايل       اضية واالستثمارية على مبالغ ضخمة من حصيلة تلك       قريف أنشطتها اال  

 بعد تقديره وفقا للخربة وباالستعانة باألرقام       -ثابتا–تفظ جبزء منها    حت، حيث   )3(فهي متول أنشطتها بأقل تكاليف    
  .، لالستجابة للطلبات)4(املاضية

    يف االقتصاد الوضعيتعريف الودائع حتت الطلب-
  :ها بينوردت عدة تعريفات، ومن 
ساب اجلاري باملصرف هو احلساب الذي يكون أحد طرفيه مصرف من املصارف يودع لديه احل" -

ومبا أنه حيق للعميل استرداد . )5("العميل مبلغا من املال، ويكون له احلق يف سحبه كله أو بعضه، مبجرد الطلب
لعميل الذي يقوم بدوره بتسوية وديعته مىت شاء، تعني على البنك أن يرصد مبالغ كافية يف خزانته، لدفع ما يطلبه ا

 وعادة ما يسلم البنك للمودع دفترا للشيكات هلذا )6(التزاماته عن طريق الشيكات أو أوامر النقل املصريف
، فاحلساب اجلاري ينشأ ألطرافه حقوقا متبادلة فإحدامها دائنا وهو من يقوم بالدفع يف حساب اآلخر )7(الغرض

، فيتلقى املدفوع ويسمى القابض، وعليه فإنه يطلق على احلقوق اليت تقيد يف ومسي الدافع، أما الطرف املدين
  .)8("املدفوعات"احلساب اجلاري اصطالح 

املدفوعات هي احلقوق اليت تكون للدافع على القابض، وجيب         ": تعريف املدفوعات يف احلساب اجلاري    
لطرفني، فإذا أودع العميل نقودا لدى البنك أعترب        قيدها يف احلساب، وتنشأ املدفوعات عن العمليات اليت تتم بني ا          

هذا املدفوع من العميل يدرج يف اجلانب الدائن للحساب، وإذا سحب العميل نقودا من البنك اعترب هذا مدفوعا                  
من البنك يقيد يف اجلانب املدين للحساب، وإذا رد العميل املبلغ الذي سحبه اعترب مدفوعا من العميل يـدرج يف                    

 فيصبح مدينا لعميله بثمنها يلهالدائن من حسابه، وإذا قام البنك خبصم أوراق جتارية أو بيع أوراق مالية لعم      اجلانب  
                                                           

  .65عبد احلميد، ص :  البنوك الشاملة-1
  634كمال طه والبارودي، ص : ، القانون التجاري58أمحد دغيم، ص :  اقتصاديات البنوك-2
  .66، ص املرجع السابق:  البنوك الشاملة-3
  .294 عبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص، ص : أسواق املال-4
بو ذياب وعبد أسليمان : قانون األعمال: ، وأيضا أنظر116، ص يسيصالح الدين الس:  اإلدارة العلمية للمصارف التجارية-5

  :، كما عرف يف كل من222اهللا البيطار، ص 
  .334قاسم وحممد الفقي، ص حممد : ، أساسيات القانون368هاين دويدار، ص :  مبادئ القانون التجاري-
التحويل املصريف هو العملية اليت يفرغ هبا املصرف مبلغا من حساب املودع، ويضيفه إىل : املصريف) التحويلي( أوامر النقل -6

  .250، ص املرجع السابق: حساب آخر، قد يكون للمودع نفسه أو لشخص آخر، وذلك بناء على أمر ، قانون األعمال
  .634 ، ص املرجع السابق: اري القانون التج-7
  .369، 368 ، ص املرجع السابق:  مبادئ القانون التجاري-8
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ويعترب هذا مدفوعا من العميل يقيد يف اجلانب الدائن حلسابه، وإذا اشترى العميل أوراقا مالية بواسطة البنك فإنـه                   
بنك يقيد يف اجلانب املدين حلساب العميل، وعلى ذلك فكـل            للبنك بثمنها ويعترب هذا مدفوعا من ال       ايصبح مدين 

عة نقدية أو سحب نقود أو اقتراض أو رد قرض أو خصم أوراق جتارية أو بيع ديعملية تتم بني البنك وعميله من و  
أو شراء أوراق مالية ينشأ عنها مدفوع جيب أن يقيد يف احلساب، وأيا ما كان سبب املدفوع، فإن الدافع هو من                     

سلم املدفوع والقابض هو من يتسلمه، ففي الوديعة النقدية يكون العميل هو الدافع والبنك هـو القـابض، ويف                   ي
  .)1("القرض يكون البنك هو الدافع والعميل هو القابض

من العميل نظري اخلدمات اليت يؤديها مبناسبة فتح احلساب ومسكه          ) مقابل(ويقوم البنك بتقاضي عمولة     
 وحىت  ،)3(وحتدد كل خدمة بعمولة خاصةهبا    ،)2(ملصرفية اليت جيريها العميل وتتعلق حبسابه اجلاري      وكذا العمليات ا  

  .)4(إذا مل يكن لديه رصيد كاف يف احلساب) أي العميل(إن مل تدفع له مقابل الشيك الذي وقعه 
ـ                ساب القـائم   وعالوة على تلك العموالت، يتقاضى البنك فوائد عن املبالغ اليت يدفعها العميـل يف احل

األصـل يف   "، بل اعترب أن     )5(بينهما، أي املبالغ اليت تقيد يف اجلانب الدائن حلسابه واجلانب املدين حلساب العميل            
احلساب اجلاري أن تنتج فوائد عن املدفوعات فيه بقوة القانون، ومن يوم قيدها يف احلـساب وتـستثين فوائـد                    

والغالـب أن   … من خطر جتميد الفوائد وتقاضي فوائد مركبـة       احلساب اجلاري كغريه من احلسابات املصرفية       
تسحب الفوائد لصاحل البنك بسعر أعلى من سعرها بالنسبة للعميل، ويعد الفرق فائدة إضافية تكون هي العمولة                 

   .)6("مبثابة مكافأة للبنك على خدماته
، كمـا أهنـا ال      )8(ع باقي الودائع   وإذا كانت فهي ضئيلة مقارنة م      )7( اجلارية ال تدر فوائد     الودائع غري أن 

 وإن كان املصرف ال يدفع فوائد على احلسابات اجلارية الدائنة إال            )9(تدفع من قبل البنوك إال إذا بلغت قدرا معينا        
  .)10(ة يف هناية كل شهرينإذا اتفق على دفع فائدة، ويتقاضى البنك على أرصدة حسابات العمالء املد

                                                           
  .613كمال طه والبارودي، ص :  القانون التجاري-1
، احلساب 224بوذياب، ص أالبيطار و: ، قانون األعمال430مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-2

  .63 -62، ص 3إلياس ناصيف، ج: قارناجلاري يف القانون امل
  4:ملحق رقم -3
  .67-66عبد احلميد، ص :  البنوك الشاملة-4
  .430، ص املرجع السابق: عمليات البنوك من الوجهة القانونية-5
عبد الغفار : أسواق املال.623طه كمال والبارودي، ص : القانون التجاري. 642السيد الفقي، ص :  القانون التجاري-6
  .66، ص املرجع السابق: ، البنوك الشاملة294ياقص، ص وقر

  .66، ص املرجع السابق: ، البنوك الشاملة294، ص املرجع السابق:  أسواق املال-7
  .634، ص املرجع السابق:  القانون التجاري-8
  .52سعيد سيف النصر، ص : دور البنوك التجارية يف استثمار أموال العمالء-9

  .127، ص سيصالح الدين السي: لمصارف التجارية وفلسفة العمل املصريف املعاصراإلدارة العلمية ل-10
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   الطلب يف البنوك اإلسالمية والودائع حتت الطلب يف البنوك التقليديةاملوازنة بني الودائع حتت- 3
إن مفهوم احلساب اجلاري أو الوديعة حتت الطلب واحد يف كال البنكني من حيـث إجـراءات فـتح                   

  .احلساب وكذا سريان عملياته، وأن البنك ليس له احلرية الكافية يف استخدام أو استثمار هذا النوع من الودائع
أن هناك اختالف جوهري، رغم عدم تواجده يف كافة البنوك من أن بعض البنوك التقليدية تتعامـل                 غري  

بالفائدة كما سبق التوضيح مع هذا النوع من الودائع، وهذا ماال يوجد يف البنوك اإلسالمية اليت تبتعد كليا عـن                    
  .الفائدة مهما كان نوعها ولو كانت ضئيلة كما تدعي البنوك التقليدية

  شهادات البنوك: انياث
   شهادات االستثمار-1

  شهادات االستثمار: ومن صور الودائع كذلك
   االستثمارتماهية شهادا-

وشهادة االستثمار كما هو واضح مـن امسهـا         ؛)1(سابات التوفري ح أنواع   دتعترب شهادات االستثمار أح   
ما تستغل الودائع من هذا النوع يف تنفيـذ         شهادة أو وثيقة تثبت حق صاحبها يف استثمار ماله ال بادخاره، وعادة             

  .)2(اخلطط التنموية القتصاد الدولة
 كما أهنا متتاز بسعر فائدة مرتفع جـدا إذا          )3(تتميز شهادات االستثمار بأهنا بداية تصدر لصغار املدخرين       

سترداد قبل هـذا     سنوات من تاريخ اكتتابه فيها، وإذا أراد اال        10 لـ   لالتزم صاحبها بعدم استردادها ألجل يطو     
 أشهر على األقل فإنه حيصل على فوائد بقدر املدة اليت أبقاهـا يف البنـك                6األجل، وال يكون له ذلك إال مبضي        

  .)4(ويالحظ أن هذا النوع من الودائع معفى من كل التزامات ضريبية أو رسوم دمغة
فري، استأذن البنـك أصـحاهبا يف       نستنتج أن شهادات االستثمار يف البنوك التقليدية عبارة عن ودائع تو          

 سنوات حىت يتحصلوا على أكرب قـدر        10تركها ملدة   بى بأمد أطول يف متلكها، إلغراء العمالء        ظاستثمارها ليح 
  .ممكن من العوائد

  أنواع شهادات االستثمار-
  .كما هو متعارف عليها لدى املتخصصني) جـ(، )ب(، )أ(هناك ثالثة أنواع من شهادات االستثمار 

  )جمموعة أ( الشهادات ذات القيمة املتزايدة -أ
يشتري املدخر الشهادة مع عدم حتصله على الفائدة اليت تستحق كل ستة أشهر، إمنا تضاف هذه الفوائد                 

ر سـنوات أو إذا أراد صـاحبها        عـش ألصل قيمة الشهادة وتربح هي األخرى، إىل أن ينتهي أجل الشهادة بعد             
  .ون املبلغ املأخوذ عبارة عن أصل الشهادة مضافا إليه الفوائد املركبةاستردادها قبل عشر سنوات، ويك

                                                           
  .296عبد الغفار وقرياقص، ص :  أسواق املال-1
  .20حممد توفيق سعودي، ص :  الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري-2
  .179مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-3
  .172ص ، املرجع نفسه -4
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  )جمموعة ب( شهادات استثمار ذات عائد جار -ب
أجل الشهادة عشر سنوات، ويتحصل املدخر على الفوائد كل ستة أشهر، وهنا تظل قيمة الشهادة كما                

رف له الفائدة على أساس أكرب سـعر هلـا   هي، دون زيادة، ولكي يشجع البنك العميل على مواصلة إيداعه، يص   
بافتراض إبقاء صاحبها مدة عشر سنوات، أما إذا أراد االسترداد قبل ذلك ويكون له احلق يف ذلك اعتبـارا مـن                     

  .لتزم برد جزء من سعر الفائدة مناسبي أشهر على ادخاره فيها فإنه يتمكن من ذلك و6مرور 
  )جمموعة جـ( جوائز تاستثمار ذا شهادات -ج

خيصص هذا النوع من الشهادات لصغار املدخرين وال يصرف هلا فوائد دورية، لضآلة  قيمتها، وحتسب                
جتـري  ) أشهر3(ة رصيد املدخرات املوظفة يف هذا النوع من الشهادات كل ربع سنة             مجلالفائدة املستحقة على    

  .)1(وز جبوائز معتربةيفعملية القرعة على أرقام الشهادات وملن خرج رقمه 
  )من صور الودائع( شهادات اإليداع -2
  :تعريفها-
 أو متضمنة شرط اإلذن، يصدرها البنك، ويشهد للكوهنا للحامهي وثيقة استثمار قابلة للتداول، "

  .)2("فيها أن مبلغا من املال قد أودع لديه ويتعهد أن يرده مع فوائده يف موعد استحقاق معني يف الوثيقة
، مث  1961أ سـنة    .م. حديثة ملعامالت الودائع املصرفية ظهرت أوال يف الو        وتعترب هذه الشهادات صورة   

، كمـا   )3( ولقابليتها للتداول ازدادت توسعا يف معامالت األوساط املصرفية        1966انتقلت بعدها إىل إجنلترا عام      
، )4 ()دة سـنوات   أشهر إىل ع   6(أهنا متتاز بإمكانية حتويلها إىل نقود، ورغم صدورها ألجل معني قد يتراوح بني              

  .)5(ويكون حتويلها إىل نقود عن طريق بيعها يف السوق املالية، كما ميكن رهنها للحصول على قرض مثال
رمبا يقـصد بنـسبة     (، مع بيان لسعر الفائدة      )تذكر فيها قيمتها  (تصدر شهادات اإليداع بالقيمة االمسية      

وتـاريخ  ) مبلغ اإليداع والفوائـد   (وتاريخ استحقاقها   ) الفائدة ألن سعر الفائدة يف شهادات اإليداع غري حمددة        
، )6( الشهادة ورقمها وكذا اسم البنك الذي أصدرها، مع مالحظة أن شهادات اإليداع تصدر مببالغ كبرية               إصدار

                                                           
حممد : الوظائف التقليدية للبنك التجاري: ، وأيضا175، 174مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-1

  .21، 20توفيق سعودي، ص 
  .177، ص املرجع السابق:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-2
  .18ص ، املرجع السابق:  الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري-3
  .177، ص املرجع السابق:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-4
  .18، ص املرجع السابق:  الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري-5
  .179، ص املرجع السابق:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-6
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، طاملا كان سعر الفائدة السائد يف السوق مرتفعا لعدم التزام البنـك بتحديـد               حلاملهاكما أهنا حتقق عائدا مهما      
 )1(دة مسبقا لتركه إىل تاريخ االستحقاق وحتديد سعر الفائدة على أساس السعر اجلاري يف السوقالفائ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
املرجع : الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري، 59سعيد سيف نصر، ص :  دور البنوك التجارية يف استثمار أموال العمالء-1

  .18 ص السابق
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التكييف الشرعي والقانوين للودائع :املبحث الثاين
  البنكية واملوازنة بينهما

  
  التكييف الشرعي للودائع البنكية:املطلب األول    

  
  ف القانوين للودائع البنكيةالتكيي:املطلب الثاين     
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 التكييف الشرعي والقانوين للودائع البنكية واملوازنة بينهما:املبحث الثاين
  

   البنكيةالتكييف الشرعي للودائع:     املطلب األول
  

  التكييف الشرعي للودائع ألجل وودائع التوفري :الفرع األول
كية بشأن ما يسمى بالودائع ألجل والودائع التوفريية؛ جند أن هنـاك            بالتتبع ملا جتري عليه التعامالت البن     

  .مجلة من الترتيبات اليت تعتمدها البنوك يف إدارة هاته اخلدمة
  . هلا أن هاته الودائع تدخل مباشرة يف ملكية البنك بعد تسلمه:وأوهلا
 وأهم تلك املوارد هـي الودائـع       البنك طبعا مؤسسة تنشط الجتذاب  املوارد املالية بشىت الوسائل            :ثانيا

 – امهنيأموال املس –، فبعد حصوله على الودائع يقوم خبلطها بغريها من األموال سواء كانت أمواله اخلاصة               النقدية
  .أم كانت أموال العمالء املودعني لديه

 شـىت    تلك األموال وتركها جامدة بل يقوم بتفعيلها  وحتريكهـا يف           حفظالبنك، ال يقوم مبجرد     : ثالثا
  .،وهذا يرجع لتملكه لتلك األموالاألنشطة اليت يضطلع هبا

  . وهلم بذلك حق السحب منها حسب ما مت االتفاق عليهاملودعنيالبنك يضمن رد أموال : رابعا
  يفية التعامل مع األموال اليت تودع يف البنوككهذا جممال عن 

دائع احلقيقية سواء يف الشريعة اإلسالمية أو        ولبيان صلة هذه التعامالت مع التعامالت اليت شرعت يف الو         
 تكون   احلقيقية  حبيث مل جند اختالفا بينهما يف حتديد ماهية الوديعة وشروطها فنجد أن الوديعة              الوضعي يف القانون 
  :كما يلي

  . بل يكون نائبا يف احلفظ فقط  إن امللكية ال تنتقل إىل املودع لديه-1
 تلك الوديعة فإذا هلكت لقوة قاهرة فال ضمان عليه ويكـون             حبفظ م إال  يد املودع يد أمانة وال يلتز      -2

  .هالكها على صاحبها
  . للمودع احلق يف استرداد وديعته مىت شاء-3

 ما جيري عليه العمل يف البنوك التقليدية فيما خيص الودائع ألجل وودائع التوفري جند                هذا مع  وباملقارنة بني 
  .غري فلك اآلخرأن كل واحد منهما جيري يف فلك 
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 استعماله هلا وضمانه هلا ينقل العقد مباشرة من مسمى الوديعـة         و فتملك البنوك للوديعة وخلطه هلا بأموال أخرى      
   كتب يف معامالت البنوكن، وهذا ما ذهب إليه أغلب م)1(إىل املواصفات ال تصدق إال على عقد القرض

أللفاظ واملباين، وقد سبق يف الفصل األول بيان حدود عقـد           ألن العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال ل       
  .القرض اليت سبق ذكرها هنا

ل القرض، حبيث يكون املودعـون      يرسو عليها أن اإليداع يف البنوك التقليدية، هو من قب         أفاخلالصة اليت   
عربة يف تلك التسمية إذ     ، وال   )2(مبثابة مقرض والبنك مبثابة املقترض وهذا التخريج قد اعتمده معظم فقهاء العصر           

نه مثال لو قال لصاحبه وهبتك هذا املال علـى أن           أقد سبق يف الفصل األول عند الكالم عن صيغة عقد القرض            
على ما مسيت به وما  عقد وفقا ملا قصدت إليه ال     ن هبة، ألن العقود ت     عقد ترده يل بعد مدة كذا فالعقد عقد قرض ال        

 كان يأيت إليه الناس ليودعوا أمواهلم عنـده، وال          -τالزبري بن العوام    "رد عن   يؤكد هذا التخريج أن األثر الذي و      
 بقبـول هـذه     τمنا كانوا يقصدون حفظ أمواهلم، ولكن مل يرض الزبري            إ ، و  τيقصدون بذلك مساعدة الزبري     

ال، لكن هـو    ": الودائع إال إذا أذنوا له بالتصرف يف هذه األموال، على أن يكون مضمونة عنده، فكان يقول هلم                
ـ ، فسمي هذا العقد سلفا، والسلف هو القرض، بالرغم من أن دائنيه مل يقصدوا إقراضه ملساعدته و                )3("سلف ا إمن

  .)4("قصدوا حفظ أمواهلم ال غري
وال عربة باالدعاء أن أصحاب هذه األموال قصدوا حفظها ومل يقصدوا قرضها ألن طبيعة العقود البنكية                

، وبالتايل فال خيار هلؤالء املودعني، فضال عن أن أغلبـهم ال  )6(بعض ال كما اعتربها )5(عقود إذعان من قبيل  هي  

                                                           
  .352حممد تقي عثمان، ص : حبوث يف قضايا فقهية معاصرة:  ارجع لـ-1
  .347، 346عبد العزيز املترك، ص :  الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية-
  .232سن عبد اهللا األمني، ص ح:  الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم-
  .441حممد الصاوي، ص :  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم-
  .92، 90حممد سراج، ص :  النظام املصريف اإلسالمي-
  .84حممد باقر الصدر، ص :  البنك الالربوي يف اإلسالم-
، 177عدد : ييت، جملة االقتصاد اإلسالميثسعد بن مسعد بن مساعد ال: "ديةالودائع املصرفية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصا" -

  .56، 53، ص 1995ديسمرب –هـ 1416، شعبان 15السنة
  .352حممد تقي العثماين، ص :  حبوث يف قضايا فقهية معاصرة-2
صلى اهللا –يتا مع النيب بركة الغازي يف ماله حيا وم:فرض اخلمس،باب:ابن حجر،كتاب:فتح الباري بشرح صحيح البخاري -3

  228،ص6،ج3129ووالة األمر،رقم-عليه وسلم
  .354، ص املرجع السابق:  حبوث يف قضايا فقهية معاصرة-4
 القانوين ههو العقد الذي يقتصر فيها أحد الطرفني على قبول ما يعرض عليه من شروط وال جيوز له من الوج:  عقد اإلذعان-5

علي علي :النظرية العامة لإللتزام:  واألخرى تذعن، أنظريفاإلرادتني غري متساويتني إحدامها متل، والفعلي مناقشة ما تضمنه العقد
  .26سليمان،ص

  .60حمفوظ لعشب، ص :  القانون املصريف-6
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يدري مآالت البنك عند إجراءه هلذه اخلدمة، وأنه يهدف لتحقيق زيادة ثرواته ومنائها بأضعاف أضعافها بتلـك                 
  .الودائع، وال يهدف حلفظ ودائع العمالء

 لبيان الطبيعة احلقيقية هلذا العقد إال أنه قد التـبس لـدى             هذا ورغم وضوح هذا املسلك الذي سلكناه      
 ثوب الشرعية، والعجيب أنه بعدما يقر بأنه قرض  -اإليداع–البعض هذا التخريج بل أراه أراد أن يلبس هلذا العقد           

 األمر حمـتم    وال جيوز بالتايل دفع فوائد عليه، يعود فيقول أنه اإليداع يف البنوك جائز مث يذهب إىل القول بأن هذا                  
تعـاىل   على أحكام اهللا     اجلرأة من   هوهذا ممن جيب أن حيذر منه ألن      . )1(وحنن مضطرون …علينا وال بد أن نصرب و     

ا               [ : اهللا تعاىل  ؛ وقد وصفه  اهب التعامل   والتساهل يف    ْن الرَِّب َي ِم ا َبِق َه َوَذُروا َم َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ
  .)2( ]ْؤِمِنيَنِإْن ُآنُتْم ُم

  لودائع حتت الطلبل التكييف الشرعي :الفرع الثاين
 وال أتطرق – )3(رغم أن معظم فقهاء العصر خرجها على أساس أهنا عقد قرض، وبالتايل تلحق بسابقاهتا

 وإذا كانت الوديعة النقدية"نه أ إال أن بعضهم خرجها على أساس أهنا وديعة حقيقية فورد –إلعادة الكالم هنا 
حتت الطلب، هي مبلغ يوضع لدى البنك ويسحب منه يف الوقت الذي خيتاره املودع، فإن ذلك كل ما يطلب يف 

 جمرى العادة حبسب - أن يتصرف فيهاإعتادوإذا كان البنك قد -الوديعة احلقيقية وال توجد أي شائبة يف ذلك 
دع وينسحب على إرادته فيفسرها على فإن هذا التصرف املنفرد من جانب البنك ال ميكن أن حيسب على املو

كما أن البنك –االجتاه من اإليداع إىل اإلقراض، فإرادة املودع مل تتجه أبدا يف هذا النوع من اإليداع حنو القرض 
 على حفظ الوديعة حتت الطلب بعكس – عمولة –مل يتسلم هذه الوديعة على أهنا قرض بدليل أنه يتقاضى أجره 

دفع هو عليها فائدة، وبدليل احلذر الشديد يف استعماهلا، والتصرف فيها من جانبه، مث املبادرة الوديعة ألجل اليت ي
 الطلب مما يدل على أن البنك حينما يتصرف فيها إمنا يفعل ذلك من موقف انتهازي ال يستند ندالفورية بردها ع

  .إىل مركز قانوين كمركز املقترض

                                                           
  .186-176عبد الكرمي اخلطيب، ص :  السياسة املالية يف اإلسالم وصلتها باملعامالت املعاصرة-1
  .278 ،يةاآل:  البقرة:سورة-2
  : الودائع التوفريية، أنظر و باإلضافة للمراجع السابقة يف تكييف الودائع ألجل-3
، حمرم 15، السنة 182حممد علي عبد اهللا، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد : "التكييف الشرعي حلسابات املصارف" -

  .39م، ص 1996يونيه–هـ مايو 1416
–هـ 1417، ربيع اآلخر 16، السنة185لقري، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد حممد علي ا: "احلسابات والودائع املصرفية"-

  .64م، ص 1996 سبتمرب –أغسطس 
، 15، السنة 175ييت، اجمللة االقتصادية اإلسالمية، العدد ثبسعودي ال: "الودائع املصرفية وأثرها يف تنشيط احلركة االقتصادية" -

  .م1995نوفمرب –هـ 1416مجادى اآلخره 
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 الضمين بداللة العرف فإن مثل هذا اإلذن ال يـصرف إرادة            إذن املودع بوعلى فرض أن البنك يتصرف      
ض األول، وأوجـد    غـر  إىل غرض آخر تابع لل     –وهو طلب حفظها    –املودع عن الغرض األساسي من الوديعة       
  .)1("العرف املصريف ملصلحة املصارف نفسها

  :وميكن أن جياب على هذا الرأي من عدة نواحي
يطلب يف الوديعة احلقيقية هو أن يسحب منها صاحبها مىت شاء، وهذا            أن كل ما    : وأبدأ مبا بدأه يف قوله    

 يف عقد الوديعة هو التزام احلفـظ        أن البند اجلوهري  وإن كان أحد بنود عقد الوديعة، إال أنه ال يشملها كلها، إذ             
ببقاء العقد وديعة   بدون تصرف فيها مع التزام الرد حني طلبها، ومادام هناك إخالل بالبند األول فال جمال للتسليم                 

  .إمنا احلاصل أن ال حمالة لدخول العقد يف مسرى آخر
ن عمل البنك هذا ال ينـسحب       أ و -وحاكم ذلك العادة  –ن اعتياد البنك على التصرف فيها       أمث يقول ب  

ىل على نية املودع وال يتحول عقد اإليداع تبعا له، ما دام املودع مل يقصد القرض، وكذا أن نية البنك مل تتجـه إ                      
  ). التوفرييةأو  ألجل (االقتراض ألنه يأخذ عمولة على الودائع ألجل عكس الودائع السابقة 

والذي ظهر يل من هذا الكالم أن صاحبه قد تأثر إىل حد بعيد بالنظرية القانونية اليت جعلت من الوديعة                   
ملقترض أو املودع واملـودع لديـه،       ، وميزت بينها وبني القرض مبا تتجه لديه نية املقرض وا           حقيقية ةالنقدية وديع 

 من اعتمدها من    -لألسف الشديد - إال أن هناك   )2(رف هبا حىت لدى القانونيني    تلت ومل يع  ضورغم أن النظرية قد     
  املسلمني ؟

املعروف عرفا كاملـشروط  " الفقهية اليت تقول القاعدةلحديث عن ل ينمث إن القول باعتياد البنك فهذا جير 
ـ    ذا مت استعماهلا  عرضا أي بدون االستعمال األصلي مبعىن أن الوديعـة               والوديعة إ  )3("شرطا  ال  ظإذا قـصد احلف

، فإهنا تكون وديعة أما إذا كان الغرض من اإليداع هو االستعمال ال احلفظ فالعقد يتحول كما بينت                  االستغالل  
  . من هذا الفصلبحث األولذلك يف امل

 فهذا كـاف    –ولو على سبيل احلذر     –اله لتلك الودائع    كما أن نية البنك قد توضحت من خالل استعم        
 وال   للوديعة ترجم بعد استعماله   قد لفاظ، فقصده لأللعد العقد ضمن عقود القرض ال الودائع، والعربة للمقاصد ال           

  .حاجة لنا بتغطية املرامي اليت رمسها البنك بعد نشاطه يف هاته اخلدمة
 فوائد  رتب وهناك من البنوك من ت      مقابل ذلك  ته بأخذ العمولة  وباإلضافة إىل ذلك فإن البنك مقابل خدما      

  )4(لعمالئها يف احلساب اجلاري

                                                           
  .234، 233حسن عبد اهللا األمني، ص : الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم -1
  . تعاىلكما سنبينه فيما بعد عند احلديث عن التكييف القانوين هلا بإذن اهللا -2
  .99ابن جنيم،ص: مذهب أيب حنيفة النعمانىاألشباه والنظائر عل -3
، ربيع اآلخر 16، السنة 185العدد :  االقتصاد اإلسالميلة، جميلي القرحممد ع: " احلسابات والودائع املصرفية"-4

  .م1996 سبتمرب – أغسطس -هـ1417
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 الواضحة، أخلص إليه اآلن أن الوديعة حتت الطلب عقد قرض وال ميكن التملص من هذه احلقيقة                 ،والذي
  .)1(وهذا ما أكده أيضا بعض املعاصرين

  البنكيةلشهادات لالتكييف الشرعي :الفرع الثالث
 لنا أهنا تنطبق على عقد القـرض بالفائـدة         يظهرإن النظر إىل شهادات االستثمار، من حيث إنشائها والتعامل هبا           

 يف أن البنك يأخذ من صاحب السند ماال، على أن يتعهد برده الحقا مع ما                 صورهتا، فشهادات االستثمار تتمثل  
املئوية على رأس املال وتكون تلك الفوائد حبسب املدة         يعود عليها من نسب معلومة من الفوائد اليت حتدد بالنسبة           

 تلك الشهادات ويقوم باسـتثمارها يف نـشاطاته، إذ ال    مبالغفيتملك البنكة،اليت حيتفظ البنك فيها بقيمة الشهاد  
  .يعطي تلك الفوائد جمانا بل مقابل استعماله هلا

ع ما ترتب عليها من فوائد فهذا جازم        ومن ذلك، فتملك البنك لقيمة تلك الشهادات مع تعهده بردها م          
 حىت ولو تغريت األمسـاء ألنـه        )2(أن التخريج الفقهي السليم والراجح هلا أهنا من قبيل عقد القرض الربوي احملرم            

، ومع ذلك فهناك مـن      )3("العربة يف العقود باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين       "وكما تقول القاعدة الفقهية أن      
  .)5( إال أنه تعرض النتقادات كثرية وقوية أبطلت دعواه)4(جازة شهادات االستثمارذهب إىل إ

ـ ( أما الفئة    )6 ()ب(و) أ(ولإليضاح أكثر، فقد اتفق العلماء على حترمي شهادات االستثمار من فئة             ) جـ
 فالبنـك حيـسب      امليسر، وقد مجعت بني الربا   "، إال أن الراجح أهنا      )7(فهناك من أجازها بشروط   ) ذات اجلوائز (

الفائدة الربوية على جمموع قيمة هذه الشهادة مث ال يوزعها على أصحاهبا نظرا لضآلة املدخرات يف هذا النـوع،                   
األمر الذي قد ال متثل الفائدة بالنسبة هلم إغراء يذكر، ولكنه يقامر هبا فيما يسمى بالسحب العلين حبيث يعطـي                    

ين، فالبنك يف هذا النوع يقامر بالربا ليجمع للمتعاملني هبذه الـشهادات            الفائز ما خيصم من الربا وما خيص اآلخر       
  .)8("من الربا وامليسر

                                                           
  .353حممد تقي عثمان، ص :  حبوث يف قضايا فقهية معاصرة-1
ة مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيل"، 96، 94أمحد بن حممد اجلليل، ص :  سندات االستثمار وحكمها يف الفقه اإلسالمي-2

، ربيع الثاين )101(، العدد 9ة االقتصاد اإلسالمي، سنة ليوسف القرضاوي، جم: "مفيت مصر بشأن شهادات االستثمار
، املعامالت املالية 350عبد اهللا املصلح وحممد الصاوي، ص : ال يسع التاجر جهلها، م6م، ص 1989هـ نوفمرب 1409

حممد : ، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم223حممد عثمان شبري، ص : املعاصرة يف الفقه اإلسالمي
  .500صالح الصاوي، ص 

  .407، ص 1مصطفى الزرقا، ج:  املدخل الفقهي العام-3
  .203-174حممد سيد الطنطاوي، ص : مها الشرعيةا معامالت البنوك وأحك-4
يوسف القرضاوي، جملة االقتصاد اإلسالمي، سنة : "ت االستثمارشهادابشأن ة لفتوى فضيلة مفيت مصر دئ مناقشة علمية ها"-5
  .9، ص 1989هـ نوفمرب 1409، ربيع الثاين )101(، العدد 9
  .25 ص املرجع نفسه -6
  .املكان نفسه -7
  .352عبد اهللا مصلح، حممد الصاوي، ص :  ما ال يسع التاجر جهله-8
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  التكييف القانوين للودائع البنكية :ملطلب الثاين         ا
  

  )ألجل،التوفري،حتت الطلب(التكييف القانوين لعقد الوديعة النقدية:الفرع األول
وديعة النقدية أظهر اختالفا بينا بني عدة اجتاهات ترى كـل منـها أن              عة القانونية لعقد ال   يإن حتديد الطب  

  : اآلتيةيف ثالث نظرياتل تلك االجتاهات الوديعة النقدية تندرج ضمن نظريته، وميكن إمجا
  :الوديعة باملعىن الدقيق: النظرية األوىل

التزام البنك حفظ الوديعـة  ترى بأن الوديعة النقدية هي نفسها الوديعة املعروفة قانونا، من حيث وجوب          
  .وردها بذاهتا وعدم التصرف فيها، وكذا عدم مسؤولية البنك عند هالك الوديعة بقوة قاهرة

، فالبنك ال يلتزم حبفظ الوديعة إمنا يلتزم برد مثلها، وهو مسؤول            االجتاهإال أن املمارسة الفعلية تنقض هذا       
  .)1(هي وديعة عادية) البنكية(جه لقول بأن الوديعة النقدية عن رد الوديعة ولو هلكت بقوة قاهرة وعليه فال و

  الوديعة الشاذة أو الناقصة: النظرية الثانية
يرى أصحاب هذا االجتاه أن الوديعة البنكية هي وديعة ميتلك الوديع املال املودع ويلتزم فقط برد مثلـه،                  

 الوديعة وهي بذلك وديعة من نوع خـاص         -عني-وبالتايل خالفت الوديعة العادية اليت تلزم باحلفظ والرد لذات        
  .)2(يطلق عليها الوديعة الشاذة أو الناقصة

وحىت جيتنب أصحاب هذا الرأي املأزق الذي جيعلهم يقرون بأنه عقد قرض، قالوا بالتمييز بني الوديعـة                 
رض األساسي هـو    الناقصة والقرض عن طريق الوقوف على نية املودع، فإذا انصرفت هذه النية إىل أن يكون الغ               

فالعقد وديعة، وإال فهو قرض، كما أهنم يضعون دالئل تلك النية، فمىت مل يشترط أجل للـرد أو                 … حفظ النقود 
  .مىت مل يتقاضى املودع إال بفائدة زهيدة أو أال يتقاضى فائدة أصال، فهذا دليل على أن املودع أراد الوديعة

ئدة جمزية فهذه قرائن على أن نيـة املـودع انـصرفت إىل             أما إذا اشترط أجال للرد أو تقاضي املودع فا        
  .)3(القرض

وواضح أن هذا الرأي غري سليم من كل وجوهه، ذلك ألن اإلذن يف االستعمال إذن يف نقل امللكية، وإذا                   
، وبالتايل فإن هذا كاف إلخـراج الوديعـة يف          عينهمت االستعمال مت استهالك عني املال ال مناص من رد بدله ال             

أنه ال حمل للتمييز بني الوديعة الناقصة والقرض، فما دام          "فها اجلوهري وهو حفظ العني وردها بذاهتا لذا ورد          وص
املودع يف الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء املودع إىل املودع عنده ويصبح هذا مدينا برد مثله، فقـد فقـدت                    

  .)4("ه، واختلطت اختالطا تاما بالقرضالوديعة الناقصة أهم مميزة للوديعة، وهو رد الشيء بعين
                                                           

  .637كمال طه وعلي بارودي، ص : ، القانون التجاري39 عوض، ص مجال الدين:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-1
، القانون 638، 637، ص املرجع السابق: ، القانون التجاري40، ص املرجع السابق:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-2

  .255مراد منري فهيم، ص : ، القانون التجاري665حممد الفقي، ص : التجاري
  .756، ص 7عبد الرزاق السنهوري، ج: انون املدين اجلديد الوسيط يف شرح الق-3
  .758 ص املرجع نفسه -4
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  .)1(وبالتايل كان لزاما استبعاد الوديعة الناقصة واللجوء لفكرة القرض
  عقد القرض: النظرية الثالثة

ـ                 ن أيرى أصحاب هذا االجتاه بعد حتليل كيفية التعامل مع الودائع النقدية يف البنوك، والتزامات املقرض ب
  .اديعة النقدية، حيث يلتزم البنك برد مثلها، ويتملكها ويتحمل تبعا هالكه على الواعقد القرض ينطبق متام

وهو املعتمد يف القانون اجلزائري، وبالتايل حسم الرتاع يف طبيعـة الوديعـة             ، )2(وهذا هو الرأي الراجح   
ا يـستهلك،   إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مم          : " من القانون املدين   596النقدية فجاء يف م     

  .)3(" مأذونا له يف استعماله اعترب العقد قرضا لديهوكان املودع
من قانون النقد والقرض اجلزائري قد صرحت  بأن الودائع البنكيـة تنطـوي علـى إذن                 67كما أن م  

  .باستعماهلا 
  :)شهادات األستثمار ،شهادات األيداع(التكييف القانوين للشهادات البنكية:الفرع الثاين   
دة االستثمار عبارة عن ورقة تثبت احلق يف املبلغ املودع لدى البنك وديعة خاضعة لنظام القـرض،                 شها

  .)4(وبعبارة أخرى تظهر هذه الورقة قرضا من العميل للبنك
كما أن شهادة اإليداع تعترب عقد قرض متاما كشهادة االستثمار، فهما صورتان للودائع املصرفية، وهذه               

 )5(بقعبارة عن قروض كما س
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

                                                           
  .41مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-1
، عمليات البنوك من 666حممد الفقي، ص : ، القانون التجاري256مراد منري فهيم، ص :  القانون التجاري العقود التجارية-2

  .639، 638كمال طه وعلي البارودي، ص : ، القانون التجاري41 ص املرجع السابق: انونيةالوجهة الق
  . القانون املدين اجلزائري-3
حممد توفيق سعودي، : ، الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري172، ص املرجع السابق:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-4

  .20ص 
  .178، ص املرجع السابق: القانونية من الوجهة بنوك عمليات ال-5
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  املوازنة بني التكييف الشرعي والتكييف القانوين للودائع النقدية والشهادات البنكية:املطلب الثالث
  

  املوازنة بني التكييف الشرعي والتكييف القانوين للودائع النقدية: الفرع األول
وديعة شاذة أو أهنا وديعـة      –ة  رغم احملاوالت السابقة الذكر لرجال القانون عند تكييفهم للوديعة البنكي         

فإن القوانني اليت شرعت هلذا الغرض قد جعلته من قبيل عقد القرض ؛وهداما اتفق عليه كل من التكييف                  -حقيقية
الشرعي والتكييف القانوين، وهو العقد الوحيد األكثر مالئمة ألوصاف الوديعة البنكية وهومامت األخذ بـه مـن                 

  طرف القانون اجلزائري 
 بني كل من التشريعني أن القانون الوضعي يصبو إلخراج          ا االختالف الذي أحمله وأراه فارقا أساسي      إال أن 

وبالتايل فهو يهدف إلعطاء البنـك كافـة        . )1 (376 قانونا حسب م   ةالبنك من ورطة جرمية خيانة األمانة اجملرم      
  الضمانات القانونية يف أعماله 

اول والتعامل باألموال الربوية فهو يصبو إلبعاد العميل والبنـك          أما التكييف الشرعي فهو يرمي لعدم التد      
    من وحل الربا والفوز بالتايل برضا اهللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة فهو األكمل واألصلح

  :املوازنة بني التكييف الشرعي والتكييف القانوين لشهادات االستثمار:الفرع الثاين
الوضعي على اعتبار أن شهادات االستثمار هي من قبيل القرض،          يتفق كل من الفقه اإلسالمي والقانون       

ومادامت البنوك ترتب فوائد مضمونة على رأس املال فيها فهو قرض ربوي ال جيوز التعامل به وجيـب اسـتبداله      
 كُْنـُتمْ  ِإنْ الرِّبا ِمَن َبِقَي َما َوذَُروا اللََّه اتَّقُوا آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها  َيا[:مبعامالت تبتعد به عن الربا فاهللا تعاىل يقول

  .)2 (] ُمْؤِمِنَني
  :ي لشهادات االستثماررعالبديل الش

أو " ارضـة قبـسندات امل  "أقر جممع الفقه اإلسالمي ما ميثل بديال شرعيا ملثل هذه املعامالت هبا يسمى              
  ".صكوك املقارضة"األصح 

 القيمة تسجل بأمساء أصحاهبا وميلكـون هبـا         وصورهتا أن جيزأ رأس مال املشروع إىل وحدات متساوية        
حصصا شائعة يف رأس املال مث تطبق أحكام عقد املضاربة على هذه العالقة فيشارك رأس املال يف الربح بالنـسبة                    

ـ  ": هياواملضاربة عموم)3(املتفق عليها ويتحمل اخلسارة يف حالة خسران العامل جهده       ل ذاالتفاق بني طـرفني يب
 بينهما  -املال-ويبذل اآلخر جهده ونشاطه يف االجتار والعمل هبذا املال على أن يكون ربح ذلك             أحدمها فيه ماله    

اخل، وإذا مل تربح الشركة مل يكن لصاحب املال غـري           … على حسب ما يشترطان من النصف أو الثلث أو الربع         
 خسرت الشركة فإهنا تكون     رأس املال وضاع على املضارب كده وجهده، ألن الشراكة بينهما يف الربح، أما إذا             

                                                           
   .قانون العقوبات اجلزائري -1
  . 278 اآلية: سورة البقرة-2
جهاد عبد اهللا : ، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة357، 353 املصلح، حممد الصاوي، ص  اهللاعبد:  ما ال يسع التاجر جهله-3

  .500حممد الصاوي، ص : مية وكيف عاجلها اإلسالم، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسال451ر، ص حسني أبو عومي



 -103-

ألن القاعدة الفقهية   )1("على صاحب املال وحده وال يتحمل عامل املضاربة شيئا منها مقابل ضياع جهده وعمله             
  .)2("الغرم بالغنم":أنتقول 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

                                                           
، 1416، حمرم 15، السنة 182حممد علي عبد اهللا، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد : " التكييف الشرعي لعمليات املصارف"-1

  .65م، ص 1996 يونيه -مايو
 . 343علي أمحد الندوي، ص :  القواعد الفقهية-2
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  فتح االعتماد واالعتماد املستندي:املبحث الثالث
  
  

عتماد املستندي يف البنوك فتح اإلعتماد واإل:املطلب األول
  اإلسالمية

  
  فتح اإلعتماد واإلعتماد املستندي يف البنوك التقليدية: املطلب الثاين

  
التكييف الشرعي والقانوين لفتح اإلعتماد واإلعتماد :املطلب الثالث

  املستندي يف البنوك التقليديةواملوازنة بينهما
  

  خطابات الضمان:املطلب الرابع
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  نديت فتح االعتماد واالعتماد املس:ث الثالثبحامل
  

  ندي يف البنوك اإلسالميةتفتح االعتماد واالعتماد املس: املطلب األول      
  

  فتح االعتماد يف البنوك اإلسالمية: الفرع األول
 على ما يسمى بفتح االعتماد من ضمن اخلـدمات البنكيـة يف             - حسب إطالعي  –الواقع أنين مل أعثر     

، وتـدرج مجيعـا يف      )1(إلسالمية، عدا ما ملح به بعض املهتمني مبوضوع املعامالت البنكيـة اإلسـالمية            البنوك ا 
، حيث جيمع هلا بالتجارة الداخلية، وتكون مجيعا حتت معامالت املشاركة اإلسالمية حسب             يةندتاالعتمادات املس 

بول يف النظر الفقهي وبالتايل فهي إن اعتمدته        االتفاق على أنواعها ذلك أن فتح االعتماد باملفهوم التقليدي غري مق          
  .فقد ناقضت األسس اليت هنضت عليها

 بعد  –غري أن مفهوم االعتماد هذا جنده قد مورس وميارس يف البنوك اإلسالمية، وصورته أن يقوم العميل                 
د قيام املسؤولني بدراسة  بالتقدم لدى املصرف ويطلب التمويل الالزم، وبع     –اتصاله باجلهة اليت يريد املتاجرة معها       

الطلب واستيفاء االستعالمات عن العميل ومعرفة مدى جناحه يف أعماله ومسعته يف السوق وحبث مركـزه املـايل                  
 وغريهـا مـن     – يدعاملـة  إن مارس مشروع تطلـب       –والضرييب وسداده للتأمينات االجتماعية على عماله       

ال لضمان جديته يف املعاملة، ويـصبح تكييـف    املصته يف رأساالستعالمات وبعد املوافقة، يلزم العميل بسداد ح 
فهناك العديد من أنواع املشاركة والطرق الـيت تتنـوع          )2("شركة عنان "أو  " شركة أشخاص "العقد الشرعي أنه    

  )3(لتغطية حاجات اجملتمع واألفراد من مجيع الوجوه
  االعتماد املستندي يف البنوك اإلسالمية: الفرع الثاين

مستورد لصاحل مصدر يتعهد فيه املـصرف     ) لطلب(هو تعهد كتايب يصدر من املصرف كطلب         ":تعريفه
  .)4(" مرفقا هبا مستندات الشحن إذا قدمت مطابقة لشروط االعتمادمستنديهبدفع أو قبول كمبياالت 

التجارية إىل  تعد االعتمادات املستندية من أساسيات التجارة اخلارجية، وبالتايل فهي خاضعة إلمتام دورهتا             
 إىل جانب القوانني والقرارات احمللية كقوانني مكملـة         )5(مراسالت دولية لذا فهي منظمة بالالئحة العاملية املعروفة       

  .للنظام الدويل

                                                           
، املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم، نور الدين عتر، ص 116 حممد أمحد سراج، ص : النظام املصريف اإلسالمي-1

40  
  .56عبد السميع املصري، ص :  املصرف اإلسالمي علميا عمليا-2
  .119، 117، ص املرجع السابق:  املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم-3
  .57، ص املرجع السابق: يا املصرف اإلسالمي علميا وعمل-4
  .5: رقم ملحق-5
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وقد استعارت البنوك اإلسالمية هذه املعامالت، بعد أن خلصتها من شوائب الربا، حبيث سامهت بـذلك    
  .)1( ما ختطه األحكام الشرعيةيف متويل التجارة اخلارجية، وفق

إسهام العميـل يف تغطيـة هـذا         حبسب   ة املستندي ات  االعتماد   من ع عدة أنوا   جتري البنوك اإلسالمية   و
  :االعتماد

   القسم األول-1
 من قيمـة    )2( ميلكه العميل يف البنك غري كاف إلمتام الصفقة فيكون مبثابة هامش            الذي أن يكون الرصيد  

، ويكون التمويل يف هذه احلالة )3(نك بدفع باقي قيمة االعتماد عند تقدمي املستندات من املصدر         االعتماد، ويقوم الب  
  : التاليةاألسس حبيث تكون الشراكة بني املصرف والعميل على غالبا)4(قائما على أساس املراحبة

  . العميل شريك بالعمل وجبزء من رأس املال-أ
  . املصرف شريك بباقي رأس املال-ب
لعميل نسبة مقابل العمل من صايف الربح، ويوزع الباقي بينه وبني املصرف بنسبة حـصص رأس                 ل -جـ

  .)5(املال وذلك حسب شروط العقد املربم بينهما
   القسم الثاين-2

أن يكون للعميل رصيد كاف لسداد قيمة االعتماد، ويف هذه احلالة يكون دور البنك كوكيل عن عميله،                 
ماد للمصدر، وما دام االعتماد مغطى بالكامل فإن البنك ال يأخذ شيئا سـوى عمولـة                فيقوم بتحويل قيمة االعت   

  .)7( هنا على أساس الوكالة بأجرساطته وجيري و)6(الفتح واملصاريف الفعلية األخرى كالربقيات مثال
 مبدأ التخفيـف علـى       و كما يراعى أن يكون أجر فتح االعتماد خاضعا للعرف التجاري ومبا يتناسب           

  .)9( عليها من الناحية الشرعيةغبار عند تأييده هلذه اخلدمة من أهنا ال)8(اس، وهذا ما جاءت به توصيات املؤمترالن

                                                           
  .285حممد عثمان بشري، ص : املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي-1
 موسوعة املصطلحات -نسبة معينة من قيمة االعتماد، واهلامش التجاري هو نسبة من قيمة الربح عند الشراء، أنظر:  هامش-2

  .261حسني عمر، ص : االقتصادية
  .60عبد السميع املصري، ص : ملصرف اإلسالمي علميا وعمليا ا-3
  .285حممد عثمان بشري، ص :  املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي-4
  .61، 60، ص املرجع السابق:  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-5
  .59، ص املرجع نفسه -6
حممود بابللى، : ، املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية285، ص املرجع السابق:  املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي-7
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   القسم الثالث-3
ه كاملة، مث يعيـد بيعهـا       تأن ال يكون للعميل رصيد لسداد قيمة االعتماد، وهنا يقوم البنك بسداد قيم            

 تعهد العميل أن يشتريها من املصرف مىت وصلت مليناء الوصول أو            للجميع على أساس بيع املراحبة وهذا طبعا بعد       
ملستندات ملكية البضاعة،   " وكيل املصرف اإلسالمي  "مىت وصل ما يدل على استالم املصرف املراسل يف اخلارج           

  .)1(ويكون العميل هنا منفذا لوعده بشراء البضاعة بعد استالمها حسب اتفاقه مع املصدر
  : على النحو التايل)2(د على أساس املراحبةويتم فتح االعتما"
 يأيت العميل طالب فتح االعتماد وفق عقد املراحبة ولديه عرض حمـدد بالبـضاعة املعنيـة حـسب                   -1

  .مواصفات معينة
 يطلب العميل من البنك اإلسالمي أن يشتري له هذه البضاعة حبسب السعر املعروض وذلك علـى                 -2

  .شتري هذه البضاعة بالدين غالبا بربح متفق عليه أيضا مع واقع التكلفةأساس تعهد اآلمر بالشراء بأن ي
 فإذا وافق البنك على الطلب فإنه يقوم بفتح االعتماد وشراء البضاعة، وتدخل البـضاعة يف ملكيـة                  -3

 )3("البنك وضمانه إىل أن يسلمها إىل املستورد بعد بيعها له بسعر أعلى، ويكون البنك قد استفاد فرق الـسعرين                  
  ).سعر الشراء وسعر البيع(

  :القانون املنظم لعالقات االعتماد املستندي
واملـصدر  ) فاتح االعتماد (والبنك  ) طالب فتح االعتماد  (ل  يالعم: إن أطراف االعتماد املستندي تتمثل يف     

موعـة قواعـد    ، والقانون الذي ينظم العالقات السابقة هـي جم        )املفتوح عليه االعتماد  (والبنك املؤيد   ) املستفيد(
لألسـف  :"  بقوله ةقد صرح بعض املتخصصني يف املعامالت املالية، بشأن هذه الالئح         و، )4(وعادات جتارية دولية  

   )5("حتضر عليها التعامل بالربااليت  البنوك اإلسالمية واعليهالشديد مل تراع أيا من املبادئ اليت قامت 
حبيث تعد هذه العالقـة     ) البنوك املراسلة (ه من البنوك التجارية     وأركز احلديث هنا عن عالقة البنك اإلسالمي بغري       

مشكلة فعلية تترصد لعملية فتح االعتمادات املستندية يف البنوك اإلسالمية، اليت تريد إبراء معامالهتا من الفوائـد                 
 )6( فتح االعتمـاد   حيتسب على البنك احمللي الفوائد على عملية      ) املراسل األجنيب ( البنك اخلارجي    أنالربوية، ذلك   

  . )7(هذا مما أدى بالبعض بالقول بضرورة إقامة عالقات ودية مع البنوك األجنبية تقوم على أساس الودائع املتبادلة
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ن يودع البنك اإلسالمي مبلغا من املال لدى بعض البنوك األجنبية بدون فائدة مع اإلذن باسـتعماهلا،                 أب"
 بل لقد اعتمد هـذا األسـلوب يف         )1 (.."عتمادات املستندية جرت مقاصة   فإذا احتاج البنك اإلسالمي لعملية اال     

  .)2(بعض البنوك اإلسالمية بالفعل
إىل أن  وز حدوده العلمية والشرعية خاصة، فذهب       اومما يدعو إلثارته ودحضه ما ذهب إليه البعض ممن جت         

 البلد ةيسد ضروراخلارجي وادعى لذلك بأنه  للبنوك اإلسالمية دفع فوائد ربوية على املبالغ اليت يدفعها البنك   أجاز
  .!؟؟ )3(للبضاعة

رز أكثر، فالربا ال    تفهنا أقول هذا اجتراء عظيم فأي ضرورة تتحدث عنها؟ وقد كان األحرى بك أن حت              
ضرورة إقامـة   إىل   اهلمم وأن تدعو     ضمناقشة وال جدال فيه وال ضرورة تزعمها حلله، وكان األجدر بك أن توق            

نتاج يف ميادين الصناعة والزراعة وغريها لكي توجد الدول اإلسالمية يف داخلها ما حتتاج إليه مـن                 أسس متينة لإل  
السلع واخلدمات وأن تدعم البنوك اإلسالمية فيما بينها وأن تتوسع البنوك اإلسالمية وتفتح هلا فروعا يف اخلـارج                  

  .حىت تتخلص من هذه املعضلة
وك اإلسالمية لكي تفرض نفسها وتوجد هلا مكانة تربز من خالهلا           ومن ناحية أخرى، عليك أن توجه البن      

ـ             إال  )4("الضرورة تبيح احملظور  " معاملها وتتعامل مببادئها دون مساواة واستسالم مث تتذرع جبوازه للضرورة نعم ف
 اليت ألجلها    وأبدا ال أرى أن املعامالت من هذا النوع خيضع للضرورة امللحة           )5("ر بقدرها د الضرورة أيضا تق   "أن

 .نبيح الكبائر
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  فتح االعتماد واالعتماد املسندي يف البنوك التقليدية: املطلب الثاين        
  

  فتح االعتماد يف البنوك التقليدية: الفرع األول
عقد فتح االعتماد هو عقد يتعهد البنك مبوجبه أن يضع مبلغا نقديا حتت تـصرف عميلـه،                   " :تعريفه

ألخري أن يقوم بسحب املبلغ كله أو بعضه خالل مدة معينة، ويلتزم العميل يف مقابل ذلك برد املبلغ الذي           ويكون ل 
  .)1("يستخدمه مضافا إليه الفوائد والعمولة واملصروفات املقررة وفقا التفاق الطرفني أو للعرف

 يتم وضعه حتت تـصرف      كون بصدد عقد فتح اعتماد وليس بالضرورة أن نقبض النقود فعليا، إمنا مبا            نف
العميل، وبناء على ذلك ال يلزم العميل بسحب كامل مبلغ االعتماد، بل له أن يسحب ما أراد منـه فقـط، وال                      
يلتزم إال بدفع الفوائد عن املبالغ اليت أخذها، أما بالنسبة للعمولة فهو مطالب هبا حىت وإن مل يقم بسحب املبلـغ                     

  .)2(كامال
تماد املفتوح كما يشاء، إما بقبض املبلغ نقدا أو بسحب شيكات أو كمبياالت             ويستفيد العميل من االع   "

وكثريا ما يقترن فتح االعتماد حبساب جار يقيد فيه املبلغ املوضوع حتـت      … عليه أو بإصدار أوامر النقل املصريف     
رتبـاط فائـدة   تصرف العميل، وحينئذ يرتبط العقدان عقد احلساب اجلاري وعقد فتح االعتماد وحيقق هـذا اال              

مزدوجة للعميل وللبنك معا على السواء، فمن جهة يتجدد فتح االعتماد باستمرار إذ كلما غذى العميل حـسابه                  
مبدفوعات، فإن ذلك ال يعد وفاء ملا سحبه بل تزداد أصول العميل بقدره، ويكون له احلق يف إجراء السحب من                    

  .)3("ن حق البنك يكون مضمونا مبدفوعات العميلجديد يف حدود االعتماد املفتوح، ومن جهة أخرى، فإ
  :وتنقسم االعتمادات املصرفية باعتبار مدهتا أو باعتبار ضماناهتا

مـن سـنتني إىل     (، واالعتمادات متوسطة األجل     )سنتني على األكثر  ( فنجد االعتمادات قصرية األجل     
ن سنة، أما باعتبار ضماناهتا     ي تصل لعشر  ، واالعتمادات طويلة األجل واليت قد     )مخس سنوات أو سبع سنوات مثال     

  .)4(فتعد االعتمادات املصرفية املضمونة ببضائع من أهم صورها
   االعتمادات املستندية يف البنوك التقليدية:الفرع الثاين

 وأسرع أداء  التجاري احلديث وما أفرزه من ظهور أدوات دفع جديدة واليت تعترب أكرب ضمانا             تطورأدى ال 
تعلق منها بسداد قيمة الواردات واسترداد قيمة الصادرات يف جمال التجارة الدولية، فظهرت تبعـا               وباخلصوص ما   

 بـأن   -العادي-االعتماد املستندي والذي يفترق عن االعتماد البسيط        :  منها )5(لذلك اصطالحات جتارية حديثة   
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رجـع  ي، و )1(على عالقته بالعميل فقط   البنك يف هذه احلالة يدخل كطرف يف املعاملة مع العميل ودائنه وال تقتصر              
ابتكار هذا النوع من اخلدمات إىل محاية البائع املشتري وذلك من أجل متويل البيوع البحرية بـشكل خـاص،                   

  .)2(ولتخطي الصعوبات املعوقة لسريان التجارة اخلارجية
  :ستنديتعريف االعتماد امل

عتماد املسندي بتغطية جزء من قيمة االعتمـاد        من مصرفه أن يفتح اال    ) العميل(يطلب املستورد   "هو أن    
م البنك قبل تسليم    دعند الفتح وسداد الباقي عند ورود مستندات الشحن املقدمة على قوة االعتماد املستندي، ويق             

ـ               رفية صعميله ملستندات الشحن باخلصم على العميل بقيمة مستندات الشحن وذلك حسب بطاقة التسهيالت امل
  .)3("املمنوحة للعميل

طلب العميل من املصرف االلتزام اجتاه شخص ثالث املـصدر          ييف االعتماد املستندي    : "وميكن أن نعرفه  
املستفيد أن يكون دائنا للعميل بدفع مبلغ، أو قبول كمبياالت مسحوبة عليه من هذا النظام املـستفيد، وذلـك                   

  .)4("بشروط معينة ومقابل رهن حيازي على مستندات متثل البضاعة
 مبلغـا معينـا   ]بأن يدفع  [ هو تكليف املستورد ملصرف يف بلده بعمل ترتيبات االعتماد        : "عبري أبسط وبت

  .)5("يوضع حتت تصرفه مقابل تقدميه مستندات شحن بضاعة متفق عليها خالل مدة معينة) املستفيد(للمصدر 
ابلة بني كل من البنـك       التعاريف، ميكن أن نستنتج أن االعتماد املستندي يرتب التزامات متق          لمن خال 

  . يقوم البنك بتسويتها وبناء على طلب العميل–والعميل، وأن هناك عالقة ثالثية على األقل 
بأي شكل  ) املستفيد( تعليمات العميل بالدفع لشخص ثالث        على  املصرف يقوم بناء   أنؤدي التعاريف   مف

لى املستفيد، وكما ميكن للمصرف أن يكلـف        وبواسطة الكمبيالة اليت تسحب ع    أمن أشكال الدفع إما دفع املبلغ       
بدفع املسحوبات وأن يكون ذلك مقابل مستندات حمـددة بـالنص شـرط    ) التابع لدولة املستفيد(مصرف آخر   

  .)6(مطابقتها ألحكام االعتماد
، طالب فتح االعتماد لالعتمادالبنك املصدر : وعليه جند أن لالعتماد املستندى ثالثة أطراف أو أكثر وهي       

وميكن أن يكون بنك آخر املكلف من قبـل البنـك           ) املصدر، الدائن (املستفيد من االعتماد    ) العميل-املستورد(
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، وهو البنك املخطر لالعتماد وهو الذي يقوم بتبليغ املستفيد، كما ميكن أن يكون بنك آخر إذا                 لالعتماداملصدر  
  .)1(فوض البنك املصدر لالعتماد بأن يقوم هبذا الوفاء

االعتماد  املستندي القابل لإللغاء، واالعتمـاد       :  أن يكون االعتماد املستندى على عدة صور منها        وميكن
  .وغريها… )2(املستندي الغري قابل لإللغاء، واالعتماد املستندي قابل لإللغاء واملؤيد

  :االلتزامات املترتبة على البنك والعميل
   التزامات البنك-1

 إصـداره  التزاما واحدا، أال وهو تسديد قيمة املستندات عـن طريـق       من خالل ما سبق جند أن للبنك      
لالعتماد املستندي، واصطالح مستندي يدل على ضرورة توفر مستندات يقوم البنك على أساسها بفـتح هـذا                 

، الفاتورة، شـهادة جنـسية      )التأمني(وثيقة الشحن، وثيقة الضمان     : االعتماد، وتتضمن هذه املستندات عموما    
 هملستحقات، وهذه املستندات تكون بيد املصرف مبثابة ضمانات         )3(، كشف مصاريف النقل، قوائم الوزن     البضاعة

طالـب فـتح    ( وإن مل يدفع العميـل       – هلا   املبينة عن طريق املستندات     –فيكون له احلق يف الرهن على البضاعة        
بوصول ) إعالمه(شهر من تاريخ إخطاره     قيمة املستندات املطابقة بشروط فتح االعتماد خالل        ) االعتماد املستندي 

  .)4( التنفيذ على األشياء املرهونةقتلك املستندات، فللمصرف بيع البضاعة باتباع طر
   التزامات العميل-2

 طبعا بتقدمي املـستندات املرافقـة       – )5(مقابل التزام املصرف، يقوم العميل برد املبلغ الذي دفعه املصرف         
، وهي إما أن تكـون      )6( باإلضافة إىل دفعه للفوائد املترتبة عليه      – الذي يرغب فيه     لطلب فتح االعتماد املستندي   

تاريخ التقدمي   ، وحتسب الفوائد انطالقا من    ) 7(فوائد متفق عليها، أو أن تكون فوائد قانونية إن مل يكن هناك اتفاق            
  .)8(إىل تاريخ الوفاء

                                                           
  .18، 17عبد السالم، ص :  دراسات عن األقسام املختلفة بالبنوك التجارية-1
النجفي، ص : ، شرح االعتمادات املصرفية658، 657كمال طه والبارودي، ص : القانون التجاري:  لزيادة التفاصيل أنظر-2

، ص املرجع السابق: ، دراسات عن األقسام املختلفة بالبنوك التجارية28، 21علم الدين، ص : ، االعتمادات املستندية155
، الكامل يف 260، 257عبد احلميد، ص : ، البنوك الشاملة343 الفقي، ص حممد قاسم وحممد: ، أساسيات القانون25، 18

  .453، 450، ص 3الياس ناصيف، ج: قانون التجارة
: دراسة عن األقسام املختلفة بالبنوك التجارية: ، وأنظر أيضا449، 442، ص 3، جاملرجع السابق:  الكامل يف قانون التجارة-3

 ص املرجع السابق: ، االعتمادات املستندية155، ص املرجع السابق: عتمادات املستندية، شرح اال25، 18، ص املرجع السابق
  .299، 294صالح الدين السيسي، ص : ، اإلدارة العلمية للبنوك التجارية33، 29

  .458، ص 3، جاملرجع السابق: ، الكامل يف قانون التجارة268، ص املرجع السابق:  اإلدارة العلمية للمصارف التجارية-4
  .268، ص املرجع السابق: ، اإلدارة العلمية للبنوك التجارية458، ص 3، جاملرجع السابق:  الكامل يف قانون التجارة-5
  .458، ص 3 جاملرجع السابق: ، الكامل يف قانون التجارة119، ص املرجع السابق:  االعتمادات املستندية-6
  .458، ص 3، جاملرجع السابق:  الكامل يف قانون التجارة-7
  .119، ص املرجع السابق:  االعتمادات املستندية-8
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ـ     ، واليت حتسب غالبا     )1(هذا فضال عن التزامه بالعمولة     : )2(مـثال % 1: بنسبة معينة من مبلغ االعتماد ك
املصروفات اليت ينفقها البنك يف تنفيذ االعتماد، كالضرائب والرسوم ومـصاريف املراسـالت             "وكذا يلتزم بكل    

وخطاب االعتماد والربقيات، وقد تسدد هذه املصروفات مع مبلغ االعتماد عند رده أو يتقاضاها البنك مقدما مع                 
  .)3("تحقة عند فتح االعتمادالعمولة املس

  اإلجراءات اآللية املتبعة لعملية االعتماد املستندي 
  البنك اإلسالمي-1
تغطية رصيد العميل    تدخل البنك اإلسالمي كطرف يف عملية االعتمادات املستندية إال إذا كانت           يكونال

رف يف العملية عن طريق عملية البيع        كط كلقيمة املستندات غري كافية أو أهنا مساوية للصفر، وعندئذ يدخل البن          
  .باملراحبة

  -1املخطط-. اتفاق العميل مع املستفيد على االسترياددطبعا بع
  )4(حالة اعتماد مستندي غري قابل للنقض-يف البنوك التقليدية -2
 يتفق مستورد جزائري مع مصدر إمارايت على استرياد أجهزة كهر ومرتلية بقيمة معينة، شرط ان - 1

ترتيبا يتوىل مبوجبها مصرف إمارايت ) املصدر املستفيد(، للبائع اإلمارايت )املشتري، اجلزائر(املستورد يرتب 
  .اإلمارايت مبوجب خطاب اعتمادللبائع دفع الب

املتعلقة ) مقابل الدفع ( مبوافقة املشتري اجلزائري على الدفع، وبتسليم البائع اإلمارايت كامل املستندات            -2
  .ة الشحن، تبني شحن البضاعة أو تسلمها للشحنبالبضاعة وثيق

إصدار خطاب اعتماد غري قابل للنقض ملـصلحة        ب يراجع املشتري اجلزائري مصرف اجلزائر ويطالبه        -3
  .البائع اإلمارايت وأن يبلغه به

  . مصرف إمارايت ليوصل خبطاب للبائع اإلمارايتإىل يعد املصرف اجلزائري هذا اخلطاب ويرسل به -4
  . اإلمارايت بعد تسليمه خلطاب االعتماديله املصرف اإلمارايت بإبالغ عمقومي -5

                                                           
  .694الفقي، ص : ، القانون التجاري458، ص 3إلياس ناصيف، ج:  الكامل يف قانون التجارة-1
  .694، ص املرجع السابق:  القانون التجاري-2
  .268ص صالح الدين السيسي، : اإلدارة العلمية للبنوك التجارية: ، وأيضااملكان نفسه -3
  : هناك عدة أنواع من االعتمادات املستندية متت اإلشارة إىل املراجع اليت تناولتها، وهذا النوع يعين-4
 تعديله من قبل املصرف املصدر له إال مبوافقة أومبعىن يتضمن وعدا بالدفع وال ميكن إلغاؤه : ندي الغري قابل للنقصت االعتماد املس-

  .افهطرمجيع أ
الدفع للمستفيد وخيرج عن صفة مصرف مبلغ فحسب ) األجنيب(ستندي يكون معززا حالة قبول املصرف املراحل  االعتماد امل-

، 59حسن النجفي، ص :شرح االعتمادات املستندية:  شخصيا إذا مل يلتزم املصرف بذلك، أنظرعإىل مصرف معزز فيقوم بالدف
69.  
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باالعتماد جيري إجراءات ضرورية لشحن البضاعة ومن مث يقدم ملـصرفه           ) البائع( بعد تبليغ اإلمارايت     -6
  .املستندات املوصوفة خبطاب االعتماد فيتسلمها املصرف ويدفع له قيمتها) اإلمارايت(

املبلغ الذي دفعه   ) تعويض(رف اإلمارايت املستندات إىل املصرف اجلزائري ويطالبه بتغطيه          يرسل املص  -7
  .البائع اإلمارايت

  ).قيمة البضاعة(بتسديد قيمة املستندات ) املشتري( يقوم املصرف اجلزائري مطالبة عميله -8
سليمه املستندات وتزويده    يراجع املشتري املصرف اجلزائري ويدفع له قيمة البضاعة ويقوم املصرف بت           -9

  ء.-2 املخطط - )1( تسليمها للمشتري ولغرض حترير البضاعة) الناقل(بأمر تسليم موجه إىل 
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .،266 -264عبد احلميد، ص :  البنوك الشاملة-. بتصرف،40-39حسن النجفي، ص :  شرح االعتمادات املستندية-1
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         أعلى                      
 
 
 
 

   
               

 
 
 
 

 .يوضح آلية االعتماد املستندي يف البنك اإلسالمي) : 1(خمطط 
 

 
  

املشتريالعميل
  ستوردامل

البائع املصدر
  املستفيد

البضائع

 مصرف
  مبلغ

مصرف مصدر
  خلطاب االعتماد

 

 بعد اتفاقهما

 )5(لبضاعة شحن ا

  )2(إرسال اخلطاب للمصرف املبلغ لتبليغ البائع به

شراء البضاعة حبيث تدخل يف ملكية املصرف املصدر
  ) 6(أعلى  خلطاب االعتماد مث يعيد بيعها بسعر

يأيت بعرض حمدد للبضاعة ويطلب
 البضاعة من املصرف أن يشتري له

 

فة خبطاب تقدمي املستندات املوصو
 )4(االعتماد للمصرف املبلغ

 )3(تبليغ الدائن خبطاب االعتماد

على أساس
  تعهد اآلمر بالشراء

حبيث يكون الشراء (
 )بالدين مع حتديد الربح

)1(  
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  .يوضح آلية االعتماد املستندي يف البنك التقليدي) : 2( خمطط 
           

  
    

  

  البضائع البائع املصدر املستفيد العميل املشتري املستورد

  مصرف
  مبلغ

مصرف مصدر خلطاب
  االعتماد

 تنداتتسليم املستفيد املس

 )1(للعميل

 )5(شحن البضاعة

 )3(إرسال اخلطاب للمصرف املبلغ لتبليغ البائع به

 )7(مطالبة املصرف بقيمة تعويض املستندات

ملصلحة 
  )2(البائع

 لمصرفلمطالبة العميل
 

 بإصدار خطاب اعتماد

 يطالب العميل

  )8(بقيمة املستندات

 

  )9(فع قيمة املستنداتدي

تقدمي
دات املستن

املوصوفة 
خبطاب 

االعتماد 
للمصرف 

  )5(املبلغ

 )4(تبليغ الدائن خبطاب االعتماد

 )6(دفع قيمة املستندات
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 البنوك اإلسالمية والبنوك  كل من االعتماد املستندي يف االعتماد و املوازنة بني فتح:الفرع الثالث
  ربوي

    فتح االعتماد- 1
قوم البنوك اإلسالمية بعد ،تهذه املعاملةبالنسبة لفتح االعتماد هناك اختالف ظاهر يف كيفية إجراء       

 العميل، بأحد أنواع الشراكة، وذلك ممارستهاملوافقة على متويل العميل بالدخول مع العميل يف النشاط الذي يريد 
لعميل حىت يكون مدخوهلا خاليا من لحىت تفعل أمواهلا بطريقة تؤدي لزيادهتا ولكن بتحميل شيء من املخاطر 

  .الربا
لبنوك التقليدية، فاعتمادها على متويل العميل بفتح اعتماد له مبين على إعطاءه ذلك املبلغ ووضعه بينما ا

  .حتت تصرفه دون أن تتدخل يف معامالته، وتنتظر الفوائد فقط على املبالغ اليت مت أخذها من قبل العميل
  االعتماد املستندي - 2

ومما يظهر أن البنوك ندي بداية تمية االعتماد املسيتفق كل من البنك اإلسالمي والبنك التقليدي يف تس
اإلسالمية تعاين يف ممارسة هذه املعاملة  على الصعيد الدويل  حيث عليها أن تبتكر من املعامالت اليت تبعدها عن 

  .أي اتصال ينطوي على شبهة الربا فيما خيص بني املصرف اإلسالمي والبنك األجنيب
فيكون يف البنك ) املستورد(ص تعامل البنك اإلسالمي مع املشتري  بينما يكون االختالف فيما خي

 ما دفعمل خاضعا ألحكام بيع املراحبة لآلمر بالشراء، بينما يف البنك التقليدي على أساس تعويض اتعالاإلسالمي 
ن يف ذمة املشتري من قبل املصرف مضافا إليه الفوائد طبعا مع العمولة مبثابة دفع قيمة املستندات على أساس أهنا دي

 .الذي يسدده الحقا
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  التكييف الشرعي والقانوين لفتح اإلعتمادو االعتماد املستندي يف البنوك التقليدية:املطلب الثالث 
  

  ) االعتماد املستندي( لإلعتمادات املصرفيةتكييف الشرعيال:الفرع األول         
عتماد املستندي إىل عدة اجتاهات، وبناء علـى خترجيـاهتم تلـك،           ذهب العلماء يف حتديد طبيعة عقد اال      

ر من طرفني، إال أن     ث، ورغم أن االعتماد املستندي عالقته متعدية ألك       )1(حكموا على هاته املعاملة باجلواز أو عدمه      
  .معظمهم قصر تكييفه على العالقة فيما بني البنك املصدر لالعتماد، والعميل املستفيد

اقتصارهم على تكييف تلك العالقة راجع النطواء تلك العالقة على تسديد أو دفع مال من               ويبدو يل أن    
 عند شـرح كيفيـة إجـراء االعتمـاد          إليهطرف لطرف ثان مقابل استرداده منه بعد أجل، وهو ما مت التعرض             

  .املستندي
  )املستورد(بالعميل ) مصدر االعتماد( عالقة البنك -1

 مع املستورد، يف حالة تـسديد البنـك لقيمـة    -مصدر االعتماد–ة البنك   ختريج عالق  إىلذهب البعض   
االعتماد، فعند عدم وجود رصيد كاف لدى العميل بأن هذه العملية اليت يقوم هبا البنك، هي عملية ضمان، تتسم                   

  .)2(بتسديد البنك للدين املترتب على ذمة العميل مبا أنه مت بناء على طلبه
 يف ذمتـهما  -الدين– ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق فيثبت          هو ضم : والضمان شرعا " 

ولكن العمل الذي جيري عليه االعتمـاد     ،)3(" مبطالبة من شاء منهما    -الدائن–مجيعا، وبالتايل يكون لصاحب احلق      
  .)4( الصوابادةجاملستندي أن املستفيد يرجع حبقه على البنك ال على العميل وهذا ما يبعد هذا التخريج عن 

وقد ساق البعض آراء من خرجها على أساس البيع، فقال بأن تلك الصورة تتم بأن يقوم البنك بتـسديد                   
دين عميله بالعملة األجنبية يف ذمته يف شكل بيع هلا مبقدار من العملة الداخلية، وحينئذ يضيف للقيمة األجنبية من                   

ف بني الثمن واملثمن يف النوع واجلنس فال بـأس بالتفـاوت بـني              العملة الداخلية الفائدة، وما دام هناك اختال      
  . )5(البدلني

ذلـك  إال أن هذا التأويل أبعد ما يكون عن سابقه، حيث مل يلتزم فيه حدود الواقع العملي هلاته املعاملة،                   
ه، وال ينطـوي     تسديد لدين مقابل استرداده بعد أجل      حيث أنه رفني من هاته املعاملة،     طمهل واستدبر قصد ال   أ أنه

                                                           
، ويبدو يل أن الدكتور قد      309،  297، ص   1 الشنقيطي، ج  هحممد أبو :  دراسة شرعية ألهم عقود املعامالت املالية املستحدثة       -1

، وغريب اجلمال،   301حممد باقي الصدر، ص     : وقع سهوا يف نسبة كالم مؤلفني يف املوضوع حبيث أخلطهما، ومها على التوايل            
  .، والصحيح عكس ما مهش به الكالم الذي أورده300ص 

  .299 ص املرجع نفسه -2
  .477حممد الصاوي، ص :  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم-3
  .307، ص 3جاملرجع السابق ،: ، دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثةاملكان نفسه -4
، دراسة شرعية ألهم املعامالت املالية      478، ص   املرجع السابق : شكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلاه اإلسالم        م -5

  .3001، 300، ص 1جاملرجع السابق : املستحدثة
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نه لو مت التسليم بأنه عقد بيع فإنه ال يسلم من كونه بيعا غري جائز ألنه                أكما  . لبيع، واألمور مبقاصدها  لعلى قصد   
  .)1(بيع عملة وبالتايل مينع فيه النسيئة وقد كان هنا، فاشتمل على الربا بالتايل فهو غري جائز

 ومل ينتبه للربا    -الربا– أراد إجياد خمرج لتحليل الفائدة       ورمبا من خرج االعتماد املستندي على أساس البيع       
  .كما سبق التوضيح-ربا النسيئة–الذي يرد يف ثنايا خترجيها على عقد البيع هذا 

احلقيقة إن طلب العميل من البنك لفتح اعتماد مستندي خيضع إىل حالة رصيد العميل، وهو يكون على                 
  :أحد الشقني
تماد مغطى من قبل العميل، وبالتايل فهنا يكون البنك مبثابة وكيل عن عميل              إما أن يكون مبلغ االع     -1

  .يتعهد بدفع املبلغ مقابل املستندات اليت يتسلمها منن قبل املصدر
 أو أن يكون مبلغ االعتماد غري مغطى من قبل العميل فهنا يكون البنك مقرضا للعميل بنسبة الغطاء                  -2

   .)2( دفعه مقابل املستنداتذيال
د- 2 ي ف ت س مل ا ب ك  ن ب ل ا ة  ق ال   ع

حبيث أن البنك يتعهد لـه  ) املصدر( بني البنك واملستفيد    ثالث عقد   بعدما سبق ينبغي اإلشارة إىل وجود،     
ن منه من العميل إمنا     يوالواقع العملي أن املستفيد ال يطالب بد      ) املستورد، املشتري (بكفالة دينه الذي على العميل      
  . امللتزم األصلي الذي يستويف منه حقهالبنك املصدر لالعتماد ويعترب

 فقد يكـون    -حسب الوضعية –ونستنتج مما سبق أن عقد االعتماد املستندي مزيج من مجلة من العقود             
وكيال كفيال يف ذات الوقت إذا كان االعتماد مغطى من قبل العميل حبيث ينوب عن العميل ويتوكل عنه يف دفع                    

دين املستفيد الذي له على املشتري ويدفعه عليه يف املقابل تلـك            ) يكفل(مبلغ املستندات يف ذات الوقت يضمن       
  .الوكالة

أما إذا كان االعتماد غري مغطى فإنه يكون مقرضا للعميل مببلغ االعتماد مث وكيال عنه يف دفـع املبلـغ                    
  .للمستفيد وباإلضافة إىل ذلك كفيال لدين املستفيد حبيث يضمن له استيفاءه

د اليت يأخذها البنك مقابل ما دفعه املستفيد يف حالة االعتماد غري املغطى يكون من الربـا                 ومن مثة فالفوائ  
  .)3(لزيادة الربوية احملرمة شرعال

  :والذي خلصت إليه يف هناية املطاف هو تأييد املوقف القائل
  :ى قسمنيالفوائد اليت حيصل عليها البنك من فتح االعتماد املستندي وقيامه هبذه العملية فهي عل"

                                                           
ود املعامالت  ، دراسة شرعية ألهم عق    479، ص   املرجع السابق :  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم        -1

  .308، ص 1ج قاملرجع الساب: املالية املستحدثة
: ، وينظر يف هذا املعىن أيضا     477،  476حممد الصاوي، ص    :  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم        -2

  .132حممد باقي الصدر، ص : البنك الالربوي يف اإلسالم
  476،477املرجع السابق ص،: وكيف عاجلها اإلسالممشكلة اإلستثماريف البنوك اإلسالمية -3
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املـصدر ومطالبتـه    بما يعترب أجرا على نفس ما قام به البنك من تعهد بدين املشتري واتصال               : أحدمها
  .وهذا األجر جائز شرعا… مبستندات الشحن وإيصاهلا إىل املشتري

ـ                : والقسم اآلخر  ى ما يعترب فائدة على املبلغ غري املغطى عن قيمة البضاعة اليت دفعها البنك إىل املصدر عل
أساس أن هذا املبلغ غري املغطى يعترب قرضا من البنك يتقاضى فائدة حيددها الزمن الذي يتخلل دفع ذلـك املبلـغ            

، هذا وأضيف أن هذا حكم ينطبق متاما        )1("وتسديد املشتري للبنك قيمة البضاعة، وهذه فائدة ربوية حمرمة شرعا         
  .نطباق وصفه عليه وبالتايل يأخذ حكمهعلى عالقة املصرف مصدر االعتماد مع املصرف املراسل وال

وتتجلى هذه الصورة يف حالة االعتماد املستندي املعزز، حيث يسدد املصرف األجنيب قيمة االعتمـاد مث                
 تسديد املصرف األجـنيب     نهنا يكو  واملصرف املصدر لالعتماد الذي بدوره يعود على املستورد،          على   يعود هبا   

  . احمللي نظرياسترداده بعد أجل ما يزاد عليه من فوائد وعموالتللدين املترتب يف ذمة املصرف
فال أرى أي وجه اختالف بني هاته الصورة والصورة اليت سبقتها وبالتايل فإهنا خترج على أساس كوهنـا                  

  . اهللا عز وجلحماربةعقد قرض، وعليه فالفوائد اليت جيرها كلها من الربا و
  :حاالت ختريج املعاملة

  لعتماد مغطى من قبل العميحالة اال) 1(
  
  
  
  
  
  

  
                                 

  
  
  
  

  
 حالة االعتماد الغري مغطى من قبل العميل) 2(

  

                                                           
  .133حممد باقر الصدر، ص :  البنك الالربوي يف اإلسالم-1

العميل 
  )املستورد(

املصرف مصدر 
  االعتماد

  )املصدر(املستفيد 

 )كفيل()وكيل(

 فـــتحلـــبط

إسناد مستندي مع وجود رصيد
  )ىاعتماد مغط(كاف

  حتويل القيمة

االعتماد، فالبنك وكيل 
  وعميل يف التسديد

ويف نفس الوقت املصرف كفيل للمستفيد بضمان تسديد دينه الذي على 
  املستورد
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  عززحالة االعتماد املستندي امل) 3(

  
  
  
  

 
  

 
 
 
  

  االعتماد املصريف عمليةالتكييف القانوين ل:الفرع الثاين       
  : بشأن حتديد طبيعة عقد فتح االعتماد وكان منها– القانونية –هية اختلفت النظريات الفق

  هو عقد قرض: النظرية األوىل - 1
اعتربت هذه النظرية أن فتح االعتماد هو قرض مينحه املصرف للعميل، وانتقدت هذه النظرية بأن فتح 

وقف آثار ذلك العقد، أما يف فتح االعتماد خيتلف عن القرض حبيث أن يف عقد القرض يلزم استالم املبلغ وعليه يت
  .االعتماد فإن املبلغ ال يشترط تسليمه بل ال يتسلمه ما مل حيتج له، ومع ذلك يبقى العقد صحيحا ومنتجا آلثاره

  هو قرض معلق على شرط: النظرية الثانية - 2
 فعال من ذهب أنصار هذه النظرية إىل اعتبار فتح االعتماد أنه قرض معلق على شرط استفادة العميل

  .االعتماد، تعرضت هذه النظرية بدورها للنقد، إذ عدم حتقق الشرط ال يعترب مؤثرا يف صحة العقد وال يف آثاره
  هو عقد وعد بالقرض: النظرية الثالثة - 3

أما هذه النظرية فرأى أصحاهبا، أن عقد فتح االعتماد هو عقد وعد بالقرض مينحه املصرف للعميل، 
 وهذا ا أعلن العميل رغبته يف احلصول عليه، وعندئذ يتحول الوعد بالقرض إىل قرض بات،ويكون ملتزما مىت م

العميل 
  )املستورد(

املصرف مصدر 
  االعتماد

  )املصدر(املستفيد 

 )كفيل( مقرض ووكيل

طلب فتح

 االعتماد والرصيد غري كاف

  تسديد دين

املشتري وحتويل هذه 
  د للمستفيالقيمة

  

ويف نفس الوقت )ينوب+تقرض ( )إقراض العميل (

   التسديد دين املصرفيكفل تسديد

العميل 
  املستورد

املصرف الداخلي مصدر
  االعتماد

  املصدر املستفيد  املصرف األجنيب املراسل

  كفيل وكيل، مقرض

  تسديد

  قيمة االعتماد

 الإرس

خطاب
  االعتماد

  طلب

  فتح اعتماد
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وهذا االجتاه أيضا قد مت انتقاده على أساس أن هناك فرقا بني الوعد بالقرض وفتح . )1(ب رجال الفقهلرأي أغ
ط مشل القرض املبلغ املوعود أن الوعد بالقرض يكون املبلغ موحدا غري جمزأ، فإذا حتقق الشر: االعتماد، فقالوا

 وخالصة القول أن ،أزبكامله، أما يف فتح االعتماد، فإن العميل يستفيد من املبلغ حسب احتياجه وبالتايل قد يتج
  .)2(فتح االعتماد أعم من القرض

إىل حد ما -القانونيني-ويف األخري أردت أن أبني نقطة مهمة أراها قد أغفلت من جانب هؤالء الفقهاء
هي من سيزيح اللبس عن هذا املوضوع، ذلك ألن جل النظريات اليت سبقت أيدت بشكل صريح التصاق وا أهن

  .قرض وعد فتح االعتماد بالقرض، وكان اختالفها حول أنه قرض، أو قرض معلق على شرط أو أنه
كر والذي يبدو يل واهللا أعلم، وحسب ما مت بيانه من خالل خصائص عقد القرض اليت بينت أن الف

القانوين يتجه إىل رضائية عقد القرض مبعىن أن العقد يكون قائما ومنتجا ألثاره مبجرد تبادل اإلجياب والقبول وال 
  .يلزم التسليم بل يكون تبعا له

  . فتح االعتماد عبارة عن عقد قرض–وعليه فالعقد الذي بني أيدينا 
  نوين لإلعتمادات املستنديةاملوازنة بني التكييف الشرعي والتكييف القا:الفرع الثالث

   يكون خاصا بالتجارة اخلارجية هإن  االعتماد املستندي عبارة عن عملية فتح لالعتماد إال أن  
 - التكييفني– اختالف بني التخرجيني دوقد سبق التوضيح بأن هذه العملية هي من قبيل عقد القرض وال يوج

مما يؤدي إىل ضرورة إحداث معامالت تغطي هذه احلاجة وتلتزم .ة وعليه فان الفوائد املترتبة عليه فهي فوائد ربوي
  :حدود التشريع اإلسالمي الصحيح وقد اقترح بعضهم ملثل ذلك فقال

   البديل الشرعي لعمليات االعتمادات املستندية-
  :البديل الشرعي لعمليات االعتمادات املستندية يتمثل فيما يلي"
   بيع املراحبة لآلمر بالشراء-أ
  .تطيع املصرف فاتح االعتماد أن يشتري السلعة حلسابه، مث يعيد بيعها للمستورد احمللي بطريقة املراحبةيس
   املشاركة-ب

فبالنسبة للجزء غري املغطى من االعتماد املستندي يستطيع املصرف أن يدخل بـه شـريكا يف الـسلعة                  
  .)3("املستوردة موضوع االستثمار

  املصرفية مايعرف خبطابات الضمان -اإلعتمادات–ت ويلحق هبذا النوع من  العمليا
 
 
 
 

                                                           
  .435، 433، ص 3إلياس ناصيف، ج:  الكامل يف قانون التجارة-1
  .685حممد الفقي، ص : ، القانون التجاري434 املرجع نفسه ص -2
 .480، 479حممد الصاوي، هامش ص : ف عاجلها اإلسالم مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكي-3
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  خطابات الضمان : املطلب الرابع 
  

 إىل التزامـه    -ةيخاصة أو حكوم  - قد يضطر أحد األشخاص لدى تعاقده مع جهة من اجلهات              :توطئة
ب ضـمان،   بوضع ضمانات نقدية، فيلجأ مباشرة إىل إبرام عقد مع البنك يصدر هذا األخري مبوجب اعتماد خبطا               

، وإصدار خطاب الضمان وفق الشروط اليت قررها العميل واليت تكون متأتية            -املستفيد–يكون لصاحل تلك اجلهة     
  .)1(من اتفاقه مع املستفيد
  )2(خطاب الضمان يف البنوك اإلسالمية:الفرع األول

  :تعريف خطاب الضمان
إىل دائن هذا العميل يضمن فيه تنفيذ تعهد مكتوب يقدمه املصرف بناء على طلب من عميله "قانونا هو 

، وخيتلف الغطاء "العميل التزاماته، أو بعبارة أخرى هو خطاب يكفل به املصرف عميله لدى دائن هذا العميل
  .النقدي الذي يطلبه املصرف من العميل حسب مركزه املايل ومعامالته مع املصرف

، إذا كانت التغطية لقيمته جزئية أو منعدمة،        )3(أجرأما مفهومه من الناحية الشرعية فهو عبارة عن كفالة ب         
  .أما إذا كانت التغطية كاملة فهي وكالة بالنسبة جلهة العميل

، إال أنه قـد     )4(جيدر الذكر هنا إىل أن بعض البنوك اإلسالمية متتنع عن القيام بإصدار خطابات الضمان             
  : ما نصه)5(ورد يف توصيات املؤمتر املصريف

خذ أجر علـى    أوال جيوز أخذ أجر على الكفالة وجيوز        : وكالة وكفالة : يتضمن أمرين خطاب الضمان   "
 ملا يقترن بإصـدار     أدائهالوكالة، ويكون أجر الوكالة مراعى فيه حجم التكاليف اليت يتحملها املصرف يف سبيل              

ص جتميـع   الضمان عادة من أعمال يقوم هبا املصرف حسب العرف املصريف، وتشمل هذه األعمال بوجه خـا               
 خطاب الضمان كما يشمل به العميـل إىل املـصرف مـن             هاملعلومات ودراسة املشروع الذي سيعطي خبصوص     

  .خدمات مصرفية متعلقة هبذا املشروع مثل حتصيل املستحقات من أصحاب املشروع
 ر على الناس شؤون معامالهتم وفقا ملا جرى عليه العـرف          يسوتقدير ذلك األجر املتروك للمصرف مبا ي      

  .)6("التجاري
  :تعريف الكفالة الشرعية

                                                           
حممد بـاقر الـصدر، ص      : البنك الالربوي يف اإلسالم   : ، ويف معناه أنظر أيضا    570مجال الدين عوض، ص     :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية     -1

129. 
 6ملحق رقم -2
 .47عبد السميع املصري، ص :  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-3
 .48 ص ملرجع نفسها -4
 مجـادى   25 إىل   23وذلك يف ديب مـن      …  انعقد املؤمتر املصريف لبحث القواعد اليت جيب أن تسترشد هبا املصارف اإلسالمية يف كافة نشاطاهتا               -5

 .م1979 أيار 20 املوافق لـ 1399اآلخرة 
 .205حممود بابللي، ص : ضرورة حتمية:  املصارف اإلسالمية-6
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وعند "  دين أو عني أو عمل     أوعبارة عن ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة بنفس             ":عند احلنفية 
، والكفالة بالنفس هي التزام الكفيل بإحضار الـشخص         )1("ضم ضمتني يف املطالبة والدين    "غريهم من األئمة هي     
، وكفالة الدين هي التزام أداء دين يف ذمة الغري، وكفالة العني هي التزام عـني معينـة                  )2(املكفول إىل املكفول له   

  .)3(موجودة بيد الغري
 )5( التحرمي واجلواز  بني )4(أجر اختلف الفقهاء فيها اختالفا كبريا     ب عليها فإن الكفالة     ةوبالنسبة ألخذ أجر  

، )الكفالة( جيوز أخذ األجر عند لقاء عملية الضمان         أن خطاب الضمان ال   "لذلك فقد قرر الفقه اإلسالمي ما يلي        
  .)6("واليت يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه

  :تعريف الكفالة يف القانون
الكفالة عقد يكفل مبقتضاه شـخص تنفيـذ        : " ما نصه  ق م ج   من   1 فقرة   644جاء يف م                 
  .)7("ئن أن يفي هبذا االلتزام إذا مل يف به املدين نفسهااللتزام بأن يتعهد الدا

  : من القانون املدين اجلزائري ما نصه2 فقرة 672وبالنسبة ألخذ أجر على هذه الكفالة فقد جاء م 
بأصل الدَّين واملصروفات غري أنه فيما خيص املصروفات ال يرجع          ) أي الكفيل يرجع على املدين    (ويرجع  "

  .)8(فعه من وقت إخبار املدين األصلي باإلجراءات اليت اختذت ضدَّّهالكفيل إال بالذي د
  املوازنة بني التعريف الشرعي والتعريف القانوين لعقد الكفالة-

الفرق األول هو التباعد بني مفهوم العام للكفالة حبيث يتسع يف الفقه اإلسالمي ليشمل الكفالة بـالنفس                 
  .مقتصرة على الكفالة بالدين والدين والعني، بينما يف القانون فهي 

 صرحية ملا هـو     الفةجند أن القانون يسمح بأخذ العمولة على الكفالة وهو ما مساها باملصروفات، وهي خم             
  . شرعاعاعليه رأي الفقهاء من اعتبار ذلك ممنو

  خطابات الضمان يف البنوك التقليدية:الفرع الثاين
هد هنائي يصدر من البنك، بناءا على طلب العميل         املقصود خبطاب الضمان تع   ": مفهوم خطاب الضمان  

بدفع مبلغ نقدي معني أو قابل للتعيني مبجرد أن يطلب املستفيد ذلك من البنك خالل مدة حمددة                 ) ونسميه اآلمر (
  .)9("ودون توقف على شرط آخر

                                                           
 333 ص،3 سابق، جسيد:  فقه السنة-1
 336 صاملرجع نفسه، -2
  340، صاملرجع نفسه -3
 .47عبد السميع املصري، ص :  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-4
 .م1985 ديسمرب 28-22هـ املوافق لـ 1406 ربيع الثاين 16-10 املنعقد جبدة من -5
 .347عبد اهللا املصلح وحممد الصاوي، ص :  ما ال يسع التاجر جهله-6
 . القانون املدين اجلزائري-7
 .املرجع نفسه -8
، البنك الالربـوي يف  652كمال طه وعلي البارودي، ص : ، القانون التجاري570مجال الدين عوض، ص  :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية     -9

 .128حممد باقر الصدر، ص : اإلسالم
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عترب التزامه هذا   اجتاه املستفيد أصالة، وي   ) البنك(ومبقتضى تعهد البنك بإصدار هذا اخلطاب، يكون ملتزما         
التزاما خارجا عن أي إخالل للعميل بالتزاماته األخرى اجتاه املستفيد، فهو ال يضمها كما لو مل يكمل ما اتفـق                    

  عليه من واجبات 
دفع بميكن القول أنه تعهد جمرد عن ظروف التزام العميل أمام املستفيد، فهو يلتزم              "أو كما عرب عن ذلك      

ر مديونية العميل، ولو كان هذا املقدار أكرب أو أقل مما تعهـد بـه البنـك           ا أيا كان مقد   املبلغ احملدد يف اخلطاب،   
  .)1("للمستفيد

  : يستوجب لقيامه توافر ثالث عالئق متجاورة وغري متداخلة وهي-خطاب الضمان–كما أنه 
  ).…البيع، املقاولة،( عالقة العميل مع املستفيد على أساس -1
  .وهي عقد اعتماد بالضمان عالقة العميل بالبنك، -2
  .)2( عالقة البنك باملستفيد وتنشأ من خطاب الضمان-3

  :القانون املنظم خلطابات الضمان  
 وال   كنـهها  يف تشريعاهتا على ما ينظم هذا النوع من العمليات ومل حتاول بيـان             إن معظم الدول تنص   

ملواجهـة  ) أو التجاري بـاألخص    ()3(املصريفالعناصر املميزة هلا، وتعترب من ضمن اخلدمات اليت نظمها العرف           
 التجارية الدولية مـشروعا للقواعـد املوحـدة خلطابـات           ة، وقد وضعت الغرف   )4(حاجيات املعامالت التجارية  

  .)5(الضمان
  :أمهية خطابات الضمان  

العميـل  : سبق التوضيح أن مثة ثالث عالئق متجاورة يف عملية خطاب الضمان، وهي ترتبط بني كل من   
  .تمسك باحملافظة عليها، فيلتزم بالتايل مبا يسمى خبطاب الضمانيستفيد والبنك، ولكل طرف منها مصلحة امل

املستفيد أي اجلهة اليت    (فإنه يتفادى جتميد جزء من أمواله، يف حالة مطالبته من قبل            :  بالنسبة للعميل  -أ
  .)6(بتقدمي ضمانات نقدية) أراد التعاقد معها

فهو يتمسك خبطاب الضمان حىت يتخطى املطالبة بالدين، كونه أقـوى مـن             : د بالنسبة للمستفي  -ب
الكفالة، ألن الكفيل يلتزم بالوفاء مىت ثبت لديه دين املدين، أما خطاب الضمان فإنه يضمن للمستفيد حتصيل مـا               

  .)7(يدعيه بعيدا عن أي إثبات

                                                           
 .571 ص ، مجال الدين عوض:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-1
 .571، 570 ص :املرجع نفسه -2
 .652كمال طه وعلي البارودي، ص : ، القانون التجاري571، هامش، ص املرجع نفسه -3
 .652، ص املرجع نفسه:  القانون التجاري-4
 8 أنظر امللحق رقم-5
 .129حممد باقر الصدر، ص : ، البنك الالربوي يف اإلسالم257جهاد أبو عومير، ص :  الترشيد الشرعي للبنوك القائمة-6
 .572، ص املرجع السابق:  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-7
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جمانية، وهو ال يدخل يف التعامل مـع        أما البنك فمن املعلوم أنه ال يقدم خدمات         :  بالنسبة للبنك  -جـ
البنك ال يعطي " إال إذا رتبت له معامالته تلك، إيرادات يطمئن هلا ويتعاقد ألجلها، إضافة إىل أن   لصاحلهم والغري أ 

  .)1("الضمان إال للعمالء الذين يثق يف مقدرهتم ومسعتهم املالية
  :تويتقاضى البنك مقابل خدمة خطاب الضمان نوعني من العموال

  .)2( عمولة إصدار اخلطاب والتحريات والدراسات وغريها من إجراءات التنفيذ-1
 له دون أن يضطر لـدفع       )3( الفوائد اليت يستحقها البنك نظري ضمان العميل، وتوفري السيولة النقدية          -2

ذا الغطاء   عند عدم وجود غطاء خبطاب الضمان وأن ه        )4(اجلهة صاحبة املشروع  ع  مبلغ نقدي كضمان لتعاقده م    
، حيث أن خطاب الضمان قد تكون تغطيته من قبل البنك إما             ) 5 (جزئي يتطلب من البنك تغطية اجلزء املتبقي منه       

 أن تكون تغطية كاملة من قبل البنـك إذا مل           أوجزئية إذا كانت للعميل ضمانات هلذا اخلطاب ولكنها غري كافية،         
 تغطية إذا كان للعميل الضمانات الكفيلـة بقيمـة خطـاب            يكن للعميل أية ضمانات، وقد ال يدفع البنك أي        

  .)6(الضمان
   أنواع خطاب الضمان-

خطابات الضمان االبتدائية، وخطابـات الـضمان       : توجد عدة أنواع من خطابات الضمان ومن أمهها       
  .النهائية

  خطاب الضمان االبتدائي: أوال
 املشروع الذي يتنافس طالب خطاب الضمان       د البنك بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة        همبوجبها يتع  

  )8(، ويصدر عند تقدمي العمالء للمناقصات لتنفيذ أعمال إنشائية مثال)7(للحصول عليه
  خطاب الضمان النهائي: ثانيا

الـيت وضـعت املـشروع      (نة عنها   ل تطلب اجلهة املع   )1(عند رسو الغطاء على أحد املتقدمني للمناقصة      
تنفيذ شروط املناقصة بتقدمي خطاب الضمان النهائي خالل فتـرة          ) ي أراد التعاقد معها   الذ(من العميل   ) للمناقصة
  .حمددة

                                                           
 .257، ص املرجع السابق:  الترشيد الشرعي للبنوك القائمة-1
: ريف اإلسـالمي ، النظام املص257، ص املرجع السابق: ، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة  470، ص   3إلياس ناصيف، ج  :  الكامل يف قانون التجارة    -2

 .123حممد سراج، ص 
موسوعة املصطلحات  : الح يدل على القدرة على مواجهة االلتزامات املالية اجلارية، وسيولة النقود من أهم أصول هذه السيولة، أنظر                طإص:  السيولة -3

 .136حسني عمر، ص : االقتصادية
 .123حممد سراج، ص :  النظام املصريف اإلسالمي-4
حممد الـصاوي، ص    : ، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيفية عاجلها اإلسالم        257جهاد أبو عومير، ص     : رعي للبنوك القائمة   الترشيد الش  -5

485. 
 .484، ص املرجع السابق:  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم-6
 .128حممد باقر الصدر، ص :  البنك الالربوي يف اإلسالم-7
 .138عبد احلميد، ص :  البنوك الشاملة-8
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  .)2(ويلتزم البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة املستفيدة خالل الفترة احملددة يف اخلطاب
   خلطابات الضمان اليت تصدرها البنوك التقليدية والقانوينالتكييف الشرعي:الفرع الثالث

  لتكييف الشرعي خلطابات الضمان اليت تصدرها البنوك التقليدية ا-1
  : وهيعالقة ثالثيةفيمابني أطرافهاسبق التنبيه إىل أن خطابات الضمان ترتكز على إقامة 

عالقة العميل باملستفيد، وعالقة العميل بالبنك وعالقة البنك باملستفيد، وهنا أركز احلديث على تكييف              
نظرا النطوائه على دفع مال مقابل استرداده بعد مدة طبعا يف حالة عدم وفاء الغطاء املوجود                عالقة العميل بالبنك    

  .به
  . العقد أو املشروع املراد التعاقد ألجله كبيع، مقاولة أو غريهمبناهاأما عالقة املستفيد العميل فيكون 

  .وعالقة البنك باملستفيد مبنية على ما تضمنه خطاب الضمان
  . هي تعاقد العميل بالبنك، وهي ختتلف باختالف املركز املايل للعميلولب العالقات

 إذا كان للعميل غطاء كاف خلطاب الضمان، فإن العملية ال خترج عن كوهنا عملية وكالة ونيابة عن                  -1
نظـري  العميل يف دفع قيمة خطاب الضمان لدى الطلب من املستفيد يف املدة اليت مت االتفاق عليها وتعترب العمولة                   

  .اخلدمة اليت قدمها البنك من قبيل الوكالة بأجر، وهي من قبيل اخلدمات املصرفية
 فهنا  -غري كاملة – إذا كان خطاب الضمان غري مغطى من قبل العميل متاما أو كانت التغطية جزئية                -2

 مـن القـرض،      العقود، رغم أنه يطلق عليه خطاب ضمان إال أنه يشمل كال           نيظهر هذا التعاقد ثالثة أشكال م     
الوكالة والكفالة، كما سنرى، وبالتايل فهو يأخذ أحكامها تبعا لذلك، والعربة كما سبق للمقاصـد واملعـاين ال                  

  .لأللفاظ واملباين
  . أمام املستفيدهفالبنك بإصداره خطاب الضمان يكون قد صدر منه التعهد بكفالة عميل

د العميل بقبوله إقراضه هلذه القيمة عنـد وقـت          كما أن تعهده بدفع قيمة اخلطاب الغري مغطى بأنه وع         
  .استحقاقها

وتسليمه هلذه القيمة عند استحقاقها للمستفيد بدال من العميل فهو قد ناب عنه يف هذه العمليـة وهـو                   
  :بالتايل وكيل عن العميل وبالتايل فإن ما يأخذه البنك يف هذا الصنف من اخلطابات أنه

 فهو من الربا اجللي، وما يأخذه لقاء كفالة عميله لدى املستفيد من أجور              الفوائد املأخوذة على ما أقرضه    
  .فهو أيضا ممنوع شرعا كما سبق التوضيح، ألهنا من عقود التربع اليت تتناىف مع كوهنا من أبواب إدرار األموال

ن يأخـذ   أما ما يأخذه لقاء وكالته عن العميل قبل املستفيد وما يتبع ذلك من إجراءات وخدمات فلـه أ                 
  .)3(مقابال فعليا عنها

                                                                                                                                                                                           
 .129، ص املرجع السابق: البنك الالربوي يف اإلسالم:  جاء هنا مثال املناقصة، وقد تأيت العملية على املزايدة، أنظر-1
 .129، ص املرجع السابق: البنك الالربوي يف اإلسالم: ، وأيضا138عبد احلميد، ص :  البنوك الشاملة-2
  :ريج الشرعي خلطاب الضمان ينظر كال من يف التخ-3
  .346عبد اهللا املصلح وحممد الصاوي، ص :  ماال يسع التاجر جهله-
  .485 حممد الصاوي، ص:  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم-
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  التكييف القانوين خلطابات الضمان اليت تصدرها البنوك التقليدية-2
طـى مـن    غهنا خيصص احلديث عن خطابات الضمان الغري مغطاة إما جزئيا أو كليا، فيعترب الضمان امل              

ود مباشرة للعميل، طالب    البنوك ألحد العمالء أنه صورة من صور إقراض التوقيع، حيث ال يكون هناك دفع للنق              
 مع قيامه بالوفاء بـه اجتـاه        )2( املتبقي جلزئه، إمنا هو وعد للعميل بإقراضه لقيمة اخلطاب أو          )1(اخلطاب أو لدائنه  

وقد صنف املشرع القانوين ضمن عقد القرض وبالتايل فقد فـصل يف            .)3(املستفيد يف املدة اليت حددت يف اخلطاب      
 فصلت املقصود بعمليات القـرض      عندما النقد والقرض اجلزائري      قانون   اء يف قضية تكييف خطابات الضمان فج    

ومتـارس  ... أو الكفالة أو الضمان    ...يشكل عملية قرض، يف مفهوم هذا األمر، كل عمل لقاء عوض،            : "68 م يف
  )4(."صالحيات اجمللس إزاء عمليات املنصوص عليها يف هذه املادة

  
  القانوين خلطابات الضماناملوازنة بني التكييف الشرعي و-3

حصر التكييف القانوين خبطاب الضمان يف عقد القرض بينما التكييف الشرعي فقد دقق يف املعـامالت                
وبالتايل كان خترجيه هلا على أساس كل من القرض والكفالة وبالتايل ترتيب احلكم املناسب لكل منـها حـسب                   

ملة نقية من كل شائبة ممنوعة شرعا وهو ما حتـرص عليـه             طبيعتها وضوابطها الشرعية، فيخلص بالتايل إىل معا      
 أن مـثال إخفـاء      -واهللا أعلم - يل   بدااهليئات الشرعية، وكذا العلماء األجالء يف خترجيهم لتلك املعامالت واليت           

ال وكالة البنك يف التكييف القانوين راجع إىل أن القانونني ينصبون تعامل البنك مع املستفيد على أساس األصـالة                   
  .الوكالة

وبالتايل استبعاد العميل عن البنك يف هذه املرحلة وهو غري دقيق ألن البنك حىت ولو فرضنا جـدال أنـه                    
أصيل فيما نفسر استرداد املبالغ من العميل وترتيبه للعموالت والفوائد عليها، فهذا غري صحيح واحلقيقة أن البنك                 

 املستفيد وهو أيضا ما     م كفل أو ضمن عميله أما     هتحقاقه،كما أن وكيل عن العميل يف دفعه لقيمة االعتماد عند اس        
مل يصرح به القانون، وعليه فالتكييف الشرعي كان أقرب لوضع احلدود الشاملة والدقيقـة خلدمـة خطابـات                  

  .الضمان
 من شر التخبط يف هاوية الربا ما جاء مـن القيـام بعمليـات               لوقايةبل ومن بني البدائل اليت رصدت ل      

يعترب البنك من تاريخ وفائه بقيمة اخلطاب شريكا يف العملية االستثمارية اليت صدر من أجلها هذا                "ة، كأن   املشارك
  .)5("اخلطاب

                                                                                                                                                                                           
 .336، 321، ص 1ه الشنقيطي، جحممد أبو: دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة: ولزيادة التوسيع يف خترجيها

 .473، ص 3إلياس ناصيف، ج:  الكامل يف قانون التجارة-1
، ص  املرجع الـسابق  : ، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم        257جهاد أبو عومير، ص     :  الترشيد الشرعي للبنوك القائمة    -2

484. 
 .484، ص املرجع السابق: كيف عاجلها اإلسالم مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية و-3
  . اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، قانون النقد والقرض-4
 .485حممد الصاوي، هامش ص :  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم-5
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  القروض البنكية:املبحث الرابع
  

  

  
  القروض اليت متنحها البنوك اإلسالمية:املطلب األول 

  
  القروض املصرفية يف البنوك التقليدية:املطلب الثاين  

  
  خصم األوراق التجارية: الثالثاملطلب 
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  القروض ا لبنكية : الرابعاملبحث 
  

   – القرض احلسن– البنوك اإلسالمية  اليت متنحهاقروضال: املطلب األول  
  

  .)1("القرض احلسن"من بني اخلدمات اليت يقدمها البنك اإلسالمي خدمة 
د أفراد اجملتمع أو لشركة خاصة أو عامة، تقدمي املصرف ألح: ويقصد به: مفهوم القرض احلسن:أوال

مبلغا معينا، مع ضمان استرداده، دون حتميل املقترض ألية أعباء إضافية، حيث يكتفي البنك باسترداد أصل املبلغ 
  .)2(املقرض فقط

والقرض يف البنك اإلسالمي وصف باحلسن نظرا لعدم حتميل املقترض للفائدة اليت تشترط يف البنوك 
  .-  كما سنرى يف املطلب الثاين من هذا املبحث– التقليدية

، تتطلب من البنك اإلسالمي )3(وهو هبذا املعىن يعكس مهمة اجتماعية واقتصادية وإنسانية يف آن واحد
عامل تتوالكيفية واألسس اليت أ املصادر املمولة هلا أو من جهة تنظيمها سواء من حيثختصيص حسابات للقروض 

  . )4(وفقها
  :-  صندوق القرض يف البنك اإلسالمي–ابات القروض متويل حس

ميكن أن يكون متويل صندوق القرض احلسن من أصحاب املصارف من املؤسسني املسامهني وكذا من 
، وكما )5(خدمات االجتماعيةلاحتياطي احلساب اجلاري، ومن تربعات املسلمني، وأيضا مما ختصصه احلكومة ل

 أموال الصندوق واملبالغ اليت تقدمها اهليئات أو املنظمات أو الوحدات االقتصادية ميكن متويله من إيرادات استثمار
  .)6(للصندوق تربعا أو قرضا بال فائدة

  شروط منح القرض احلسن :ثانيا
 ولتحقيق ذلك وضعت مجلة قيود )7(يشترط ملنح القرض احلسن يف البنوك اإلسالمية بداية ضمان سداده

  .هلذه اخلدمة

                                                           
  9:ملحق رقم -1
  .282عالء الدين زعتري، ص : اإلسالمية منها اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة -2
  .املكان نفسه -3
  .109حممد الشحات اجلندي، ص :  القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية-4
، املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف 294، ص املرجع السابق:  اخلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها-5

  .121ين عتر، ص اإلسالم، نور الد
    .http://www.alislami.co.ae/ar/communityservice-quradالقرض احلسن، :  بنك ديب اإلسالمي-6
املرجع :، املعامالت املصرفية والربوية وعالجها اإلسالم112، ص قاملرجع الساب: القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية-7

  .121، ص السابق
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تب طالب القرض حموال على البنك، وأن تكون حاجة طالب القرض ماسة وفعلية، كما كأن يكون را
  والضمانات املطلوبة اليت تقدرها اللجنة) الوثائق(عليه تقدمي املستندات 

 فيها القرض مشتملة عادة على بعض الظروف اليت تدعو لسحب القرض قصد حوتكون احلاالت اليت مين
 أعلى من احلاالت األخرى، ن فيها تكوقرضالنسبة ن وك تعطي هلا األولوية تغطيتها كحاالت الزواج، واليت

  .)1(كالعالج وسداد الديون والرسوم الدراسية وكذا بعض الظروف االجتماعية األخرى اليت خيضع لتقدير اللجنة
ة له  األولوين؛ وتكووهناك من يضع قيدا آخر وهو اشتراط أن يكون للمقترض ودائع ادخارية لدى البنك

  .أيضا)2(يف منحه القرض
  العمولة على القرض احلسن :ثالثا

 ح، غري أن القائمني على من)3(ن األصل أن البنك ال يطالب هبا املقترضإأما بالنسبة للفائدة والعمولة ف
ن تقدمي القرض احلسن، وميكن أن تقسم تلك مالقروض يف البنوك اإلسالمية يرون أن هناك تكاليف واضحة تنجر 

  :كاليف إىل قسمنيالت
  املصاريف املباشرة: األول

 تشمل تكلفة الدراسات والبحوث اليت تتم بشأن القرض، كما تشمل مصاريف النقل واملواصالت، 
  .وكذا مثن األدوات الكتابية واملراسالت اليت مت إنفاقها

  املصاريف غري املباشرة: الثاين
سن وكذا ما يستهلكه القسم من إنارة ومياه القرض احل) قسم(وتشتمل على أجور العاملني بوحدة  

  .)4(واستهالك لألثاث وأيضا أجرة املباين
، وأن ذلك أمر جائز ما دام )5(غلبية بالقول بإمكانية أخذ عمولة تقابل تلك التكلفةاألوهلذا السبب أدى ب

ا القرض، وأن حتسب على يقابل خدمة وال يقابل رأس مال، وأساسهم يف ذلك حتميل املقترض التكلفة الفعلية هلذ
  .أساس نسبة مئوية

واحلقيقة أن هذا املوضوع قد متت مناقشته بعد عرضه على جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة خلصت 
  :املناقشات فيها إىل ما يأيت

وز أخذ أجور على خدمات القروض على أن يكون ذلك يف حدود جي- 1
  .فعليةلالنفقات ا

  .)1(مات الفعلية حمرمة ألهنا من الربا احملرم شرعا كل زيادة على اخلد- 2  

                                                           
   htm.qurad-communityservice/ar/ae.co.alislami.www://http القرض احلسن،    :بنك ديب اإلسالمي -1
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ورغم ذلك، وعلى احترامي وتقديري الكبريين للعلماء القائمني على جممع الفقه اإلسالمي، فإين آخـذ               
 أراه الخيدم  القرض احلـسن       ياحلسن والذ ن أخذ عمولة على القرض      أ بش إصدارهعليهم يف هذا القرار الذي مت       

 الفائدة ومنفذ لذريعتها، فلو فرضنا أن شخصا طلب من شخص آخر مبلغا ماليا بقصد               ةهب لشب جالبقدر ما هو    
القرض، وقام املقرض بسحبه من حسابه وتنقل بإحدى وسائل النقل حىت يعطي املقرض هذا املبلغ، فهل يتـصور                  

ارية ؟ مث نقول أننا     أن حيسب املقرض على املقترض أجرة النقل هاته ونفقة جهده وقلمه الذي حرر به الورقة التج               
رض نفقة  تقبصدد قرض حسن فيه إرفاق وال فائدة عليه، وتبتغي به وجه اهللا تعاىل ؟ نعم ميكن القول أن حتميل امل                   

اخلدمة ليس حق استخدام املال، ولكين أر يف أن عمل القرض أمر تعبدي، لذا جند أن نصوص التشريع تـدعو إىل                   
ُتمْ  ِإْن َلُكْم َخْيٌر َتَصدَُّقوا َوَأْن َمْيَسَرٍة ِإَلى َفَنِظَرٌة َرٍةُعْس ُذو َآاَن َوِإْن[نظار املعسر   إ ونَ  ُآْن أال )2(] َتْعَلُم

  .يعترب هذا حتميال للمقرض شيء من اجلهد النفسي حىت حيقق املبتغى من عملية القرض ؟
أول مـا  … "ن أيد أخذ املصرف ألجرة اخلدمة للقرض احلسن جاء من خالل كالمه     مث أقول أن بعضا مم    

يتبادر إىل الذهن، هو ختليص هذا النظام من الفائدة، وبالنظر إىل أن اإلقراض هو أكثر وسائل التمويل، املتـضمنة                   
 -اليت تربز هنـا   –للفائدة، وحيتل أمهية فائقة يف أساليب التمويل يف النظام املصريف املعاصر، فإن املشكلة احلقيقية               

، ولكن املشكلة، هي كيف تستبدهلا بنظام يعكس فرص تكلفة           لتخفيضها لطرقليس التخلص من الفائدة أو إجياد ا      
، أال يلمح من خالل هذا الكالم حماولة إجياد حيلة ما لتحصيل تلك الفائدة              )3(" اإلسالمية يءرأس املال طبقا للمباد   

 قد تؤدي إىل احتـساهبا      ؟ طبعا أنا ال أهتم القائل بإباحة الفائدة، ولكن أريد أن أوضح خطورة إباحة العمولة اليت               
لعدم أخذ فائدة عليها، فعلى لسان القائل ليس اهلدف إلغاء أو ختفيض الفائدة وإمنا اهلدف هو إجياد حل ميكن من                    
خالله حتصيل عائد على رأس املال، قد يكون الكالم عن العمولة على رأس املال يف معامالت أخرى، لكن بالنسبة        

 استبعاد أخذ تلك العمولة هنائيا، حىت ولو كانت فيهـا جـوازا إذ ضـبطت                للقرض فال، وعلى ذلك فإين أرى     
بالنفقات الفعلية وأن يبقى القرض حسنا كما هو مؤصل يف الشريعة اإلسالمية، وذلك سدا ألي منفذ مشكوك قد                  

  .)5("أَنْ ُيَواِقَعُهَمْن َيْرَتِع َحْولَ اِحلَمى ُيوِشُك … ")4(" الوقوع فيه فإنهأويتذرع به البعض الستحالل احلرام 
غري أنين أوافق الذين قالوا بتحديد معامالت القرض احلسن، وأن ال يتوسع فيـه، حـىت يف األغـراض                   

 من جهة، ومن جهة أخرى، فإن املصرف وظائفه األساسية هـي            )6(االستهالكية، وذلك حىت ال يتضرر املصرف     
  .)7(ا خدماته االجتماعيةإحداث النمو االقتصادي واالستثماري وتأيت بدرجة تابعة هل

                                                                                                                                                                                           
) أكتوبر( تشرين األول 16-11: هـ املوافق لـ1407 صفر 13-8، عمان، األردن، من )1(الدورة الثالثة، قرار :  جممع الفقه اإلسالمي-1

                                                                                             http://www.Fiqhacademy.org-saم، 1986
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 أحرى ألن حيقق الوفاء باالحتياجات اليت عليها أن جتعل بينها           نيوألن تقدمي القروض احلسنة يف نطاق مع      
خطوطا فاصلة بني ما كانت ضرورية جدا وحتال إىل صناديق الزكاة والصدقات يف الدولة، حبيث إذا بلغت احلاجة             

ها، وإذا ارتقت تلك احلاجة وكانت مؤقتة اعتمد فيها علـى  رد يطالب بضرورة ماسة فإن األخذ لتلك األموال ال     
  .)1(القرض احلسن

 فإن ذلك أمر مشروع، كمـا       إلنتاجال ينفي إمكانية تواجد قروض حسنة تستغل ألغراض ا        م  الوهذا الك 
  .)2("…مبلغا ماليا من بيت املال واجترت به– بنت عتبة هند حني اقترضت τحدث على عهد عمر بن اخلطاب 

وكما سبق الفصل يف الفصل األول عدم تقييـد         لإلجتار به    يدل على مشروعية القرض      إمنان دل   إوهذا  
لطبيعة املهمة املنوطة بالبنك اإلسالمي، ودوره الرائد يف عمليات التنمية واالسـتثمار            "سبب القرض، ولكن نظرا     

 فإنه ميكن للبنك تقيد القرض بأنه إذا كـان          )3("…وحتقيق الربح الذي ميكن أن يغطي به نفقاته وأنشطته املتنوعة         
  .)4(مطلوبا لغرض إنتاجي أن حيول العقد إىل عقد مضاربة أو مشاركة، جيين من ورائها رحبا حالال إذا وجد

وال ميكن القول بإباحة أخذ الفائدة عن القرض اإلنتاجي كما ورد عن البعض ومل أشأ أن أخوض يف هذا                   
جمزوم، ال داعي إلعادة إثارته، فالفائدة على أي نوع من القروض استهالكي أو إنتاجي أو               اجملال ألنه أمر مقطوع     

  .)5(استثماري غري جائز وهي ربا حمرم
 اعتربهتا مهمة يف جزئيةوقبل أن أهني الكالم عن موضوع  القرض احلسن يف البنوك اإلسالمية أردت إثارة          

مي، حيث قرر البعض بعد تصرحيهم بأن البديل األول والشرعي          قضية وضع بدائل للقرض بفائدة يف البنك اإلسال       
 لسواء لغرض إنتاجي استهالكي، مث عرج إىل إعطاء بدي        ) بال فائدة (هو القرض احلسن    ) بفائدة(للقروض الربوية   

  -بتصريف يف العملة وقيمتها-:آخر يتمثل يف املثال التايل
 أشهر بدون فائدة، فهنا ميكن      3دج ملدة   10000) ب(يريد االقتراض من مصرف     ) أ(نفترض أن تاجرا    

يف نفس الوقت، حيث تسلم املبلغ املقترض جزءا من هذا القرض ملدة            ) أ(إذا أودع   ) أ(تقدمي القرض لـ    ) ب(لـ  
يـرد  ) ب(دج يف حني أن     10000) أ( أشهر يسدد    3 شهرا، وبعد انقضاء     30دج ملدة   100طويلة نسبيا مثال    

  .)6(لأو القرض املقاب) أ(وديعة 

                                                           
  .135حممد الشحات اجلندي ، ص :  القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية-1
  9 سبق ختريج األثر يف الفصل األول، ص -2
  .111، ص املرجع السابق:  القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية-3
  .125، ص املرجع نفسه -4
هـ آذار 1405رفيق يوسن املصري، جملة األمة، العدد اخلامس واخلمسون، السنة اخلامسة، رجب : "وض اإلنتاج والتجارة أدلة حترمي الربا يف قر"-5
  .67- 62م، ص 1985) أبريل(

، حكم 341، 399صالح الصاوي وعبد اهللا املصلح، : ، ما ال يسع التاجر جهله214، 209رفيق يونس املصري، ص : أصول االقتصاد اإلسالمي
  .139، 135عبد اهللا زعيتر، ص … م يف شهادات االستثماراإلسال

  .136، 135، ص املرجع السابق:  القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية-6



        134

 بعد هناية املـدة  لبتهوأرى أن هذه املعاملة غامضة تنطوي بداية على إلزام العميل خبصم مبلغ قرضه مث مطا    
بتسديد املبلغ كامال مضافا إليه ما مت خصمه يف حني استفادة البنك مببلغ اخلصم وما يدره عليه من ربـح بعـد                      

  . مدى شرعيتهااستثماره وهذه مسألة أريد إخضاعها لبحث فقهي دقيق يبني
هذا ما خيص البنوك اإلسالمية، وما أردت أن أديل به هنا أن عملية القرض احلسن قد جـرت يف غـري                     
البنوك اإلسالمية بل ويف بنك من البنوك املتواجدة بدول غري إسالمية ومن أناس غري مسلمني، كما هو احلال لبنك                   

ك بالدمنارك مث انتقلت إىل  السويد بعد أن مرت مبراحل            بالسويد، وقد نشأت فكرة هذا النوع من البنو        )1("جاك"
، حيث بلغت نسبة ما قدمه من قروض حـوايل          1997تأكدت عنها إجياد شكل بنك رمسي سويدي وذلك عام          

 مليون دوالر، ويقوم بنك     49 موازاة حبجم الودائع الذي بلغ لنفس العام حوايل          2000 مليون دوالر عام     42.5
ون فائدة، ومن يودع أمواله هبذا البنك يكون عضوا بالبنك، ويكون له احلق يف االقتـراض  جاك بإقراض أموال بد   

 إليداعه، ويهدف هذا البنك من وراء منحه لتلك القروض إىل إقامة مـشروعات اجتماعيـة يف                 اريبال فائدة نظ  
  .النطاق املكاين للبنك

وي مبلغ الذي اقترضه وهذا إجـراء       كما يشترط البنك على املقترض بعد سداد قرضه بادخار مبلغ يسا          
إجباري، لتمكني باقي األفراد من االستفادة مباله، وبعد انتهاء االدخار اإلجباري له سحب ماله واألهم من ذلك                 
كله أن هذا البنك ينشط إلبراز قضية األضرار اليت خيلفها نظام الفوائد، فهو يعلن عن استعداده ملعاونة أي جمموعة                   

ات الدولية للدفاع عن نظـام القـروض        ينك بنفس الفكرة يف دولتها، كما أنه يشارك يف املنتد         ترغب يف إنشاء ب   
 .)2(الية من الفوائدخلا
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  )1(القروض املصرفية يف البنوك التقليدية: املطلب الثاين
  

  اخلدمات اجلد هامة حيث أهنا جمـاال خـصبا لتوظيـف           ن التقليدية م  تعترب عمليات اإلقراض يف البنوك    
 توازي اخلطورة احملتملـة الـيت       )2(واستثمار األموال املودعة لديها ملا يعود عليها من فوائد جمزية ومضمونة غالبا           

  .)3(يتحملها البنك
  :تعريفه

نه من مجلة العمليات واخلدمات اليت تقوم هبا البنوك حـسب           أسبق القول يف مبحث اخلدمات املصرفية       
:  مث فصلت املقصود بعمليات القرض بقوهلـا       66م"عمليات القرض … " هلا   تعداد قانون النقد والقرض اجلزائري    

يشكل عملية قرض، يف مفهوم هذا األمر، كل عمل لقاء عوض، يضع مبوجبه شخص ما أو يعد بوضـع                   : "68م
أموال حتت تصرف شخص آخر، أو يأخذ مبوجبه لصاحل الشخص اآلخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أو                

  .و الضمانالكفالة أ
تعترب مبثابة عمليات قرض، عمليات اإلجيار املقرونة حبق خيار بالشراء، ال سيما عمليات القرض االجياري               

 حيث جند أن املشرع اجلزائري أعطـى        )4("ومتارس صالحيات اجمللس إزاء عمليات املنصوص عليها يف هذه املادة         
  .)5(ةيارجيأبعادا جديدة ملفهوم عقد القرض مبا أمساه بالقروض اإل

يتم مبوجب عقد بني املصرف وأحد عمالئه، مبقتضاه يسلم األول إىل الثاين نقـودا،              ": القرض املصريف -
ينفذ االتفـاق علـى     " أوسع   بتعريف أو   )6("على أن يلتزم العميل بردها يف الوقت احملدد مع الفائدة املتفق عليها           

خص يعينه هذا العميل، واملقصود بدفع املبلغ هو أن يـضعه           القرض بأن يدفع البنك فعال مبلغا نقديا للعميل أو لش         
، وقلت بأن هذا التعريف أوسع من سـابقه كمـا           )7("البنك حتت أمر العميل الذي ميلك التصرف فيه بال شرط         

  .سنرى، من بني اخلدمات اليت تلحق بالقرض املصريف واليت تتعدى ثنائية البنك والعميل إىل غريمها
تلك اخلدمات املقدمة للعمالء، والـيت يـتم        "مفهوم عام لعقد القرض املصريف بأنه       ص إىل   لوميكن أن خن  

مبقتضاها تزويد األفراد واملؤسسات واملنشآت يف اجملتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد املدين بسداد تلك األموال                
 حمددة وتـدعم تلـك      اريخوفوائدها، والعموالت املستحقة عليها واملصاريف دفعة واحدة أو على أقساط يف تو           
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العملية بتقدمي جمموعة من الضمانات اليت تكفل للبنك استرداد أمواله يف حالة توقف العميل عن السداد بدون أية                  
  .)1("خسارة

 عقـد يـتم     أنهص إىل عقد القرض املصريف،    لمن خالل التعاريف السابقة، والتعريف السابق خصوصا خن       
على أن يلتزم برده مع ما ترتب على ذمته من فوائـد، باإلضـافة إىل               )  يعينه أو من (تسليم مبلغ مايل إىل العميل      

  .العموالت، كما يلتزم العميل بتقدمي الضمانات الكافية لسداد قرضه
 )3(، عينيه كانت هذه الضمانات أو شخصية      )2("البنوك حتجم عن اإلقراض بدون ضمانات     "ويف العادة أن    

، والفوائد  هعية هي حتديد مبلغ القرض وشروطه وأجله وطريقة سداد        وملوضوعليه فمكونات عقد القرض املصريف ا     
  .املترتبة عليه والضمانات اليت يتطلبها القرض

   الضمانات املقدمة يف عملية طلب القرض املصريف-1
من جراء كثري ما عانته البنوك من تعرض وضعها املايل للخطر بسبب هروب املقترضني بعد حصوهلم على     

ـ    ) الضمانات(ليت اقترضوها، أصبحت تلزم البنوك العمالء هبا        األموال ا  القروض اليت  : وعادة ما تكون شخصية ك
تكون مضمونة بكفالة أشخاص معروفني، أو  بكفالة مصرفية، أو باسم الشركة املقترضة، أو أن تكون ضمانات                 

ن استرداد القرض يف املوعد احملدد بأن        والعقارات حبيث متكن البنك م     الزراعيةعينية كالضمان بالبضائع واحملاصيل     
، إال أن البنوك ال تلجأ إىل االقتراض بضمان الرهون          )4("يبيع هذه احلقوق أو يطالب الكفيل الستيفاء قيمة القرض        

العقارية إال على سبيل الضمان اإلضايف، نظرا ملا يتطلبه من إجراءات معقدة عند بداية القرض، أو عند نزع ملكية                   
، إال أنه قد يتسامح     )6(، وغالبا ما يكون هذا النوع من القروض لغري التجار         )5(ا  ما دعت الضرورة لذلك     العقار إذ 

يطلق علـى   ك و  يف اصطالح البنو   )7("املكشوف"البنك مع العميل، فيمنحه قرضا بال ضمانات وهو ما يسمى بـ            
ة، فيسحب العميل من حسابه مبالغ      احلساب اجلاري املدين حيث يسمح بانكشافه بصفة ذاتي       : هذا احلساب أيضا  

تفوق تلك اليت أودعها يف البنك، وهو ممنوع إال إذا مت ذلك بني البنك وعميله، فينكشف حسابه بذلك إىل احلـد          
ألن دفاتر البنك ستظهر أنه مدين باملبالغ الـيت         "  مدين يجار"الذي اتفق عليه معه عند فتح احلساب الذي يصبح          

  .)8(كون معدل الفوائد على مثل هذا النوع من احلسابات مرتفعا نسبياتزيد عن رصيد الدائن، وي
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، حيـث يـتم     )1(وهذا النوع من القروض غالبا ما يكون للتجار، ويتم بفتح اعتماد يف احلساب اجلاري             
مبوجب اتفاق على تشغيل القرض يف احلساب اجلاري، وإذا مت إدخال القرض للحساب اجلاري، حيق للعميـل أن                  

  . أن جياوز مقدار رصيده املديندوناحلساب بعد ذلك ما يشاء، وأن يرد ما يشاء،يسحب من 
عد هذا النوع من أنواع تنفيذ عقود القرض يف البنوك، أكثر فائدة للعميل، لتمكينه من الـسحب ملـا                   ي

يسحبه العميـل   حيتاجه دون حتمل فوائد ما مل يسحبه وهو أيضا يعترب نافعا للبنك إلمكانية استغالل املال الذي مل                  
  .)2(بعد يف مشاريعه أو دفعه ألشخاص آخرين طاملا مل يسحب العميل كامل املبلغ فورا

 يف إهناء هذه املعاملة مىت ما انعدمت ثقته بالعميل،          - يف هذا القرض   –إال أن البنك له كامل الصالحيات       
  .)3(وال يسأل  عن توقيفه إال إذا كان اإلهناء مشوبا بالغش وسوء النية

   حتديد سعر الفائدة على القروض-2
أسعار الفائدة  : " وهو عمل يتأثر بعدة عوامل ك      ،بأمهية جد بالغة  حيظى حتديد سعر الفائدة على القروض       

 األموال املتاحة لدى البنوك، وتكلفة      ميف السوق، ودرجة املنافسة بني البنوك وحجم الطلب على القروض، وحج          
 الودائع، وسعر اخلصم الذي حيدده البنك املركزي، املركـز املـايل للعميـل    إدارة القروض، وأسعار الفائدة على    

املقترض، درجة املخاطرة اليت يتضمنها القرض، حجم القرض، أجل القرض، وما إذا كان القرض بضمان أم بدون           
  .)4("ضمان

ـ                  ه وعند حتديد سعر الفائدة على القروض، قد يكتفي البنك بتحديد األساس الذي حتـسب علـى وفق
  .)6(كما أن سعر الفائدة خيتلف طبقا لنوعية القرض أو نوعية العميل املقترض. )5(الفائدة

تكلفة الودائـع، التكـاليف     : ستناد للعناصر التالية  إلوبشكل عام يتم وضع سعر الفائدة على القروض با        
  .)7(وحتقيق معدل معقول من األرباح) القرض(اإلدارية، تكلفة خماطر االئتمان 

  قرض املصريفرد ال-3
ضافة إىل سعر الفائدة حيتسب على أساس املدة اليت مت فيها االسـتفادة             يلتزم العميل برد أصل القرض باإل     

، وله  )10(مبوجب العقد أو العرف   )9(، وال يلزم املدين برد القرض قبل األجل املتفق عليه         )8(بالقرض، وطبيعته وقيمته  
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أن يعلن رغبته يف إهناء العقد، ويلزم برد ما اقترض          ب على القرض    أن يرده قبل حلول األجل بعد انقضاء ستة أشهر        
خالل الستة أشهر املوالية على أن يدفع فوائد على الستة أشهر هذه، وال يلزم بأداء فوائد إضافية بسبب تعجيـل                    

  .)2(مل يتعني أجل للرد، كان املقترض ملزما بالرد عند املطالبة به من قبل املصرف  وإن)1(وفاءه
فائدة إذن حتسب انطالقا من املدة اليت مت فيها القرض وهي إما أن تكون قصرية أو متوسطة أو طويلـة     فال

 مع  االتفاق املبدئي عة القرض أي نوعه، واستعمال القرض جيب أن خيضع ويطابق           بياملدى، وهذه بدورها ترجع لط    
مشروع ما عليه أن يلتزم بـه، وإال عـرض          البنك فإذا اتفق العميل مع البنك على أن مينح له قرضا الستغالله يف              

ن االتفاق املبدئي على املشروع املراد يسمح للبنك باملراقبة وبالتايل احلق يف عدم إمتام              نفسه إلبطال البنك لعقده أل    
رض غوإن مل يكن هناك اتفاق على       ) أي مستحقات البنك  ( رأى هتدد قدرة املستفيد على أداء مستحقاته         االعقد إذ 

 مت رمسهـا    )4( وتقوم البنوك يف منحها للقروض على االعتماد على سياسة اقراضية          )3( العميل حرا فيه   القرض كان 
وهي مبثابة مرشد فعلي يف إدارة هذه املعاملة، حىت تتفادى أو على األقل حتد من املخاطر اليت قد تلحقها من جراء                     

يسمح ملؤسـسات القـرض     " وطنيا للقرض    اط بالنسبة للقانون املصريف اجلزائري فإنه وضع خمط        ،و تلك القروض 
  .)5(" املتوسط والبعيدنيضمن الشروط واحلاالت اليت حيددها التنظيم حتت تصرف اجلمهور قروضا على املدي

 حبيث حيـدد  12-86يدخل املخطط الوطين للقرض ضمن املخطط الوطين للتنمية وذلك وفقا للقانون          "
 من القانون فـإن     26لنقد واألولويات يف توزيع القروض ومبقتضى م      األهداف اليت جيب بلوغها يف مجيع مصادر ا       

حجم وطبيعة مصادر القروض الداخلية والقـروض الـيت         : املخطط الوطين للقرض يعمل على حتديد نقاط ومنها       
  .)6("متنحها كل مؤسسة قرض

توثق مـن   التحقق من وجود مصادر أكيدة لسداد قيمة القروض، وأن تس         : ومن بني عناصر هذه السياسة    
، وأهم عنصر يف عناصر السياسة االقراضية يف البنوك هو حتديد نسبة الفائدة             )7(الغرض الذي طلب ألجله القرض    

  .)8(على القروض اليت تفوق نسبة الفائدة على الودائع
وحتديد النظام القانوين للفائدة وكذا طبيعة الرهن الذي يضمن القرض كانا نقطتني حمل خـالف بـني                 

 يف اعتبار الطبيعة القانونية لعقد القرض املصريف فهناك من قال أن له طبيعة جتارية مهما كانت وضـعية                   القانونيني
العميل تاجرا أم غريه وهناك من قال باعتباره جتاريا مىت كان العميل تاجرا واستغل القرض يف عملـه التجـاري                    
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، إال أن الرأي املستقر على اعتبار       )1(راض غري جتارية  ويعترب جتاريا بالنسبة للبنك ومدنيا للعميل الذي يستغله يف أغ         
أن عمليات البنوك جتارية مهما كانت طبيعة العميل اتباعا لشخصية الدائن، وال ميكن بأخذ حل مـزدوج وهـذا       

 املتوسط أو الطويـل     ينيالقول يثبت للبنك مركزا متميزا وممتازا حيث يستفيد من نسبة الفوائد التجارية على املد             
  .)3(، وهذا ما درجت احملاكم على اعتماده)2(ج فوائد على متجمد الفوائدوينت

  :أنواع القروض
لتحديد تبويب مفصل للقروض يلزم إتباع منهج متنوع يقسم على كل منهج أنواع متقاربة له، فيتخذ 

  . منهمعيار الغرضوألذلك معيار الضمان أو معيار املدة 
 يف  عذكـر األنـوا   رض وفق معيار الغرض منه ألنه قد سبق         جممل ألنواع الق  عرض  ا على   نأقتصر ه سو

القـرض التجـاري والقـرض االسـتهالكي والقـرض          : هناك ثالثة أنواع رئيسية للقرض وهي     ،الفصل األول 
  .الستثماري، وهناك من يفصل القرض التجاري إىل القرض التجاري والقرض اإلنتاجيا

   القرض اإلنتاجي-1
 الثابتة للمشروع كما تستخدم يف تدعيم الطاقات اإلنتاجية هلـا عـن             وهي متنح هبدف تكوين األصول    "

طريق متويل شراء مهمات املصنع واملواد اخلام الالزمة لإلنتاج ومن هذه القروض ما يستخدم يف متويـل تكـوين                   
وم هبا  ورغم ورود املخاطر على هذا النوع من القروض فاملصارف تق         .)4("مشروعات التنمية االقتصادية يف اجملتمع    

آخذة بعني االعتبار سالمة املركز املايل للعميل، كما حتصل على ضمان عيين كبري كرهن املصنع وأال تطول فترة                  
الوفاء أكثر من مخسة أعوام كحد أقصى باإلضافة إىل تقييد البنك للنواحي املالية للمقترض من ناحيـة طريقـة                   

  .)5(قرض وتوزيع األرباحلاستعمال ا
  ماري القرض االستث-2

 القـروض االسـتثمارية     حومتن") 6(يسمى هذا النوع بالقروض طويلة األجل، إذ قد تصل إىل ثالثني عاما           
لبنوك االستثمار، وشركات االستثمار لتمويل اكتتاهبا يف سندات وأسهم جديدة، ومتنح القروض االسـتثمارية يف               

فراد لتمويل جزء من مشترياهتم لـألوراق       شكل قروض عند الطلب أو ألجل لسماسرة األوراق املالية وأيضا لأل          
  .املالية
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ويف كل هذه احلاالت ميثل القرض جزء من قيمة األوراق املالية املشتراة عندما تنخفض القيمة الـسوقية                 
لألوراق يطلب البنك من املقترض تغطية قيمة الفرق أو تقدمي أوراق مالية أخرى، ويف حالة عدم تنفيذهم لرغبـة                   

  .)1("راق املالية املرهونة لديه ليحصل من مثن البيع مقدار ما قدمه هلمالبنك يبيع األو
   القرض التجاري-3

 وكـذا القـروض     الزراعيـة بالنسبة للقرض التجاري هناك من فصله عن القروض الصناعية، والقروض           
روض يف نـوع    ، وهناك من مجع كل هاته الق      )2("االعتمادات املستندية "العقارية وجعله قاصرا على ما يسمى بـ        

  .)3(واحد شامل هلا، حتت مسمى القروض التجارية
، حيـث   )4("حيث يتم سداد معظمها يف غضون ستة أشهر       "ويتم هذا النوع من القروض آلجال قصرية        

املزارعون واملنتجون والتجار قروضا متويلية ألنشطتهم، وتتخصص البنوك حسب اهتمامها بنشاط معني، كما             ح  مين
  .)5(ا النوع من القروض لقصر أجله مقابل أخذها لضمانات كافية لتلك القروضأن البنوك حتبذ هذ

 هبـدف متويـل     )cnma")6" اجلزائر بفتح الصندوق الوطين للدعم الفالحي      تيف السنوات األخرية قام   
القطاع الفالحي من خالل الربنامج الوطين لتطوير الفالحة، إىل منح قروض موجهةأساسـاإىل تنفيـذ األشـغال       

وكذا ماخيص التربية احليوانية حيث عمدت إىل إجياد آليـة          ...الغرف املربدة،واألحواض املائية،  :حية املختلفة الفال
  : إجناح تفعيله فلجأت إىل أن التمويل يكون كاآليت ضبغر

 احملليني الذين يتوسطون هاتـه      التزويد باملعدات أو الوسائل أو حىت احليوانات،تسلم للممولني الرئيسيني        
 طبعا بعد تقدميه لرسالة ضمان تسديد مـن البنـك           -الفالحية-ية فيقدمون للفالح ما حيتاج إليه من السلع       العمل

للممول الرئيسي،مث بعد انقضاء املدة احملددة للقرض يدفع الفالح املستفيد مثن ماأخذه من السلع مع زيادة نسبة من       
  .)7(الفائدة

البنك و الفالح،حيث يـسلم لـه   -األول- :طثة روابوحسب ماتوصلت إليه من أن العقد ينبين على ثال       
  .من املمول -متمثل يف معدات فالحية– بواسطتها يتمكن من احلصول على القرض نرسالة ضما
  بني املمول والفالح حيث يسلم املمول السلع للفالح بعد تقدميه لرسالة الضمان :الثاين-
   معينة مسبقا،ةإليه نسبة فائدة مئويأخريا يقوم الفالح بتسديد املبلغ لدى البنك مضافا -

ـ   ءفهنا جند أن الفالح قام بتسديد مثن السلع وكأنه عقد بيع سلمت فيه سلعة معينة نظري إرجا                  ع مثنها م
  زيادة حمددة مقابل هذا العقد

                                                           
  .116 -115، ص املرحع السابق:  البنوك الشاملة-1
   .240بيطار، ص لبوذياب وا:  قانون األعمال-2
  .115، ص املرجع السابق:  البنوك الشاملة-3
  .158، ص 18ج:  املوسوعة العربية العاملية-4
  .115، ص املرجع السابق:  البنوك الشاملة-5
 11مملحق رق -6
 .cnma من مدير  بنك الباحثةقرص  مرن حصلت عليه -7
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 من قبيل الربا احملرم، ألهنا ليست       توبناء على احليثيات واإلجراءات السابقة ،ظهر يل أن تلك الزيادة ليس          
ـ                        يف  ايف مقابلة القرض ،إمنا يف مقابل البيع املؤجل  إذ سبق التوضيح أن العربة يف العقود ليـست يف األمسـاء إمن

  .املمارسة والنية اليت متت وابتنت عليها   ،واهللا أعلى وأعلم
  .  على العلماء اجملتهدين الستخراج احلكم الشرعي املوافق لهه وإين أطرحيوهذا جمرد رأ

  ستهالكي القرض اال-4
ـ                : وهي القروض اليت متنح لألفراد، قصد متويل احتياجاهتم االستهالكية خاصة من السلع املعمـرة كـ

ـ  ،اخل… )1(السيارات والغساالت  احلساب االئتماين أو حساب الدين، معظم حـسابات الـدين أال           :  ويسمى ب
وتـصفية  " خل املقترض املـستقبل   د من   سدادها"، ويتم عادة    )2(يكون بفوائد، إال إذا كان هناك تأخر يف السداد        

  .)3("لبعض ممتلكاته وتقدم ضمانات هلا
  .)4(البطاقات االئتمانية: ومن بني املعامالت احلديثة للقروض االستهالكية ما يعرف بـ

  البطاقات االئتمانية-     
 من قبل البنك، بواسطته يتمكن مـن شـراء الـسلع            - معنوي أوطبيعي  – للشخص   ىهي مستند يعط  

  .)5(د املستند دون دفع املال حاال، لتضمنه التزاما من البنك بالتسديدمحلصول على اخلدمات ممن يعتوا
من خالل هذه البطاقة للعميل احلق يف التمتع باحلصول على شراء البضائع من التاجر وقطاع اخلـدمات،                 

ان حسابه يسمح لذلك، أمـا إذا مل        جل وبدون فوائد أو مصروفات، إذا ك      أمع التزامه بالتسديد ملبالغ البطاقة يف       
 إذا  - الفوائد والعموالت  –يكن يسمح بذلك فإنه يترتب على ذمته الفوائد والعموالت، وتبقى أيضا مترتبة عليه              

  .)6(شهريا لدى بعض البنوك% 2أخر موعد السداد وقد يصل معدل الفائدة إىل 
حب أو الدفع مبوجبها من حساب حاملها يف        ، منها ما يكون الس    )7(والبطاقات االئتمانية على عدة أنواع    

املصدر مث يعود علـى      بااملصرف وليس من حساب املصدر فتكون بذلك مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حس             
حاملها يف مواعيد دورية ومنها ما يفرض فوائد ربوية على جمموع الرصيد غري املدفوع خالل فترة حمـددة مـن                    

وأكثرها يفرض رمسا سنويا على حاملها ومنها ما ال يفرض فيه املـصدر             . رض فوائد تاريخ املطالبة ومنها ما ال يف     

                                                           
  .241 بوذياب، ص والبيطار:  قانون األعمال-1
  .117، ص 8ج:  املوسوعة العربية العاملية-2
  .114عبد احلميد، ص :  البنوك الشاملة-3
  .241، ص املرجع السابق:  ظهرت يف أمريكا وأوروبا حديثا، قانون األعمال-4
راعي "يطلق عليهما البنكيون اسم : العامليتان" فيزا"و" أمريكان أكسربس: " جهتان رئيسيتانأنواعهار البطاقات العاملية على اختالف  يتوىل إصدا-5

  .37عبد الوهاب أبو سليمان، ص :  االقتراضية والسحب املباشر من الرصيدالبنكيةالبطاقات : ، أنظر"البطاقة
  ،17بكر بن عبد اهللا أبو زيد، ص : تجارية وأحكامها الشرعية بطاقة ائتمان حقيقتها البنكية ال-6
                                                             sa.org.Fiqhacademy.www://http/الدورة السابعة :  جممع الفقه اإلسالمي-
  .34، 27، ص املرجع السابق:  البنكية بطاقات االئتمان حقيقتها-7
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ـ     . )1(ارمس بطاقات االعتماد وتعتمد أنواع هذه البطاقـات علـى   : وما يهمنا هنا هو النوع الثالث أو ما يسمى ب
  :عناصر هي
  وجود حساب للعميل يف املؤسسة املصدرة هلذه البطاقةية عدم إلزام - 1
ويكـون  ) بطاقة اعتماد شـهري (ء التسديد الذي يكون خالل شهر يف القسم األول   حتميل العمال  - 2

  .وهي أقسام لبطاقات االعتماد) بطاقة التسديد باألقساط(على أقساط يف القسم الثاين 
  ".اخلط االئتماين"مبلغا له حد أعلى يسمى بـ ) من خالل البطاقة(يقوم البنك بإقراض العميل  - 3
ورسوم التجديد وفوائد اإلقراض وفوائـد      ) العضوية( أربعة، رسم االشتراك     إلزام حاملها بدفوعات   - 4
 ).إذا كان هناك تأخري يف السداد ()2(التأخري

  :حكم بطاقات االئتمان  
 )3( جبـدة  السابعةوالواقع أنه قد مت طرح موضوع البطاقات االئتمانية على جممع الفقه اإلسالمي بدورته              

أي أن العميل ال يكفـي      (ره للقرار الذي خيص بطاقات االئتمان غري املغطاة         وعلى دورات الحقة، حيث مت إصدا     
 اليت عقدت بالرياض فجـاء      الثانية عشر ، حيث قرر يف دورته      )رصيده لتغطية بطاقته أو أنه ال ميلك رصيدا أصال        

  :أوال: "ضمن قراراته
ت شروطه بزيادة فائدة ربوية، حىت لو    ال جيوز إصدار بطاقة االئتمان غري املغطاة، وال التعامل هبا، إذا كان           

  .كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح اجملاين
  .)4(جيوز إصدار بطاقة غري املغطاة إذا مل تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين: انياث

  : املنعقدة مبسقط من بينهااخلامسة عشرومما جاء يف قراره الذي أصدره يف دورته 
وز إصدار بطاقات االئتمان املغطاة، والتعامل هبا إذا مل تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر يف  جي-أ
  .السداد

 على املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تقدم بدائل للبطاقة غري املغطاة أن يلتزم يف إصدارها وشروطها                -ب
  .)5(ؤدي إليهية وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع اليت ترعبالضوابط الش

  البطاقات البديلة لبطاقات االئتمان-

                                                           
                                                                        sa.org.Fiqhacademy.www://http/ الدورة السابعة،تقرارا: جممع الفقه اإلسالمي-1
  .34، 30، ص املرجع السابق: نكية التجارية وأحكامها الشرعية بطاقة االئتمان حقيقتها الب-2
) مايو( أيار 14، 9هـ املوافق لـ 1412 ذي القعدة 32، 7 جدة السعودية من 7الدورة : تعريف بطاقة االئتمان:  جممع الفقه اإلسالمي-3

1992   :http://www.Fiqhacademy.org.sa/                                                                                           
                                               

، 23هـ املوافق 1421 رجب 1هـ 1421 مجادى اآلخره 25، بالرياض، السعودية، من 12الدورة : بطاقة االئتمان:  جممع الفقه اإلسالمي-4
  .م2000) سبتمرب( أيلول 28

 م2004) مارس( آدار 6،11هـ املوافق 1425 احملرم 19، 14، مسقط، عمان، من 15الدورة : بطاقة االئتمان: ه اإلسالميجممع الفق-5
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 االفيـز "وبطاقـة   " بطاقة اإلسالمي اإللكتروين  "وبالتايل وموازاة مع هذه البطاقات يقوم بنك ديب خبدمة          
تقدم جلميع عمـالء ديب     ) لالستخدام اإللكتروين فقط  ) خمصصة(بطاقة خصم فوري    "، وهي عبارة عن     "اإلسالمي

ند استخدم البطاقة يف الشراء أو سحب النقد يتم اخلصم من حساب العميل مع ظهور املعاملة                اإلسالمي جمانا، فع  
يف كشف احلساب الشهري، لذا ينبغي توفر رصيد كاف لتغطية قيمة عملية السحب أو الشراء فهي متكنك مـن                   

ـ        35احلصول على خمتلف السلع واخلدمات من خالل         ادق واحملـالت    مليون جهاز للدفع السريع لدى كافة الفن
  .واملتاجر واملطاعم ومكاتب تأجري السيارات حمليا وعامليا

كما ميكنه التمتع مبيزة الوصول على حسابك من خالل آالت السحب النقـدي اخلاصـة ببنـك ديب                  
اخلليجيـة  البنـوك  اإلسالمي ومن خالل الشبكة الوطنية آلالت السحب النقدي للبنوك األخرى يف اإلمـارات و       

  .)1("كثر من مليون جهاز صراف آيل لدى معظم البنوك العاملية وفروعها حول العاملاملوحدة، وأ
  : بني القروض املصرفية يف كل من البنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةةاملوازن

يتفق  كل من البنك اإلسالمي والبنك الربوي أن كل منها يقوم خبدمة أو وظيفة تقدمي القـرض، وهـو                    
بنك مبلغا ماليا للعميل على أن يرده بعد أجل ما كما يتفقان يف مطالبة العميـل بالـضمانات                  م ال يعبارة عن تسل  

  .الكافية للقرض وهذا تقريبا النقطة الوحيدة اليت أرى اتفاق البنكني حوهلا
  :أما بالنسبة ألوجه اختالفهما فأقول

دمات االجتماعيـة، بعبـارة     يعد البنك اإلسالمي خدمة القرض اليت وصفها باحلسن يف جمال اخل          : بداية
أخرى فالبنك اإلسالمي ال يبتغي من وراء تنظيمه هلذه اخلدمة احلصول على إيرادات معتربة تزيد مـن ضـخامة                   

  .أرصدته
 – كما يـرى     – فأهم عملياته اليت جيريها، هي عملية االقتراض ألهنا          – التقليدي   –بينما البنك الربوي    

  .من مواردهتدر عليه عوائد وفوائد هائلة تزيد 
 أمـا فجوهر االختالف أن القرض احلسن ينطوي على خدمة ينظر حلاجة العميل فيها وتصبو إلزالتـها                

فال يهتم هبذه الناحية بقدر ما يهتم مبا سيفيده هذا القرض ومدى املبـالغ الـيت                ) البنك التقليدي (القرض الربوي   
سألة منحه للقروض بينما حيجم البنك على ذلـك         سيتحصل عليها وهبذا السبب يبدو توسع البنك التقليدي يف م         

  .التوسيع
كما خيتلف كل من البنك اإلسالمي والبنك الربوي يف قضية متويل حساب القرض، فحيث أن البنـك                 
يعتمد على موارد التربعات والقروض املأذون فيها وغريها مما سبق بيانه، جند أن أهم املوارد يف البنوك التقليديـة                   

ائع اليت مت استالمها من العمالء فهو ميسكها مث يعيد قرضها ليحصل على ما تدره من فوائـد، يف                   هي أموال الود  
 طبعـا   –حني أن البنك اإلسالمي ينمي ما حصل عليه من أموال من أصحاهبا خصيصا هلذه اخلدمة باستثماره هلا                  

 من ناحية أخرى يعمل علـى تـشغيل          ليوسع دائرة هذه اخلدمة وال يبقيها ثابتة، كما أنه         –جلزء منها االحتياطي    

                                                           
-http://www.alislami.co.ae/ar/personalbanking"، بطاقة اإلسالمي اإللكتروين" اإلسالميابطاقة الفيز:  بنك ديب اإلسالمي-1

card-credit.htm.  
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النقود وتوظيفها بطرق جتعلها أكثر فاعلية حبيث تكون خدماته بالنقود وال تكون على النقود فإن ذلك من أبواب                  
ي حياربه اإلسالم وال يسمح به، بينما البنك الربوي فهمه الوحيد هي ما جينيه من فوائد علـى                  ذالربا املمقوت ال  

ائما يف كيفية احتساب تلك الفوائد، وجعلها احملور األساسي الذي جتري وفقه تلـك              تلك القروض وهو يسعى د    
  .القروض على تنوعها

لْ [ غيه، ونسي قول اهللا تعـاىل      وهناك من متادى يف    لْ  ُق ُئُكمْ  َه َسِرينَ  ُنَنبِّ االً  ِباْلَأْخ ِذينَ  َأْعَم لَّ  الَّ  َض
ْعُيُهْم ي َس اِة ِف دُّْنَيا اْلَحَي ْم ال َسُب َوُه ْم وَنَيْح ِسُنوَن َأنَُّه ْنعًاُأوَلِئَك ُيْح ِذيَن ُص ُروا الَّ اِت َآَف ْم ِبآي  َربِِّه
   )1 (]َوْزنًا اْلِقَياَمِة َيْوَم َلُهْم ُنِقيُم َفال َأْعَماُلُهْم َفَحِبَطْت َوِلَقاِئِه

فية، ليس  وخالصة القول أن القرض الذي جير منفعة وبالتايل الفوائد املصر         :"فخلص من كالمه إىل القول    
ـ أمرا حمظورا شرعا، وأنه عقد مباح اتباعا لألصل اإلسالمي من أن كل شيء مباح ما مل حي                 ر شـرعا، حظـرا     ظ

واضحا قاطعا صرحيا، فإن قيل أن الفائدة هي من قبل الربا احملظورة شرعا، فإنه يرد على ذلك بأن الربا احملظـورة                     
   .)3("…ئد املصرفية، الذي ال ينطبق على الفوا)2(شرعا هو ربا اجلاهلية

  :القرض االجياري
تعترب مبثابة عمليات قرض، عمليات اإلجيار املقرونة       " من قانون النقد والقرض أنه       68 م 2جاء يف الفقرة    

  ".…راء، ال سيما عمليات القرض االجياريشحبق خيار بال
  :مفهوم القرض االجياري

  يف البنوك اإلسالمية: أوال
مبا يسمى بالتأجري التمويلي، ويقصد منها شراء البنك للمعـدات الـضخمة       تقوم بعض البنوك اإلسالمية     

لك اليت تستخدمها شركات املقاولة، مث يقوم البنك بتأجريها للشركات أو العمالء بأقساط شهرية أو نـصف                 تك
التقـسيط،  احلق يف متلك تلك املعدات، ويف هذه احلالة يكون البيع ب           ليسنوية وعند هناية مدة التأجري يكون للعم      

  .وهو ما يعرف بالشراء التأجريي
وحتسب تلك األقساط حبيث يؤدي مثن املعدات خالل مدة التعاقد كما تضاف عوائد مناسبة للمـصرف         

  .)4(من وراءه
  يف البنوك التقليدية: ثانيا

ا أن  ، ويقصد هب  )5(نشأت صورة التأجري التمويلي حديثا بالواليات املتحدة األمريكية، منذ حوايل ربع قرن           
 مثال يربم عقدا مع البنك يسمى عقد االعتمـاد          هالعميل الذي ال يرغب يف جتميد أمواله بشراء مستلزمات مصنع         

                                                           
 .104 ,اآلية:  سورة الكهف-1
دراسـة اقتـصادية    "شبهة الربا يف معامالت البنوك التقليدية واإلسالمية        :  وربا اجلاهلية هو الذي ينحصر مفهومه على التأخري مقابل الزيادة، أنظر           -2

 .201منري ابراهيم هندي، ص ": وشرعية
 .229، ص املرجع السابق": دراسة اقتصادية وشرعية"إلسالمية  شبهة الربا يف معامالت البنوك التقليدية وا-3
  .71عبد السميع املصري، ص :  املصرف اإلسالمي علميا وعمليا-4
  .675مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-5
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بإجيارها للعميل نظري أجر يدفعه العميـل ملـدة         ،بالتأجري فيقوم البنك بشراء املستلزمات وبعد متلكها يقوم البنك          
ثالث خيارات، إما أن يشتري الشيء بقيمته عند مباشرة هـذا           حمددة، على أن يكون للعميل عند هناية تلك املدة          

  .)1(اخليار، وإما أن يرد تلك املستلزمات للبنك، أو أن يعيد تأجريها مدة أخرى وغالبا ما تكون بأجرة أقل
  :العقود اليت تنظم عملية التأجري التمويلي

  :من خالل ما سبق بيانه يبدو أن هناك ثالثة عقود مترابطة
  .العتماد بالتأجري عقد ا-1
  . عقد الشراء-2
  . عقد اإلجيار-3

والذي يبدو منها بصورة صرحية هو عقد الشراء وعقد االعتماد بالتأجري ويتم عقد الشراء بـني البنـك                  
  .والبائع للمستندات، بينما عقد االئتمان بالتأجري فيكون بني البنك والعميل

الذي يتملك الشيء املشتري بعد التزامه الناشئ عن عقـد          فعقد الشراء يتم وفقا ملا حيدده العميل للبنك         
  .االعتماد املربم مع عميله
فيكون البنك مالكا للشيء، وهذا ميكنه من استرداد الشيء عند إفالس العميل إذا اقتضى            : أما عقد اإلجيار  

كهـا، إال أن البنـك      األمر بذلك، واملفروض أن ملكية البنك لتلك املستلزمات املأجرة حتمله كافة املخاطر كهال            
 بالعميل لتحملها، بل قد يشترط انقضاء اإلجيار ودفع األجرة عن املادة كلـها إذا               يزجيتملص من حتمل املخاطر و    

  .)2(هلك الشيء
  :االجياري) االئتمان(التكييف القانوين لعقد التمويل 

 وما جاء بأنه طريقـة      رغم اعتبار قانون النقد والقرض أن هذه العملية تشكل أحد مفاهيم عقد القرض            
، إال أنه وبتحليل املعامالت اليت تتم وفقا هلا جند أن ال عالقة هلذه العمليـات بعقـد                  )3(حتتفظ بفكرة عقد القرض   

القرض، فعملية التمويل التأجريي تنطوي على ثالثة عقود، فهي عبارة عن عقد شراء بني البنك وبائع البـضاعة،                  
لبنك بشراء تلك األدوات بناء على رغبة العميل الذي يود احلصول عليها، فهو وعقد اعتماد تأجريي، حبيث يقوم ا   

  ).العميل والبنك(يشتري األدوات بغرض إجيارها للعميل طالب االعتماد بناء على عقد االعتماد بينهما 
كت وهناك عقد اإلجيار ، حيث يقوم البنك بتأجري األدوات للعميل ويشترط فيها يف العميل ضماهنا إن هل    

  .وتطبق عليها القوانني املنظمة لعقد اإلجيار يف ذلك) البنك(وأن ال يتصرف فيها ألن ملكيتها تبقى بيد املشتري 

                                                           
  .687حممد الفقي، ص : ، القانون التجاري77، ص لطرشالطاهر : ، تقنيات البنوكاملكان نفسه -1
  .678، 676، ص املرجع السابق: عمليات البنوك من الوجهة القانونية-2
  .76، ص املرجع السابق:  تقنيات البنوك-3
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وعند انتهاء مدة اإلجيار ينتهي عقد التمويل التأجريي، ويسجل حمله اقتراحات أخرى، خيتار العميل أيـا                
هناء العقد أو الشراء هلا، وهي عقود أيضا مستقلة متاما عن إعادة اإلجيار، إ: ، وهي كما سبق)1(منها أكثر مناسبة له

 .عقد القرض وال وجه للقرابة بينهما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .679 -676مجال الدين عوض، ص :  عمليات البنوك من الوجهة القانونية-1
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  خصم األوراق التجارية:         املطلب الثالث
  

  وهي إحدى العمليات اليت تتم على األوراق التجارية: خصم األوراق التجارية
  وراق التجارية وأنواعهاتعريف األ:الفرع األول

األوراق التجارية عبارة عن مكتوبات حمررة يف شكل خاص، قابلـة            ":تعريف األوراق التجارية  : أوال
 لللتداول بالطرق التجارية كوهنا متثل حقا نقديا، وتستحق األداء والدفع مبجرد االطالع على مضموهنا أو بعد أج                

  .)1("معني
  أنواع األوراق التجارية:ثانيا

  ىن والشيكذالكمبيالة والسند اإل: وتشمل األوراق التجارية كل من  
   الكمبيالة-1
 لشخص  من الساحب را  ادوهي عبارة عن ورقة جتارية تتضمن أمرا ص       : جةتتسمى سند السحب أو السف     

  .ربأن يدفع له مبلغا معينا مبجرد اإلطالع أو مليعاد آخ) ملستفيدا(آخر هو املسحوب عليه لصاحل شخص ثالث 
   السند ألمر-2
 لصاحل شخص آخر هـو   - هلا احملرر –يسمى أيضا السند اإلذين، ورقة جتارية تتضمن تعهدا من شخص            

  .املستفيد بدفع مبلغ معني مبجرد االطالع أو يف ميعاد آخر
   الشيك-3

الذي جيب  – ورقة جتارية تتضمن أمرا يصدر من شخص هو الساحب إىل شخص آخر املسحوب عليه               
 مبلغـا   – وأن يدفع حلامله إذ كان الشيك للحامل         – املستفيد   – بأن يدفع لشخص آخر      – أحد البنوك    أن يكون 
  .)2(معينا فورا

  وسند ألمر) سند السحب(الفرق بني الكمبيالة -
ورقة يثبت له فيها نقديا وتعهـد لـه         ) أ(لصاحل  ) ب(إذا حرر   : يتضح معنا الفرق بإيضاحه باملثال التايل     

وبالتايل يقوم  ) جـ(مدين  ) ب(يخ استحقاقه، فهذا يعترب سند ألمر، أما إذا كان يف مثل هذا املثال              بالوفاء يف تار  
ـ    )كمبيالـة (عند تاريخ استحقاقها فهذا يعترب سند السحب        ) أ(يأمره فيها بدفع مبلغا لـ      ) جـ(بتحرير ورقة ل

)3(.  
  ةاملعامالت اليت تتم باألوراق التجاري:            الفرع الثاين

                                                           
  .400عالء الدين زعتري، ص :  اخلدمات البنكية وموقف الشريعة اإلسالمية منها-1
  .16، 15كمال طه وعلي البارودي، ص : ن التجاريالقانو-2
  .33، 32الطاهر لطرش، ص :  تقنيات البنوك-3
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ل األوراق  يحتـص : تعتمد العمليات املصرفية املنوطة باألوراق التجارية على ثالث عمليات أساسية وهي          
 بيان العملية األخـرية وهـي       ىأقتصر عل ، وسوف   )1(التجارية، رهن األوراق التجارية وخصم األوراق التجارية      
  .خصم األوراق التجارية ملا هلا من صلة مبوضوع البحث

  لتجاريةخصم األوراق ا-1
يقصد هبذه العملية إظهار العميل للورقة التجارية للمصرف قبل أوان أجلها فيقوم املصرف بشراء هـذه                

  .األجر املتفق عليه) حسم(، بأن يدفع للعميل قيمتها، لكن بعد خصم األوراق
فا إليهـا   واألجر املتفق عليه عبارة عن فائدة السند عن املدة بني تاريخ اخلصم وتاريخ االستحقاق، مضا              

  .)2(العمولة بالنسبة لقيمة السند واملدة الباقية وللمخاطرة اليت يتعرض هلا املصرف ولنفقات التحصيل
عتبار اقتطاع البنك ملبلغ الورقة، حيث أن العميل ال حيصل على القيمة            الت هذه العملية باخلصم     يوقد مس 

  . مبلغ اخلصماقتطاعورقة بعد  تبقى من القيمة االمسية لل مااالمسية للورقة، بل حيصل على
  كيفية حساب معدل اخلصم1-1

) بني تاريخ الـسحب وتـاريخ االسـتحقاق       (معدل الفائدة   : يتكون معدل اخلصم من ثالثة عناصر هي      
وعمولة التحصيل تعرب عن اجلهد املبذول والوقت املضحى به وأخريا عمولة اخلصم وهي أجر البنك من العمليـة،                  

  .قابل اخلصموهي تشكل يف جمملها م
بورقة جتارية بقصد أن تدفع له قبل تاريخ استحقاقها، وكان مبلـغ            ) س(إىل مصرف   ) أ(إذا تقدم   : مثال

 أوت  1، وكان تاريخ اسـتحقاقها      2006 ماي   01 دج حبيث أراد أن يسحبها بتاريخ        40000الورقة االمسي   
سـنويا،  % 8ل اخلصم املطلـق هـو        أشهر من هذا التاريخ، ومعد     3  فإذا كان تاريخ استحقاقها بعد        2006

  :يكون كاآليت) أ(فلحساب مبلغ اخلصم وصايف املبلغ الذي يأخذه 
  
  
  
  

                              =            × 
  

   مبلغ اخلصم–القيمة االمسية =  صايف مبلغ الورقة 
  )3( دج39200=  دج 800 – دج 40000                    = 

                                                           
  .247، ص شبريحممد عثمان :  املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي-1
  .249 ص سليمان بوذياب وعبد اهللا البيطار،: ، قانون األعمال409، ص 3إلياس ناصيف، ج: الكامل يف قانون التجارة-2
  .67، 66الطاهر لطرش، ص :  تقنيات البنوك-3

  =مبلغ اخلصم
  معدل اخلصم×القيمة االمسية للورقة

100 
×

  عدد األشهر املتبقية

12  

40000×8 

100 

3 
12 
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 فإن البنوك تتنافس على العمل به وأقصد )1("متكنه من زيادة مدخوله"ن اخلصم يدر فوائد مناسبة     ونظرا أل 
، كما  )2(رب مناف ملبادئ تأسيسها   يعتهبا البنوك التقليدية، حيث أن البنوك اإلسالمية ال تتعامل هبذا األسلوب الذي             

  . هاته العمليةتكييف د بعد عن فيماسنرى
  التكييف الشرعي والقانوين خلصم األوراق التجارية:ثاين             الفرع ال

  صم األوراق التجاريةخلالتكييف الشرعي :أوال
 إال أنين مل أشأ اخلوض فيها معتمـدة يف          )3(ات لعملية خصم األوراق التجارية    جياحلقيقة أن هناك عدة ختر    

  .ذلك على الرأي الراجع منها يف املسألة
ة التجارية إمنا هو يقوم بعملية إقراض للمستفيد، لكن بضمان تلك الورقـة  إن البنك ال يرمي لشراء الورق  

على أن يتقاضى دينه من املدين، وإذ مل يكن، فإنه يرجع على املستفيد الستيفاء حقه منه وبالتايل ال خترج عمليـة                     
طعة من الورقة لقاء    تد املق خصم الورقة التجارية على عقد القرض فهو األضبط هلا واألقرب جملرياهتا، وبالتايل الفوائ            

 أهنا ختتلف   ؛ ومما يؤكد ذلك   )4(لربا احملرم قطعا  اخصمها فهو من باب الزيادة الربوية الواضحة يف القرض وهو من            
  .)5(، حبسب القيمة  اليت حتتويها تلك الورقة التجارية وتبعا ملوعد استحقاقها)صومةاملخ(تلك القيمة 
  وراق التجاريةالتكييف القانوين خلصم األ:ثانيا
  . فقهاء القانون عند حتديدهم للطبيعة القانونية للخصم الورقة التجارية اجتاهني خمتلفنياجته
 بأنه شراء البنـك      عنه أو كما عربوا  " حوالة احلق " يرى هؤالء أن اخلصم عبارة عن        : االجتاه األول  -1

 إىل البنك ويكون له احلـق يف التـصرف يف   للورقة التجارية، وإذا كان كذلك فإن ملكية الورقة التجارية تتحول        
الورقة املخصومة، وبناء على ذلك حيق للبنك أن حيدد مثن اخلصم دون التفات إىل احلد األقصى للفائدة االتفاقية،                  

  . مثن اخلصم والقيمة احملصلة عبارة عن ربح يعود على املشتري الذي يعيد البيع بسعر أعلىبنيحيث يكون الفارق 
يف حني ذهب مناصرو هذا االجتاه إىل اعتبار أن عملية خصم الورقة التجارية عبـارة               :  الثاين  االجتاه -2

عن قرض مضمون برهن على الورقة التجارية، وبالتايل فإن البنك يكون مكتسبا فقط حلقوق الدائن املرهتن، وحيق                 
، )6( أن جياوز سعر الفائدة االتفاقي     ل قيمتها عند االستحقاق، وعليه فال يكون للبنك       يله بذلك حيازة الورقة وحتص    

  .)7(وهذا ما ذهب إليه بعض من كتب يف عمليات املصارف اجلزائرية

                                                           
  .249، ص املرجع السابق:  قانون األعمال-1
  .134حممد سراج، ص :  النظام املصريف اإلسالمي-2
ها ، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجل354، 349، ص 1حممد الشنقيطي، ج:  دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة-3

  .472، 464حممد الصاوي، ص : اإلسالم
، 140عبد اهللا الطيار، ص : ، البنوك اإلسالمية464 - 463ص  املرجع السابق ،:  مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم-4

  .133حممد سراج، ص : النظام املصريف اإلسالمي
  .345، ص 1 حممد الشنقيطي، ج: دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة-5
  .676كمال طه وعلي بارودي، ص :  القانون التجاري-6
  .66الطاهر لطرش، ص :  تقنيات البنوك-7
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  املوازنة بني التكييف الشرعي والتكييف القانوين لعملية خصم األوراق التجارية:ثالثا
رة عن قـرض    يظهر أن اتفاق التكيف الشرعي جلي مع االجتاه الثاين، على أن خصم الورقة التجارية عبا              

وهو األرجح ألن االجتاه األول ملا رأى بأن البنك يشتري الورقة مل يصرح بنية البنك ومقصده من ذلك، فهـو ال                     
 العقـود    أن العـربة يف    يقصد الشراء بقدر ما يقصد القرض للحصول على الفائدة اليت يقتطعها وكما هو معلوم             

   اللأللفاظ واملباينللمقاصد واملعاين
  عي لعملية خصم األوراق التجاريةالبديل الشر-

والذي حيل حمل اخلصم يف إطار العمل املصريف اإلسالمي هو االعتماد علـى أسـلوب املـشاركة أو                 " 
، فعلى سبيل املثال لو أراد تاجر سيارات بيع بضاعته بأجل واحتاج إىل نقود              )1( أو أكثر  ةاملضاربة يف صفقة واحد   

قبل مشاركة املصرف اإلسالمي مع االتفاق على ربح مناسب لكال الطرفني،           لتمويل صفقة أو أكثر فإن عليه أن ي       
  .)2("بدال من اتباع أسلوب اخلصم لتحقيق الغاية نفسها
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اآلثار الفردية واالجتماعية :الفصل الثالث
  واالقتصادية للتطبيقات السابقة

  
  

  اآلثار الفردية:املبحث األول
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  :توطئة
مسميات شىت، حتت – التقليدية -بعد أن تعرضنا يف الفصل السابق إىل خمتلف اخلدمات اليت تؤديها البنوك

أن   قد مت سترها بغطاء امسي خمالف له، وكما مت التوضيح، املعامالت من صنف عقد القرضكوثبت أن معظم تل
قصد واملآل الذي يهدف إليه مبعىن  أن االسم احلقيقي للعقد يكون بعد معرفة املاملغزى واهلدف من العمل بربة الع

 مىت ما ثبت عدم ظاهرها  يف من وراء التعاقد، ويلغى اللقب أو االسم الذي يطلق على املعاملةتنيتوجه اإلراد
  .فقهمااتو

ه يف الفصل األول، حيث رسم شروطه اليت يستوجب          مت إثبات حدود   قد،-عقد القرض -مث إن هذا العقد   
، وكما رأينا أن أي زيـادة       االستغاللتوافرها فيها بشكل يؤكد أن أهم خصيصة يتسم هبا هذا العقد الرفق وعدم              

  .-بائرالك–مشروطة يف هذه املعاملة هي من قبيل الربا احملرم شرعا بل هو من املوبقات السبع 
 يف   سواء يف البنوك اإلسـالمية أو      لى االنعكاسات اليت خيلفها التطبيق احلايل      ع  اآلن عرجنبعد هذا العمل    

البنوك التقليدية اليت تتعامل بشكل طبيعي بالربا الذي تسميه الفائدة يف أغلب أحواله، ومن مث فاحلديث عن آثـار                   
ـ             ن أضـرار الربـا     تلك التطبيقات هو بالضرورة احلديث عن املعامالت القرضية الربوية، وباألخص احلديث ع

  .فيما بينهاوانعكاساهتا على املستويات الفردية، مث االجتماعية فاالقتصادية وهي كل متكامل ال ميكن الفصل 
 فيها منافع، فاهللا تعاىل قد حرم اخلمر مع ما ذكر فيها من إن هلبقو  يتذرعنه ال ميكن ألحد أنأكما 

َيْسَأُلوَنَك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم [:  تعاىل عظم ضررها فقال  مقابلنافع اليت ألغيت وأمهلتامل
دفع مفاسد "إذ عليه أن يوقن بأن يف تشريع هذا احلكم . )1(]  َآِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْآَبُر ِمْن َنْفِعِهَما

ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربِّي [  Υتباعا لقولهحىت ولو مل يقف على سر الضرر الذي منعت ألجله ا"وجلب مصاحل
   )2( ]اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن

 فقد حقق تقوى  حاله إذا كان كذلكو هواه، توهذا هو سلوك املؤمن مع أحكام دينه حىت ولو خالف
  .اهللا تعاىل، وهو ما يبتغيه اجلميع

  )3( ]  َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َلا َيْحَتِسُب)2(َه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجاَوَمْن َيتَِّق اللَّ [: واهللا تعاىل يقول
فاإلسالم يسعى لبناء الفرد انطالقا من كيانه الداخلي وذلك بإرساء اإلميان وما ميليه من مبادئ والتزامات                

ال إذا كان اإلنسان متقيـا  تترجم من خالل أعماله حيث أن اإلميان يستلزم االنقياد واالتباع ولعل ذلك ال يتسىن إ          
رَبه وحيث هو كذلك فاهللا تعاىل يغدق عليه بنعمة الظاهرة والباطنة ويرزقه الرزق الطيب ويبارك له فيه فمن أراد                   

َل      {وقد قـال تعـاىل    .)4(فعليه باإلميان والتقوى   أن يفتح اهللا تعاىل عليه ويوسع اهللا تعاىل له يف رزقه           ْو َأنَّ َأْه َوَل

                                                           
  .219اآلية :  سورة البقرة-1
  .33اآلية :  سورة األعراف-2
  .3-2اآلية :  سورة الطالق-3
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اُنوا                  اْلُقَرى آَمنُ  ا َآ ْذَناُهْم ِبَم ذَُّبوا َفَأَخ ْن َآ وا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت ِمْن السََّماِء َواْلَأْرِض َوَلِك
  )1(}َيْكِسُبوَن

وهذه القواعد اإلميان والتقوى ورغم أهنا معنوية إال أن تأثريها حقيقي وفعال يف حياة اإلنـسان املاديـة،         
ا صادرة من الوحي مبعىن أن مصدرها هو اخلالق الرزاق العليم احلكيم ملا ينفع العبـاد ومـا                  والسبب يف ذلك أهن   

يضرهم وليس نتاج فكر بشري قد تتراءى له مصلحته يف قاعدة معينة مث ال يلبث أن يغريها ملا اجنر له عنها مـن                       
  .)2(منها كحال الّرباويالت أو يبقى مترديا يف متاهات كانت قد رمت به يف جلها فلم يكد أن خيرج 

- بل هناك من ذهب إىل القول بأهنا       لى نفس األعمال اليت كانت سارية يف اجلاهلية       ع تعتمد املصارف    و
أخذت أسوأ ما يف اجلاهلية،مث حولته إىل ما هو أشد سوءا،حيث كانـت القـروض الربويـة يف                  "-البنوك الربوية 

اإلقراض بفائدة ربوية أكرب كما كانـت النقـود موجـودة           اجلاهلية تستخدم االستثمار الفعلي ،وليس يف إعادة        
وذلك ألهنا جتمع الفوائد املتراكمـة أو       )3("فعال،وليس لنقود الوجود هلا،كما فعلت البنوك بعد مرحلة خلق النقود         

املركبة فتأخذ الفائدة وفائدة الفائدة مع مرور السنوات فهي ومن يتعامل معها هبذا تأكل الربا أضعافا مـضاعفة                  
  .)4(ب الظلم واإلمث واملعصيةتوعليه فإنه ير
تتغاضى عن هذا اهلدف احملوري     -على أمهية دورها التنموي   -اجلري وراء الفائدة جعل البنوك التقليدية       و

ـ جندها اليف االقتصاد والذي يؤكد ذلك أهنا ألجل حتقيق الفائدة     القـرض  ه هتتم بفائدة املشروع الذي قدم ألجل
وهرية تباعد فيها كل من البنك التقليدي والبنك اإلسالمي الـذي           اجل فقط، وهذه النقطة      ضماناته والذي يهمها 

  .)5(يتجه بأموال الشركاء خاصة يف صندوق االستثمار إىل العمل يف جمال التنمية
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  اآلثار الفردية:املبحث األول
  
  

  اآلثار الفردية األخالقية:املطلب األول
  

   النفسيةاآلثار الفردية:الثايناملطلب 
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  - األخالقية والنفسية-الفرديةاآلثار : املبحث األول
  

  اآلثار الفردية األخالقية:املطلب األول
  

إن األحكام الدينية من شأهنا أن تريب األفراد وترتقي بأخالقهم وجتعلهم،ينعمون،بأخالق عالية ،فمنـها              
اق،واالبتعاد عن املبادئ األخالقية الدينية من شـأنه أن ينـسف           الصدق واألمانة والقناعة واجلد والقصد يف اإلنف      

بالكيان اخللقي لإلنسان  ،و سأحبث يف الفرع األول الفوائد األخالقية إللغاء الربا مث أتناول يف الفرع الثاين اآلثار                   
  .األخالقية للتعامل بالربا 

  الفوائد األخالقية إللغاء الربا:الفرع األول
  انةالصدق واألم:أوال

فهناك الكثري من الضوابط اليت ينبغي على األفراد أن يلتزموا هبا يف معامالهتم عموما ومعامالهتم                 
ومنـها كـذلك    .املالية خصوصا ومن تلك الضوابط توفر النية الصادقة يف إعفاف النفس عن احلرام وذل السؤال              

  .ز عليهالصدق واألمانة وحسن القضاء والقناعة وإنظار املعسر بل حىت التجاو
كما أن حدة األزمات املصرفية اليت تنجر من وراء القروض املصرفية يف البنوك الربوية سوف لن تكون هلا                
جمال يف النظام املصريف اإلسالمي ومرد ذلك لبناء أفراده وتركيزه يف رؤيته األوىل علـى البواعـث األخالقيـة                   

ن غياب الضمري الديين فال مناص من تركيز التوعيـة          والداخلية حيث أن تلك األزمات ناجتة عن سلبيات ناجتة ع         
  )1(الدينية والتعامل وفق مبادئها من صدق وأمانة وأداء لشهادة احلق

  ترك التبذير واإلسراف: ثانيا
كما أنه وبإلغاء نظام الربا يقفل الباب أمام املقترض ألغراض املعاصي والتبذير النعـدام الرجـال أو          

 ملثل تلك احلاجات طمعا لكسب فوائد على ذلك، بل سيضيق اخلناق إال علـى               املؤسسات اليت تقرض الناس   
  .) 2( وال يقرض املال أو يقترض إال قدر ما يتحقق به قضاءه لرد احلاجات- املباحة-احلاجات احلقيقية

   العمل والسعي جللب الرزق:ثالثا
رائع السماوية، لذا يربز فيهـا دور       جتد الفرد متمسكا بكل القيم الروحية واألخالقية اليت دعت إليها الش          

فال يستحق عائدا جملرد امتناعه عن االستهالك وإتاحة املال لالستخدام لفترة           " ،) 3(العمل اإلنساين واجلهد الفردي   
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والعائـد هنـا ال     "... معينة وإمنا يستحق العائد إذا حتول من مدخر إىل مستثمر إما مباشرة أو عن طريق املضاربة               
  ...) 1("فترة إتاحة املال للتوظيف وإمنا بناتج هذا التوظيف احملقق خالل الفترة املتفق عليهايرتبط أساسا ب

  املضار األخالقية للربا: الفرع الثاين
للربا تأثري عظيم على أخالق الفرد، فهو ينطبع بشكل واضح على اإلنسان ويكون لديه مجلة من األخالق       

راف والتبذير، الظلم واالستغالل، استعباد املال، وكـذا ضـعف اهلمـة،            األثرة والبخل، اإلس  : السيئة لعل أمهها  
  :مايأيتوسأتناول هذه األخالق السيئة بشيء من التوضيح يف 

  األثرة والبخل: أوال
إن أول خلق يتسلل إىل قلب املرايب هو خلق األثرة البشع، وهو ناتج حتمي ملن ترك العنان لنفـسه، ومل                    

ا  [: مى إال القلوب، قال تعاىل    عمى وال ت  عصار ال يرى إال مصلحته، وطبعا بعد أن         يلتزم حدود اهللا تعاىل، ف     َفِإنََّه
صُُّدورِ    ي ال فتجده منطويا على جلب مـصاحله أينمـا   ) 2 (]َلا َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِف

عن حث الشارع احلكيم على التعـاون علـى         تغافل  بل وي كانت، فال يتفاعل مع احتياجات غريه،وال يساعدهم        
ْدَوانِ          [:اخلري،قال تعاىل  ، هذا فضال عـن     )3( ]َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِإْثِم َواْلُع

هم فقـال   عي أنفسهم مفضلني إيا   نإيثار الفرد حلاجة غريه عن حاجته، وقد مدح املوىل عز وجل املاحنني غريهم ما             
  .)4(] َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة[: جل جالله

 حىت على أقرب الناس     )6( والشح )5(ومع تلك األنانية، وما جتلبه معها من أمراض خلقية أخرى من البخل           
ه، وال ينفق امتثاال ألمر اهللا تعاىل       إليه، فال ينفق من ماله، حىت يقرضه وحيصل على الفائدة اليت تعود عليه من إقراض              

ْن                       [: فيصدق عليه قوله جل وعال     ُل َوَم ْن َيْبَخ ْنُكْم َم ِه َفِم ِبيِل اللَّ ي َس وا ِف ْدَعْوَن ِلُتنِفُق اِء ُت اَأْنُتْم َهُؤَل َه
َراُء َوِإْن تَ                ُتْم اْلُفَق يُّ َوَأْن ُه اْلَغِن ِسِه َواللَّ ا            َيْبَخْل َفِإنََّما َيْبَخُل َعْن َنْف مَّ َل َرُآْم ُث ا َغْي ْسَتْبِدْل َقْوًم ْوا َي َتَولَّ

اَلُكم    وا َأْمَث وَق   [:آخر  يف موضع كذلك ،حيث قال اهللا تعاىل    املفلحني،وال يكون بالتايل من     )7( ] َيُكوُن ْن ُي َوَم
  .)8( ]َ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحون
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ْم      [:  ده عليه وأمرهم باإلنفاق منه فقـال      واحلقيقة أن املال مال اهللا، استخلف عبا       ا َجَعَلُك وا ِممَّ َوَأْنِفُق
  .، وذلك حىت نفوز مبا عنده من جزاء ونعيم)1(]ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه

 تام بأن حرصه على ذلك املال سينميه ويزيده، حىت ولـو            اقتناعفالبخل خلق ذميم، يصبح صاحبه على       
َواِل                 [: عده مبحقه فقال تعـاىل    كان بطريق حمظور، ولكن اهللا تعاىل تو       ي َأْم َوا ِف ا ِلَيْرُب ْن ِرًب ُتْم ِم ا آَتْي َوَم

  .)3( ] َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت [:  يف موضع آخرΥ، ويقول )2 (]النَّاِس َفَلا َيْرُبوا ِعْنَد اللَِّه
ال أنه نقصان يف احلقيقة، وأن الصدقة وإن كانت         فبني اهللا تعاىل أن الربا وإن كانت يف زيادة يف احلال، إ           

  .)4("نقصان يف الصورة، إال أهنا زيادة يف املعىن، واحملق نقصان الشيء حاال بعد حال
فمن عالماته يف الدنيا إما ذهابه فيؤدي للفقر أو أن       . حمق الربا قد يكون يف الدنيا وقد يكون يف اآلخرة         إن  

  .النقص وسقوط العدالة واألمانة ويستحق اسم الفسق والقسوة والغلظةم وذبركته تزول فيلحق بصاحبه ال
وقد ورد عن ابن عباس أن احملق يعين أن ال يقبل اهللا تعاىل منه صدقة وال جهـادا وال حجـا وال صـلة                   

  .)5(رحم
 املراد باحملق ما يلحق املرايب من بغض وعداوة احملتاجني واملعوزين فهـو ال يـشفق علـيهم وال                   إنقيل  و

البغض والعداوة، وهذا بدوره يؤدي إىل مفاسد عظيمة فيحدث التعدي على األمـوال             ب  عليه يرمحهم وهم يردون  
  .)6(واألنفس، وكثريا ما تآمر العمال على أصحاب األموال، فأضربوا عن العمل حينا بعد حني

فقط هي االنتظار   ألن كسبه عن طريق الربا، إمنا كان نتاج احتيال على جهد غريه، فهو كسول، ومهنته                
إن االنتظار هو صنعة املرايب،فهو يعطي ماله ملن يستثمره، مث جيلس ينتظر إنتاجه لينال حظا               "ولذلك يقول املرابون    
  )7("معلوما بدل انتظاره

  
تكديسه للمال وعدم إنفاقه يف وجوه اخلري قد أضر بإخوانه          "، هذا فضال على أن      )8( وال إنتاج يرجتي منه   

  .)9("وأمته
                                                           

  .7اآلية : سورة احلديد -1
  .39اآلية :  سورة الروم-2
  .276اآلية :  سورة البقرة-3
  .83، ص 7فخر الدين الرازي، ج:  التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب-4
  .املكان نفسه -5
  .66 -57، ص 3، ج1مصطفى املراغي، مج:  تفسري املراغي-6
  .609، ص 2آخرون، ج و األشقرحممد سليمان:  حبوث فقهية يف قضايا معاصرة-7
  .609، ص 2 حممد سليمان األشقر وآخرون، ج:حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة:  ينظر-8
  .180-179حسن صاحل العناين، ص :  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-
، ص  "اجستري يف الفقه وأصـوله     مقدمة لنيل شهادة امل    ةمنري بو رقبة، مذكر   ": الربا وأثره على األفراد واملؤسسات االقتصادية      "-9
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  اإلسراف والتبذير: نياثا
سبق ذكر حال املرايب املقرض من ختلق باألثرة والبخل ويعكس هذا األثر على املقترض املرايب، فاحلصول                

  .)1(على املال بالربا أمر ميسور وليسره فإنه يشجع على اإلسراف وإنفاقه املال فيما نفع أو مل ينفع
واالعتدال يف كل األمور، ومنها اإلنفاق، فقـال        ،لتوسط   الذي يأمر با   ،وهو ينايف تعاليم الدين اإلسالمي    

ْسِرُفوا       [: تعاىل ا ُت َرُبوا َوَل ُروا             [:  وقال أيضا  )2(  ] َوُآُلوا َواْش ْم َيْقُت ْسِرُفوا َوَل ْم ُي وا َل ِذيَن ِإَذا َأنَفُق َوالَّ
 .)3( ]َوَآاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما

دته اليت وضحت له أطر كسب املال وسبل إنفاقه حتقيقا ملبـدأ             إذن من عقي    نابع فاعتدال املؤمن يف إنفاقه   
  .)4(استخالفه

  الظلم واالستغالل: ثالثا
 عن الظلم، جـاء يف احلـديث        ينهاناالربا أكل ألموال الناس بالباطل، فتعاطيه ظلم واستغالل واهللا تعاىل           

  .)6("… تظاملوايا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال… " )5(القدسي
  
  

  .)7("كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه : "ρ كما يقول النيب  
فاستحالل املرء مال أخيه بغري حق ظلم له واستغالل حلاجته وهذا يلحق بدوره نتيجة حتمية للخلقـني                 

  .)8(السابقني

                                                           
  .626، ص 2، جاملرجع السابق: معاصرةاقتصادية حبوث فقهية يف قضايا -1
  .31اآلية :  سورة األعراف-2
  .67اآلية :  سورة الفرقان-3
  .150، ص املرجع السابقمنري بورقبة، :  الربا وأثره على األفراد واملؤسسات االقتصادية-4
من األحاديث ما يعرف باحلديث القدسي، وهو ما روى فيه الرسول عن اهللا، كالذي رواه مسلم                : "سيتعريف احلديث القد   -5

، والفرق  "…يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي فال تظاملوا        …: " أنه قال  Υعن أيب ذر الغفاري عن النيب فيما يرويه عن ربه           
، وأنه متعبد بتالوته عن القـراءة إال إىل اهللا          ظة بلفظه ومعناه يف اليق     القرآن قد نزل جربيل    إنبينه وبني القرآن، مع أن كال وحي،        

ة أو املنام، مث يعرب عنه بعبارة من عنده فليس          ظتعاىل، أما احلديث القدسي فإن جربيل مل يرتل بلفظه، بل يلهم الرسول مبعناه يف اليق              
قـال اهللا   : توضح نسبته عند روايته إىل اهللا أو الرسول فيقال        مبعجزة وال هو متعبد بتالوته، وال يكون له من األحكام ما للقرآن و            

  ".قال الرسول فيما يرويه عن ربه تعاىل: فيما يرويه عنه الرسول، أو يقال
  .200-199حممد الزفزاف، ص :  انظر التعريف بالقرآن واحلديث-
  .348، ص 8ج،6517حترمي الظلم، رقم : الرب والصلة، باب: كتاب:  بشرح النوويلم صحيح مس-6
  .277، ص 2 مسند أمحد، ج-7
ه، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجـستري، ص        قبمنري بور : الربا وأثره على األفراد واملؤسسات االقتصادية     :  لزيادة التفصيل أنظر   -8
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وا  [: ، وهلذا قال تعاىلفتحرميه يف القرآن أشد: أما الربا: "ويقول ابن تيمية يف هذا املعىن    َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُق
ا        َك َقَواًم ْيَن َذِل  الربا، كما يريب الصدقات، )2( ، وأخرب سبحانه أنه ميحق)1(]َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَآاَن َب

ال يأخذ ألف حالة بألف     إن الربا بأصله إمنا يتعامل به احملتاج، وإال فاملوسر          : وكالمها أمر جمرب عند الناس، وذلك     
ومائتني مؤجلة إذا مل تكن له حاجة لتلك األلف، وإمنا يأخذ املال مبثله وزيادة إىل أجل من هو حمتاج إليه فتقـع                      

  .)3("والربا فيه ظلم حمقق للمحتاج وهلذا كان ضد الصدقة… تلك الزيادة ظلما للمحتاج
  املوازنة بني اآلثار الفردية األخالقية السابقة-
 تـنعكس    اليت ضارامل  و بيان  الربا،امتناعهم عن    تنعكس على األفراد خلقيا من جراء        املنافع اليت   بيان بعد

 جند أن الفارق شاسع بني الفريقني  وال مياري يف ذلك أحد كما أنه ال     على األفراد خلقيا من جراء تعاملهم بالربا        
يقدم على هذا النوع من املعامالت إال من كـان لـه            ال  أ من الواضح جدا      أنه   حيتاج لزيادة التفصيل وخنلص إىل    

كما أن للربا انعكاسات فهو أيضا من املنعكسات الطبيعية لشذوذ التفكري النـاتج              و ضعف صحي يف قلبه ابتداء،    
  -اإلميانية اخلاصة–عن األمراض القلبية 

ه مستهترا مستسلما ملا ألن القلب إذا مرض، صار ال يعظم أحكام اهللا تعاىل، وال يبايل بنواهيه، فتجد 
  -وهنا شهوته حلب املال–ميليه عليه سلطانه الشهواين 

وهو بعده  . ابتداء  منه لى حال املرايب، ما هو إال حتصيل حاصل ملا كان         ي ع وبالتايل، فأنا أرى يف أن ما جير      
  .عن االلتزام بأوامر ربه

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اآلثار الفردية النفسية:املطلب الثاين 
  

                                                           
  .67 اآلية:الفرقان سورة -1
  .316، ص 4ابن حجر، ج: فتح الباري: النقص واإلبطال، انظر:  احملق-2
  .24-23، ص 29 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، ج-3
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  اآلثار الفردية النفسية إللغاء الربا:الفرع األول
إن إللغاء الربا من املعامالت املالية تأثري بالغ األمهية على اجلانب النفسي لألفراد فهـو عامـل قـوي يف      
استبعاد الكثري من األمراض النفسية وسبيل قومي للخروج منها ذلك أنه يهتم بالوقاية ؛فهو يستأصل أسباب تلـك                  

  :ذا ما تبينه العناصر اآلتيةاألمراض ويكسرشوكتهاوه
 غياب األمراض القلبية من  الشح والبخل :أوال

وإذا مت إلغاء للنظام الربوي وأخذ بنظام الزكاة حمله غابت األمراض القلبية من شح وخبل وأنانية وحرص على                  
، ) 1(ل عنه كله أو بعضهمجع املال، فتجد الفرد ينفق وال طمع لديه يف استرداد أكثر مما أنفق فضال عن أنه قد يتناز              

 .ألن كل منهم مطمئن لوفرة أسباب املساعدة لديه إذا ما نزلت به نازلة
  تقوية اإلرادة والعزم على العمل:ثانيا

يبعث يف نفس الكثري من أصحاب األموال روح العزم وحيثهم على الولـوج يف              - الربا - إن إلغاء الفائدة  
ن انتفاء الربا من املعامالت  عامة والقرض خاصة حمـرك حنـو تلـك    إذ أ. املشاريع الضخمة حىت لو طال أجلها    

  ).2(املشاريع ليحصد األرباح الطيبة بدال من الفوائد املضمونة
  احلقد والتجرد من درن األنانية والطمع:ثالثا

يـة   املتعامل وفق الشريعة اإلسالمية إنسان جترد من درن األنانية والطمع ذلك أنه قد تلقى التربية الروح               
اليت حتث على االستزادة لآلخرة فال يتعامل بالربا وال جيترئ عليها بل جتده جيود بطيب ماله ملن هم يف حاجة له،                     
كيف ال وهو قد أنظر املعسر بل وتصدق عليه فنتج معامالت من شأهنا أن ترتع احلقد من قلوب الفقراء وتضفي                    

  .)3 (الرمحة واملواساة يف قلوب املوسرين
  املضار النفسية للربا: ين الثاالفرع

نفسية اإلنسان ميكن القول بأهنا مقود تصرفاته، وعلى قدر استقرارها وراحتها تظلل بأجنحتها على و
  .أجواءه وترفرف على حياته اخلاصة والعامة

ومن بني االنعكاسات السلبية للربا على النفسيات الفردية ما ميكن إمجاله يف استفحال مظـاهر القلـق                 
ب النفسي، وكذا حتجر القلب، واستعباد للمال، وكذا أيضا الطمع وضعف اهلمة، وسـآيت لـذكرها                واالضطرا

  :تباعا

                                                           
  .127 -126املودودي، ص: الربا - 1
2 - www. rafed. Net 
  .12 -7حممد الصاوي وحممد املصلح، ص : ما ال يسع التاجر جهله - 3
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  القلق واالضطراب النفسي: أوال
إن املرايب يعيش حياة مضطربة ال هتدأ له أعصاب وال تستقر له نفس ذلك أنه يف حرية وهلع دائم علـى                     

لبال، وأىن له ذلـك     ات الوقت غري هانئ     ا آالم احلزن، وهو يف ذ     الفائدة اليت إذا ما نقصت عض بنان الندم وجترع        
  .)1(وهو يرى بأن الناس ينظرون إليه نظرة الكراهية اليت تعششت يف قلوب هؤالء الذين ميتص املرايب دماؤهم

ا َيقُ         [ : هذا باإلضافة إىل ما فسرت به اآلية الكرمية اليت جاء فيها           ا َل ْأُآُلوَن الرَِّب ِذيَن َي ا    الَّ وَن ِإلَّ وُم
سِّ             ْن اْلَم  أن املراد بالقيام هو     إىل، من أن أغلب املفسرين ذهب       )2( ]َآَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِم

  .)3(ث يوم القيامةعالقيام للب
ء مـن  إال أن هناك من قرر بأنه ال مانع مينع من إمكانية اعتبار ذلك القيام حىت يف الدنيا، ذلك أن اجلـزا               

تصرف تصرفات خرقاء، فهو كمثل التائه الشارد       يجنس العمل، وحيث أن املرايب يف الدنيا خيبط خبط عشواء، و          
  .)4(املترامي ال توازن له فهو كذلك يف آخرته

املرايب يف الدنيا كاملتخبطني يف أعماهلم بسبب الصرع واجلنون، إذ أهنم ملا فتنوا حبـب املـال                 " :وقيل أن 
  …)5 ()"واألصل أن املال لغريه جيمع(ربت نفوسهم جبمعه وجعلوه مقصودا لذاته طنته واستعبدهتم زي

  حتجر القلب وعبوديته للمال: ثانيا
ْن                     [: يقول اهللا تعـاىل    ْسَوًة َوِإنَّ ِم دُّ َق اَرِة َأْو َأَش َي َآاْلِحَج َك َفِه ِد َذِل ْن َبْع وُبُكْم ِم َسْت ُقُل مَّ َق  ُث

ْن               اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ   ِبُط ِم ا َيْه ا َلَم اُء َوِإنَّ ِمْنَه ُه اْلَم ُر ِمْنُه اْلَأْنَهاُر َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفَيْخُرُج ِمْن
  .)6( ] َخْشَيِة اللَِّه

وقلب املرايب فيه من القساوة اليت متنعه من التأثر بضعف الضعفاء، وحاجة احملتاجني مهما بلغت من الشدة                 
 قلبه منغمس يف استجالب رمحة ماله بزيادته بأي طريق كان، وهو مصر على حتصيل مـصلحته                 واالضطرار ألن 

صََّدَقاِت       [: حىت وإن أغضب ربه، فهو كما قال تعـاىل - مفسدته - بل)7(تلك ي ال ا َوُيْرِب ُه الرَِّب ُق اللَّ َيْمَح
يٍم              اٍر َأِث لَّ َآفَّ بُّ ُآ بالغة الدالة على بلوغ املرايب الغاية يف ذلك الكفـر          امليغ  وكفار أثيم من ص   )8( ]َواللَُّه َلا ُيِح

وكما أن الدين اإلسالمي جاء لتنظيم حياة األفراد وضبط طباعهم حىت يتمكن كل منهم من احلياة                يم،والعناد األث 
 ذيرايب ال  شىت جماالهتم فهو يريبهم على أن املال وسيلة ال غاية وهو يف يد املسلم ال يف قلبه، وامل                  الطيبة يف السعيدة  

ولذا جتده  . و نومه ظته  تباعدت نفسه عن هذا التكوين جيعل من املال حمورا حلياته وهو نقطة ارتكاز نشاطاته يف يق               
                                                           

  .180حسن صاحل العناين، ص :  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-1
  .275اآلية :  سورة البقرة-2
  .180، ص املرجع السابق:  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-3
  .612، 611، ص 2حممد سليمان األشقر وآخرون، ج:  حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة-4
  .63، ص 3مصطفى املراغي، ج:  تفسري املراغي-5
  .74اآلية :  سورة البقرة-6
  .181، ص ابقاملرجع الس:  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-7
  .276اآلية :  سورة البقرة-8
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قد تغلغلت يف جواحنه أوصاف الطمع والتهافت على املادة لتكالبه على الفوائد الربوية اليت حيصل عليه من قرضـه    
 فضال عـن    )1(بالضرب يف األرض واالسترزاق بالعمل والكد ال باالنتظار       املال، متغافال عن دعوة اإلسالم للفرد       

  )2(دوسه للقيم وجتاوزه احلدود وتعديه احلرمات
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة ، إن أعطي رضي          : "ρقال رسول اهللا    : قالأنه   τأيب هريرة   فعن  

  .)3("وإن مل يعطى مل يرض
  :قال ابن حجر

  . القائم على حفظه، فكأنه بذلك خادمه وعبدهمجعهأي طالبه احلريص على ) عبد الدينار(
  .)4(ميصة هي الكساء املربعالثوب الذي له مخل واخل: القطيفة
  اهلمةالطمع وضعف : ثالثا

املتعامل بالربا ومن شاركه يف تعامله يتسم بالطمع واجلشع، فالربا ينبت يف النفس اإلنسانية اجلشع، كما                
  .ص والبخلينبت احلر

، فاملرايب ضعيف اهلمة، وهذه الصفة من أخطر مساوئ الربا، إذ         )5(ومن اجلشع والبخل يلد الكسل واجلنب     
يشجع على التكسب بال خماطرة أو جهد بعكس التجارة أو الزراعة أو الصناعة فإن صاحبها يغامر حبياته ومالـه                   

ب الربح، وال يقبع منتظرا استغالل جهد املقرض أو         متوكال يف ذلك على خالقه، فيجد وجيتهد فكريا ويدويا لكس         
  .)6( بذلك املال املقترضيتاجررمبا حاجته إن مل 

 مبوارد الكسب كاحلرف والصناعة ألنه رىب نفسه على خفة الكسب الذي ألفه             االشتغالاملرايب بعيد عن    
 هبوب  دكن من أموال الناس خاصة عن     ستالء على كل ما مي    اللمن إمناء ماله باملراباة فيمقت العمل وتزداد شراهته         

رياح القحط يف األزمات واحلروب اليت تشتد فيها احلاجة للقوت فيستغل املراىب الظـرف السـترتاف الـدماء                  
  .)7( بالبقية الباقية منهمرواالستثما

  
  املوازنة بني اآلثار النفسية الفردية السابقة-

                                                           
  .182، 181حسن صاحل العناين، ص :  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-1
  .608، ص 2حممد سليمان األشقر وآخرون، ج:  حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة-2
  .102عمر سليمان األشقر، ص :  الربا وأثره على اجملتمع اإلنساين-
:  سورة األنفـال   ]أَنََّما أَْمَوالُكُْم َوأَْولَاُدكُْم ِفْتَنةٌ   [: ما يتقى من فتنة املال وقوله تعاىل      :  الرقائق، باب  : كتاب :خاري صحيح الب  -3

  .224، ص 4، ج6435: ، رقم28اآلية 
  .253، ص 11ابن حجر، ج:  فتح الباري-4
  .609، ص 2، جاملرجع السابق:  حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة-5
  .183، ص املرجع السابق:  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-6
  .57، ص 3، ج1مصطفى املراغي، مج:  تفسري املراغي-7
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للنفسيات  وبالتايل احملركات الداخلية لألفراد فبدال       من خالل ما سبق يتأكد لدينا أن الربا خمرب حقيقي           
 مهمـا كـان     همن أن يكون لدينا شخص ناجح فاعل ينتج لنا كائن متقوقع فاشل قاس القلب الهتمه إال مصلحت                

  .الطريق اليت توصله،واآلثار السابقة غنية عن التوضيح
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  اآلثار االجتماعية: املبحث الثاين
  

  اآلثار االجتماعية إللغاء الربا: املطلب األول
  

يتم  التعامل فيه حيث أن      الربا السابقة هلا بدورها التأثري احلتمي على اجملتمع الذي           إن اآلثار الفردية إللغاء   
الفرد الذي ختلى عن األمراض النفسية وارتقت أخالقه سيزدهر به وسطه،ويتحقق به جمتمع تسوده العدالة والتآخي 

  :  فيما يأيتهو تربطه عالقات متينة وهو ما سأبين
  التآخي والتآزر بني أفراد اجملتمع: الفرع األول

وساوس الصراع الطبقي اليت تـوغر        ة والتعاون والتآزر فتندحر   وسترتبط فيما بني أفرادها بروابط األخو     
وَن    ....  (الصدور وحتقق بعيدا عن األنانية عالئق احملبة واألخوة اليت حث عليها اإلسالم قال تعاىل              ا اْلُمْؤِمُن ِإنََّم

َل         َياَأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآْم ِمْن ذَ     (: وقال تعاىل أيضا   ) 1() ِإْخَوٌة       ُعوًبا َوَقَباِئ اُآْم ُش ى َوَجَعْلَن َآٍر َوُأنَث

   ) 3(وهبا تتحقق وحدة اجملتمع السليم .) 2 ()...ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُآْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر
  العدل واملساواة:الفرع الثاين

 اجتماعيا  -لتآخي بني األفراد فإنه يضع تشريعا شامال      إن اإلسالم دين حيرص على إرساء الوحدة وا        
   .)4( بطريقة تقتلع األسباب اليت تؤدي إىل خلق طبقة استغاللية ظاملة على حساب طبقة أخرى-واقتصاديا

فهي تعمل على حتكيم قواعد العدل واملساواة يف املغامن واملغارم وإبعاد عنصر االحتكـار وتعمـيم                
 املسلمني بعد أن كانت املصاحل خاصة ألصحاب األموال الطائلة الذين ال يهتمـون              املصلحة يف أكرب عدد من    
  ..) 5(من أي طريق كسبوا املال

هذا، وإن الشريعة اإلسالمية ملا حرمت تعاطي الربا، مل تقف عند هذا احلد بل أوجبت كذلك على الثري               
  .أن يدفع زكاة ماله مىت ما توفرت شروط ذلك

يف اجملتمع اإلسالمي فوائدها اليت تعود على األفراد وكذا اجملتمع لعل منها أن النـاس     وللزكاة كنظام مايل    
ميسكوا أمواهلم ويتركوها متكدسة يف صناديقه، وكذلك لن يعود باب التبذير واإلنفاق يف الشهوات مفتوحا               " لن  

اجاهتم بد من انتهاج أحـد  فال يكون إذن للذين يفضل دخلهم عن ح   ... يف وجوه الناس يف دولة إسالمية حقيقية      
  : الطريقني اآلتيني

                                                           
  10اآلية: احلجرات سورة - 1
  13اآلية:احلجرات سورة - 2
  .131نور الدين عتر، ص : املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم - 3
  .92أمحد الطيار، ص : ني النظرية والتطبيقالبنوك اإلسالمية ب - 4
  .438عبد العزيز املترك، ص : ، الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية95املرجع نفسه، ص  - 5
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إهنم إن كانوا ال يرغبون يف املزيد من دخلهم فعليهم أن ينفقوا أمواهلم الفاضـلة يف وجـوه                  -1    
اخلري واملصاحل العامة بوقفها على شأن من شؤون اخلري بأنفسهم أو بإعطائها للمعاهد واملؤسسات القومية أو                

  . بني لتنفقها يف شؤون نافعة ترقى يف البالد وتصلح اخللقبتسليمها إىل احلكومة حمتس
 يرغبون يف املزيد يف دخلهم فإن السبيل الوحيد إىل ذلك أن يستغلوا أمـواهلم               اوأما إذا كانو  -2    

  )1(الفاضلة عن حاجاهتم املثمرة على مبدأ املضاربة أي املشاركة املتناسبة مع غريهم يف الربح واخلسارة معا

ملال الذي كان يضخ يف اجتاه واحد ملصلحة املقرض املرايب فإنه سيتغري اجتاهه ليـشمل االجتـاه                 مبعىن أن ا  
  .  حمققا التوازن والعدالة بني أفراد اجملتمع- غالبا-العكسي

  القضاء على الظلم والعدوان:الفرع الثالث
ن العاملني يف نواحي    وذلك عن طريق حتقيق العدالة احلقة وذلك بتطبيق نظرية املضاربة مع املستثمري           

التجارة والزراعة كبديل عن الفائدة وذلك بأن يكون الربح من املصرف أو املستثمر بنسبة شائعة من الـربح                  
ويف حال حدوث خسارة يتحملها املصرف مقابل حتمل العامل خـسارة جهـوده             ... كالنصف أو الثلث    

م األرباح واملكاسب بالطرق املشروعة وهي      وأباح اإلسال ) 2(وأتعابه فيكون هذا خسر ماله وهذا خسر جهده       
أجدى من الفوائد الثابتة ألهنا تنطوي على ظلم وعدوان كما أن مشاركة املصرف يف االستثمار معناه تعاون                 
املال والعمل وال يكون هدف البنك كسب الفوائد فحسب بل حتقيق مكسبه الذي يتمثل يف جناح املـشروع      

  .) 3(الفنية فيه محاية للمستثمر من خماطر ميكنه الوقوع فيهاكما أن مشاركة املصرف خبربته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

                                                           
  .138 -13املودودي، ص: الربا - 1
  .434ص : املرجع نفسه - 2
  .433املرجع نفسه ، ص  - 3
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  اآلثار االجتماعية للربا:ملطلب الثاينا
  

إن ما سبق أخذه من انعكاسات على الوحدات الفردية املتأتية من تعاطي الربا، له بالغ األثر إذا ما مت 
 لبناته وتأثرمها شرط أوىلد يتشكل اجملتمع وهو إسقاطه على ما تشكله تلك الوحدات من جمموعات إذ بالفر

  .انعكاسي، فكما يتأثر به فإنه يؤثر عليه من جهة مقابلة
وإذا أراد أحدنا تصوير اجملتمع املبين على مثل تلك املعامالت فإنه ال حمالة أنه سريى أن تأثريها قد يلحق                   

يأيت على الناس زمان يـأكلون فيـه الربـا،        ": قال ρ أن رسول اهللا       -رضي اهللا عنه  -باآلخرين،فعن أيب هريرة  
  .)1("قيل له الناس كلهم قال من مل يأكله منهم ناله من غباره:قال

: ويعد الربا أحد أهم اآلفات االجتماعية اخلطرية اليت أقرهتا بل وكافحتها بعض الدول الغربية فجاء أنـه                
 تقرير مفصل له مؤكدا أن ظاهرة الربـا تـأيت يف            قنبلة اجتماعية يف  " بنكا إيطاليا "فجر مصرف إيطاليا املركزي     "

املرتبة الثانية من حيث اخلطورة بعد هتديدات اإلرهاب، ال سيما بعد أن أصبحت هذه الظاهرة جزءا من املؤسسة                  
وقد أهنى املصرف اإليطايل مسحا رمسيا بناء علـى         … املالية اإليطالية وعامال  مسامها يف عمليات التمويل اليومية        

 املنوط نيابة عـن     "لوجيي روسي "ت جلنة الربملان اخلاصة مبكافحة جرائم الربا يف إيطاليا برئاسة الربوفيسور            توصيا
وجاء … وضع حد هلذه الظاهرة بعد أن انتشرت بسرعة مذهلة عرب خمتلف فئات اجملتمع اإليطايل             بالربملان اإليطايل   

أن انتشار اإلقراض بالربا وما يترتـب عليـه مـن           " طوارئبتزاز والربا، ضرورة التصدي لل    إلا"يف التقرير املعنون    
عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة، ال بد من مواجهته بنفس احلزم الذي تبنته احلكومة اإليطاليـة يف الظـروف                  
االستثنائية لسنوات السبعينات أي إبان أزمة اإلرهاب القومية على أيدي الكتائب احلمراء، وحيـث ال تـصنف                 

  .)2(" حيث اخلطورة إال بعد اإلرهاب ذاتهالظاهرة من
وكما أن الفرد له تأثريه احلساس على اجملتمع، فإن هلذا األخري البصمات العميقة علـى خـري األمـة،                   

  . تلك اجلوانبنبعضا موسأعرض فيما يأيت من املطالب إىل ذكر 
  ة بني أفراد اجملتمعرواختالل توزيع الث:  األولالفرع

ميكن احلكم عليه أنه يثري شكال صرحيا من االختالل يف توزيع الثروات، فـاملقرض              ،أوال تعاطي الربا    إن
املرايب يكون له حظ مايل إضايف مضمون على ماله الذي أقرضه، فيكون منحىن املقرض املرايب دائما باجتاه املوجب                  

  .على العكس النقيضترض فهو أما املق
وباجتاه املال هذا يـصري     يتكبد ذلك   ة لثروته واملقترض هو من      وبالتايل يظل املرايب يف عملية تنمية متواصل      

اجملتمع متخبطا يف الالتوازن املايل، أو بتعبري آخر يؤدي الربا إىل تركيز املال يف أيدي فئة قليلة من أفـراد اجملتمـع             
ن فوائد يعمـل    رضه على القروض م   فالنظام الربوي مبا ي   "الواحد وحيرم منه كثريون، وهو ما دفع إىل القول بأن           

                                                           
  .494، ص 2ج:  مسند اإلمام أمحد بن حنبل-1
هــ،  1418، ربيع اآلخـر     150مقال منشور يف جملة النور، العدد       : من حيث اخلطورة  " هابرالربا الفاحش يأيت بعد اإل     "-2

  .11، 10م، ص 1997أغسطس 
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على زيادة الغين غىن مبا يضيف إليه من فوائد أمواله املتراكمة، كما يزيد الفقري فقرا مبا يوجبه عليه من دفع جـزء                      
  . من عمله وكده للغين سواء ربح أو خسر إن كان القرض إنتاجيا

ن هذه الفائدة   أدى الغرض منه أو مل يؤده إن كان القرض استهالكيا، وإن كان قد ربح فيحتمل أن تكو                
  .)1("هي الربح الوحيد الذي حصل عليه، وإن كان قد خسر، فإن عليه أن يدفع من دمه وعرقه

األملاين مدير بنـك    " شاخت"وقد توصل إىل النتيجة نفسها حىت من قبل الغربيني، حيث يقول الدكتور             
يتضح أن مجيـع    ) غري متناهية (ة رياضية   إنه بعملي  "1953الرايخ األملاين سابقا يف حماضرة ألقاها يف سوريا يف عام           

املال صائر إىل عدد قليل جدا من املرابني، ذلك أن املرايب الدائن يربح دائما يف كل عملية بينما املـدين معـرض                      
  .)2(" أن يصري إىل الذي يربح دائما-باحلساب الرياضي-للربح واخلسارة، ومن مث فإن املال كله يف النهاية ال بد 

  حصول الكراهية بني األفراد واألمم: الفرع الثاين
من املطلب السابق ميكن تلمس النموذج احلقيقي من استغالل من املرايب الذي تعششت بني ثنايا جسده                
الصفات املمقوتة، فال يرى إال مصاحله ماثلة أمامه، ال ميكن اإلحساس بغريه أو مساندته إال مبا يرد عليه مـصلحة                    

  .ج إال إذا أراد كسب فائدة على قرضهفال يرض أن يقرضه إن احتا
كل : "فشخصية املرايب شخصية جشعة، عفنة، إذ يشقى بسعادة غريه ويسعد بشقائهم، وصدق من قال             

تناقض مـع إحـساس     مفرد من أفراد اجملتمع حيس بإحساس جمتمعه، ويتفاعل معه، إال املرايب، فإنه يشعر بشعور               
 يرى ثراءه من فقرهم، وختمته من جوعهم، بل أنه يعترب أزمـاهتم             ه ألن جمتمعه، فيحزن إذا سعدوا ويسعد إذا شقوا      

، وبطبيعة احلال فإن هذا الشعور حيدث متزقـا متتاليـا           )3("…ونكباهتم فرصا جيب عليه أن ينتهزها قبل أن تفلت        
م احلقد للنسيج االجتماعي، حيث يقابل ويبادل املقترضون هؤالء املرابون أحاسيس أشد وأعىت، فتجدهم يكنون هل        

 وقـد وضـح     -الصوري– )4(والكراهية، ألهنم استغلوا حاجتهم وضيقهم وحولوها إىل فرصة لالستثمار والثراء         
 العداوة والبغضاء واملشاحنات واخلصومات، إذ هو يرتع عاطفة التراحم مـن            إىلالربا يؤدي   : "البعض ذلك بقوله  

ن الفقري ليموت جوعا، وال     أالقسوة حمل الرمحة، حىت     القلوب، ويضيع املروءة، ويذهب املعروف بني الناس، وحتل         
  .)5("… عليه ليسد رمقهجيودجيد من 

                                                           
  .188حسن صاحل العناين، ص :  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-1

  .614، ص 2وآخرون، جحممد األشقر : حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة-:ويف معناه
  .321، ص 3سيد قطب، ج:  يف ظالل القرآن-2
  .186، ص املرجع السابق:  معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-3
  .42، 41املودودي، ص :  الربا-4
  .186، ص املرجع السابق: معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا-
  .613، ص 2ج، املرجع السابق:  حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة-
  . 57، ص 3ي، جغ املرامصطفى:تفسري املراغي-5



        169

إىل جعل املنكوبني مبصائب الربـا يقومـون        "جتماعي فإن ذلك سيؤدي     االوبارتفاع منحنيات الالتآلف    
ت يف كثري من بلـدان      كثري من الثورا  البالثورات املزجمرة اليت تقتلع جذور هؤالء املرابني، وهذا من أخطر أسباب            

، كما جيعل أبناء هذه اجملتمعات مواقع خصبة لتبين أفكار ومبادئ متطرفة يرون فيهـا               )الدول النامية (العامل الثالث   
  .)1("ا هم فيه من دوامة الضياع بني خمالب الفقر وأنياب املرابنيملالعالج 

قدون عليه فتـزول    حيال عوض فيلعنونه و    من الفقراء الذين يرون أنه سلبهم أمواهلم ب        احيدث للمرايب بغض  
  .)2(منه ومن ماله الربكة واخلري وتتوجه إليه األطماع وكان مقصودا من اللصوص ومرضى القلب

وقس هذا على املستوى الدويل، فالدولة املستغلة حلاجة دولة أخرى وحاجة شعوهبا بينـهما التنـافر وال                
الئق التراحم والود، بل جتد أهنا تكن هلا ما ال يتصور مـن احلقـد               ميكن ما دام االستغالل قائما أن تربط بينهم ع        

إنكلترا إذ طلبت من أمريكا بعد احلرب العاملية األخرية أن تعقد معها اتفاقية ديـن كـبري   : "والضغينة، ويروى أن 
 أن  -حلربوقد كانت حليفتها يف ا    –، وبيان ذلك أن إنكلترا كانت تريد من أمريكا          "برتني وود "يعرف باتفاقية     

متن عليها بالقرض بدون شيء من الربا، ولكن أمريكا ما رضيت بذلك، وأبت أن تقرضها إال بالربا، واضـطرت                   
بأداء الربا، وأما األثر الذي تركه ذلك يف الشعب اإلنكليزي فلك أن            ……  ترضى   أنإنكلترا ملشاكلها العديدة    

  .سة والصحفيني الكبار من اإلنكليز يف ذلك الزمانتعرف مداه من الكتابات واخلطب اليت أملتها أقالم السا
 الراحل وهو يلقي خطبته يف دار الشيوخ بعد رجوعه من أمريكا بعد عقد هذه               "كيرت"ما قاله اللورد    منه   
ال أستطيع أن أنسى أبد الدهر ذلك احلزن الشديد واألمل املرير الذي             "-باعتباره ممثال للشعب اإلنكليزي   –االتفاقية  
املـستر   من معاملة أمريكا إيانا يف هذه االتفاقية، فإهنا أبت أن تقرضنا شيئا إال بالربا، وكان ممـا قالـه                     حلق يب 

إين ألتوجس خالل هذا السلوك العجيب املبين علـى         "  وهو ممن ال خيفى حبهم ألمريكا وميلهم إليها           "لتشرش"
احلق أن هذه االتفاقية قد تركت أثرا سيئا جـدا          األثرة وحب املال الذي عاملتنا به أمريكا ضروبا من األخطار، و          

  ".فيما بيننا وبني أمريكا من العالقة
التمسنا من أمريكا أن تقرضنا قرضا حسنا ولكنـها         … وزير املالية يف ذلك الزمان     "دالنتً"روقال الدكتو 

  .)3("ما هذه بسياسة عملية: قالت لنا جوابا على هذا
  سابقةاملوازنة بني اآلثار االجتماعية ال-

التشريع اإلسالمي ملا حرم تعاطي الربا فإنه أوجب يف الزاوية املقابلة فريضة الزكاة  واليت هلا اآلثـار                  
وإننا على يقني أنه لو نفـذ هـذان          " :العظيمة اليت تنعكس على الكيان االجتماعي ككل ،وصدق من قال         

  شاع الرخاء أبناء اجملتمع مجيعا يف فترة الركنان، فريضة الزكاة، وحترمي الربا يف جمتمع حملي الفقر منه و
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ْأُمُروَن              (  األمـة  هـذه وبالتايل سـتتحقق خريية   ،)1(يسرية اِس َت ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُتْم َخْي ُآن
هِ       دوة احلسنة ألننا هبذا املسلك حققنـا       القوتكون   )2() ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّل

  ).3(نهج اهللا يف سلوك البشر التعاونم
 اإلسالم يدعو إىل تكافل أفراد اجملتمع وتوحدهم بصدق حىت يشد بعضهم بعضا تضامنا وتكامال               كماأن
حبيث مثل شدة هذا التآزر     . ) 4(وشبك أصابعه " إن املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا      : "ρفجاء يف قوله    

  . يكون كذلك إال إذا كان نسجا حمكم احلبكبأن يكون وحدة بنيوية صلبة وهو ال
وال يفهم منه عدم التفاوت املايل، بل أال يكون هذا التفاوت ناتج عن خيوط االستغالل والتحايل، والكل              

  دحأمامه العمل واجلد ويكسب بعد الك
ـ حيث  يف حتسني املستوى املعيشي للطبقات املعوزة       ولذلك تسبق الشريعة االسالميةيف إسهامها       رعت ش

بعض األنظمة اليت من شأهنا أن تكافح الفقر، فجاء من بني تلك األنظمة ما هو واجب ومنها ما يكون تفـضال،                     
كالزكاة يف األول والصدقة يف الثاين، وذلك تفعيال ملبدأ التكافل والتكامل االجتمـاعي حـىت ال مييـل امليـزان                    

  .االجتماعي إىل جهة دون األخرى بغري تفوق عملي يرجح ذلك
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  اآلثار االقتصادية:املبحث الثالث
  

  اآلثار االقتصادية إللغاء الربا:املطلب األول
  

  اآلثار االقتصادية للربا:املطلب الثاين
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  اآلثار االقتصادية : املبحث الثالث
  

  اآلثار االقتصادية إللغاء الربا:املطلب األول
  

  كارالقضاء على االحت:الفرع األول
يقصد به خاصة االحتكار،الذي تفرضه الشركات املسامهة على أسهمها؛فبدل أن كانت تصدر سندات             

راك يف رأس املال؛ ستلجأ إىل فتح باب االكتتاب يف زيادة أسهمها بـدال مـن اللجـوء إىل                  تلتمنع الغري من االش   
  .) 1(اإلقراض عندما تريد التوسع يف أعماهلا
  االقتصادي واالبتعاد عن الكسل والبطالةزيادة النشاط:الفرع الثاين

إن النشاط االقتصادي سيزداد ألنه مينع الربا من املصارف وسيفكر أصحاب األموال يف املشاريع اإلمنائية               
ليوظفوا أمواهلم فيها بدال من إخالدهم إىل البطالة وركوهنم إىل الكسل اتكاال على ما تدره هلم أمواهلم من فوائد                   

تتجه األمة بكل مواهبها وطاقاهتا لألعمال االقتصادية املفيدة وتستغل كل ثرواهتا خـري اسـتغالل،               ربوية وهبذا س  
 .) 2(وهذا سوف يؤدي إىل إنقاذ العامل اإلسالمي من التخلف االقتصادي الذي طال أمده

كما يعمل على جتميع املال العاطل ودفعه لالستثمار حىت متـول املـشروعات التجاريـة والـصناعية                 
  .) 3(الزراعيةو

   حتفيز املسلمني على االدخار:الفرع الثالث
املصرف اإلسالمي مبعاملته البعيدة على اإليداع الربوي إىل اإليداع االستثماري فإنه يفتح أمام املـسلمني               

وبالتايل فهي تقضي على الظاهرة السائدة لدى كثري من أبنـاء الـبالد             ... باب املشاركة يف املشروعات املختلفة      
اإلسالمية الذين يودعون أمواهلم يف املصارف األجنبية فتستفيد منها دوهلم وشعوهبم يف حتقيق الرفاهيـة والعـيش                 

  ) 4 (اآلمن

  احلد من التضخم  :الفرع الرابع
من خصائص وطبيعة أعمال املصرف اإلسالمي تطهري املعامالت السائدة يف سوق النقد وجتنيبـها مـن                

  .شروع يف سوق املعامالت، ثراء يأيت نتيجة اخنفاض القوة الشرائية للنقودالنسب يف حتقيق ثراء غري م
ذلك أن النقد يعترب رمزا يعرب عن قيمة معدنية مقابلة لكن املصارف التجارية درجت على اتباع وسائل تزيـد يف                    

ذا يستفيد  حدة التضخم حيث تتفق مع عمالئها لفتح اعتمادات يسحبون عليها ويستفيدون منها هم وغريهم، وهب              
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  . 94الطيار، ص: البنوك اإلسالمية- 3
  .100، ص املرجع نفسه- 4



        173

املصرف التجاري من أضعاف املبالغ املودعة لديه، وهذا االتفاق الذي ال يقابله إنتاج يزيد حجم املتـداول مـن                   
. النقود دون مقابل من السلع أو اخلدمات والنتيجة هلذا ارتفاع األسعار وما يصاحبه من سوءات التضخم النقدي                

هي ال تلجأ إىل خلق نقود دون مقابل ألهنا تقوم على استثمار ما             واملصارف اإلسالمية هنجها خمالف لذلك متاما ف      
  .) 1(لديها من الودائع دون أي إثراء غري مشروع وهلذا فهي امللجأ من ويالت التضخم 

  التخلص من التبعية االقتصادية لغري املسلمني :الفرع اخلامس 
عامالت املصرفية ونظـام النقـد، إذا       وهذا اهلدف من أمسى األهداف يف االقتصاد اإلسالمي، ذلك أن امل          

قد يدمر الدول واجملتمعات، ويهدد األمن واالستقرار ، وقد يؤدي بالدولة إىل            صارت مقاليده بيد غري املسلمني ، ف      
سينتج أن تصبح مقاليدها السياسية ليست بيدها؛ وختضع تشريعاهتا بل عقيدهتا ملن يسيطر على اقتصادها وبالتايل                  

، فمن هنا ال بد من إجياد بنوك إسالمية عمالقة، تدير االقتصاد يف بالد املسلمني، وختلصنا                اد لألمة عن ذلك  استعب   
  .) 2 (من التبعية
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 ااآلثار االقتصادية للرب: الثايناملطلب  
  

سبق بيان مدى دور الربا يف الفتك باألفراد واجملتمعات وملا كان كذلك فهـو أيـضا نـاخر للكيـان                    
كما عجز األطباء   "االقتصادي، ذلك أن إصابة االقتصاد بالربا، فإنه ينتشر فيه انتشار السرطان يف الكيان البشري و              

، وال يدفع بعـدم   )1("عن عالج السرطان، فإن املفكرين ورجال السياسة االقتصاديني عجزوا عن عالج باليا الربا            
، بل هناك بعض النـاس      )2("تؤدي إىل كارثة اقتصادية للجميع    الفائدة للكثريين   "عموم  بليه تعاطي الربا، فكارثة       

  .نون أن الربا فيه خري للناس وهؤالء الذين يرون أن التورم يف بعض األجسام الناشئ عن املرض، صحة وعافيةظي
إن السرطان إمنا هو تكاثر غري طبيعي خلاليا اجلسد، وهذا التكاثر الظاهر واملالحظ يف جسد اإلنـسان،                 

حسن جهال حبقيقته، فهو مدمر حلياته، وفاتك بكيانه، وكذا األمر إذا ما تعلق بالربا بالنسبة لالقتـصاد،                 وان است 
  .)3(فهو مدمر له
 )4(الواقع أن باليا الربا ال تظهر بشكل مفاجئ أو عفوي، إمنا تأيت بالتدريج كنتيجة لسياسة اقتـصادية                و

  .)5(ملدة طويلة تعتمد على نظام الفوائد
ا      [:  عندما قال  Υره املوىل   وهو ما أق   ُه الرَِّب ُق اللَّ  واحملق نقصان الشيء حاال بعـد حـال،       )6( ]  َيْمَح

  .)7(فاملتعامل بالربا وإن كان يرى أنه يكسب يف واقعه فإنه ما يكسبه من مال فإن ماله احملق والنقص
 مـن   فيما يلي ا  عنهوعموما الربا يتسبب يف العديد من األمراض االقتصادية، وهو ما سأحاول الكشف             

  :الفروع
  
  
  

  اآلثار االقتصادية العامة للربا:  األولالفرع
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  التضخم وغالء األسعار: أوال
، فاملرايب إذا ما فرض على املقترض فوائد مرتفعة، فهو قـد            )1 ("تضخمال "االطبيعية للرب من بني األسباب    

 سيئة على أولئـك املـوظفني   اأن للتضخم آثاردفعه بطريق آخر إىل رفع أمثان السلع واخلدمات، ومما ال شك فيه    
  .)2(والعمال من أصحاب الدخول الثابتة

 الذي  )3(آلية أخرى من آليات تفعيل التضخم فيقول بأن صناعة النقود االئتمانية          " موريس آليه "ويضيف  
وبـشكل  "  مركبة فوائد" عن القروض، واليت تقيدها بشكل تراكمي        اهاتقوم به البنوك مبناسبة الفوائد اليت تتقاض      

مبالغ فيها، وبصرف النظر عن حتقق عائد أو فائدة من الذي قام باستدانتها، ويرى بأن صناعة النقود االئتمانيـة                   
، ذلك أن صناعة البنوك هلذا النوع من النقود بدون رصيد           )4(بواسطة البنوك هو املسؤول عن فساد النظام النقدي       

  .)5( وهذا كله من جراء الفائدةمقابل هلا مما يفقد قيمتها كقياس للقيم
ويستنتج بعد هذا أن الفائدة عبارة عن مثن باهض للدين بات يهدد النظام النقدي العـاملي ألن وضـع                   

الربا  ")6("مراد هوفمان "الفوائد ليس قاصرا على األنظمة الداخلية بل يشمل أيضا اجملتمع الدويل، وكأهنا كما قال               
 عن التضخم، وعن ضياع األموال، وأهنا أيضا املسؤولة         مسؤولةكما أن   ". املشروعةتتمثل يف األرباح الباهضة غري      
  .عن عدم دفع املدينني لديوهنم

  ،ففي أمريكا مثال عجز املدينون من التسديد رغم ختصيصهم نسبا من صايف الدخل ألجل تسديد الدين
ديد دفعات لتخفيض الـدين      كانت النسبة املئوية لصايف الدخل املستخدم يف سبيل تس         1994ففي سنة   

  .)7(%14.4 إىل أن تصل 2001مث ارتفعت يف سنة % 11.9هي 
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مما أدى باملسألة  إىل أن جتاوزت حدود الكتابات الفردية إىل املؤمترات والندوات واالجتماعـات الـيت                 
لنقدي والنظام  عقدت على املستوى الدويل، وانطلقت كلها من فكرة حمورية هي خماطر نظام الفائدة على النظام ا               

  .)1(االقتصادي بشكل عام
 إىل أن الفائدة أو ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملـة،            )2("جوهان فيليب مزايهرفون بتمان   "كما ذهب   

فكلما ارتفعت الفائدة كلما تدهور النقد، ويشبه ذلك بأنه كما تقلل املياه من صفاء وقوة وتركيز عصري الربتقال                  
ملرتفعة من قيمة العملة، والفائدة العالية تدمر قيمة النقود، وتؤدي إىل نسف النظام النقـدي               فكذلك تقلل الفائدة ا   
  .ما دامت تزيد كل يوم

لذا فهو يرى أن جيعل مقياسا على وفقه ميكن أن تكون الفائدة أكثر مناسبة حىت ال تتسبب يف التـضخم                    
، أو قيمة األصول املوجودة     اإلنتاجملضافة أو الزيادة يف     فيقول بأن جيعل مقياس إنتاجية االقتصاد القومي أي القيمة ا         

يف اجملتمع الذي ينتج عن تشغيل رأس املال أي الربح الناشئ عن استخدام النقود يف نشاط منـتج، فـإذا زادت                     
الفائدة عن ذلك املعدل فإنه تعترب بعدئذ حقنا للتضخم مبزيد من اجلرعات املنشطة للتضخم، مما يؤدي كما سـبق                   

  . تدهور يف قيمة النقودإىل
 إنتاج سواء علـى املـستوى       أو دون مقابلة جهد     -كما سبق –وكما أن الفائدة تسهم يف رفع األسعار        

الداخلي أو الدويل، فالفوائد اليت مل تسدد واليت هي مستحقة يوما بعد يوم، فهذا يعين بقاء جزء كبري دون سـداد       
 الفوائد املرتفعة، والعجز عن إجياد أسلوب معاجل له، يؤدي إىل           يف نااميؤجل من سنة ألخرى، مما ينتج تضخما ك       

  .)3(زيادة الفائدة اليت تؤدي إىل دمار شامل
 لعالج هذا املرض مبـا      أوالستفادة من احللول اليت اقترحوها       العتبار ا  هذا وقد أوردت مواقف هؤالء ال     

ْن َأهْ     [:  قدموه من حتاليل إمنا ألجل أخذ      ا َوَشِهَد َشاِهٌد ِم ا هم يشتكون أضرارا من الربـا وهـم         هف)4( ]  ِلَه
صاهلا فهذا مما يعين بقاء تلـك  ئكها، وما داموا يودون وضع تعديالت عليها ال است  ايريدون التخلص منها ومن شر    

لقد تعب االقتصاديون يف حماولة امتصاص وتقليل كمية النقود،         : " كالمه بأنه قال  "بتمان  "ىالكارثة قائمة، فقد أهن   
كمية تزداد بالرغم من احملاولة املستمرة للحد منها، وعلى األخص مع استمرار زيادة الفائدة فارتفاع الفائـدة                 فال

مثل تدفق املاء الذي يعقب اهنيار السد، والذي يزيد من آثار الفيضان الناشئ عن اهنياره والذي نعنيه اليـوم هـو              

                                                           
، ربيـع   16، الـسنة    184جعفر عبد السالم، العدد     : منيالفائدة والركود االقتصادي يف بالد املسل     :  جملة االقتصاد اإلسالمي   -1

  .68م، ص 1997أغسطس -هـ، يوليه1417األول 
جار وقد قام بـالتعليق     نأمحد ال :  يف كتابه كارثة الفائدة، وهو مدير البنك األملاين يف فرانكفورت، قام بترمجة الكتاب الدكتور              -2

  .129، 122، ص 1علي أمحد سالوس، ج: عاصرة االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية امل:انظر-عليه
  .املكان نفسه:  االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة-3
  .26اآلية :  سورة يوسف-4
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 الفائدة، فهي أساس اهنيار السدود وزيادة كارثة الغرق،         فيضان نقدي وكارثة غرق يف النقود الرديئة، والسبب هو        
  .)1("فالكارثة كارثة الفائدة

وكما أشعل الربا نريان التضخم فهو طبعا له تأثري كما هو األمر على النظام النقدي، فهو يتسبب يف غالء                   
  .األسعار سواء كان األمر متعلقا باملرايب صاحب املال أو طالبه

ال فهو إن كان له مشروع ينتج به فهو حياول أن يكون له دخل أكرب من نـسبة                  فإن كان هو صاحب امل    
الفائدة حيث أنه استثمر املال وبذل اجلهد واستعد لتحميل اخلسارة، وهنا إذا زادت نسبة الربا معناه غالء األسعار                  

 يف األسعار ملنتوجاته وسـلعه  بنسبة أعلى منها بكثري، وإذا كان املنتج هو من وقع عليه دين الربا، فإنك جتده يزيد               
  .حىت يدفع الربا

 عدة نتائج، اقتصادية واجتماعية مت ضبطها مـن قبـل           يفرزهذا بدوره   ف الربا ينتج عنه التضخم      وإن كان 
  :رجال االقتصاد لعل أمهها

 إن التضخم له تأثري عميق على األفراد حبيث يضعف ثقة األفراد يف العملة، ألن العملة إذا صـارت                   -1
 يف اجتاه مرتفع فهذا يعين أهنا تفقد وظيفتها كمستودع للقيمة مما ينتج تفضيال سلعيا على التفضيل النقـدي،                   تسري

فيصبح األفراد أكثر توجها لإلنفاق بدل االدخار ويعمد أغلب هؤالء إىل استبدال نقودهم بـالعمالت األجنبيـة                 
  .)2(املستقرة أو إىل حتويلها إىل ذهب

توجيه رؤوس األموال إىل فروع النشاطات االقتصادية اليت ال هتدف إىل التنميـة              يؤدي التضخم إىل     -2
 إىل إنتاج السلع اليت تدر وراءها أسعارا مرتفعة وغالبا ما تكون تلك السلع من املواد الترفيهية وتبتعـد        هتدففهي  

  .بذلك عن النشاطات التنموية
اعي الذي يلحق بأصـحاب الـدخول الثابتـة،          ينتج التضخم ما ميكن أن يعرب عليه بالظلم االجتم         -3

  .دين بينما جند أن التجار واملنتجني أكثر حظا منهمقاعكاملت
 على مـستوى توزيـع الـدخول        يؤثر عموما فالتضخم يعمق الفجوة بني طبقات اجملتمع نظرا ألنه           -4

قرارات رجال األعمال وسلوك    والثروات كما أنه يعرقل دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية ألنه يؤثر على             
  .)3(العمال ورجال التحكم
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من بني احللول اليت يقترحها بعض االقتصاديني أنه على البنوك التجارية أن تلجأ إىل رفع سعر الفائدة على                  
ىت تغري األفراد واملؤسسات إليداع أمواهلم وهذا سيؤدي إىل امتصاص أكرب قدر من السيولة يف السوق                حالفوائد  
  .)1(حتفاظ هبا يف البنك املركزيواال

  الكساد والبطالة: ثانيا
هو بدوره يـؤدي إىل الكـساد       و ذكر غالء األسعار كانعكاس ظاهر للنظام الربوي،         احلديث عن سبق  

 جير إىل اضطراب حياة الناس وعدم متكنهم من قضاء حاجياهتم األساسية بسبب             وبالتايل وغالء األسعار    ،والبطالة
 فالناس حيجمون عن اقتناء السلع واخلدمات املرتفعة األمثان حىت لو كانت مـن بـني حاجـاهتم                  .)2(ذلك الغالء 
 ما دام الناس على هذه احلال فالسلع تظل كاسدة يف املتاجر واملصانع لعدم اإلقبال عليها فتقل نسبة                  و،)3(األساسية

غناء عنهم كلهم أو بعـضهم يف حالـة          العمال واالست  حاإلنتاج أو قد تتوقف متاما، وهي بالضرورة تضطر لتسري        
كون الربا قد أوقعت سلسلة معقدة ال تنفك أبدا ما كان قائما فـاألموال بيـد املـرايب                  يختفيضها لإلنتاج، فعليه    

 السلع وال سبيل هلم هبا لعجزهم املادي، والعمال حباجة للعمل وصاحب العمل ميتنـع مـن                  إىل والناس حيتاجون 
  .تشغيلهم لكساد بضاعته

 جتارية الذي يؤدي    أوامتناع املرايب من إقامة مشاريع صناعية أو زراعية         إ البطالة أيضا من جانب      دثحتو
وقد شرع اإلسـالم    ،هذا  )4(إىل انتشار البطالة يف اجملتمع الربوي وإقدامه يف نفس الوقت على استغالل ما له بالربا              

  .)5(عدة سبل متنع تركيز املال بيد طائفة من أفراد اجملتمع
  تعطيل كل من املال والطاقات البشرية: ثالثا

سبق القول يف ما سبق من آثار سلبية حيدثها الربا أن املال يكون على كثرته جمموعا يف خزائن املـرابني،                    
 ومبثابةواملال للمجتمع يعد مبثابة الدم الذي جيري يف عروق اإلنسان،           "وهذا يعد تعطيال له على حركيته ودورانه        

سيل يف البساتني واحلقول، وتوقف املال عن الدوران يصيب اجملتمعات بأضرار فادحة مثلـه كمثـل                املاء الذي ي  
انسداد الشرايني أو احلواجز اليت تقف يف جمرى املاء، وقد رهب اهللا تبارك وتعاىل الذين يكرتون املال وهتـددهم                   

ذََّهَب َوالْ       [:   بالعذاب األليم املوجع   ُزوَن ال ِذيَن َيْكِن شِّْرُهْم               َوالَّ ِه َفَب ِبيِل اللَّ ي َس ا ِف ا ُينِفُقوَنَه ضََّة َوَل ِف
ا                            َذا َم وُرُهْم َه وُبُهْم َوُظُه اُهُهْم َوُجُن ا ِجَب َوى ِبَه نََّم َفُتْك اِر َجَه ي َن ا ِف ى َعَلْيَه ِبَعَذاٍب َأِليٍم، َيْوَم ُيْحَم

  .)7(")6 (]َآَنْزُتْم ِلَأنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُآنُتْم َتْكِنُزونَ  
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 الربا حيبس املال ويعطله فهو أيضا يعطل الطاقات البشرية وحيبسها عن اإلنتاج، مشجعا للكسل               أنوكما  
والتخاذل، فمجال املرايب يتناىف مع البذل الفكري ألجل التنمية واإلعمار بل يعمد إىل أسهل سـبيل للتكـسب                  

حرم اهللا الربا من حيث أنـه       : "سرين حيث قال    مى ماله بال مقابل وال عوض، وهو ما أكده بعض املف          ناجلبان وي 
مينع الناس عن االستغالل باملكاسب، وذلك أن صاحب الدرهم إذا متكن بواسطة عقد الربا من حتصيل الـدرهم                  
الزائد نقدا أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه املعيشة، فال يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجـارة والـصناعات                  

، ومن املعلوم أن مصاحل العامل ال تنتظم إال بالتجاريـات واحلـرف             خللققطاع منافع ا  الشاقة، وذلك يفضي إىل ان    
  .)1("والعمارات

والربا كما يغرس الكسل يف املرايب فهو يعطل طاقة غريه من خالل انتشار البطالة وامتناع صاحب العمل                 
بل إن كثريا من طاقـات العمـل        "، كما أنه  )2(عن توظيف العمال، ألنه بدوره يعاين إشكالية الركود االقتصادي        

ورجال األعمال قد تقل أو تتوقف، ذلك أن الربا يوقع العمال يف مشكالت اقتصادية صـعبة فالـذين تـصيبهم              
املصائب يف البالد الرأمسالية ال جيدون إال املرايب الذي يقرضهم املال بفوائد عالية تعتصر مثرة أتعاهبم، فإذا أحاطت                  

  .)3(" يف إنتاجهماملشكالت بالعمال أثرت
   وضع مال املسلمني يف أيدي خصوم اإلسالم:رابعا

 فإهنم قاموا بإيداع أمواهلم بتلك      -بدول الكفر -إن بعض املسلمني الذين استهوهتم فوائد البنوك األجنبية         
ط يد  البنوك، ويعد هذا من أخطر اآلفات الفكرية والعملية اليت أصيب هبا املسلمون، وحيث أن إيداعهم ذلك يسل                

 كل احلق يف التحكم يف السيولة الدولية،        -الكافر–العدو على مال املسلم وبالتايل تتقوى شكوته ويكون للمرايب          
وهو يف ذات الوقت إخراج لذلك املال من املوطن اإلسالمي والبنوك اإلسالمية خاصة، مما يتـسبب يف خـسارة                   

   )4(اقتصادية عظيمة
  اإلسراف وتوجيه االقتصاد وجهة منحرفة تشجيع الربا على املغامرة و:خامسا

 نظرا لثقة املرايب بعودته إليه دومنا عناء فإن الذي ليس لديه التجربـة              اليسرإن آخذ املال بالربا بالسهولة و     
واخلربة جتد أنه قد أغراه الطمع فيأخذ القرض الربوي ويدخل يف مشروع بل مشروعات قد تكون فاشلة سلفا، أو                  

أقرب إىل القمار منها إىل األعمال الصاحلة، وهذا طبعا مضر باقتصاد األمة، واملرايب ال هم له                أن يدخل أعماال هي     
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بذلك، واألهم عنده هو احلصول على عائد ملاله، واملفروض أن السفيه ال تعطى له سلطة إدارة األمـوال، يقـول    
  .)1( ] للَُّه َلُكْم ِقَياًماَوَلا ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكْم الَِّتي َجَعَل ا[:   تعاىل

  . ذلك أنه جعل مال السفيه ماال لألمة قاطبة فيه قوام أمرها ] َأْمَواَلُكْم[:   والتعبري القرآين بـ 
والربا مسهل للجهلة واملقامرين باستعمال ذلك املال وتبديده مما يؤول هبم األمر إىل استيالء املرايب علـى                 

  .قية من مصانعهم ومتاجرهمبيوهتم ومزارعهم والبقية البا
ِذيَن  [: والربا يشجع على إنفاق املال واإلسراف يف ذلك، واألصل أن يعود اإلنسان معتدال يف ذلك                 َوالَّ

  .)2 (]ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَآاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما 
  : األمريكية عندما قالت"التامي" جريدة وقفت عليه ، وهو األمر الذي)3(فال ينفق أصال إال فيما يفيد

انغمست يف الدين الربوي من أجل استضافة اجتماعات منظمة الوحدة األفريقية،           ) ليربيا(أن دولة   … "
وأن هناك دول أخرى أقامت مطارات دولية وفنادق على درجة كبرية من البذخ، كما ذكرت أن هذه القـروض    

شيدت مصفاة لتكرير  النفط وهي ال تنتج النفط         ) توجو(وذكرت أيضا أن دولة     … أنعشت الفساد يف كل مكان    
  .)4("وتقف هذه املصفاة شاخمة بال استخدام

ح فلن يرضى باستعمال املال إال فيما يـدر أرباحـا، ألنـه    ربوالواضح أن من يدفع ماله باملشاركة يف ال     
  .)5( عن تقدمي املال إىل مثل هؤالء السفهاء املبذرينحيسب أن استغالل املال فيما جيمده يعد خسارة بدءا فيمتنع

الربا يسهل على املقترضني أخذ املال من غري بدل حاضر ويزين هلم الـشيطان إنفاقـه يف               : "وقد جاء أن  
وجوه الكماليات اليت كان ميكن االستغناء عنها، ويغريهم باملزيد من االستدانة، وال يزال يزداد ثقل الدين علـى                  

ىت يستغرق أمواهلم، فإذا حل األجل مل يستطيعوا الوفاء وطلبوا تأجيل الدين، وال يزالـون ميـاطلون                 كواهلهم ح 
ويؤجلون، والدين يزداد يوما بعد يوم، حىت يستويل الدائنون قسرا على كل ما ميلكون، فيصبحون فقراء معدمني،                 

  ).7)"(6 (]لصََّدَقاِت َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي ا[:   القائلاهللا تعاىلوصدق 
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وكما أن للربا هذا األثر السيئ على صاحب اليد فإنه يعمل أيضا على توجيه االقتصاد وجهة منحرفة، 
حيث أن املرايب ال يعطي املال إال ملن يعطيه فائدة أكثر، كما أن من يأخذ املال الربوي ال يوظفه إال يف اجملاالت 

  .ائد اليت فرضت عليه من قبل املرايب، فكل منها يود احلصول على عائد أكرباليت تدر عليه رحبا أكرب من تلك الفو
، وقـد تـستغل يف      الكثري سـريعا  وألجل ذلك قد تستثىن أنفع املشروعات باعتبار عدم إدرارها للمال           

  .)1(اخل، حيث تعطى عائدا أفضل من املشروعات الصاعدة والتجارية… املشاريع احملرمة، كنوادي القمار والفسق
  للربااآلثار االقتصادية اخلاصة :  الثاينالفرع

  ذي احلاجةب اآلثار اخلاصة:أوال
من بني اخلدمات الرئيسية لدى املصارف تقدمي القروض اليت تعود عليها بأموال وافرة، ومبا أن حاجة 

احلاجة هبم أو من املرايب الذي ال جيدون غريه عند حلول تلك يستقرضون ن يالناس غري متوقفة فإنك جتد املضطر
تغلون تلك احلاجة الستثمار أمواهلم، ومن نتائج ذلك اهلموم واألحزان اليت تنتاب املقرض سمن املرابني الذين ي

لعدم مقدرته على التسديد وهذا مما يؤثر على كفاءته ونشاطه الذهين والبدين وهو بدوره ينعكس سلبا على 
  . هو الذي عليه مدار الرفاهية االجتماعيةاالقتصاد االجتماعي إذ العامل احلقيقي املنتج

كما أن املرايب يأخذ كل ما متلكه الطبقة الفقرية من قوة سريانه، فالبطالة املنتشرة والدخل الزهيد ألغلب                 
   شراء أغلب ضرورياهتم لضعف القوة الشرائية لديهم  عنهؤالء حيث أهنم حيجمون

ا منهم مث  يستغلها يف قرض جديد السترتاف املزيد مـن            وألهنم مدينني لذلك املقرض املرايب الذي يسلبه      
الدائن أسري املدين إىل أن ينتهي الدين وبالفوائد املركبة ال يـستطيع أن ينتـهي                ،ف  )2(الفوائد من هؤالء أو غريهم    

  .)3(الدين
ـ      يف الدنيا كلهم مخسون مليون رجل ممن سـاقهم          تفكروا قليال وقدروا أنه إذا كان     : " وهو ما مثل له ب

القدر إىل الوقوع يف خمالب املرابني يؤدي كل واحد منهم جنيها فقط يف كل شهر فمعناه أن الدنيا يبقى فيها كل                     
شهر من البضائع ما قيمته مخسون مليون من اجلنيهات دومنا استهالك، وينصرف هذا القدر من املال يف كل شهر                   

  .)4("جديدة بدل أن يرجع إىل إنتاج البالد االقتصادييف خلق قروض 
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نه يؤدي للفقر واحلرمان فكثريا مـا أدى إلفـالس          أللربا عواقب عامة وخاصة لعل أهم عواقبه احلاصلة         
املزارعني فباعوا أراضيهم مثنا لتسديد قروضهم وفوائدها، وكذا كثريا ما عجز أصحاب املعامل والتجار عن سداد                

  .)1(ضال عما رتب عليهم من فوائد اليت قد تصل أحيانا عند مرور السنون أصل القرضأصول ديوهنم ف
  التجار والصناعب اآلثار اخلاصة: ثانيا

 التجار والصناع والزراع هلم توجهاهتم وميوهلم وكذا مصاحلهم اليت دفعهم إىل أعمـاهلم،  أنمن الواضح  
خطار النامجة عنها وكذا اخلسائر الالحقة هبا حىت يتحـصل          ألجل ترقيتها واالرتفاع هبا، وهم حياولون تفادي األ       

كل منهم على األرباح اليت يرجوها، وطبعا تكون مشاركة هؤالء يف هذه املشاريع هي مشاركة مالية ال ذهنية، ما               
  .دامت مستلزمات املصلحة االقتصادية توجب اتصاهلم بغريهم حىت ينقذوا مشاريعهم من اخلسارة

باحة الربا يف القانون أن انفتح الباب يف وجوه أصحاب املال باسـتغالل أمـواهلم يف                وكان من خملفات إ   
ا فيها، فال يزالون حيصلون على سعر معني سنة فسنة          ينالتجارة والصناعة ال من حيث أهنم شركاء بل من أن هلم د           

لعاملني عدا هـذا    وشهرا فشهر دون النظر إىل حصول ربح أو خسارة، وحىت ولو كانت اخلسارة فتمس مجيع ا               
العامل املرايب، صاحب املال، فنجد هؤالء العمال يبذلون كل جهد يف سبيل إنقاذ املشروع مـن اخلـسارة مـن                    
صاحب املال فال تضطرب نفسه وال حيرك جهدا يف سبيل ذلك ما دام له عائد مضمون ويف مقابل ذلـك جتـده                      

ال يهتم بزيادة الناتج االقتصادي حيث أنه قد ضـمن          ساعيا وراء استرداد ماله عند إحساسه خطر اإلفالس، كما          
 أن يبذل اجلهد لترقيته وإجناحه، بل يـود أن          -يف اعتقاده –رحبا معينا على كل حال فليس لديه أي شيء يستحق           

يكون هذا الربح املايل املعني على أعلى ما يكون السعر السنوي أو الشهري وهذا يؤدي إىل عدة مضار فادحـة                    
  :منها

يني ء رأس املال مدخرا يف جهة أو موضع واحد ال يتحرك وال يتقلب يف شأن نافع ألن الرأمسـال                   بقا -1
يودون ارتفاع سعر الفائدة يف السوق، وميتنع الرأمسايل من إعطاء ماله لتجارة أو صناعة ما دام يرجو أن يعود عليه                    

  .ماله بذلك السعر املرتفع الذي يود أن يناله
ايب وطمعه جيعله ميتنع عن حتريك ماله إال فيما جيد أن مصلحته قد وافقته ال وفق ما                  كما أن أنانية املر    -2

  .تقتضيه حاجة اجملتمع حىت ولو خالفت املصلحة االجتماعية
 العمال والصناع أمواهلم ألجل طويل ألهنم يريدون عدم إخالء أيـديهم مـن              ح ميتنع املرايب من من    -3

نه إذا زاد سعر الفائدة واألموال غري موجودة بأيديهم سيندمون لذلك، مما            أ كما   أمواهلم اليت يستغلوهنا يف القمار،    
ون على ذلك، فيكتفي العامل منـهم بإقامـة         ميولد عدم قدرة العمال على إتيان مشاريع معتربة نظرا ألهنم مرغ          

 فال يتمكنون من شـراء      ال تضرب بأفقها املصلحة العامة املثمرة، وبالتايل       حيث   األعمال املؤقتة احملدودة النطاق     
هنا مبا يف أيديهم من اآلالت على قدمها، وبالتايل فال يكون إنتاجهم إال ما كـان                ضووع ضخمة وي  معداتآالت و 

  . األرباح منرديئا، ألهنم يهدفون إىل تسديد ديوهنم مع الفوائد التابعة له وكذا ما يولد لديهم
  قرض العام الداخلياآلثار اخلاصة بال:ثالثا 
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  .ا النوع من القروض قد يكون ألسباب إنتاجية أو غري إنتاجيةوهذ
ألجل مصلحة جمتمعه إال مبا يدر عليه من عوائد دون مراعاة منه إىل ما سـيكون                ايب دفع مال    فإذا أىب املر  

بعد هذا القرض من ربح أو خسارة، خاصة ما إذا تعلق األمر بدخول البالد احلرب وتعرض األنفس واألموال إىل                   
ياع، وأن ما يكون يف اخلزائن العمومية من أموال فإنه سينفق يف مثل هاته األحوال، ولذا يكون علـى كـل                     الض

  .األفراد يف اجملتمع الذود عن الدولة باملهج واألموال وال يتساءل أيا منهم على ما سريبح من وراء قرضه ذلك
  : القروض اليت تأخذها احلكومات ألجل األغراض املثمرةأما
 عموما ما تأخذها آلجال طويلة دون دراية طبعا مبا سيلم من ظروف سواء على املستوى الداخلي أو                  فإهنا

اخلارجي، كما أن هذه احلكومات قلما تصيب يف تقدير مشاريعها وأعماهلا فيما ستدره عليها من أرباح مما يؤدي                  
 مال املديون السابقة وأقساط الربـا       إىل إصابة احلكومات والدول بأزمات مالية شديدة يستعصي معها إبقاء رأس          

  .فضال عن أن تنفق مزيدا من املال على مشاريع مثمرة جديدة
وقد حتجم احلكومات بسبب وضعها لنسبة معينة من الربح عن الدخول يف مشاريع معينة ولـو كانـت                  

وما إىل … لبقاع اجلدبة هامة نظرا لعدم ضمان دخلها عاجال مثال كإصالح األراضي القاحلة وهتيئة املاء للري يف ا              
ذلك، واليت قد توصل أمهيتها إىل إحلاق الضرر بالناس عند انعدامها، فإن أي حكومة تكاد تنفق فيها شيئا من ماهلا                    

  .ما دامت ال ترجو منها رحبا مساويا لسعر الربا يف السوق أو أكثر منه
احل الفوائد من جيوب األهايل بفرض      واحلقيقة أن احلكومة يف مثل هذه األحوال تستجلب املال إلنفاقه لص          

 مليون لرية باستقراضها    50فمثال إذا أرادت أن تنشئ مشروع للري وتنفق فيه          . الضرائب عليهم وتعطيه املقرضني   
 أن تؤدي يف كل سنة ثالثة ماليني من اللريات إىل الرأمساليني، وهي تلقـى يف                -حبكم هذا احلساب  -% 6بسعر  
 كاهل الفالحني باعتبارهم املستفيدين يف املشروع، والفالح يلقي العبء على قيمة            ل ذلك العبء الربوي على    يسب

  .)1( من الذي يشتري السلع من األهايلهحمصوله الزراعي أي يستخرج
  القرض العام اخلارجياآلثار اخلاصة ب:رابعا 

ات على الدول   عند حلول النوائب واألزم   –غالبا ما تؤخذ هذه القروض واليت تكون عادة مببالغ ضخمة           
حيث تكاد ال تكفي مواردها الداخلية عن تلبية متطلباهتا فتلجأ إىل االقتراض من اخلارج لتخـرج مـن ضـيقها                    

إن نظام القروض الربوية هـو العامـل الـرئيس وراء            ": واحلق ما قيل   .وتعجل إمتام مشاريعها وأعماهلا اإلنشائية    
  .)2(" التنمية يف معظم البلدان الناميةمشكلة املديونية اخلارجية اليت تكاد توقف عملية

واملتمولني املرابني يف سوق املال الدولية يقرضون مثل هذه احلكومات أمواال مع أخذ مقابلها لرهونـات                
مهمة، ضمانا منها لوفاء القرض، وهذا النوع من القروض الربوية حيمل يف طياته عدة مفاسد فباإلضافة إىل مضار                  
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 أن  واء على األفراد أو احلكومات من أهايل تضاف هنا عدة مضار أخرى لعـل أمههـا                 القرض الربوي السابق س   
الدول املقرضة تستغل هذا القرض الحتالل مالية الدولة املقترضة مما يسهم يف تعشيش بذور العداوة والبغضاء بني                 

يق نطاق دخلها عما كان عليه      الشعوب واألمم، كما أنه إذا ارهتن دائن الدولة وسيلة كبرية من وسائلها املالية وض             
ا تقضي على حاجتها هبذا القرض بل قد تتضاعف حاجتها املاسة للمال الذي استقرضت ألجله ألهنا      ممن قبل، فقل  

كثريا ما تلجأ ألجل تصفية ديوهنا إىل فرض ضرائب فادحة على رؤوس سكان البالد وتعمد إىل تقليل نفقاهتا وهذا 
  . لعدم حصوهلم على مال يعادل ما أنفقوهيسعر نار االضطراب بني سكاهنا

 أقساط القروض والربا يف مواعيده لعجز سكاهنا على أداء املزيد           أداء احلكومة تعجز بدورها على      أنكما  
، وال يقف األمـر عنـد   املواطننيمن الضرائب، وإذا حصل ذلك وقعت الدولة يف مواقف الطعن واالهتام من قبل  

ها بل تستغل ملصاحلها السياسية أيضا وتبقى احلكومة بني نار املقـرض وسـعري              الضغط واإلرهاب السياسي علي   
 الربا واستنكار لتحرميـه     نبذ، وليس أمام كل عاقل إىل       )1(السكان، فهذا نزر يسري على ما حيدثه الربا من مفاسد         

رَّمَ     [:  من مضار ألن اهللا تعاىل قال      هيستجلبوأصالة حىت ولو مل نفقه ما        ا َح ْل ِإنََّم َر         ُق ا َظَه َواِحَش َم ي اْلَف  َربِّ
َن          ا َبَط ا َوَم الدول  ":وتظل الدول املقترضة تابعا للمقرض املرايب أبد الدهر لذا فقد أثبت ما يفيد بأن.)2( ]ِمْنَه

الكربى تقوم بتسويق النقود إىل دول العامل بفوائد عالية، وهي تدرك سلفا أن هذه الدول ليست بقادرة يف الوقت                   
لى السداد، بل إن هذه الدول الكربى تقدم كل عامل إىل هذه الدول، دول العـامل الثالـث، قروضـا                    احلاضر ع 

 بأخرى وجزءا يصرف على مظاهر      أوجديدة، وهي تدرك سلفا أن جزءا من هذه القروض سوف يسرق بطريقة             
عاجزة عـن سـداد     العظمة واألهبة والبذخ واإلسراف يف هذه الدول، ومتضي السنوات وجتد هذه الدول نفسها              

  .)3("…الفوائد
 املوازنة بني اآلثار االقتصادية السابقة-  

من الدراسة السابقة يتضح لنا أن تفوق التشريع اإلسالمي ،يرجع لشمولية بنيانه وعدم االهتمام جبانـب                
 مم أشكال ويص لكيانه اخلارجي  من جوانب احلياة وإمهال اجلانب اآلخر فهو يهيئ الفرد بداية من داخله مث ينتقل             

 بربط التنميـة االقتـصادية      املعامالت اليت جيب إتباعها يف كل شأن من الشؤون احلياتية،وخاصة املعامالت املالية           
بالتنمية االجتماعية وهذا يعترب من منطلقات التصور اإلسالمي ومنهجه يف أنه دين الوحدة وأنه ال تنفك جوانـب           

 التنمية االجتماعية أساس للتنمية االقتصادية وبذا فهو يعمل علـى           احلياة املختلفة عن بعضها البعض فهو يرى أن       
 .)4(التكامل بني األفراد لتحقيق الصاحل العام والعدالة

                                                           
  .194حسن صاحل العناين، ص : ، معجزة اإلسالم يف موقفه من الربا62-60 املودودي، ص : الربا-1
  .33اآلية :  سورة األعراف-2
، ربيـع   16، الـسنة    184جعفر عبد السالم، العدد     : الفائدة والركود االقتصادي يف بالد املسلمني     :  جملة االقتصاد اإلسالمي   -3

  .م1996أغسطس - يوليه-هـ1417األول، 
  94الطيار، صعبد اهللا :البنوك اإلسالمية- 4
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كما يتسم التشريع اإلسالمي بكماليته وبعد نظرته وهو أمر بديهي ما دام التشريع صادرا من أحكم   
  .احلاكمني اخلبري بشؤون عباده وما يصلح هلم
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  اخلامتة
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 على خمتلف مراحلها ،ميكن ترشيح مجلة نتائج، ال يسمح املقام فبعد هذه الرحلة العلمية  الطيبة والوقو
 :لذكرها كلها، إمنا سأكتفي بذكر أمهها واخلروج بعدها بعدد من التوصيات وذلك فيما يأيت تباعا

  نتائج البحث :أوال
 بتجاوز هذه العتبة مهما ح عقد القرض من العقود اليت  شرعت لإلرفاق واإلحسان وال يسم  إن-1    

كانت املربرات لذا فقد أولته الشريعة اإلسالمية العناية الفائقة و عمدت لوضعه وفق خمطط دقيق رسم من خالله 
استيفاء الغرض الذي وجد حدوده ببيان أركانه وشروطه حبيث مل تسمح بأي فجوة قد تنخر كنهه أو حتول دون 

  .ألجله
إن القانون الوضعي مل خيتلف كثريا عن التشريع اإلسالمي يف حتديده ملاهية عقد -2       

القرض أو أركانه يف معظم تلك املباحث، إمنا كان اختالفه معه ظاهرا يف قضية اشتراط الفوائد 
 .الشرط يف العمليات البنكيةوهو ما جعل زاوية االختالف تنفتح بشكل أوسع عند تطبيق ذلك 

إن البنوك اإلسالمية فعلت هذا العقد ،ومل تعتمده كمورد من مواردها،إمنا جعلته خدمة -3      
 بل يعد جوهر معامالهتا ههتدف لتغطية اجلوانب االجتماعية ،أما البنوك الربوية فإهنا تعتمد علي

 .املصرفية
ض قد أخذ عدة أشكال متت تسميتها بأمساء متنوعة إن تفعيل البنوك الربوية لعقد القر-4      

استبعادا للفظة قرض وهو ما ظهر حىت من خالل التكيف القانوين ملعظم تلك املعامالت،أما 
 .البنوك اإلسالمية فلم متارس منه إال القرض احلسن

 ةمراقبإن اخلدمات البنكية تتسم بالتنوع والتطور السريع ،مما أراه يستوجب وجود هيئة -5     
 .  أي عملية مستجدةةشرعية متخصصة دائمة حىت يف البنوك اإلسالمية ملراقب

وانطالقا من النقطة السابقة أن الفوائد وكل الزيادات يف معامالت البنوك التقليدية هي -6    
 .من قبيل الربا احملرم شرعا، ال جيوز التعامل به مطلقا

 آثار خطرية تغزو األفراد واجملتمعات ولن تقوم هلا - بالربا-إن لتلك التطبيقات املمحوقة-7   
قائمة  اقتصادية ما دام الربا ينخر أساسها، كما أن الستبعاد الربا من املعامالت آثاره السحرية 

 .يف تربية األنفس وحشدها فكريا ونفسيا وعضليا للنهوض بتبعاهتا االجتماعية واالقتصادية
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سالمية قد تفوق بإعطائه فرصا أخرى الستغالل األموال إن التعامل وفق الشريعة اإل-8    
وإمنائها بدل الركون الستردادها مع الفوائد فحث على تنمية املال ببذل اجلهد وفق العقود 

 .املشروعة كاملضاربة
املخرج الوحيد من األزمات االقتصادية هو اخلروج من الربا أو الفائدة الربوية وال داعي -9   

  . خارج هذه النواة الفاسدةحملاوالت إصالح
،مما أراه يستوجب وجود هيئة مراقبة عإن اخلدمات البنكية تتسم بالتنوع والتطور السري-10 

  .شرعية متخصصة دائمة حىت يف البنوك اإلسالمية ملراقبة أي عملية مستجدة
   التوصيات: ثاين

ل على تكوين إطارات مسرية هلا أوىل توصيايت أن يتم االهتمام مبوضوع البنوك اإلسالمية يف العم- 1
  .وتدريبهم على ذلك

 السعي إلجياد بنوك إسالمية باجلزائر والسماح بفتح فروع للبنوك اإلسالمية العاملية على - 2
 .غرار البنوك األجنبية اليت مت افتتاحها

 . التوعية االجتماعية خبطورة الربا- 3
، وإعادة صياغة معامالهتا وفق -مر املستحيلوهو ليس باأل-أوصي بتعديل قوانني البنوك احلاضرة- 4

أحكام الشريعة اإلسالمية، خاصة إذا علم أن هناك الكثري من البنوك من عملت هذا وجنحت  يف ذلك أو ما 
أسلمت املصارف وهو أيضا ما عملت به حىت بعض البنوك األمريكية  لدى بعض فروعهاو غريها من : يعرف بـ

  .الدول األجنبية
الهتمام بالبنوك اإلسالمية  وهتيئة قوانني مشتركة تدعم سري املعامالت املالية يف التجارة  ضرورة ا- 5

اخلارجية أو ما يعرف باالعتمادات املستندية حىت متكن الراغبني يف هاته املعاملة من اقتحامها من الذين 
 .أحجموا عنها لدى البنوك الربوية

سمح بأدائها هلاته اخلدمة، خاصة ما دامت هناك بعض  عمل هذه البنوك جبد إلجياد صيغ شرعية ت- 6
  .البنوك الدولية من ترى صالحية النظام البنكي اإلسالمي وجناحه

  هذا ما تيسر يل الوصول إليه من نتائج وتوصيات ،وهبا يكون ختام البحث، بتوفيق من اهللا عز وجل 
 

وأميت و ينفع كل من اطلع عليه، وأن جيعله  صدقة          هذا وإين آمل يف ختام حبثي هذا أن ينفعين اهللا به 
 صغريا وجيعل عملي يف ميزان حسناهتم جارية خالصة لوجهه الكرمي  وأن يغفر يل ولوالدي ويرمحهما كما ربياين

 .آمني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا حممدا بن عبد اهللا
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  فهرس اآليات القرآنية
  

 الصفحة رقم اآلية  اسم السورة
  

   البقرة-1
 

  )ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك(
74 148  

 219140 ]َيْسَأُلوَنَك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر [
َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا [

 ]َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َآِثيَرًة  
2459 -

42-43  
275 ]َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا [

  
31 

رَِّبا َلا َيُقوُموَن ِإلَّا َآَما َيُقوُم الَِّذيَن َيْأُآُلوَن ال[
 ]الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمْن اْلَمسِّ  

275148 

-276148 ]َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت(
144-

159-166 
َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن (

 ]ا ِإْن ُآنُتْم ُمْؤِمِنيَنالرَِّب
27888-

93  
 280121 ]َوِإْن َآاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة[

 28235 ]َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن(
   آل عمران-2

َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر ُآنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف (
  )َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه

110  156 

   النساء-3
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 165  5  ]َوَلا ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكْم(
 68  58 )ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُآْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها(  

   املائدة-4
  3  1  )ْلُعُقوِدَياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِبا(

- 9  2  )َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى(
143 

   األعراف-5
 145  31  )َوُآُلوا َواْشَرُبوا َوَلا ُتْسِرُفوا(  

-169  33  ]ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن  (  
140 

ا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنو(
  )ِمْن السََّماِء َواْلَأْرِض

96  141 

   التوبة-6
-163  34  )َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة(  

164 
   يوسف-7

 161  26  )  َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها [
   الكهف-8

 132 103  ) َأْعَماًال يَنِباْلَأْخَسِر ُنَنبُِّئُكْم َهْل ُقْل(  
   الحج-9

 143  46  )الَِّتي ِفي الصُُّدور َفِإنََّها َلا َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب(  
  9  77  )َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن [

  ن الفرقا-10
-146  67  )ُروا َوَآاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًماَوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُت(

165-
145 

   الروم-11
 144  39)َوَما آَتْيُتْم ِمْن ِرًبا ِلَيْرُبَوا ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَلا َيْرُبوا ِعْنَد اللَِّه(  

   محمد-12
 143  38  )َهاَأْنُتْم َهُؤَلاِء ُتْدَعْوَن ِلُتنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه(  

  لحجراتا-13
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 151  10  ) ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة   (
 151  13 )َياَأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُآْم ِمْن َذَآٍر َوُأنَثى(

   الحديد-14
 144  7  ).َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِه(
  4  11  )َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا (

  الحشر-15
 143  9 (َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم)

          
   التغابن-1

  144  16  )َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحون(  
   الطالق-17

 140 3- 2  )َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا(  
   الضحى-17

 ( َقَلى َوَما َربَُّك َودََّعَك َما ىَسَج ِإَذا َواللَّْيِل َوالضَُّحى ) 1 -2 67  
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  فهرس احلاديث النبوية واآلثار
  

  الصفحة  طرف احلديث أو األثر
  

 -أ-
  10  أبشر فقد جاءك اهللا تعاىل بقضائك

  30  قرض أحدكم أخاه قرضاأإذا 

  10   أعطه إياه فان خيار الناس أحسنهم قضاًء
  27  ن هنى عρأن رسول اهللا

 156  إن املؤمن للمؤمن
  31  رض من يهوديأنه استق

31،10  انه أسلف أليب بن كعب

  30  ونديإن هدية امل
  9  أولئك خيار الناس

  

  -ت-
  149  عس عبد الدينارت

  -ذ-
 الذهب بالذهب، والفضة بالفضة 32

  -ك-
 كل املسلم على املسلم حرام 146
43  
 

 كم من عذق

  
  -ل-

  37  البأس باشتراط
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  87  ، لكن هو سلفال
  32   آكل الريا وموكله وشاهده وكاتبهρلعن رسول اهللا 

-10  لو كان مايل لتركته لك
122  

  
  -م-

  12   مرتنيما من مسلم يقرض مسلما قرضا
  12  من فرج عن مسلم كربة

  68  من كانت عنده أمانة فليؤدها
  121  َمْن َيْرَتِع َحْولَ اِحلَمى ُيوِشُك أَنْ ُيَواِقَعُه

  -ي-
  153  يأيت على الناس زمان

  145  يا عبادي إين حرمت الظلم
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        123

  
  

  
  املصطلحات األقتصادية

      
 الصفحة  املصطلحات
  -أ-

االئتمان يف القانون له معىن واسع ،يتعلق بتسليم مؤقت للمال مع نيةإستعادته،أما بلغة   االئتمان
  االقتصاد ،فهو يعين تسليف املال

56  

يف شركة املسامهة هو التزام شخص بتقدمي حصة حىت يصبح عضوا )جتاري.ق(االكتتاب  باالكتتا
  فيها

59  

) التحويل(أوامر النقل 
  املصريف

التحويل املصريف هو العملية اليت يفرغ هبا املصرف مبلغا من حساب املودع، ويضيفه إىل 
  حساب آخر، قد يكون للمودع نفسه أو لشخص آخر، وذلك بناء على أمر

82  

  44  هي الوارد ات أو املوارد،وهي تدل مجيعا على األموال اليت تدخل إىل صندوق ما  اإليرادات

  -ت-
حالة اقتصادية، يزداد فيها مقدار النقود السائلة على مقدار البضائع، واخلدمات اليت ميكنلتضخما

دث من شراؤها بالنقود، مما ينتج حتما حالة ارتفاع ألسعار البضائع واخلدمات، وحي
  جرائه الغالء العام، حيث يزداد الطلب على العرض

40-157  
160  

  -خ-
  اخلصم أو

  )احلسم( 
هو تظهري ورقة جتارية قبل حلول أجلها للحصول على قيمتها، فيقوم البنك باسترتال قدر ملثل فائدة 

  تسمى بسعر اخلصم عن املدة بني اخلصم وتاريخ االستحقاق مضافا إليهما العمولة
  

57-
135

 -خلق النقود

)النقوداالئتمانية(

 عبارة عن توليد وإنتاج للنقود يتم عن طريق سلسلة من القروض والودائع بني جمموعة من وهي
العمالء والبنوك، تبدأ بوديعة واحدة مث تستمر يف التداول بني العمالء إىل أن تنتج أضعافا هلا مع 

   منهاإلزاميضرورة إبقاء احتياطي نقدي 

58-
160 

  -ر-
الربط القياسي 
  للقروض

مصطلح يفيد ربط القروض بتغيري املستوى العام لألسعار من أجل احملافظة على القوة 
  الشرائية ملبلغ القرض

40  

 
 -س-

 تاريخ معني السند، صك يتضمن تعهدا من املصرف أو الشركة؛وحنومها حلامله بسداد مبلغ مقرر يف 54
 نظري فائدة مقدرة غالبا

 السندات
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 سياسة االقتراض  يقصد هبا جمموعة اإلجراءات والتدابري اليت تتخذ لتحديد حجم القرض ومواصفاته وكل متعلقاته  127
159  
  

الــــسياسة  يقصد هبا جمموعة من اإلجراءات املتخذة لتحقيق هدف معني
  االقتصادية

 النقود من أهم أصول هذه  يدل على القدرة على مواجهة االلتزامات املالية اجلارية، وسيولةاصطالح 116
  السيولة

  السيولة

  

  -ع-
 73  أرباح االستثمارالعائد

  -ك-
مسحوب ( شخص ثان إىل) ساحب(ورقة جتارية تتضمن أمر صادر من شخص ): سند السحب(الكمبيالة

  ليدفع لصاحل شخص آخر مبلغا معينا) عليه
58-135  

  -م-
 128  ائدة ومل تدفع، فتتجمع وتستقر يف ذمة املدين الفاستحقتإذا   )الفوائد املركبة(مد الفوائد جمت

  -ن-
النظام 
  النقدي

بأنه جمموعة القواعد اليت تتضمن تعيني وحدة التحاسب النقدية : "املفهوم الضيق للنظام النقدي
  "واليت تضبط إصدار وسحب النقد األساسي أو االنتهاء من التداول

160  

  
  -ه-

 96  ، واهلامش التجاري هو نسبة من قيمة الربح عند الشراءنسبة معينة من قيمة االعتمادهامش
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  قائمة املصادر واملراجع
    

  .القرآن الكرمي برواية حفص-
  الكتب:أوال

  -أ-
،  رفيق يونس املصري، دار املكتيب:  آثار التضخم على العالقات التعاقدية يف املصارف اإلسالمية والوسائل املشروعة للحماية-1

  .م1999-هـ1420دمشق، سورية، الطبعة األوىل، 
 على منظومة فيما يلزم القضاة من األحكام -حممد بن راشد بن علي العثماين): حبث مقارن( أحكام األجل يف الفقه اإلسالمي -2

طبعة  ال-)هـ829ت( للعالمة القاضي أيب بكر بن حممد بن عاصم األندلسي الغرناطي τ  سيف مذهب اإلمام مالك بن أن
  .م1996-هـ1417الثالثة، 

  .حممد بن يوسف الكايف، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية :  حتفة احلكامعلى أحكام األحكام -3
  م1988حممود عبد اجمليد املغريب، الكتبة احلديثة، : - دراسة مقارنة –أحكام العقد يف الشريعة اإلسالمية -4
حممد زكي عبد الرب، دار الثقافة،  الدوحة، قطر، الطبعة األوىل، ): عرض منهجي(حلنبلي  أحكام املعامالت املالية يف املذهب ا-5

  .م1986-هـ1406
عالء الدين أيب احلسن علي بن حممد بن عباس البغلي :  األخبار العلمية من االختبارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية-6

السعودية،   أمحد بن حممد بن حسن خليل، : ، حتقيقعثيمنيحممد بن صاحل ال: ، تصحيح)هـ803ت( احلنبلي الدمشقي
  .م1998-هـ1418دار العاصمة، الطبعة األوىل، 

عبد العزيز عطية زلط، القاهرة، مصر، : ، حتقيق)هـ837(شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر املقري :  إخالص الناوي-7
    .م1994-هـ1415

صالح الدين حسن السيسي، دار الوسام، بريوت، لبنان، : العمل املصريف املعاصر اإلدارة العلمية للمصارف التجارية وفلسفة -8
  .م1997-هـ1418الطبعة األوىل، 

ناصر الدين األلباين، إشراف حممد زهري الشاويش،، املكتب اإلسالمي،  بريوت، : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل-9
 .م1979-هـ1399 األوىل، ةلبنان، الطبع

  . لبنان-عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة،بريوت: حتقيق، )هـ538ت (حممد بن عمر الزخمشري:أساس البالغة-10
  .2003 احلقوقية،  بريوت، لبنان، يبحممد حسن قاسم وحممد السيد الفقي، منشورات احلل: ساسيات القانونأ-11
  ، 1992، بريوت، عادل أمحد حشيش، دار النهضة العربية:  أساسيات املالية العامة-12
عبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص، دار اجلامعة : شركات االستثمار-شركات تأمني-مصارف-  بورصات أسواق املال-13

  .2003اجلديدة،  اإلسكندرية، 
  -2005غر، دار الشروق،  عمان، األردن، الطبعة األوىل، الداحممود حممد : اتورص مؤسسات أوراق ب- األسواق املالية-14
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 الطبعة لبنانزين العابدين بن إبراهيم بن النجيم، دار الكتب العلمية، بريوت،: األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان-15
  .م1993-هـ1413األوىل،  

خالد ، تعليق )هـ911ت(أيب الفضل جالل الدين عبد الرمحن السيوطي : األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية-16
  .م1994 -هـ1415 الفتاح شبل أبو سليمان، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان،  الطبعة األوىل، دعب

  .م1999-هـ1420رفيق يونس املصري، دمشق، سورية، الطبعة الثالثة، :  أصول االقتصاد اإلسالمي-17
  -هـ1417اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل، حمي الدين إمساعيل علم الدين، املعهد العاملي للفكر :  االعتمادات املستندية-18

  .م1996
  .م1998-هـ1418علي أمحد السالوس، دار الثقافة،  الدوحة، قطر، :  االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة-19
  .م2004-1425مسري حسون، املؤسسة اجلامعية للدراسات، الطبعة الثانية، :  االقتصاد السياسي يف النقد والبنوك-20

  .1989أمحد علي دغيم، مكتبة مدبويل، :  اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عاملي جديد-21

  .م2002ض الرفاعي وعبد احلفيظ بلعريب، دار وائل، عمان، األردن، الطبعة األوىل، وغالب ع:  اقتصاديات النقود والبنوك-22
وي اعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرد: اإلمام أمحد بن حنبل اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب -23

  .م1998-هـ1419، األوىل، دار إحياء التراث العريب،  بريوت، لبنان، الطبعة)هـ885ت(
  م 1980-هـ1400حممد زكريا الكاندهلوي، دار الفكر، :  أوجز املسالك إىل موطأ مالك-24

  -ب-
، عمر سليمان شبريحممد سليمان األشقر، ماجد حممد أبو رخية، حممد عثمان : دية معاصرة حبوث فقهية يف قضايا اقتصا-25

  .م1998-هـ1418األشقر، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 
  .م2003-هـ1424حممد تقي العثماين، دار العلم، دمشق، الطبعة الثانية، :  حبوث يف قضايا فقهية معاصرة-26
، دار الكتب العلمية، ) هـ587ت(عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي :  ترتيب الشرائعع يفئ بدائع الصنا--27

  .بريوت، لبنان
  .أمحد بن رشد:  بداية اجملتهد وهناية املقتصد-28
  بهاعبد الو: - دراسة فقهية قانونية اقتصادية حتليلية– البطاقات البنكية االقراضية والسحب املباشر من الرصيد -29

      . م1998-هـ1419براهيم أبو سليمان، دار القلم،  دمشق، الطبعة األوىل، ا
بكر بن عبد اهللا أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة :  بطاقة االئتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية-30

  .م1996-هـ1416األوىل، 
  .م1990-هـ1410 للمطبوعات ، بريوت، لبنان ، التعارفدر، حممد باقر الص: ربوي يف اإلسالمالل البنك ا-31
  .ي، دار احلرية ، القاهرةريحمسن أمحد اخلض:  البنوك اإلسالمية-32
  .م2000-هـ1421الطبعة األوىل، ، حممد الوطيان،، مكتبة الفالح،  الكويت:  البنوك اإلسالمية-33
اجلامعية   مجال الدين عطية، بريوت، املؤسسة : االجتهاد، النظرية والتطبيقالتقومي و:  البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم-34

  هـ1413-م1993للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
  .هـ1414عبد اهللا بن حممد الطيار، دار الوطن،  الرياض، الطبعة الثانية، :  البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق-35
  حممد إبراهيم أبو شادي، دار النهضة العربية،  القاهرة، طبعة:  بني النظرية والتطبيقةاإلسالمي البنوك -36

  .م2000-هـ1420  
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البنك اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، . البنوك اإلسالمية ودورها يف تنمية اقتصاديات املغرب العريب-37
   القعدة 29 إىل 25الندوة عقدها املعهد باململكة املغربية خالل الفترة .ة، اململكة العربية السعودي34وقائع ندوة رقم 

  .م1990 يونيو22 -18هـ املوافق لـ 1410
    .م2000عبد املطلب عبد احلميد، الدار اجلامعية،  اإلسكندرية، :  البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا-38

: ، حتقيق)هـ520ت(أيب الوليد ابن رشد القرطيب : ئل املستخرجة البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسا-39
  .م1984-هـ1404طر، قسعيد أعراب وعبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، إدارة إحياء التراث اإلسالمي، دولة 

.م1997 هـ1418رفيق يونس املصري، بريوت، الدار الشامية، الطبعة الثانية، :  بيع التقسيط حتليل فقهي واقتصادي-40
    

حممد توفيق رمضان البوطي، دار الفكر،  دمشق، سورية، الطبعة األوىل، :  البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع عل شرعيتها-41
  .م1998-هـ1419

  -ت-
  .م1979 – هـ 1399 بكر بن عبد اهللا املريغين، دار املعرفة،  بريوت، لبنان، أيبحممد عثمان بن :  التفاسريتاج-42
العلمية ، بريوت، لبنان، دار الكتب )هـ310-هـ224(أيب جعفر بن جرير الطربي : لوك األمم وامل تاريخيتاريخ الطرب-43

  .م1988-هـ1408 الثانية، ةالطبع
  .2003أمحد إبراهيم حسن، إسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، :  تاريخ النظم القانونية االجتماعية-44
فايزالداية :حتقيق)هـ676 -631( الشافعيين أيب زكريا حيي بن شرف النووي الدمشقحمي الدي:معجم لغوي.حترير التنبيه-45

  م1990لبنان ،الطبعة األوىل ،–وحممد رضوان الداية ،دار الفكر،بريوت 
  .هـ1412، بعة الثانيةطال ،مكتبة املؤيد، الرياض، اململكة العربية السعودية،فضل إهلي : التدابري الواقية من الربا يف اإلسالم-46
  .صبحي احملمصاين ، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان:  تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء-47
  .1986جهاد عبد اهللا حسن أبو عومير، مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، :  الترشيد الشرعي للبنوك القائدة-48
  .م1984-هـ1404 الكويت، الطبعة الرابعة، ،تبة الفالح، مكفزافحممد الز: التعريف بالقرآن واحلديث-49
  .م1980، دار األندلس، الطبعة الثانية، )هـ774ت(إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي :  تفسري ابن كثري-50
د ، حتقيق خالد عب)هـ516ت (أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي : تفسري البغوي املسمى معامل الترتيل-51

  .م1987-هـ1407ر، دار املعرفة،  بريوت، لبنان ، الطبعة الثانية، اروان سومالرمحن العك و
  .م1984الدار التونسية،، تونس،  ،حممد الطاهر بن عاشور: نويرت تفسري التحرير وال-52
مية، بريوت، لبنان  ، دار الكتب العل)م1935-م1865(حممد رشيد رضا :  تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار-53

 .هـ1420-م1999الطبعة األوىل، 
 ،  الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )هـ604-544(فخر الدين الرازي : التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب-54

  .هـ1411،م1990
  .أمحد مصطفى املراغي، دار الفكر: فسري املراغيت-55
-م1991وهبة الزحيلي، دار الفكر املعاصر،  بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، : والشريعة واملنهج التفسري املنري يف العقيدة -56

  .هـ1411
  .م2003 بن عكنون، اجلزائر،  الطبعة الثانية، ،الطاهر لطرش، ديوان املطبوعات اجلامعية:  تقنيات البنوك-57

  -ج-
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 العلمية،بريوت،لبنان، الطبعة بعزيز اجلندي، دار الكتفريد عبد ال:االمام القرطيب،تصنيف:جامع األحكام الفقهية-58
  .م1994- هـ 1414الثانية،

  .م1991-هـ1412رفيق يونس املصري، دمشق، الطبعة األوىل، : اجلامع يف أصول الربا-59
  .عبد السميع اآليي األزهري، املكتبة الثقافية، بريوت:  جواهر اإلكليل-60

  -ح-
، )هـ1201(بالدردير الشهري  حممد العدوي نأمحد ب: على الشرح الكبري) هـ1230ت (ابن عرفة :  حاشية الدسوقي-61

، دار الكتب العلمية،  بريوت، لبنان، )هـ1299ت (ش عليحممد بن أمحد بن حممد امللقب ب: التقريرات للمحقق
  م1996-هـ1417، األوىلالطبعة

: ، حتقيق)هـ1319-هـ1262 (يين بن ياسني اللبدي النابلسعبد الغ:  حاشية اللبدي على نيل املآرب يف الفقه احلنبلي-62
  .هـ1419-م1999حممد سليمان األشقر، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، لبنان،  الطبعة األوىل، 

وشهاب الدين أمحد الربلسي امللقب بـ ) هـ1069ت( حاشيتا شهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب -63
شرح منهاج الطالبني لإلمام النووي يف ) هـ864ت(ي كرت الراغبني جلالل بن أمحد احمللي ، عل)هـ957ت"(عمرية"

  .م1997-هـ1417، بعةاألوىلطالالفقه الشافعي، دار الكتب العلمية،  بريوت، لبنان، 
  .1992إلياس ناصيف، :  املقارناحلساب اجلاري يف القانون-64
عبد الرمحن بن صبحي زعيتر، دار احلسن،  عمان، األردن، : ق وودائع البنوك حكم اإلسالم يف شهادات االستثمار وصنادي-65

  .م1992-هـ1413الطبعة األوىل، 
علي أمحد السالوس، دار القرآن، القاهرة، الطبعة :  حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار يف الفقه اإلسالمي واجملامع الثالثة-66

  .م2003-هـ1424الرابعة عشر، حمرم 
  -خ-

عالء الدين زعتري، دار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة األوىل، :  وموقف الشريعة اإلسالمية منهااملصرفية  اخلدمات -67
  .م2002-هـ1422

  .دوي ، دار صادر، بريوتع اخلرشي على خمتصر سيدي خليل هبامشه على ال-68
  -د-

 .، بريوت ، لبنانةعرفبطرس البستاين،دائرة امل: قاموس عام لكل فن  ومطلبفدائرة املعار-69
  .،  بريوت، لبنان، الطبعة الثالثةاملعرفةحممد فريد وجدي، دار : دائرة املعارف القرن العشرين-70
  .، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية)شرح عملي للعمليات اخلارجية واحمللية(البنوك التجارية يف  دراسات عن األقسام املختلفة -71
حممد مصطفى أبوه الشنقيطي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،  الطبعة : قود املالية املستحدثة دراسة شرعية ألهم الع-72

  .م2001-هـ1422الثانية، 
  .فهمي احلسيين ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: علي حيدر، تعريب:  األحكام جملة درر احلكام شرح-73
  .2000 العمالء، سعيد سيف النصر، مؤسسة شباب اجلامعة، إسكندرية  دور البنوك التجارية يف استثمار أموال-74

  – ذ -
حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، : ، حتقيق)م1285-هـ684(شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف :  الذخرية-75

  .م1994، األوىلبريوت، الطبعة
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  -ر-
  . دار الفكرحممد عاصم احلداد،: ، تعريبودودي املعلىأبو األ: الربا-76
  .م2001-هـ1421 ،رفيق يونس املصري، دار املكتيب،  سورية، الطبعة األوىل:  ربا القروض وأدلة حترميه-77
  .عمر سليمان األشقر، دار الشهاب، باتنة:  الربا وأثره على اجملتمع اإلنساين-78
  .م1986-هـ1406طبعة الثانية، حممد زكي عبد الرب، دار القلم،  الكويت، ال:  الربا وأكل املال بالباطل-79
   سريع حممد عبد اهلادي، دار االعتصام ، القاهرةأبو:  الربا والقرض يف الفقه اإلسالمي-80
 ، دار العاصمة،  الرياض،)هـ1405ت(عمر عبد العزيز املترك :  الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية-81

  هـ1417 الثانية، اململكة العربية السعودية، الطبعة
عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد : حممد أمني الشهري بابن عابدين، حتقيق: تار على در املختار شرح تنوير األبصار رد احمل-82

  م1994-هـ1415، بعةاألوىلطالمعوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  
ريس البهويت، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية منصور بن يونس بن اد: ع شرح زاد املستنقعرب الروض امل-83

  .م1983-هـ1403السعودية، 
ر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اظ روضة الناظر وجّنة املن-84

ملة، العربية السعودية، دار العاصمة، الطبعة السادسة، عبد الكرمي بن علي بن حممد الن: ، حتقيق) هـ620ت(املقدسي 
  .م1998-هـ1419

  -ز-
ابن اجلوزي أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن ابن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي : زاد امليسر يف علم التفسري-85

  .هـ1404-م1984، املكتب اإلسالمي، بريوت،الطبعة الثالثة، )هـ508-597(
 أمحد الكمايل  ،الكويت،مؤسسة غراس،الطبعة  نعبد  الرؤوف ين حممد ب: املعاوضات املاليةدة وأثرها يفالزيا-86

  .م2002-  هـ1422األوىل،
 -س-

  أمحد بن حممد اخلليل، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، :  حكمها يف الفقه اإلسالمي وسندات االستثمار-87
  .م1998- هـ 1418

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، حتقيق)هـ275-207(، ابن ماجة القز ويينابن عبد اهللا حممد بن يزيد : هاجبن ماسنن -88
  .التراث العريب

، األوىلتاين، دار اجلنان،  بريوت، لبنان، الطبعة يسللحافظ أيب داوود سليمان بن األشعث السج: سنن أيب داوود-89
  .م1988-هـ1409

  .عبد الكرمي اخلطيب ، دار املعرفة، بريوت، لبنان: ة يف اإلسالم وصلتها باملعامالت املعاصرة السياسة املالي-90
  -ش-

منري إبراهيم اهلندي، دار النهضة العريب،  ": دراسة اقتصادية وشرعية" الربا يف معامالت البنوك التقليدية واإلسالمية ة شبه-91
  .م2000القاهرة، 

  . بريوت، لبنان،أيب الفالح عبد احلي بن العمار احلنبلي ، دار الكتب العلمية: هبشذرات الذهب يف أخبار من ذ-92
  1990حسن النجفي، بغداد، شركة املعارف، : شرح االعتمادات املستندية-93 

 .أمحد الدرير، وزارة الشؤون الدينية ، مؤسسة العصر، اجلزائر:  الشرح الصغري-94
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حممد صربي السعدي، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، الطبعة : -نظرية العامة لاللتزاماتال– شرح القانون املدين اجلزائري -95
    1993-1992األوىل، 

  - ص-
إميل بديع يعقوب :حتقيق ،)هـ393ت (أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-96

  .1999وىل،وحممد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية،بريوت، الطبعة األ
:  الصحاح يف اللغة والعلوم جتديد صحاح العالمة اجلوهري واملصطلحات العلمية والفنية للجامع واجلامعات العربية-97

  م1974ندمي مرعشلي أسامة مرعشلي، دار احلضارة،  بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
بردزية البخاري اجلعفي ، دار الكتب العلمية، عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن : صحيح البخاري-98

  .بريوت، لبنان
  املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،) هـ676ت(صحيح مسلم شرح اإلمام حمي الدين النووي -99

  .م1997-هـ1418 بريوت، لبنان ، الطبعة الرابعة، ،خليل مأمون شيحا، دار املعرفة:حتقيق 
  .ي الصابوين ، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمةحممد عل:  صفوة التفاسري-100

  -ط-  
  إحسان عباس، بريوت، دار الرائد العريب،: ، حتقيق)هـ476 -393(أليب إسحاق الشريازي الشافعي :  طبقات الفقهاء-101

  1981-هـ1401الطبعة الثانية، 
  -ع-

أبو : ، حتقيق)هـ624-هـ556(براهيم املقدسي هباء الدين عبد الرمحن بن إ:  فقه إمام السنة يف العدة شرح العمدة-102
  .م2005-هـ1425 أبو بكر الصديق، الطبعة األوىل، ،عبيدة بن حممد محال، مصر

، حتقيق محيد بن حممد )هـ616ت(جالل الدين عبد اهللا بن جنم بن شاس :  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة-103
 .م2003-هـ1423، طبعة األوىلال بريوت، ،خلمر، دار الغرب اإلسالمي

 الدين خروفه، مؤسسة نوفل،  بريوت، عالء : - دراسة مقارنة مع القانون الوضعي– عقد القرض يف الشريعة اإلسالمية -104
  .1982لبنان، الطبعة األوىل، 

  .1993 املكتبة القانونية، ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي مجال الدين عوض-105
  . عمان، األردن،طارق احلاج، دار الصفاء: لم االقتصاد ونظرياته ع-106
  .1997و عيد، لبنان، الطبعة الثانية ،ب أالياس:عمليات املصارف-107
  .2000خالد أمني عبد اهللا، دار وائل،  عمان، األردن، الطبعة الثانية، :  العمليات املصرفية الطرق احملاسبية احلديثة-108

  -غ-
، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، )هـ478ت(عبد املالك بن عبد اهللا اجلوين :  الظلمتياثياث األمم يف ال الغياثي غ-109

 م1997-هـ1417الطبعة األوىل، 
  -ف-

  حممد مجعة كردي، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،:  بن عبد السالمنعزا لدي فتاوى شيخ اإلسالم -110
  .م1996-هـ1416    
  الشيخ نظام هبامشه قاضي خان  والفتاوى البزازيه، دار الفكر): أيب احلنيفة النعمان(تاوى اهلندية  الف-111
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  . بريوت، لبنان،، دار املعرفة)هـ852-773(أمحد بن علي بن حجر العسقالين : فتح الباري بشرح صحيح البخاري-112
  .م1971-هـ1391، الطبعة األوىل،  دار الكتاب العريب،  بريوت، لبنان، السيد سابق: السنةه فق-113
  .هـ1426-م2005دار الكلم الطيب، دمشق،  الطبعة الثالثة، ،وهبة الزحيلي:  الفقه املالكي امليسر-114
  .حممد علي عثمان الفقي، دار املريخ:  فقه املعامالت دراسة مقارنة-115
الطبعة بغا وعلي الشرحيي، دار القلم،  دمشق،  ال ومصطفىنمصطفى اخل:  الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي-116

  .م2000هـ، 1421، ةالرابع
رفيق يونس املصري، دار الفكر ): م1085-م1028هـ، 478-هـ419( الفكر االقتصادي عند إمام احلرمني اجلوين -117

  .م2001-هـ1421املعاصر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
  .م1996-هـ1417، بعةاخلامسة والعشرينطال ،روق، بريوت، القاهرةسيد قطب، دار الش: يف ظالل القرآن-118

  -ق-
تيسري عبد اجلبار، مكتبة لبنان، الطبعة : حتسني تاجي الفاروقي، مرجعة): إجنليزي، عريب( قاموس األسواق واألوراق املالية -119

  .م2004األوىل، 
  .م1988-هـ1408 دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، سعدي أبو جيب، دار الفكر، :  القاموس الفقهي لغة واصطالحا-120
سليمان بوذياب وعبد اهللا إلياس البيطار، دار العلم للماليني،  بريوت، :  قانون األعمال دراسة نظرية وتطبيقات عملية-121

  .1988لبنان، الطبعة األوىل، نيسان، 
حممد السيد الفقي، منشورات احلليب : مليات البنوكع-العقود التجارية-االفالس- األوراق التجارية القانون التجاري-122

  .2003، لبناناحلقوقية،  بريوت، 
 األوىل، ةالطبع لبنان،   بريوت، ،مصطفى كمال طه وعلي البارودي، منشورات احلليب احلقوقية:  القانون التجاري-123

  .م2001-هـ1421
  .1998ار الثقافة،  عمان، األردن، الطبعة األوىل، أكرم يا ملكي، مكتبة د:  القانون التجاري، دراسة مقارنة-124
  .1982مراد منري فهيم، منشأة املعارف،  اإلسكندرية، :  العقود التجارية وعمليات البنوك، القانون التجاري-125
  .2001حمفوظ لعشب، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية،  اجلزائر، : يف القانون املصر-126
حممد الشحات اجلندي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  القاهرة، الطبعة : ويل يف الشريعة اإلسالمية القرض كأداة للتم-127

  .1996-هـ1417األوىل، 
  .م2001عبد الرمحن يسري أمحد، الدار اجلامعية، :  قضايا إسالمية معاصرة يف النقود والبنوك والتمويل-128
  م2001-هـ1421نزيه محاد، دار القلم،  دمشق، الطبعة األوىل، :  قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد-129
  . قسنطينة، اجلزائر،فائزة اللبان، ، دار اليمن: سالمياالقتصاد اإل القطاع املصريف يف -130
  .م2000-هـ1420د الندوي، دار القلم،  دمشق، سوريا، الطبعة اخلامسة، محعلي أ:  القواعد الفقهية-131
بن ا حممد بن حممد بن أمحد :فقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية القوانني ال-132

  .م2000-هـ1420، الطبعة األوىلعبد الكرمي الفضيلي، املكتبة العصرية، بريوت،  : زي الغرناطي، حتقيقج
  -ك-

عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطي، دار الكتب العلمية،  أيب عمر يوسف بن :  الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي-133
  .م1992-هـ1413، الثانيةبريوت، لبنان، الطبعة
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،  ومنشورات عويدات، املتوسطبحر ال إلياس ناصيف ، منشورات :- عمليات املصارف-الكامل يف قانون التجارة-134
  .1983،بريوت، باريس، الطبعة األوىل 

 بريوت، لبنان، ،، دار املعرفة) هـ458(ن الكربى لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي كتاب السن-135
  .م1992-هـ1413

عالء الدين أيب : ويليه تصحيح الفروع)  هـ763ت(مشس الدين املقدسي أيب عبد اهللا حممد بن مفلح :  كتاب الفروع-136
عه عبد الستار أمحد فراج، دار مصر، ج، را)هـ885ت(ي احلنبلي احلسن علي بن سليمان املرداوي مث الصاحل

  .م1962-هـ1381

-هـ1414، األوىل دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة،)هـ490ت(مشس الدين السرخسي :  كتاب املبسوط-137
  م1993

طفى هالل، دار الفكر،  منصور بن يونس بن ادريس،مراجعة هالل مصيلحي مص:  كشاف القناع عن منت اإلقناع-138
  م1982-هـ1502بريوت، لبنان، 

أسامة حممد السيد، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان،  : عبد الباسط علي الفاخوري، حتقيق:  الكفاية لذوي العناية-139
  .م2001-هـ1416الطبعة الثانية، 

   القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزميأيب:  الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل-140
  .م1977-هـ1397، دار الفكر، الطبعة األوىل، )هـ467-538 (

  - ل -
  . املعارفرابن منظور، دا: لسان العرب-141
  لبنان– ت لسان العرب، بريوريوسف اخلياط ، دا:ابن منظور:لسان العرب احمليط-142

  -م-
-هـ1422 مصلح وحممد صالح حممد الصاوي، دار املسلم،  الرياض، الطبعة األوىل، عبد اهللا:  ما ال يسع التاجر جهله-143

  .م2001
  . عنابة،حممد الصغري بعلي ويسري أبو العالء، دار العلوم:  املالية العامة-144
  .2003  احلقوقية،  بريوت، لبنان،يب املالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولة، فوزي عطوي، منشورات احلل-145
  . بريوت، لبنان، فوزي، دار النهضة العربيةاملنعمعبد :  املالية العامة والسياسة املالية-146
علي أمحد، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،  : دومينيك سيلفاتور ويوجني دولييوم باريكني ترمجة: مبادئ االقتصاد-147

  .2004الطبعة األوىل، 
  .م1995لتجاري، دراسة يف قانون املشروع الرأمسايل، هاين حممد دويدار، دار النهضة العربية، بريوت، مبادئ القانون ا-148
  ..م2001حممد فريد العريين وهاين دويدار، دار املطبوعات، اإلسكندرية، :  مبادئ قانون املشروع االقتصادي-149
  .م1999اب، دار اجلامعة اجلديدة،  اإلسكندرية،ويل وجمدي حممود شهف الأسامة حممد :  مبادئ النقود والبنوك-150
  .، املكتب اإلسالمي) هـ884-816(أيب إسحاق برهان الدين بن حممد بن مفلح احلنبلي :  شرح املقنع يف املبدع-151
  .أيب زكريا بن مشرف النووي، دار الفكر:  اجملموع شرح املهذب-152
  . الرمحن بن حممد بن قاسمعبد: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية-153
  .م2000شاكر القزويين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبعة :  حماضرات يف اقتصاد البنوك-154
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ومعه النكت والفوائد ) هـ652-هـ590(جمد الدين أيب الربكات :  احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل-155
، مكتبة املعارف، )هـ763ت (مشس الدين بن مفلح احلنبلي املقدسي، : دين ابن تيميةالنسبية على مشكل احملرر جملد ال

  .م1984-هـ1404الرياض،الطبعة الثانية، 
  .، حتقيق جلنة إحياء التراث العريب ، دار اجليل، بريوت)هـ456ت(زم حأيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن :  احمللى-156
: اختصره وحققه وخرج أحاديثه) هـ774ت(لدين أيب الفداء إمساعيل ابن كثري الدمشقي عماد ا:  خمتصر تفسري ابن كثري-157

  .حممد صاحل العثيمني ، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر: ناصر الدين األلباين، الشيخ: هاين احلاج مع تعليقات الشيخ
  .هـ1409نورة، السعودية، الطبعة الرابعة، حممد الصاحل العثيمني، مركز شؤون الدعوة ،  املدينة امل:  املداينة-158
  .م1998-هـ1418مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، الطبعة األوىل، :  املدخل الفقهي العام-159
  .م1996-هـ1417رطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية،مسعيد سعد :  مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم-160
 دهيام اجلر": ض األمواليدراسة مقارنة اليت حتكم السرية املصرفية وتبي"ة املصرفية وتبييض األموال  السريواجلزر بني املد -161

  .م2004منشورات احلليب احلقوقية،  بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
  ، وىلالطبعة األالصادق عبد الرمحن الغرياين، مؤسسة الزيان،  بريوت، لبنان، :  مدونة الفقه املالكي وأدلته-162

  م2002-هـ1423  
  .هـ 1323 مصر ،مالك بن أنس،، مطبعة السعادة: املدونة الكربى-163
  .1996إمساعيل حممد هاشم، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، :  مذكرات يف النقود والبنوك-164
  .مسند اإلمام مالك ، دار صادر، بريوت-165
 دار اجملتمع،  املدينة ، حممد الصاويحالحممد ص: مية وكيف عاجلها اإلسالم مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسال-166

  .م1990-هـ1410املنورة،الطبعة األوىل، 
  .م1996مجال لعمارة، دار النبأ، :  املصارف اإلسالمية-167
  .م2004وىل،  احلقوقية، بريوت، لبنان،  الطبعة األيب، منشورات احللالرفاعيفادي حممد :  املصارف اإلسالمية-168
حممد شيخون،دار وائل،الطبعة  :ي تقومي املشروعية الدينية والدور االقتصادي والسياسدراسة يف-املصارف اإلسالمية-169

 .م2002األوىل،
  ي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، لحممود حممد بابل:  املصارف اإلسالمية ضرورة حتمية-170
  .م1989-هـ1409  
  .م1988-1408عبد السميع املصري، مؤسسة الرسالة،  القاهرة، الطبعة األوىل، :  اإلسالمي علميا وعمليا املصرف-171
رفيق يونس املصري، مؤسسة الرسالة،  بريوت، :  مصرف التنمية اإلسالمي أو حماولة جديدة يف الربا والفائدة والبنك-172

  .م1987-هـ1407الطبعة الثالثة، 
  .ابتسام القرام ، قصر الكتاب، البليدة: ية يف التشريع اجلزائرياملصطلحات القانون-173
  .م2001حممد سيد طنطاوي، هنضة مصر،  اجليزة، مصر، سبتمرب :  معامالت البنوك وأحكامها الشرعية-174
  الثالثة،حممد عثمان شبري، دار النفائس، عمان، األردن، الطبعة :  املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي-175

  .م1999-  هـ1419  
نور الدين زعتر، مؤسسة الرسالة،  بريوت، الطبعة الرابعة، :  املعامالت املصرفية والربوية وعالجها يف اإلسالم-176

  .م1980-هـ1400
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-هـ1387سعود بن سعد بن دريب، الرياض، الطبعة األوىل، : ا املعامالت املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منه-177
  .م1968

  .م1983-هـ1403حسن صاحل العناين، :  يف موقفه من الربااإلسالممعجزة -178 
  .م1993-هـ1414عمر رضا كحالة، بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، : معجم املؤلفني-179
  . يوسف خياط ، دار لسان العرب، بريوت:ة والفنية معجم املصطلحات العلمي-180
عبد السالم حممد هارون، : ضبطه ، )هـ395ت(أيب احلسني أمحد  بن فارس بن زكريا :لغةمعجم مقاييس ال-181

  .م1991-  هـ1411دار اجليل،بريوت لبنان، الطبعة األوىل،
إبراهيم مصطفى حامد عبد القادر وأمحد حسن الزيات وحممد علي النجار ، دار الدعوة، :  املعجم الوسيط-182

  .استنبول، تركية
، حتقيق حممد حسن حممد حسن )422ت(أيب حممد عبد الوهاب علي بن نصر املالكي : ة على مذهب عامل املدينة املعون-183

  م1998-هـ1418، الطبعة األوىلإمساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية،  بريوت، لبنان، 
الشمس الدين : ، الشرح الكبري)ـه620ت( املقدسي قدامهموفق الدين أيب حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد :  املغين-184

   دار،، حتقيق حممد الدين خطاب والسيد حممد السيد)هـ682ت ( املقدسي قدامهعبد الرمحن بن حممد ابن أمحد بن 
  . م2004-هـ1425احلديث،  القاهرة،   

ني، لإلمام أيب زكريا بن شرف  على منت منهاج الطالبالشر بيينحممد اخلطيب :  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج-185
  .النووي، دار الفكر

، دار الكتاب العريب،  )هـ682ت(موفق الدين بن قدامى ومشس الدين بن قدامى املقدسي :  املغين ويليه الشرح الكبري-186
  .م1983، 1403بريوت، لبنان، 

حريب حممد موسى عريقات، دار وائل عمان، إمساعيل عبد الرمحن و): االقتصاد الكلي(مفاهيم أساسية يف علم االقتصاد -187
  .1999، الطبعة األوىلاألردن، ، 

كثري، دمشق، الطبعة ابن أبو عبد الرمحن األخضري، دار : يد يف العبادات واملعامالت على املذهب املالكيف امل-188
  .م1998-هـ1419األوىل،

أبو عبد الرمحن عادل بن سعد ، دار ابن هيثم، : حاديثه بن عبد اهللا آل فوزي، خرج أزانصاحل بن فو:  امللخص الفقهي-189
  .القاهرة

  .م1996-هـ1416حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب،  القاهرة، :  امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية-190
، ، ضبطه )هـ476ت(أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي الشريازي : ب يف فقه اإلمام الشافعيهذ امل-191

  م1995-هـ1416، الطبعة األوىلبريوت، لبنان، ، دار الكتب العلمية ، زكريا عمريات:وصححه
  . أبو جيب ، دار إحياء التراث اإلسالمي، قطريسعد:  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي-192
  . اإلسكندريةأمحد بسيوين أبو الروس ، الدار اجلامعية،:  املوسوعة التجارية احلديثة-193
حممد املنتصر الكتاين، مكتبة السنة،  القاهرة، الطبعة ): هـ456-هـ384 (ي موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهر-194

  .م1992-هـ1412األوىل، 
ني للقواعد القانونية اليت قررهتا حمكمة النقض املصرية، عبد املنعم احلسين، اهلرم، مركز حس) العملية( املوسوعة الذهبية -195

  .للدراسات القانونية
  م1999-1419 والتوزيع ، ر املوسوعة للنشل ،مؤسسة أعماةالرياض،اململكة العربية السعودي: ةاملوسوعة العربية العاملي-196
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  ..م2001رة، القاهرة، دار اجليل، مصر، الطبعة الثانية، يس املوسوعة العربية امل-197
  .م1997اس ناصيف، الطبعة الثانية، إلي: موسوعة العقود املدنية والتجارية-198
  .حسني عمر، دار الشروق:  موسوعة املصطلحات االقتصادية-199

  -ن-
حممد حممد عمر شابرا، ترمجة سيد :  حنو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود واملصارف والسياسة النقدية يف ضوء اإلسالم-200

  .م1990-ـه1410رفيق يونس املصري، الطبعة الثانية، : ، مراجعةرسك
  .م1989-هـ1410حممد أمحد سراج، دار الثقافة، القاهرة، :  النظام املصريف اإلسالمي-201
فكري أمحد نعمان، دار القلم،  ديب، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل،:  النظرية االقتصادية يف اإلسالم-202

  .م1985-هـ1405  
زهران، عمان، ر مصطفى سليمان على دفع اهللا، دا :اجع ر م صاحب عجايثمم:  نظرية التمويل والتمويل الدويل-203

  .م 2001األردن،  
 سعد، دار النهضة العربية، بريوت، إبراهيمنبيل :  النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام يف القانون املصري والقانون اللبناين-204

  م1995
علي علي سليمان،، ديوان املطبوعات اجلزائرية، بن :  القانون املدين اجلزائريالنظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام يف-205

  . الطبعة الثالثة،عكنون، اجلزائر
  . بريوت،عبد الرزاق أمحد السنهوري، دار الفكر:  نظرية العقد-206
  .م1974وت، عبد املنعم فرج الصدة، دار النهضة العربية،  بري: ة نظرية العقد يف قوانني البالد العربي-207
إبراهيم بن صاحل العمر، دار العاصمة،  اململكة العربية السعودية، : اقتصاد إسالمييف  النقود االئتمانية دورها وآثارها -208

  .هـ1414النشرة األوىل، 
  -م2002صاونة، دار املسري، عمان، األردن، الطبعة األوىل، حمجال خريس وأمين أبو خضرة وعماد : النقود والبنوك-209

  .هـ1423  
  صبحي تادرس قريصة ومدحت حممد العقاد، دار النهضة العربية، بريوت، :  النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية-210

  .م1983  
 املسماة املعيار اجلديد اجلامع املعرب من فتاوى ى فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى النوازل اجلديدة الكرب-211

  -هـ1419 عمر بن عباد، :، صححه)1342ت(من علماء املغرب، أيب عيسى سيدي املهدي الوزاين املتأخرين 
    .م1998  

  – و -
-هـ1415عبد الكرمي زيدان، عمان، األردن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، :  الوجيز يف أصول الفقه-212

  .م1994    
  . اجلزائر،رة، دار املعرفةعمار عمو:  الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري-213
  .م2000ة، بن عكنون، اجلزائر، طبعة دخليل أمحد قدا:  الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري-214
عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة،  بريوت، لبنان، :  الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية-215

  .م2003-هـ1424الطبعة األوىل،   
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 أمحد بن حسن أمحد احلسيين، :)دراسة شرعية اقتصادية (- استثمارها– استخدامها – الودائع املصرفية أنواعها -216
  .م1999-هـ1420دار ابن حزم، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،   

دار الشروق، جدة، اململكة العربية حسن عبد اهللا أمني، :  الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم-217
  .م1983-هـ1403السعودية،  الطبعة األوىل،   

  .عبد الرزاق السنهوري، العقود اليت تقع على امللكية، دار النهضة العربية،القاهرة: الوسيط يف شرح القانون املدين-218
  .كندرية اإلس،أنور طلبه، دار املطبوعات اجلامعية:  الوسيط يف القانون املدين-219
أىب عمرو احلسيين بن : ، حتقيق)هـ505ت(أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل :  الوسيط يف املذهب-220

  .م2001-هـ1422، األوىللطبعة،عمر بن عبد الرحيم،، دار الكتب العلمية،   بريوت، لبنان  
حممد توفيق سعودي، دار األمني، القاهرة، ): دور البنك كأمني استثمار( الوظائف غري التقليدية للبنك التجاري -221

  .م2002-هـ1422مصر،  الطبعة االوىل،   
   والتشريعاتالقوانني:ثانيا

م متعلق بالنقد 2003 غشت سنة 27هـ، 1424 مجادى الثانية، عام 28، 52العدد :  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية-222
  .والقرض

  .زائري القانون األساسي لبنك الربكة اجل-223
 . القانون التجاري اجلزائري-224
 . قانون العقوبات اجلزائري-225
  . القانون املدين اجلزائري-226

227- Juris-classeur.civil-code.art 1832 à 1904, collection des juries classeur, édition 
du juris classeur siège social : 141, rue de javel, 75747, Paris cedex 15, 2000 

  
 228-Réaménagement des tarifs des services postaux et financiers postaux des 

régimes intérieur et international 
 Référence: décret exécutif n= 04- 172 du 21 Rabie ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004. Direction territoriale de 

la poste ¨Setif¨ année: 2004 unité    postale de la wilaya de Setif¨¨ .  

        
  اجملالت:ثالثا

  .م1989نوفمرب -هـ1409، السنة التاسعة، ربيع الثاين 101العدد : جملة االقتصاد اإلسالمي-229
  .1995هـ مايو 1415 ذو احلجة 14 السنة 169جملة االقتصاد اإلسالمي العدد -230
  .م1995هـ نوفمرب 1416، السنة اخلامسة عشر، مجادى اآلخرة، 175العدد : تصاد اإلسالميجملة االق-231
  .م1996، يناير 1995هـديسمرب 1416 شعبان 15، السنة 177العدد : جملة االقتصاد اإلسالمي-232
  .1996هـ فرباير مارس 1416 شوال 15، السنة 179 جملة االقتصاد اإلسالمي العدد -233
  .م1996 يونيه –هـ، مايو 1416، السنة اخلامسة عشر، حمرم 182قتصاد اإلسالمي، العدد جملة اال-234
  .م1996 سبتمرب -هـ أغسطس1417، السنة السادسة عشر، ربيع اآلخر 185جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد -235
  .هـ1997 أغسطس– يوليه -هـ1417، ربيع األول 16، السنة 184جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد -236
 قطر، رئاسة احملاكم الشرعية 1985) أبريل(هـ آدار 1405جملة األمة، العدد اخلامس واخلمسون، السنة اخلامسة، رجب -237
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  55ص...........................................................................البنوك يف اجلزائر: 01ملحق 
ــعا   ــر :ملرجــــ ــة يف اجلزائــــ ــسات املاليــــ ــوك واملؤســــ -البنــــ

htm.banque/infopratique/algerie/dz.procom.arabic://http   
  76ص... .............................يالربكة اجلزائر  بنكا كما جيريه منوذج التفاقية وديعة ادخارية:02ملحق 

  .النموذج سلم يل من طرف وكالة البنك-  
 الصندوق الوطين للتوفري ى لد-سكين– منوذج ألحد االتفاقيات أو العقود لفتح حساب توفري :03ملحق 

  79ص.............................................................................................واالحتياط
  النموذج مت استالمه من وكالة الصندوق-  

منوذج يوضح نسب الرسوم والعموالت اليت تتم على مستوى احلساب اجلاري يف صندوق الربيد واملواصالت  : 04ملحق 
  83ص................................................................................................اجلزائري

 :املرجع  
Réaménagement des tarifs des services et financiers postaux des régimes intérieur et 

international Référence: décret exécutif n= 04- 172 du 21 Rabie ethani 1425 
correspondant au 10 juin 2004.  

  Direction territoriale de la poste ¨Setif¨ année: 2004 unité    postale de la 
      wilaya de Setif¨¨ . 

  97- 95ص................................................ الدولية املنظمة لالعتمادات املستندية ةالالئح:05ملحق 
  209-187أمحد علي دغيم،ص:اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عاملي جديد:املرجع 

 طريق وعد بالشراء للبضائع من العميل و خيص ن باملراحبة للبضائع يف عملية التجارة اخلارجية ععمنوذج التفاقية بي: 06ملحق 
  بنك ديب اإلسالمي 

خطاب الضمان يف البنوك االسالمية منوذج التفاقية خطاب الضمان الذي يقوم به بنك ديب  :07ملحق 
    113ص..................................................................................................اإلسالمي
  .ا من طرف  بنك ديب االسالمي م مت تلقيهالنموذجني  

  115 ص...............................................................القواعد املوحدة خلطابات الضمان :08ملحق 
  .وما بعدها626عمليات البنوك من الوجهة القانونية،مجال الدين عوض ،ص  :املرجع  

  119 ص............................القرض احلسن منوذج لعقد القرض احلسن الذي يقدمه بنك ديب اإلسالمي:09ملحق 
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  .مت تلقي النموذج من بنك ديب اإلسالمي-  
االحتياط منوذج يوضح أحد أنواع القروض اليت يقدمها الصندوق الوطين للتوفري  القرض من صندوق التوفري و:10ملحق 

  124ص.... ..............................................................................................واالحتياط
  .استفدت من النموذج من طرف وكالة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط-

ذات -يوضح اإلجراءات العملية املعتمدة يف عملية القرض من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي و يبني خمتلف العقود: 11ملحق 
 وكافة االجراءاهتا كما جيريها الصندوق الوطين للتعاون الفالحي وقد متت اإلشارة إليها يف البحث لدى احلديث -الطابع الفالحي

  129ص..................................................................................عن القرض املصريف
  .قرص مرن من مدير الصندوق الوطين للتعاون الفالحي: املرجع-  

  البنوك واملؤسسات املالية يف اجلزائر
 
 

  -البنك املركزي–بنك اجلزائر  •
  بنك الوطين اجلزائري •
  البنك اجلزائري للتنمية •
  -بدر–ريفية بنك التنمية ال •
  بنك التنمية احمللية •
  البنك اخلارجي •
  البنك اخلارجي اجلزائري •
  BNP Paribasبنك  •
  بنك الربكة •
  املؤسسة العامة اجلزائر •
  Corporationالبنك العريب  •
  البنك العريب •
  -تروست اجلزائر–التأمينات  •
  )مت غلقه(بنك الريان اجلزائر  •
  سييت بنك •
  القرض الشعيب اجلزائري •
  للتوفري واالحتياطالصندوق الوطين •

  
 .الصندوق الوطين للتعاون الفالحي:باإلضافة إىل  •
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  ة لالعتمادات املستنديةدادات املوحالالئحة الدولية للعرف والع
  :أحكام عامة وتعاريف

تطبق هذه األحكام والتعاريف واملواد التالية على كافة االعتمادات املستندية، وتكون ملزمة جلميع األطراف املعنية ما مل يتفق على غري ) أ(
  .ذلك صراحة
أو " االعتمـاد "، أو "االعتمـادات املـستندية  "أو " عتمـاد املـستندي  اال"يف جمال هذه األحكام والتعاريف واملواد، فإن الـتغريات    ) ب(

) املصرف املصدر لالعتماد  (، إمنا تعين أينما استخدمت أية ترتيبات، مهما كانت تسميتها أو وضعها أو وصفها، يقوم مبوجبها مصرف ما                   "االعتمادات"
  :وفقا لتعليماته) طالب فتح االعتماد(باإلنابة عن عميل له 

  ..مسحوبة من املستفيد، أو) سحوبات(أو ألمره، أو بأن يدفع أو يقبل أو يتداول كمبياالت ) املستفيد(بأن يتوىل الدفع لشخص ثالث  :أوال
  ).خصمها( بأن يصرح ملصرف آخر بتنفيذ هذه املدفوعات أو بدفع هذه املسحوبات أو قبوهلا أو تداوهلا :ثانيا

  .ن تكون مطابقة ألحكام وشروط االعتمادوذلك مقابل مستندات حمددة بالنص بشرط أ
االعتمادات بطبيعتها عمليات جتارية مستقلة عن البيوع أو العقود األخرى اليت قد تستند عليها، واليت ال تعين املصارف بأية صـورة،     ) جـ(

  .كما أن املصارف ال تلتزم هبذه العقود
املة ودقيقة، ولتجين أي لبس وسوء فهم يتعني علـى املـصارف املـصدرة              جيب أن تكون تعليمات االعتماد بل واالعتمادات ذاهتا ك        ) د(

  .لالعتمادات أال تشجع أية حماولة من قبل طالب فتح االعتماد لذكر
ب هو املصرف املصرح له بالدفع أو القبول أو التداول    32املصرف الذي له يف املقام األول ممارسة حق اخليار املنصوص عليه يف املادة              ) هـ(

  .جب اعتماد ما ويكون قرار هذا املصرف ملزما لكافة األطراف املعنيةمبو
  .ويصرح لصرف بالدفع أو القبول مبوجب اعتماد عندما يرد ذكر اسم هذا املصرف صراحة يف االعتماد

  :ويصرح ملصرف ما بعملية التداول مبوجب االعتماد وذلك
  إذا ذكر امسه صراحة يف االعتماد، أو: أوال
  .كان االعتماد قابال للتداول بال موانع من قبل أي مصرفإذا : ثانيا

  .ال جيوز ملستفيد بأية حالة أن ينتفع من العالقات التعاقدية القائمة بني املصارف أو بني طالب فتح االعتماد واملصرف مصدر االعتماد) و(
  : صيغة االعتماد وتبليغها-1

  :1املادة
  :جيوز أن تكون االعتمادات إما) أ(

   قابلة لإللغاء، أو:أوال
  .غري قابلة لإللغاء: ثانيا

  .بناء عليه جيب تبيني كافة االعتمادات بوضوح ما إذا كانت قابلة أو غري قابلة لإللغاء) ب(
  .يف حالة خلو مثل هذا البيان، يعترب البيان قابال لإللغاء) جـ(

  :2املادة
االعتماد القابل لإللغاء، ومع ذلك يكون املصرف املصدر لالعتماد ملتزما بأن           جيوز يف أي وقت بال إخطار سابق للمستفيد، تعديل أو إلغاء            

يوىف الفرع أو املصرف اآلخر الذي سبق أن بلغ له االعتماد وأصبح صاحلا لديه للدفع والقبول أو التداول بااللتزام الناشئ عـن الـدفع أو القبـول أو                            
 أو يف أية تعديالت وردت حىت حلظة إجراء الدفع أو القبول أو التداول مبعرفة الفرع أو املـصرف                   التداول طبقا ألحكام والشروط الواردة يف االعتماد،      

  .اآلخر قبل تسلمه األخطار بالتعديل أو باإللغاء
  : 3املادة

  :مع احترام أحكام، وشروط االعتماد، فإن أي اعتماد غري قابل لإللغاء على املصرف املصدر له التزاما هنائيا) أ(
 .بالدفع أو إعطاء أمر بالدفع، إذا كان االعتماد ينص على الدفع سواء مقابل سحب أو بدون سحب: أوال

  05: رقملحقامل
بقبول السحوبات إذا كان االعتماد ينص على القبول من املصرف املصدر لالعتماد مسؤولية قبول السحوبات وسداد قيمتها يف تاريخ                   : ثانيا

  . على قبول السحوبات احملررة على طالب فتح االعتماد أو على أي مسحوب عليه آخر ورد ذكره يف االعتماداالستحقاق إذا كان االعتماد ينص
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تداول السندات املسحوبة من املستفيد باالطالع أو ألجل على طالب فتح االعتماد أو على أي مسحوب عليه آخر مـذكور                    / بشراء  : ثالثا
التداول بواسطة مصرف آخر إذا نص االعتماد على الشراء         / و على احلاملني حسىن النية، أو تأمني الشراء         أ/ يف االعتماد، دون الرجوع على الساحبني       

  .التداول/ 
دون التزام من جانـب هـذا   ) املصرف الذي يقوم بالتبليغ(جيوز تبليغ اعتماد ما غري قابل لإللغاء إىل املستفيد عن طريق مصرف آخر            ) ب(

 املصرف املصدر لالعتماد ملصرف آخر أو يطلب منه تعزيز االعتماد غري قابل لإللغاء الصادر منه، ويقوم هـذا األخـري                     املصرف، إال أنه عندما يصرح    
بذلك، فإن هذا التعزيز يشكل التزاما هنائيا على املصرف الذي يقوم بالتعزيز باإلضافة إىل التزام املصدر لالعتماد، مع مراعاة أحكام وشروط االعتمـاد                       

  :وذلك
بأن يقوم بالدفع، إذا كان االعتماد واجب الدفع لدى شبابيكه سواء كان ذلك مقابل سحب أو بدون سحب، أو أن يتم الـدفع يف                        : أوال

  .مكان آخر إذا نص االعتماد على أن يتم هذا الدفع يف مكان آخر
بيكه، أو بأن يكون مسؤوال عن قبوهلا ودفعها يف         بأن يقبل السحوبات إذا كان االعتماد ينص على القبول من قبل املصرف املعزز بشبا             : ثانيا

  .تاريخ االستحقاق إذا كان االعتماد ينص على قبول السحوبات احملررة على طالب فتح االعتماد أو مسحوب آخر ذكر االعتماد
ة من املستفيد باالطالع أو ألجل   أو على احلاملني حسىن النية، املسحوبات احملرر      / يتداول، دون الرجوع اىل الساحبني و       / بأن يشتري   : ثالثا

  .التداول/ على املصرف املصدر لالعتماد أو على طالب فتح االعتماد أو على أي مسحوب آخر ذكر االعتماد، إذا كان االعتماد ينص على الشراء 
زئي ألية تعديالت نافذا دون موافقة ال جيوز تعديل أو إلغاء هذه االلتزامات دون موافقة مجيع األطراف املعنية، وال يعترب القبول اجل) جـ(

  .مجيع األطراف املعنية
  :4املادة

عندما يعطي املصرف املصدر لالعتماد إىل مصرف آخر برقيا أو تلغرافيا أو بالتلكس بتبليغ اعتماد ما، وينوي اعتبار التعزيز الربيدي أداة                     ) أ(
ويف هذه احلالة جيب على     . ى أن االعتماد ال يصبح نافذا إال بعد استالم التعزيز الربيدي          لنفاذ االعتماد فيجب أن تنص الربقية أو التلغراف أو التلكس عل          

وأية تعديالت الحقة على االعتماد املـستفيد عـن طريـق    ) التعزيز الربيدي(املصرف املصدر لالعتماد أن يرسل األداة اليت يتم مبوجبها تنفيذ االعتماد   
  .املصرف الذي يقوم بالتبليغ

  .املصرف املصدر لالعتماد مسؤوال عن أية نتائج ميكن أن تنجم عن تقصري منه يف مراعاة اإلجراءات املبينة يف الفقرة السابقةيكون ) ب(
، أو مل تذكر أن التعزيز الربيدي هو        )أو أي تعبري شبيه بذلك    " (التفاصيل سترد الحقا  "ما مل تذكر الربقية أو التلغراف أو التلكس أن          ) جـ(

 يتم مبوجبها تنفيذ االعتماد فإن الربقية أو التلغراف أو التلكس تكون مبثابة األداة اليت يتم مبوجبها تنفيذ االعتماد وال يلزم املصرف االعتمـاد                        األداة اليت 
  .بإرسال التعزيز الربيدي إىل املصرف املبلغ

  :5املادة
 تعزيز أو تبليغ اعتماد مماثل يف أحكامه العتماد سبق فتحـه            عندما تصدر تعليمات إىل مصرف ما برقية أو تلغراف أو بالتلكس إلصدار أو            

وكانت قد ادخلت هذا األخري بعض التعديالت، فإنه من املفهوم أن تفاصيل االعتماد املطلوب إصداره أو تعزيزه أو تبليغه جيب نقلـها اىل املـستفيد                         
  .ب األخذ هباباستثناء التعديالت، ما مل تنص التعليمات بوضوح على التعديالت اليت جي

  :6املادة
إذا وردت تعليمات غري كاملة أو غري واضحة إلصدار أو تعزيز أو تبليغ اعتماد ما، فإن املصرف املطلوب منه تنفيذ مثل هـذه التعليمـات                         

 أو يعزز أو يبلغ فقط عند ورود        يستطيع أن يبلغ أخطارا أوليا باالعتماد إىل املستفيد لإلحاطة فقط وبدون أية مسؤولية، ويف هذه احلالة يصدر االعتماد                 
  .اإليضاحات الالزمة

  : االلتزامات واملسؤوليات-2
  :7املادة

جيب على املصارف فحص كافة املستندات بعناية معقولة للتأكد من أهنا تبدو يف ظاهر مطابقة ألحكام وشروط االعتماد، أما املستندات اليت 
  .جيب اعتبارها أهنا تبدوا غري مطابقة يف ظاهرها ألحكام وشروط االعتمادتبدوا يف ظاهرها غري منطبقة لبعضها البعض فإنه 

  :8املادة
  .يف عمليات االعتمادات املستندية تتعامل مجيع األطراف املعنية باملستندات وليس بالبضائع) أ(
من جانب مصرف مصرح له بـإجراء       الدفع أو القبول أو التداول مقابل مستندات تبدو يف ظاهرها مطابقة ألحكام وشروط االعتماد               ) ب(

  .ذلك، يلزم الطرف الذي أعطى التصريح بأن يتسلم املستندات ويسدد القيمة للمصرف الذي قام بالدفع أو التداول
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عند استالم املستندات، إذا رأى املصرف املصدر لالعتماد أهنا ال تبدو يف ظاهرها مطابقة ألحكام وشروط االعتماد، فإنه يتعني على                    ) جـ(
  .هذا املصرف أن يقرر على أساس املستندات وحدها إذا ما كان يعترض على أن الدفع أو القبول أو التداول مل يتم وفقا ألحكام وشروط االعتماد

  .تتاح للمصرف املصدر لالعتماد فترة زمنية معقولة ليفحص املستندات ويقرر كما هو موضح أعاله ما إذا كان يقدم اعتراضا عليها) د(
إذا وقع مثل هذا االعتراض، جيب على الفور إرسال إخطار هبذا املعىن مع بيان أسباب ذلك برقيا أو بأية وسيلة سـريعة أخـرى إىل                         ) هـ(

وجيب أن يبني هذا األخطار ما إذا كانت املستندات سيحتفظ هبا حتت تصرف هذا املصرف               ) املصرف املرسل منه  (املصرف الذي وردت منه املستندات      
  .عاد إليهأو أهنا ست

إذا قصر املصرف املصدر لالعتماد يف وضع املستندات حتت تصرف املصرف املرسل منه أو إذا قصر يف إعادة املستندات لذات املصرف،                  ) و(
  .فإن املصرف املصدر لالعتماد يفقد حقه يف االدعاء بأن الدفع أو القبول أو التداول مل يتم وفقا ألحكام وشروط االعتماد

رعى املصرف املرسل املستندات انتباه املصرف املصر لالعتماد حنو أية خمالفات يف املستندات أو إذا أخطر ذلك املصرف بأنه دفع                    إذا است ) ز(
أو قبل أو خصم مبوجب حتفظ أو مقابل ضمانة نظري املخالفة املذكورة، فإن املصرف املصدر لالعتماد ال يكون يف حال من أية التزامات مترتبة عليـه                          

  .وال تتناول مثل هذه الضمانة أو هذا التحفظ سوى العالقات بني املصرف املرسل منه واملستفيد. ب هذه املادةمبوج
  :9املادة

ال تتحمل املصارف أي التزام أو مسؤولية فيما يتعلق بشكل أو كفاية أو دقة أو صحة أو زيف أو أي أثر قانوين ألية مستندات، أو بـسبب                 
صة املنصوص عليها يف املستندات أو املضافة إليها، كما ال تتحمل أي التزام أو مسؤولية عن املواصفات الكميـة أو الـوزن أو                       أو اخلا / الشروط العامة   

الءة أو أو اإلمهال أو امل   / النوع أو احلالة أو التلف أو التسليم أو القيمة أو وجود البضاعة اليت متثلها املستندات، أو فيما يتعلق حبسن النية أو التصرفات و                        
  .القدرة على الوفاء او مسعة مرسل البضائع أو الناقلني هلا أو املؤمنني عليها أو أي شخص آخر مهما كان

  :10املادة
أو فقداهنا خالل الطريق، أو     / ال تتحمل املصارف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج النامجة عن تأخري أية رسائل أو خطابات أو مستندات و                    

و التسوية أو األخطاء اليت قد حتدث يف إبالغ الربقيات أو التلغراف أو التلكسات كما ال تتحمل املصارف أي التـزام أو مـسؤولية عـن            عن التأخري أ  
  .األخطاء يف ترمجة أو تفسري املصطلحات الفنية وحتتفظ حبقها يف إبالغ أحكام املصارف دون ترمجتها

  :11املادة
ؤولية قد تنجم عن توقف أعماهلا بسبب القوة القاهرة أو أعمال الشغب أو الفنت األهلية أو التمـرد أو                   ال تتحمل املصارف أي التزام أو مس      

القالقل أو احلروب، أو ألية أسباب أخرى خارجة عن إرادهتا أو بسبب االضطرابات أو االعتصامات، وما مل تفوض املصارف صراحة، فإهنا ال تقـوم                        
  .ة عملية دفع أو قبول أو تداول مبوجب االعتمادات اليت انتهت مدة صالحيتها خالل توقف أعماهلابعد انتهاء صالحية االعتمادات بأي

  :12املادة
  .املصارف اليت تستخدم خدمات مصرف آخر بغرض تنفيذ تعليمات فتح االعتماد إمنا تقوم بذلك وحتت مسؤولية هذا األخري) أ(
الة عدم متابعة التعليمات اليت قد قامت بابالغها، حىت ولو كانت هي اليت اختـارت               ال تتحمل املصارف أي التزام او مسؤولية يف ح        ) ب(

  .ذلك املصرف األخري
يكون الطالب فتح االعتماد ملتزما ومسؤوال عن تعويض املصارف لقاء كافة االلتزامات واملسؤوليات اليت تفرضها القوانني والعادات                 ) جـ(

  .األجنبية
  :13املادة

ن أي مصرف يقوم بالدفع أو التداول ومصرح بأن يطالب مصرفا ثالثا معينا من املصدر لالعتماد بالوفاء بقيمة مدفوعاته                   من غري املطلوب م   
  .ويكون قد نفذ فعال هذه املدفوعات أو التداول، أن يعزز للمصرف الثالث أنه قام بذلك وفقا ألحكام وشروط االعتماد

  
  : املستندات-3

  :14املادة
مات املتعلقة بإصدار أو تعزيز أو تبليغ اعتماد ما جيب أن يتبني بدقة املستندات اليت يتم مقابلها إجراء الدفع أو القبول أو كافة التعلي) أ(

  .التداول
وما يشاهبها لوصف مصدري أية مـستندات مطلوبـة         " من ذوي الكفاءة  "،  "مشهور"،  "درجة أوىل "ينبغي دعم استغالل تعبريا مثل      ) ب(

  . وإن ذكرت يف نصوص االعتماد فإن على املصارف قبوهلا بالشكل الذي تقدم بهمبوجب االعتماد،



        157

  )مستندات الشحن( املستندات املثبتة للشحن أو اإلرسال أو االستالم بغرض الشحن -3-1
  :15املادة

و االستالم بغرض الشحن، أو ، فإن تاريخ بوليصة الشحن، أو تاريخ أي مستند آخر يثبت الشحن أو اإلرسال أ20باستثناء ما ورد باملادة
  .التاريخ املبني يف ختم االستالم أو التأشري على أي مستند، يعترب يف كل حالة على أنه تاريخ لشحن البضائع أو إرساهلا أو استالمها بغرض شحنها

  :16املادة
ه العبارة بالتسمية أو بالوصف، وكانـت  إذا ظهرت على املستندات عبارة تشري بوضوح إىل دفع أو سابق دفع النولون، سواء جاءت هذ  ) أ(

  .يف شكل ختم أو بطريقة أخرى تثبت الشحن أو اإلرسال أو االستالم بغرض الشحن، فإهنا تقبل كدليل على دفع النولون
لـى  أو أية عبارة مثيلة ظهرت خبتم أو بطريقة أخـرى ع          " أجور الشحن جيب دفعها مقدما    "أو  " أجور الشحن تدفع مقدما   "العبارات  ) ب(

  .املستندات، ال تقبل كدليل على دفع أجور الشحن
ما مل يرد عكس ذلك االعتماد، أو ما مل يتضمن غري ذلك أي أن املستندات املقدمة مبوجب اعتماد، فإن املصارف تقبل املـستندات                       ) جـ(

  .اليت تنص على دفع أجور الشحن أو نفقات النقل عند االستالم
حن اليت حتمل إشارة باخلتم أو بأية طريقة أخرى إىل تكاليف إضافية على أجور الشحن مثل التكـاليف                  تقبل املصارف مستندات الش   ) د  ( 

  .املصرفية املترتبة على التحميل أو التفريغ أو العمليات املماثلة، ما مل متنع شروط االعتماد بالنص الصريح مثل هذه اإلشارة
  :17املادة

أو أية عبارة مماثلة، ما مل ينص علـى         " حسب وقل الشاحن تشمل   "، أو   "ولة وحساب الشحن  مح"تقبل مستندات الشحن على الوجه عبارة       
  .غري ذلك يف االعتماد
  :18املادة

أو يف  / مستند الشحن النظيف هو املستند الذي ال حيمل أي بند إضايف أو مالحظة إضافية تعلن بوضوح عن عيـب يف البـضاعة و                        ) أ  ( 
  .التعبئة

تندات الشحن اليت حتمل مثل هذه البنود واملالحظات ما مل ينص االعتماد بصراحة على البنود أو املالحظات اليت                  تفرض املصارف مس  ) ب(
  .ميكن قبوهلا

  : بوالص الشحن البحري-3-1-1
  :19املادة

  :ما مل يصرح االعتماد بوضوح، فغن بوالص الشحن من النوع املبني بعد جيب رفضها) أ ( 
  .رة من قبل وكالء النقلبوالص الشحن الصاد: أوال
  .بوالص الشحن الصادرة مبوجب عقد استئجار سفينة واليت ختضع لشروط العقد: ثانيا
  .بوالص الشحن اليت تنص على الشحن على سفن شراعية: ثالثا

  :د تكون مقبولةمع مراعاة ما ورد أعاله وما مل تتم اإلشارة إىل غري ذلك يف االعتماد فغن بوالص الشحن من النوع املبني بع) ب(
  .بوالص الشحن املباشر اليت تصدرها شركات املالحة أو وكالئها حىت لو كانت تشمل طرقا متعددة للنقل: أوال
أي البوالص املصدرة من شركات املالحة أو كالمها اليت تبني بعض أو كافة شروط النقـل بـالرجوع إىل                   (بوالص الشحن املختصرة    : ثانيا

…………………  
لشحن الصادرة عن شركات املالحة أو وكالئها اليت تغطي محوالت مثل احلموالت اليت تـشحن علـى ألـواح حتميـل أو                   بوالص ا : ثالثا

  .حاويات
  :20املادة

ما مل ينص يف االعتماد على غري ذلك فإن بوالص الشحن جيب أن تبني أن البضائع حمملة على ظهر سفينة معينة باالسم أو أهنا مشحونة    ) أ  ( 
  .عينة باالسمعلى سفينة م
ميكن إثبات التحميل على ظهر سفينة معينة باالسم أو الشحن على سفينة معينة أما بواسطة بوليصة شحن حتمـل عبـارة تـشري اىل                        ) ب(

عليهـا  التحميل على ظهر سفينة معينة باالسم أو الشحن على سفينة معينة باالسم، أو بواسطة مالحظة هبذا املعىن على بوليصة شحن موقعة أو مؤشر                        
  .ومؤرخة من قبل الناقل أو وكيله، ويعترب تاريخ املالحظة عندئذ مبثابة تاريخ التحميل على ظهر السفينة املعينة أو الشحن على السفينة املعينة

  :21املادة
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لبضاعة ستـشحن   ما مل يكن الشخص من ناقلة إىل أخرى ممنوعا مبوجب نصوص االعتماد فيمكن قبول بوالص الشحن اليت تشري إىل ا                   ) أ  ( 
  .من سفينة إىل أخرى خالل الطريق بشرط أن تكون الرحلة بكاملها مشمولة بذات بوليصة الشحن الواحدة

  .تقبل بوالص الشحن اليت تشمل بنودا مطبوعة تفيد بأن للناقلني حق تغيري الشحن من سفينة إىل أخرى حىت لو كان االعتماد مينع ذلك) ب(
  :22املادة

ض املصارف أية بوليصة شحن تشري إىل أن البضاعة مت حتميها على سطح السفينة، ما مل يـصرح بوضـوح بـذلك يف                       جيب أن ترف  ) أ  ( 
  .االعتماد

ال جيب أن ترفض املصارف بوليصة شحن تتضمن نصا على أن البضاعة ميكن ان حتمل على سطح السفينة، طاملا مل يذكر صراحة أن                       ) ب(
  .البضاعة محلت على سطح السفينة

  : مستندات النقل املزدوجة-3-1-2
  :23املادة 

إذا تطلب االعتماد مستند نقل مزدوجا، أي مستندا ينص على نقل مزدوج بطريقتني على األقل من طرق النقل، من مكان حتمل منه ) أ ( 
أو اجلهة املصدرة ملثل / شكل املستند املطلوب و البضائع إىل مكان آخر حمدد للتسليم، أو إذا نص االعتماد على نقل مزدوج، إال أنه يف احلالتني ال يعني 

  .هذا املستند، فإن املصارف تقبل هذه املستندات كما تقدم إليها
إذا تضمن النقل املزدوج نقال بطريق البحر، فإن املستند جيب قبوله حىت لو مل يشر إىل أن البضاعة موجودة على ظهر سـفينة معينـة                         ) ب(

على أن البضاعة، إذا كانت معبأة داخل حاوية، ميكن نقلها على سطح سفينة، بشرط أال يذكر بصراحة أهنا حمملة على                    باالسم، وحىت إذا تضمنت نصا      
  .سطح السفينة
  : مستندات الشحن األخرى اخل-3-1-3

  :24املادة
ائي الداخلي أو مذكرة تعترب مستندات صحيحة لدى املصارف كل من بوليصة الشحن بالسكك احلديدية، أو بوليصة الشحن بالطريق امل

الشحن، أو قسيمة النقل الربي، أو اإليصال الربيدي، أو شهادة الربيد، أو إيصال الربيد اجلوي، أو بوليصة النقل اجلوي، أو مذكرة الشحن اجلوي أو 
تند ختم االستالم اخلاص بالناقل أو اإليصال اجلوي، أو بوليصة النقل الصادرة من شركات سيارات النقل، أو أي مستند مماثل طاملا حيمل هذا املس

  .بوكيله، أو طاملا جيمل توقيعا يبدو أنه توقيع الناقل أو وكيله
  :25املادة 

إذا تطلب االعتماد إقرارا مصدقا عليه أو شهادة بالوزن يف حالة النقل بوسيلة أخرى غري البحر، تقبل املصارف وضع ختم بالوزن، أو إقرار                       
  . مستند الشحن، ما مل يطلب يف االعتماد إصدار شهادة مستقلة أو منفصلة بالوزنالوزن يضيفه الناقل على

  : مستندات التأمني-3-2
  :26املادة

أو توقع شركات التأمني أو وكالئها أو من املؤمنني / جيب ان تكون مستندات التأمني كما حددت يف االعتماد كما جيب أن تصدر و ) أ ( 
  .املعتمدين

  .رات التأمني اليت يصدرها الوسطاء ما مل يصرح بذلك بوضوح يف االعتمادال تقبل إشعا) ب(
  :28املادة

مل مل ينص يف االعتماد على غري ذلك، أو ما مل تبني مستندات التأمني املقدمة أو تغطية سارية املفعول على األقل من تـاريخ الـشحن أو                           
عة، فإنه على املصارف أن ترفض مستندات التأمني املقدمة اليت حتمل تارخيا الحقا لتـاريخ               اإلرسال أو، يف حالة النقل املزدوج، من تاريخ تسليم البضا         

  .الشحن أو االرسال،، او يف حالة النقل املزدوج، الحقا لتاريخ تسليم البضاعة الثابت على مستندات الشحن
  :28املادة

  . بذات عملة االعتمادما مل ينص يف االعتماد على غري ذلك، جيب أن حترر وثيقة التأمني) أ ( 
احلد األدىن للمبلغ الذي جيب أن يغطيه التأمني هو القيمة سيف للبضائع موضوع التأمني، ومع ذلك يف حالة مـا إذا تعـذر حتديـد                         ) ب(

لفـواتري التجاريـة    البضاعة على األساس سيف من ظاهر املستندات، فعلى املصارف أن تقبل كحد أدىن املبلغ املسحوب به مبوجب االعتماد أو مبلغ ا                    
  .املتعلقة به أيهما أكرب
  :29املادة
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جيب أن يذكر بوضوح يف االعتمادات نوع التأمني املطلوب واملخاطر اإلضافية عن وجدت، اليت جيب تغطيتها وينبغي عدم اسـتعمال                    ) أ  ( 
ل هذه التعبريات، فإن املصارف تقبل مـستندات التـأمني          ، ومع ذلك إذا ما استعملت مث      "األخطار الشائعة "أو  " األخطار املعتادة "تعبريات مبهمة مثل    

  .بالشكل املقدم
  .يف حالة عدم وجود تعليمات حمددة، تقبل املصارف تغطية التأمني بالشكل املقدم) ب(

  :30املادة
، "كافة األخطار "بتغطية  فإن املصارف تقبل وثيقة تأمني تتضمن أية مالحظة أو نصا خاصا            " التأمني ضد كافة األخطار   "إذا اشترط االعتماد    

  .وال تتحمل أية مسؤولية إذا كان التأمني ال يغطي خطرا معينا
  :31املادة

تقبل املصارف وثيقة تأمني تشري إىل أن التغطية ختضع لإلعفاء النسيب أو اإلعفاء املخصوم، ما مل ينص صراحة يف االعتماد على التأمني جيب                       
  .أن يصدر بغض النظر عن املسبة املئوية

  : الفواتري التجارية-3-3
  :32املادة

  .ما مل ينص يف االعتماد على خالف ذلك، جيب أن تعد الفواتري التجارية باسم طالب فتح االعتماد) أ ( 
ما مل ينص يف االعتماد على غري ذلك، جيوز للمصارف أن ترفض الفواتري التجارية الصادرة مببالغ تزيد عن مبلـغ املـسموح بـه يف                         ) ب(

  .اداالعتم
جيب أن يطابق وصف البضائع يف الفاتورة التجارية وصفها يف االعتماد أما يف كلفة املستندات األخرى فيجـوز وصـف البـضائع             ) جـ(

  .بعبارات ال تتعارض مع وصف البضائع يف االعتماد
  : املستندات األخرى-3-4

  :33املادة
التسليم أو الفواتري القنصلية، أو شهادات املنشأة أو الوزن أو النوعية أو عندما تطلب مستندات أخرى، مثل إيصاالت خمازن اإليداع، أذون 

  .اخل، بدون ذكر تفصيل آخر، فإن املصارف تقبل مثل هذه املستندات بالشكل املقدم…التحليل
  :أحكام متنوعة
  :الكمية واملبلغ

  :34املادة
شأن مبلغ االعتماد، او كمية أو سعر وحدة البضائع، إمنا تفسر على انه أو ما يشاهبها اليت تستعمل ب" تقريبا"أو " حوايل"العبارات ) أ ( 

  .بالزيادة أو النقصان% 10تسمح بفرق ال يتجاوز نسبة 
% 3بالزيـادة أو  % 3ما مل ينص االعتماد على أن كمية البضاعة الوارد وصفها جيب أال تزيد أو تنقص فإنه يقبـل مسـاح بواقـع       ) ب(

دائما أال يتجاوز املبلغ الكلي للسحوبات مبلغ االعتماد، وال يسري هذا السماح عندما حيدد االعتماد الكمية بعدد معني مـن                    بالنقصان، إال أنه يشترط     
  .وحدات الطرود أو وحدات السلع

  :الشحنات اجلزئية
  :35املادة

  .يسمح بالشحنات اجلزئية ما مل ينص االعتماد صراحة على غري ذلك) أ ( 
زئية الشحنات اليت تتم على نفس الباخرة ويف ذات الرحلة حىت ولو كانت بوالص الشحن اليت تثبت حتمل البضاعة                   ال تعترب شحنات ج   ) ب(

  .حتمل تواريخ خمتلفة أو تشري إىل موانئ شحن خمتلفة" ظهر السفينة"على 
  :36املادة

لفترة املسموح هبا لتلك الدفعة، فإن االعتماد يبطل        إذا مت النص على الشحن على دفعات وعلى فترات معينة، فعندما ال تشحن أية دفعة يف ا                
  .مفعوله بالنسبة لتلك الدفعة أو الدفعات التالية، ما مل ينص على غري ذلك من االعتماد

  :تاريخ انتهاء  الصالحية
  :38املادة
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 لتقدمي املستندات للدفع أو القبول أو التداول، والكلمات املماثلة املستعملة لتعيني تاريخ انتهاء الصالحية" لغاية"أو " حىت"أو " إىل"الكلمات 
  .لتعيني آخر تاريخ للشحن جيب أن يفهم منها أهنا تشمل التاريخ املذكور

  :38املادة
للدفع ينبغي أن يذكر يف كافة االعتمادات سواء املقابلة لإللغاء أو غري القابلة لإللغاء تاريخ انتهاء الصالحية مفعوهلا بالنسبة لتقدمي املستندات                     

  .أو القبول أو التداول بغض النظر عن النص اخلاص بآخر تاريخ للشحن
  :39املادة

، فإن تاريخ انتـهاء     11إذا وقع التاريخ املعني النتهاء الصالحية يف يومني من أيام عطالت املصارف ألسباب غري تلك الواردة يف املادة                 ) أ  ( 
  .الصالحية ميتد إىل أول يوم عمل تال

االعتماد على آخر موعد للشحن بسبب امتداد تاريخ انتهاء صالحية االعتماد تطبيقا هلذه املادة، وحيثما ينص االعتماد على                  ال يسري   ) ب(
آخر موعد للشحن فلن تقبل مستندات شحن تاريخ الحقا لذلك املوعد، وإذا مل ينص االعتماد على آخر موعد للشحن فإن مستندات الـشحن الـيت                         

تاريخ الصالحية املنصوص عليه يف االعتماد أو تعديالت ال تقبل، أما املستندات األخرى غري مستندات الشحن فإنه ميكن مع ذلـك                   حتمل تارخيا الحقا ل   
  .أن يؤرخ بتاريخ يدخل ضمن تاريخ الصالحية املمتد

يف علـى املـستندات شـهادهتا    على املصارف اليت جتري عمليات الدفع أو القبول أو التداول خالل تاريخ الصالحية املمتد أن تض           ) جـ(
  :بالصيغة التالية
  ". من األصول املوحدة39خالل فترة انتهاء الصالحية املمتدة طبقا للمادة ) أو القبول أو التداول حسب احلالة(قدمت بغرض الدفع "

  :الشحن والتحميل أو اإلرسال
  :40املادة

املستعملة يف النص على آخر " إجيار"أو " حتميل"أو " إرسال"أو " قالعإل"ما مل ينص أحكام االعتماد على غري ذلك فإن الكلمات ) أ ( 
  ".شحن"موعد تعترب كمرادفات 

، وما مياثل ذلك، وإذا استعملت فإن علـى املـصارف أن            "يف أسرع وقت ممكن   "و" حاال"و" فورا"ينبغي عدم استعمال تعبريات مثل      ) ب(
 ثالثني يوما من تاريخ تبليغ االعتماد إىل املستفيد من قبل املصرف املصدر أو من قبل املصرف املبلغ                  تفسرها على أهنا متثل طلبا إلجراء الشحن يف غضون        

  .حسب احلالة
أو التعبريات املماثلة على أهنا متثل طلبا للشحن خالل فترة متتد بني مخسة أيام قبل التاريخ احملدد ومخسة أيام                   " يف حوايل "يفسر التعبري   ) جـ(

  .نها يوما البداية والنهايةبعده ويدخل ضم
  :التقدمي
  :41املادة

 اليت مبوجبها يتعني أن ينص اعتماد على تاريخ النتهاء الصالحية بالنسبة لتقدمي املستندات، فإن 38بغض النظر عن متطلبات املادة 
شحن االخرى، وينبغي أن يتم خالهلا االعتمادات جيب أن تنص كذلك على فترة زمنية حمددة بعد تاريخ إصدار بوالص الشحن أو مستندات ال

تقدمي هذه املستندات للدفع أو القبول أو للتدوال وإذا مل يرد يف االعتماد نص حيدد مثل هذه الفترة الزمنية، فإن املصارف ترفض املستندات 
  . يوما من تاريخ إصدار بوايل الشحن أو مستندات الشحن األخرى21املقدمة هلا بعد مرور 

  :42املادة
  .صارف غري ملزمة بقبول املستندات اليت تقدم إليها يف غري ساعات عملها الرمسيةامل

  :النصوص املتعلقة بالتاريخ
  :43املادة

من الشهر على أهنا تبدأ على التوايل من اليوم األول لغاية " النصف الثاين"أو " النصف األول"تفسر النصوص 
  .ليوم األخري من كل شهر شاملة تلك األياماليوم اخلامس عشر، ومن اليوم السادس عشر حىت ا

  :44املادة
على أهنا تبدأ على التوايل من اليوم األول لغاية اليوم العاشر، ومن اليوم احلادي عشر إىل اليوم              " هناية"أو  " منتصف"أو  " بداية"تفسر النصوص   

  .ك األيامالعشرين، ومن اليوم الواحد والعشرين لغاية اليوم األخري من كل شهر شاملة تل
  :45املادة
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عندما يطلب املصرف املصدر العتماد ما تعزيز االعتماد أو تبليغه ليصبح نافذا املفعول، ملدة شهر واحد، أو ملدة ستة شهور وما مياثل ذلك                       
ينتهي بنهاية تلك املدة املشار إليها ابتداء       ألنه مل حيدد تاريخ ابتداء املدة، فإن املصرف الذي يقوم بالتعزيز أو التبليغ جيب أن يعزز أو يبلغ االعتماد كأنه                     

  .من تاريخ التعزيز أو التبليغ
  : التحويل-5

  :46املادة
االعتماد القابل التحويل هو االعتماد الذي حيق مبوجبه للمستفيد أن يعطي تعليمات إىل املصرف املصرح له بتنفيذ الدفع أو ) أ ( 

مستفيدين (ملية التداول بوضع االعتماد كليا أو جزئيا حتت تصرف طرف ثالث واحد أو أكثر القبول أو إىل أي مصرف آخر مصرح له بتنفيذ ع
  ).ثانيني

ال يلتزم املصرف الذي يطلب منه إجراء التحويل، سواء كان أو مل يكن قد عزز االعتماد، بإجراء ذلك التحويل إال ضـمن احلـدود                        ) ب(
  .بعد أن يتم دفع نفقات هذا املصرف املتعلقة بالتحويلوبالطريقة اليت يوافق عليها صراحة هذا املصرف، و

  .تدفع نفقات املصرف املتعلقة بالتحويل مبعرفة املستفيد األول، ما مل ينص على غري ذلك)جـ(
قابـل   "أو" قابـل للتقـسيم   "ال جيوز حتويل االعتماد إال إذا ذكر يف صراحة املصرف املصدر له أنه قابل للتحويل أما التعبريات مثل                   ) د  ( 

  .وال جيوز استعماهلا" قابل للتحويل"ال تضيف شيئا إىل معىن التعبري " قابل للنقل"قابل للتخصيص أو "أو " للتجزئة
على أال  (ال جيوز حتويل االعتماد القابل للتحويل إال مرة واحدة فقط، إال أنه جيوز حتويل االعتماد القابل للتحويل على أجزاء متفرقة                     ) هـ(
، وبشرط أال يكون هناك ما مينع من الشحن اجلزئي، وتعترب التحويل املذكورة جمتمعة مبثابة حتويل واحـد                  )جزاء املتفرقة على مبلغ االعتماد    تزيد هذه األ  

ألسـعار  لالعتماد، وال جيوز حتويل االعتماد إال طبقا لألحكام والشروط املنصوص عليها يف أصل االعتماد، باستثناء مبلغ االعتماد، أو أيـة وحـدة ل                      
منصوص عليها به، ومدة سريان مفعول االعتماد، أو مدة الشحن، اليت ميكن ختفيض أو تقصري أي منها أو مجيعها، إضافة إىل ذلـك اسـتبدال اسـم                           

مـستند  املستفيد األول باسم طالب فتح االعتماد ولكن إذا كان االعتماد األصلي قد نص بوجه التحديد على ذكر اسم طالب فتح االعتمـاد يف أي                         
  .خبالف الفاتورة، فيجب عندئذ استيفاء هذه الشروط

حيق للمستفيد األول أن يستبدل فواتري املستفيد الثاين، مببالغ ال يتجاوز جمموعها املبلغ األصلي الوارد يف االعتمـاد وبـنفس أسـعار                      )و  ( 
ه جيوز للمستفيد األول أن يسحب مبوجب االعتماد الفرق، إن وجد           الوحدات األصلية إذا كانت مذكورة يف االعتماد، وبعد عملية استبدال الفواتري هذ           

بني فواتريه وفواتري املستفيد الثاين، وعندما يتم حتويل أي اعتماد وكان على املستفيد األول أن يقدم فواتريه اخلاصة الستبداهلا بفواتري املستفيد الثاين، لكنه               
لذي يقوم بالدفع أو القبول أو التداول أن يسلم للمستندات الواردة إليـه مبوجـب االعتمـاد                 يتخلف عن ذلك عند الطلب منه، فإنه حيق للمصرف ا         

  .للمصرف املصدر مبا يف ذلك فواتري املستفيد الثاين، دون تترتب أية مسؤولية جتاه املستفيد األول
د ثان يف نفس البلد أو بلد آخر، ما مل ينص االعتماد            يستطيع املستفيد األول من االعتماد القابل للتحويل أن حيول االعتماد إىل مستفي           ) ز  ( 

على غري ذلك، وحيق للمستفيد األول أن يطلب إجراء الدفع أو التداول لصاحل املستفيد يف املكان الذي حول إليه االعتماد حىت ومبا فيه تاريخ االنتـهاء                          
واتريه اخلاصة فيما بعد بدال من فواتري املستفيد الثاين واملطالبـة بـأي فـرق               صالحية االعتماد األصلي، وبدون املساس حبث املستفيد األول يف تقدمي ف          

  .يستحق له
  :47املادة

ال يؤثر كون اعتماد ما مل ينص به أنه قابل للتحويل على حقوق املستفيد يف التنازل عن حصيلة هذا االعتماد وفقا ألحكام القانون واجـب                      
  .التطبيق
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  3ملحق
  :مشروع غرفة التجارة الدولية

  .23/5/9186 تعهدات Bondsالقواعد املوحدة خلطابات الضمان والـ 
  :مقدمة

  نصوص عامة وتعريفات: الفصل األول
  تبعات ومسؤوليات البنوك: الفصل الثاين
  بنود وشروط الضمانات: الفصل الثالث
  البنود والشروط:  املطالبات من جانب املستفدين:الفصل الرابع
  نصوص خاصة بانقضاء الضمانات: الفصل اخلامس

  ):1(الفصل 
  :النصوص العامة والتعريفات

  :1-املادة 
 العمليـات  ، وعلى االعتمادات االحتياطية عندما تستخدم باعتبارها بديال لـضمان Demand Bondsتنطبق هذه املواد على كل خطاب ضمان، وطلب التعهد 

وتلزم كل األطراف يف الضمان مىت اندجمت بإقرار مكتوب أن الضمان الذي ) ويطلق على كلمنها فيما يلي لفظ الضمان (Demand Bondsبوصفها بديال خلطابات الضمان و 
  . الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةBondsصدر خاضعا لقانون العمل اخلاص خبطابات الضمان أو 

  :2–املادة 
عرض، عطاء، تنفيذ، دفعة مقدمة، الدفع املقدم، الدفع مع تطور األعمال، حتريـك الـدين، احلـبس،                 : املستخدمة فيما بعد  " ضمان" تطبيق هذا املواد يقصد بلفظ       يف

واليت يشار إليهـا    (ن، أو اتفاق أو أي تعهدات أخرى        ضمانات الصيانة، والضمانات اليت حتمي أوصافا أخرى واليت تصدر بناء على تعليمات اآلمر بالنظر إىل عقد، أو عقد من الباط                   
  ).فيما بعد بكلمة العقد أو العقود

  .أو بنوك املستخدمة بأي وصف كان تغطى شركات التأمني واملؤسسات املالية األخرى اليت تتعامل يف طلبات الضمانبنك  بلفظ -أ
  .للبنك بإصدار الضمان هو الشخص أو اهليئة خالف البنك والذي يعطى التعليمات اآلمر -ب
  . هو الشخص أو اهليئة اليت يكتب الضمان ويعطى لصاحلهاملستفيد -جـ
  . البنك املصدر هو البنك الذي يصدر الضمان للمستفيد-د

  . البنك املصدر للتعليمات هو البنك الذي يعطي التعليمات لبنك آخر كي يصدر خطاب الضمان-هـ
 الذي خيطر بالضمان املستفيد بناء على تعليمات بنك مصدر تعهد على املبلغ بشرط أن يتحقق من صدق توقيع البنك املـصدر أو                        البنك املخطر أو املبلغ هو البنك      -و

  .teletransmissionصدق تبليغ رسالته 
  :3–املادة 

  .ناملستخدمة فيما بعد كل الوثائق املستخدمة يف تعهدات الضما" بوثيقة الضمان"يف تطبيق هذه املواد، يقصد 
  :4–املادة 

ومنفصلة عن العقد أو العقود اليت نركز عليها وال تعتد البنوك بأي طريقة هبذا العقد أو العقود أو ) هنائية(تعترب خطابات الضمان بطبيعتها تعهدات غري قابلة للرجوع فيها 
  .تلتزم هبا بغض النظر عن أي إشارة كانت مدرجة يف هذه اخلطابات إىل هذا العقد أو العقود

  :5–املادة 
ال جيوز للمستفيد بأي حال أن يتمسك بالعالقات التعاقدية القائمة بني البنوك أو بني اآلمر والبنك املصدر أو البنك املبلغ للتعليمات، وباملثل فإن اآلمر ال جيوز بأي حال         

  .ينه وبني املستفيدأن يتمسك بالعالقات التعاقدية القائمة بني البنوك أو بني املستفيد والبنك املصدر أو ب
  :6–املادة 

يف عمليات الضمان، فإن هذه الوسائل تعترب األداة الفعالة وال يرسل أي تأكيد بريـدي إال إذا                 ) تليترانسمشن(إذا استخدمت البنوك فيما بينها وسائل االتصال السريعة         
  .نص يف هذه الوسائل السريعة صراحة على أن األداة الفعالة سترسل بالربيد

ب يف اإلرسال السريع الذي يكون خاضعا هلذه القواعد أن ينص بوضوح على ان عملية الضمان ختضع لقواعد الئحة العمل بطلب الـضمانات والتعهـدات                          جي -ب
  .املوضوعة مبعرفة الغرفة التجارية الدولية

  
  : تبعات ومسئوليات البنوك–الفصل ب 

  :7–املادة 
  .تتأكد على أساس من مستندات الضمان وحدها ما إذا كانت يف ظاهرها تبدو مطابقة لبنود وشرط الضمانجيب على البنوك أن تفحص بعناية معقولة ل

  .جيب يف مستندات الضمان املقدمة كأساس للمطالبة أن تبدو يف ظاهرها مطابقة لبنود وشروط الضمان
  :8–املادة 

  .تندات املعنية إن كان، ويقرر ما إذا كان يدفع أو يرفض املطالبة يكون للبنك املصدر مدة معقولة لكي يفحص خالهلا املطالبة، واملس-أ
الذي وجه املطالبة بدون تأخري وبوسائل سريعة، وجيب أن يتـضمن هـذا   ) أو األطراف( إذا قرر البنك املصدر أن يرفض املطالبة فإن عليه أن خيطر بذلك الطرف  -ب

  .اإلخطار سبب أو أسباب الرفض
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در خطاب الضمان بناء على طلب من بنك آخر، ويدفع أو يوافق على أن يدفع مطالبات املستفيد اليت تبدو يف ظاهرها مطابقة لبنود وشروط  إذا كان بنك قد أص-جـ
 البنك مصدر التعليمات الواردة يف      الضمان، فإن هذا البنك يكون من حقه أن يسترد مبعرفة البنك الذي أصدر التعليمات وإمنا بشرط أن يوجه مطالبة باالسترداد باملطابقة لبنود تعهد                      

  .تعليماته
  . أو خبطاب- يقوم البنك املصدر بعمل إخطار أو يطالب البنك مصدر التعليمات خبصوص مطالبته تنفيذا للضمان بواسطة تليترانسمشن-د

 إذا كانت هذه املطالبة مطابقة للتعهد الوارد بالتعليمـات           يكون للبنك مصدر تعليمات مدة معقولة يفحص خالهلا  املطالبة الصادرة من البنك املصدر ويقرر ما                -هـ
  .املعطاة

  :9–املادة 
ال تتحمل البنوك أية تبعية أو مسئولية عن الشكل، أو الكفاية، أو الدقة، أو الصدق، أو التزييف، أو األثر القانوين املترتب على ماطلبات، أو املستندات اليت تقبل مـن                             

  .ام، او اخلاص الذي يتم فيها، أو عن حسن النية أو إمهال، أو االمتناع الصادر من أي طرف أو أطراف أيا كانوامستفيد، أو عن التقرير الع
  :10–املادة 

أو عن التـأخري أو     ال تتحمل البنوك أية تبعية أو مسؤولية عن النتائج املترتبة عن التأخري، أو ضياع أي ارسالية يف الطريق أو ضياع اخلطابات أو املطالبات أو املستندات                          
التلف أو أي اغالط أخرى تقع يف توصيل أي تليترانسمشن، وال تتحمل البنوك أي تبعية أو مسؤولية عن األغالط يف الترمجة أو تفسري املصطلحات الفنية وحتتفظ باحلق يف توصـيل                              

  .مصطلحات الضمان دون ترمجتها
  :11–املادة 

نتائج املترتبة على انقطاع أعماهلا املصرفية بقوة قاهرة، أو اإلضرابات أو احلرب األهلية دون العـصيان أو احلـروب أو أي                     ال تتحمل البنوك أي تبعة أو مسؤولية عن ال        
  .أسباب أخرى خارجة عن سلطاهنا أو عائق صناعي أيا كان

  :12–املادة 
ى مسؤولية اآلمر، وال تتحمل أية تبعية أو مسؤولية إذا مل تنفذ التعليمات كلها البنوك اليت تستخدم بنوكا أخرى بقصد تنفيذ تعليمات اآلمر، إمنا تقوم بذلك حلساب وعل

  .أو بعضها، حىت ولو كانت هي اليت تدخلت يف اختيار هذا البنك أو هذه البنوك
  : بنود وشروط الضمانات-الفصل جـ

  :13–املادة 
ا وتعديالهتا، جيب أن تكون كاملة وحمددة، وتفاديا للغلط وسوء الفهم فإنه جيب استبعاد كل               التعليمات اخلاصة بإصدار الضمانات وتعليمات تعديالهتا، والضمانات ذاهت       

  .تفصيل مبالغ فيه يف الضمان ذاته ويف تعديله
  :14–املادة 

  . بتكملة تنفيذ عقد أو أن تصلح عيوب التنفيذيقتصر التزام البنك الناشئ على الضمان على الناحية املالية حيث ال تقبل البنوك أي التزام بالتنفيذ العيين، مثال أن تقوم
  :15–املادة 

  .جيب أن تكون واضحة وحمددة الظروف اليت يلزم هبا البنك بدفع املطالبة أ املطالبات تنفيذا للضمان
  :16–املادة 

  .دمي مستند أو مستندات إىل البنك، مثال بانقضاء يوم معني يف تاريخ استالم املطالبات أو من تقindisputableجيب أن يكون انقضاء الضمان 
  :17–املادة 

  :ميكن أن ينص الضمان على أن تكون املطالبة إما
  . بناء على طلب مكتوب من املستفيد متضمنا تقريرا بأن خمالفة للعقد املسمى قد حصلت-أ
  . بناء على طلب مكتوب من املستفيد مؤيد مبستندات معينة-ب
عه هلذه الالئحة وكان يتطلب أن تكون املطالبة مبجرد الطلب وبدون أي تقرير أو مستند يدعمها فيعترب أنه صدر طبقا للفقرة                      وإذا صدر ضمان ونص فيه على خضو       -

  .عالية وتكون املطالبات طبقا هلا) أ(
  :18–املادة 

  .award يرتب الضمان أثره فعال منذ تاريخ إصداره للمستفيد إال إذا تضمن نصا اختياريا، مثال، أخطارا مكتوبا
  :19–املادة 

ال جياوز املبلغ اإلمجايل الذي يدفعه البنك املستفيد احلد األقصى املبني بالضمان وإن أمكن أن يكون أقل منه، مثال ذلك أن يتضمن الضمان نصا صرحيا أن ينخفض املبلغ 
  . معني إىل البنك املصدرمببلغ معني أو ميكن تعيينه يف تاريخ معني أو تواريخ معينة أو نظري تقدمي مستندات طرف

  :20–املادة 
خيفض املبلغ اإلمجايل الذي تدفعه البنوك تنفيذا للضمان مبقدار املدفوعات احلاصلة تنفيذا ملطالبة املستفيد، أو مبقدار التخفيض املنصوص عليه يف عبارات الـضمان، وإذا                        

  .الضمان ينقضيكانت هذه التخفيضات، او املدفوعات تغطى مبلغ الضمان بالكامل، فإن 
  :21–املادة 

والكلمات ذات املعىن املماثل تنطبق على أي تاريخ هنائي لعملية الـضمان،            " من"،  "إىل وقت "،  "حىت"،  "إىل"ما ملي ينص بوجه خاص على خالف ذلك، فإن كلمات           
  .ورتفهم على أهنا تستبعد التاريخ املذك" بعد"فإهنا تفهم على أهنا تشمل التاريخ املذكور، وكلمة 

  :22–املادة 
  .ما مل يتفق على غري ذلك بالكتابة فإن تكلفة فيما بني البنوك يف عمليات الضمان، بواسطة فوائد العمالت والتكلفات تقع على بنك اآلمر حلساب العميل اآلمر
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  :البنود والشروط:  مطالبة املستفيد-الفصل د
  :23–املادة 

  :بنود الضمان طبقا للنصوص اآلتيةللمستفيد أن يطالب املصدر بالدفع تنفيذا ل
 السابقة، وأن تسلم إىل البنك املصدر يف أو قبل انقـضاء            17 جيب أن تكون مطالبة املستفيد من الضمان يف الشكل املنصوص عليه الضمان، ولكن مع مراعاة املادة                  -أ

  .الضمان
التلكسات اليت يتسلمها البنك املصدر وال تتأخر عن واقعة انقضاء الضمان أو تاريخ انقضائه  جيب أن تكون املطالبة تنفيذا للضمان بالكتابة، وهذا يشمل الربقيات و         -ب

  .احملدد يف الضمان طبقا هلذه املواد
الفة للعملة اليت   خم) وتشمل الوحدة العمالت القابلة للتحويل وغريها من الطرق املعتمدة رمسيا كوسيلة حتويل           ( ال يدفع البنك املطالبة اليت تكون بعملة أو عمالت           -جـ

  .نص الضمان صراحة على الدفع هبا
 بـأن يـبني     – عند الـضرورة     – ما مل ينص على خالف ذلك يف عبارة الضمان، فإن دفع املطالبة يتم عادة يف حساب مصريف باسم املستفيد الذي يكون مكلفا                        -د

  .تفصيالت احلساب الذي يتم القيد فيه
  لضمان جيب أن خيطر اآلمر مبطالبة املستفيد بوسيلة سريعة البنك الذي كلف من آمر بإصدار ا-هـ
  . جتوز املطالبة اجلزئية من الضمان، ما مل ينص صراحة يف الضمان على خالف ذلك-و

  : نصوص انقضاء الضمان-الفصل هـ
  :24–املادة 

  .ر بعد االنقضاء كما هو منصوص عليه يف الضمانال يتحمل البنك املصدر بأي التزام جتاه املستفيد عن املطالبات اليت يتلقاها البنك املصد
  :25–املادة 

  .تاريخ معني أو واقعة معينة، فإن هذا التاريخ أو هذه الواقعة تفهم على أهنا االنقضاء كما نص عليه يف الضمان) أو عبارة مماثلة" (نافذ حىت"إذا نص يف الضمان على أنه 
  :26–املادة 

ضاء، بالذات، فإن تقدمي الوثائق املعينة يف الضمان للبنك، فإن الضمان ينقضي عند تاريخ االنقضاء أو واقعة االنقضاء أيهما حيل أوال مامل                      يف حاليت االنقضاء وواقعة االنق    
  .يرد يف الضمان غري ذلك

  :27–املادة 
قبل اصدرا ضمانا خاضعا هلـذه  –وارد يف الضمان فإن عليه إذا كان البنك خاضعا لنص صريح يف القانون أو إذا كانت لوائح البنك تتعارض مع نص خاص باالنقضاء              

 أن خيطر العميل اآلمر أو البنك الذي يصدر إليه التعليمات حسب األحوال هبذا التعارض ويطلب إليه تعليمات معدلة ليستطيع إصدار ضمان يتضمن نصا خاصا باالنقـضاء     -الالئحة
  .ملصرفيةيتفق مع املتطلبات الصرحية للقانون أو الالئحة ا

  :28–املادة 
  .ميكن إلغاء الضمان كتابة من جانب املستفيد بغض النظر عن بنود االنقضاء الواردة به

  :29–املادة 
 أيـضا  الرتول عن الضمان من جانب املستفيد للبنك املصدر أو للبنك الذي أعطى التعليمات أو للعميل اآلمر يعد دليال على أن الضمان قد ألغى بغض النظر عن الرتول    

  .عن تعديالت الضمان
  :30–املادة 

  .إذا ألغى الضمان أو انقضى طبقا لبنوده وشروطه فإن احتجازه الضمان ال خيول بذاته املستفيدين أو أي طرف آخر أية حقوق
  :31–املادة 

  .ات أو اآلمر بوسيلة سريعة ختلصه من التزامهمإذا انقضى التزام البنك املصدر للمستفيد من الضمان فيجب عليه أن خيطر البنك الذي أصدر اليه التعليم
  :32–املادة 

  .إذا مسحت البنوك فيما بينهما مبدد معني إلبقاء املطالبات فإن التزام البنك الذي أعطى التعليمات يستمر تنقضي هذه املادة، ما مل حيصل قبلها إلغاء أو ختل عن الضمان
  :33–املادة 

 الضمان أن ميد من أجله فإن ذلك ال يلقي على البنك املصدر أي التزام ما مل يكن البنك املصدر قد قبل هذا االلتـزام يف الـضمان                            إذا طلب املستفيد من البنك مصدر     
ن املستفيد ال يلقى هذا الـرفض      نفسه، أو وافق بطريقة أخرى على هذا املد مع البنك املصدر للتعليمات أو العميل اآلمر، وفيما عدا قيام هذا االلتزام، فإن رفض هذا الطلب املوجه م                         

 مطالبة لبنود الضمان ولكنه بني أنه يقبل امتدادا للضمان بدال من الدفع، وجيب على البنك املـصدر                  – بالدفع   -على البنك املصدر التزام بالدفع، ومع ذلك، إذا وجه املستفيد مطالبة          
  .لتعليمات اليت جيب أن تصله يف وقت معقولللضمان أن يستشري البنك معطى التعليمات أو العميل اآلمر طالبا ا

  :34–املادة 
إذا نص الضمان على تاريخ معني لالنقضاء وكان املصدر مغلقا متاما أو ال يعمل لكافة اخلدمات املصرفية فإن تاريخ اإللغاء يفترض أنه يقع يف اليوم األول التايل عنـدما                        

ه الظروف مىت استمر التزام البنك املصدر تنفيذا لالعتماد فإن التزام البنك مصدر التعليمات يستمر كذلك، وينطبق هذا الـنص                    يفتح البنك املصدر لكافة اخلدمات املصرفية، ويف هذ       
  .كذلك على انقضاء مدة املطالبة إذا تضمن الضمان كذلك نصا إضافيا هبذا املعىن
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CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE 
CNMA BANQUE SPA 

 

 
Introduction -I 

 
     Le financement du secteur agricole par la CNMA à travers le Plan National de 
Développement Agricole et l’octroi de crédit liés en nature s’est orienté principalement vers 
l’investissement avec l’acquisition d’équipements, plantation, réalisation d’ouvrages 

(chambre froide, bassin…..) ainsi que le financement de la campagne céréales.               
 

    Dans le cadre du lancement de nouveaux produits bancaires, le crédit à court terme 
classique s’avère incontournable pour la couverture des besoins en trésorerie des 
exploitations dont l’activité agricole est tributaire du cycle végétatif ou de production des 
spéculations et dont les recettes n’interviennent qu’en fin de campagne. Compte tenu du 
financement unilatéral de cette opération par la CNMA Banque Spa en l’absence de toute 

subvention de l’Etat ou contrôle des services du Ministère de l’Agriculture, il est primordial 
d’encadrer le circuit de financement afin d’éviter toute opération frauduleuse ou de 

détournement de l’objet du crédit et garantir ainsi des crédits causés. 
 

       A ce titre, le dispositif tient compte d’un certain nombre de paramètres et 
d’intervenants notamment les bureaux d’études à travers les contrôles sur site et les fournisseurs 

qui doivent intégrer le dispositif dans la transparence : 
 

- L’objet du financement étant limité à l’acquisition des intrants à savoir la semence, engrais, 
produits phytosanitaires…… ; 

 
- Détermination des zones géographiques potentielles liées aux spéculations visées ;  

 
- Identification des principaux fournisseurs régionaux ; 

 
- Déterminer des barèmes en établissant des fourchettes de prix pour les intrants et plafonner ainsi le 

crédit en limitant le financement à l’hectare selon la surface agricole à emblaver ; 
- Prendre Contact avec les fournisseurs, ces derniers doivent adhérer dans la mesure du possible au 

principe de livraison des intrants sur simple lettre d’engagement de paiement de la CNMA Banque 
et le cas échéant signer des conventions avec eux au niveau régional ; 

 
- Les visites sur site par le personnel de la banque sont déterminantes et le cas échéant faire appel 

aux bureaux d’étude pour le constat de la livraison des intrants conformément aux factures ainsi 
que le début des travaux de plantation sur site, ils devront viser les factures et délivrer des PV de 
constats et les déposer au niveau de nos agences pour règlement.   

Mise en Ouvre du Dispositif -II 

  11رقم:امللحق
    Les Crédits Développés 
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    La réussite de toute politique de crédit implique la mise en place d’une stratégie commerciale 
agressive en démarchant une plus vaste clientèle visant à collecter des ressources stables 

indispensables au financement.  
  Dans ce cadre, l’octroi de nouveaux types de financements à court terme constitue un maillon 

important dans notre stratégie, à ce titre, quatre principaux crédits de gestion  ont été mis en 
place à destination de la clientèle : 

1- le Crédit Vert 
2- Le Crédit d’exploitation élevage 
3- Le Découvert mobilisable (garanti par des biens immobiliers ou des valeurs financières de 

premier ordre) 
4- Avance sur titres Bons de caisse et Dépôts à terme (garanti  par un nantissement du titre) 

 
Le Crédit Vert 

 
Usage : il s’agit d’un crédit de campagne accordé aux agriculteurs dans les filières maraîchères (plein 
champ et sous serres) et les grandes cultures céréales destiné au financement des différents intrants 

(semences, engrais, produits phytosanitaires…) 
 

Bénéficiaires : Agriculteurs particuliers, EAI, EAC, fermes pilotes, Eurl et Sarl versées dans l’exploitation 
agricole…). 

 
Cote (montant) : La cote maximale est de 80 % des prévisions d’achat selon le plan de financement ou de 

trésorerie. 
 

Durée : fin de campagne (se référer aux fiches techniques spéculations en annexe) 
 

Tarif (taux) : 6,5 %(taux de base 4%+marge 2,5 %)  
  

Modalités de paiement : le règlement se fera par action sur la base des factures suivies du contrôle à 
posteriori par l’établissement d’un constat et service fait.  

 
Le Crédit d’exploitation 

Élevage 
 

Usage : destiné au financement des différents aliments pour engraissement et élevages (orge, maîs, 
aliments composés, tourteaux de soja, compléments minéraux vitaminisés...), ainsi que les traitements 

sanitaires pour grand et petit élevage  
 

Bénéficiaires : éleveurs bovins, éleveur ovins potentiels, aviculteurs, apiculteurs potentiel. 
Cote : La cote maximale est de 70 % des prévisions d’achat selon le plan de financement ou de trésorerie, 

avec versement préalable de l’apport personnel (réserve bloquante).  
Durée : période d’engraissement pour bovins et ovins (voir fiche techniques en annexes) sans dépasser 6 

mois maximum.  
 

Tarif :  7 % (taux de base 4 % + marge 3 %)   
Modalités de paiement : le règlement se fera sur la base des factures suivies du contrôle à posteriori par 

l’établissement d’un constat et service fait.  
Remboursement : principal et intérêts à échéance 

Le Découvert mobilisable 
 

Usage : crédit destiné au financement du cycle d’exploitation, charges de fonctionnement, stock de matière 
première et marchandises liées au processus de transformation ou de conditionnement,  (blé dur, blé tendre, 

olives, poudre de lait, lait cru, maïs, tourteaux de soja, fruits et légumes, poisson...). 
Bénéficiaires : les entreprises agroalimentaires (laiteries, huileries, conserveries, minoteries, unités de 
fabrication d’aliment de bétail, confiserie...), exploitations pêche/ressources halieutiques et quelques 

entreprises commerciales potentielles. 
Cote : la cote théorique est de un à trois mois d’achat maximum sans dépasser les 70 % par facture. 

Durée : la durée d’utilisation est de trois mois à une année, renouvelable à la demande. 
Tarif :  8 % (taux de base 4 % + marge 4 %) 

Modalités de paiement : règlement des dépenses et fournisseurs sur présentation de pièces justificatives 
(factures, cheques) suivi d’un contrôle et service fait. 
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Remboursement : remboursement principal et intérêts trimestriellement. 
Avance sur titres 

(Bons de caisse, DAT) 
Usage : c’est une avance en compte courant permettant de couvrir des besoins en trésorerie à court terme 

liés à l’activité d’une entreprise en contrepartie de dépôt auprès de nos guichets.  
Bénéficiaires : tout client déposant . 
Cote :   à hauteur de 50 % du titre     

Durée :  trois à douze mois maximum sans dépasser la durée du placement (échéance) 
Tarif : 6 % (taux de base 4% + marge 2 %) 

 
Modalités de paiement : règlement des dépenses par cheque ou virement sur la base de pièces 

justificatives (factures, décompte...). 
 

Remboursement : encaissement des intérêts trimestriellement. 
 

 ssiersConstitution et dépôt des do -1 
 

L’agriculteur sollicitant un crédit de campagne doit préalablement constituer un dossier 
qu’il devra déposer au niveau de l’agence (lieu d’implantation du projet), contenant les pièces 

suivantes :  
- Une demande de crédit (visée avec cachet) en mentionnant le montant de crédit sollicité ainsi que 

sa participation (part autofinancement). 
 

Cette demande doit être accompagnée d’un certains nombre de pièces selon le statut du demandeur : 
 

• Carte de Fellah/Eleveur délivrée par la chambre d’agriculture ; 
 

• Acte de propriété, Acte administratif, arrêté d’attribution (EAI-EAC) ; 
• Acte de location supérieur à cinq années ; 
• PV de désignation du gérant ou chef de groupe (notarié) pour les (EAC) ; 
• Statut pour les fermes pilotes, SARL, EURL ainsi que le PV de désignation des gérants ; 
• Registre de commerce pour les EURL ,SARL, SPA ; 
• Fiche signalétique délivrée par la chambre de l’agriculture ; 
• Attestation fiscale (extrait de rôle apuré) et parafiscale, attestation des domaines; 
• Etude technico-économique portant visa d’un bureau d’étude ou d’expertise ;  
• Trois (03) derniers bilans et TCR comptable ou fiscaux (entreprises, FP), plan detrésorerie ou plan 

de financement prévisionnel (agriculteurs) ; 
• Factures pro forma ; 
• Promesses et engagements de garanties ; 
• Attestation de non endettement et autorisation de consultation de la centrale des risques . 

Compte Rendu de visite sur site -2 
          Les demandeurs de crédit  ainsi que les éléments d’information relatifs à leur exploitation 
agricole ou entreprise doivent faire l’objet d’une visite sur site  pour confirmation de la véracité 

des déclarations. Cette  visite effectuée par le personnel de l’agence doit être sanctionnée par 
l’établissement d’un compte rendu versé au dossier.  Fixer un rendez vous avec le client pour la 

visite.  
 Etude et montage des dossiers de crédit-3 

 
 Au niveau agence1 -2 

          Les difficultés en matière de collecte de documents comptables (bilans, TCR, plan de financement…) 
indispensables à l’analyse du risque, est une spécificité du secteur agricole, néanmoins nous estimons que tout 

agriculteur demandeur de crédit doit se mettre en conformité avec certaines exigences bancaires en faisant appel à 
un bureau d’étude ou d’expertise comptable pour le montage financier de son dossier et permettre ainsi à sa banque 

d’apprécier le risque lié au financement de son projet. 
       L’agence par le biais de son comité de crédit local présidé part le chef d’agence regroupant 
le chargé du crédit et le chargé du recouvrement/contentieux doit procéder au contrôle de la 
conformité des dossiers, les vérifications d’usage portent sur les conditions d’éligibilité au crédit, 
les vraisemblances des renseignements obtenus et montants sollicités en prenant attache avec les 

fournisseurs locaux et la consultation de leurs barèmes.  
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      Une première analyse économique et financière du projet se traduit par une étude qui porte essentiellement sur : 

  
- La solvabilité ; 
- La possibilité de réalisation ;  
- La potentialité ; 
- La capacité de remboursement ;  
- Analyse des agrégats financiers et avis technique du responsable. 

  Cette étude doit être portée sur un document type « Fiche signalétique client » (en annexe) établi par l’agence qui 
reprendra tous les renseignements sur la demande de crédit comprenant l’identification du projet (montant, objet…), 
la consistance de l’exploitation ainsi que l’analyse du risque (étude économique et financière) sanctionnée par un 

avis technique conformément au manuel d’étude et de montage des crédit mis à la disposition des chefs d’agence. 
   Le traitement de cette demande ne doit pas excéder une quinzaine de jours (15), une fois 
finalisé, un dossier miroir accompagné de la fiche signalétique doit être transmis au Comité 

Régional de Crédit.  
2-2 Au niveau régional 

     

           Les dossiers miroirs sont acheminés par 
le chef d’agence qui les présentera à la Direction du 
Groupe Régional d’Exploitation pour une seconde 
appréciation sanctionnée par l’avis du Directeur 
du GRE porté sur le deuxième volet de la fiche 
signalétique client, faisant l’objet d’une 
transmission vers la Direction Générale pour 

décision. 

      En cas d’accord notifié, les Direction des 
GRE seront chargées de s’assurer  du recueil et la 
mise en place des garanties comme préalable à tout 
décaissement, veiller à la bonne application des 
procédures et le suivi des engagements au niveau 
des agences par la transmission de situation 

d’engagements mensuelles.    
2-3 Au niveau central 

      Les dossiers miroirs accompagnés de leurs fiches signalétiques relevant du pouvoir de décision du  Comité 
Central de Crédit, sont réceptionnés au niveau de la direction des engagements pour une dernière appréciation (étude 

et analyse). 
             Chaque réunion du comité central de crédit doit être sanctionnée par un Procès Verbal. L’accord d’octroi 
relatif aux demandes de crédit doit obligatoirement être matérialisé par une lettre d’autorisation de crédit signée par 
le président du comité en l’occurrence le Directeur Général, elle reprendra les conditions particulières du prêt ainsi 
que l’introduction de la notion de date limite d’utilisation du crédit octroyé à partir de laquelle aucun décaissement 

n’est  plus autorisé. Les chefs d’agence devront s’y conformer rigoureusement.  
2-2-1 Contenu de l’Autorisation de Crédit 

        L’autorisation de crédit qui est établie conformément aux dispositions relatives à l’objet de financement doit 
contenir les informations suivantes :   

- Organe de Décision : Structure ayant établi l’autorisation de crédit en l’occurrence le Comité de 
Crédit ; 

- Agence Domiciliataire : agence de domiciliation de l’emprunteur ; 
- Emprunteur : Nom Prénom/Raison Sociale, adresse complète, activité principale ; 
- RIB : numéro de compte courant qui doit abriter les décaissements et les remboursements ; 
- Nature du crédit : type de prêt ;  
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- Montant : montant du prêt ou du crédit autorisé ; 
- Date limite d’utilisation : Date jusqu'à laquelle les décaissements de fonds peuvent être effectués 

pour un même prêt. Nous avons fixé cette date à neuf mois (09) maximum à compter du début du 
cycle de production ; 

- Durée du crédit : c’est la durée allant du début à la fin de campagne ; 
- Différé partiel : période où le principal à rembourser  n’est pas exigible 
- Taux ou marge : c’est le taux d’intérêt bonifié ou non conformément aux dispositions prévues 

dans les conditions de banque  
Garanties : sûreté destinée à couvrir le prêt ; 

Observations : instructions complémentaires quant au suivi des crédits autorisés s’il y a lieu.    
2-2-2 Notification de l’Autorisation de Crédit 

 
           Le dossier de crédit relevant des prérogatives de la Direction Générale, à ce titre la 
notification s’effectue par l’envoi à l’agence de l’original de l’autorisation de crédit pour mise en 

place du crédit et d’une copie à la DRE pour le suivi, notamment en matière de garanties.  
3- Saisi de l’Autorisation de Crédit 

 
         L’autorisation de crédit reçu par l’agence doit servir au préalable à la saisie du 
dossier de prêt puis conservée dans le dossier client. Celle-ci doit obligatoirement faire l’objet 
d’une saisie au compte de prêt ou de crédit correspondant. Cette saisie doit être effectuée à partir 

du menu principal par le chef d’agence ou son intérimaire. 
Saisie des dossiers de crédit  -      4   

            La saisie des dossiers de crédit s’effectue sur la base des informations contenues dans 
l’autorisation de crédit. Préalablement à cette saisie, il y a lieu de s’assurer que les crédits 
accordés antérieurement au client n’enregistrent pas d’impayés (sauf autorisation exceptionnel 

ou rééchelonnement) sous l’entière 
responsabilité du chef d’agence. Sachant qu’en cas d’impayés, l’autorisation de crédit est suspendue et l’agence ne 
doit permettre aucune utilisation et doit saisir la Direction des Engagements en lui fournissant toutes les 

informations lui permettant de prendre la décision appropriée.  
ies exigéesGarant  -    5 

      Les garanties exigées pour assurer l’appréciation et la couverture des risques en matière 
d’octroi de crédit sont reprises comme suit  

:  
- Hypothèque du 1er rang sur les biens immeubles (terrain- construction) ;  
- Nantissement du matériel et équipement ; 
- Nantissement de titres (BDC- DAT) ;  
- Gage matériels de transport ;  
- Caution solidaire des indivisaires lorsque le prêt est accordé en faveur de l’un des indivisaires 

(expl : représentant EAC) ; 
- Reconnaissance de dette notariée ; 
- Subrogation sur Assurance Multirisque (obligatoire) ; 
- L’établissement et la signature des billets à ordre comportant le montant en principale augmenté 

des intérêts et taxes (obligatoire) ;  
Recueil des Garanti   Dans le cadre du présent dispositif et au vu des difficultés de 
constitution de garantie rencontrées principalement par notre clientèle versées dans le secteur 
agricole, nous avons lié le recueil des garanties au montant du prêt sollicité en fonction de 
l’évaluation du risque client (solvabilité, notoriété, étude…) au niveau de l’agence bancaire : 
Pour un crédit plafonné à cinq cent mille dinars (500 000,00 DA), nous 
recommandons le recueil de reconnaissances de dettes notariées et cautions 
solidaires comme couverture suffisante, toutefois selon l’appréciation du risque 
faite par le chef d’agence l’exigence de garanties plus importante n’est pas 

exclus. 
5 Pour les crédits supérieurs à cinq cent mille dinars (500 0000 DA), le recueil de sûretés réelles 

supplémentaires de type Nantissement et Hypothèque peut s’avérer indispensable. 
5-1  
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     L’établissement d’une reconnaissance de dette notariée, la signature de biذذذذذذذ ordre et la 
subrogation sur assurance multirisque restent obligatoires quelque soit le montant du prêt. Il y a lieu de 
préciser que la valeur de la garantie recueillie de type nantissement ou hypothèque (expertisée) doit couvrir le 

montant du prêt en principal et intérêts. 
5-2 Gestion des Garanties 

      Les garanties recueillies se répartissent en deux catégories. Les garanties dont le recueil doit être 
préalable au déblocage des fonds et qui constituent une réserve bloquante d’une part et les garanties ne 
constituant pas de réserves bloquantes, d’autre part. Ces dernières doivent néanmoins être constituées dans 

le mois qui suit le premier décaissement. 
      Le recueil des garanties quelque soit leur catégorie relève de la responsabilité du 
chef d’agence qui peut le cas échéant se faire assister par la Direction des Engagement et 

doit s’effectuer conformément aux dispositions réglementaires.      
      La Direction des Engagements est chargée du suivi du recueil des garanties. Ce suivi doit s ‘effectué sur pièces. 

Pour ce faire, les garanties une fois recueillies doivent être adressées par l’agence à la Direction des Engagements 
qui procède en collaboration avec la Direction des affaires juridiques au contrôle de leur conformité et accord. Cet 

accord qui est donné par écrit à l’agence constitue l’autorisation de déblocage fonds. En cas d’anomalie la Direction 
Générale prendra les dispositions nécessaires pour préserver les intérêts de la Banque.                 

6- Acceptation/Rejet du dossier par la banque 
        Toute demande de crédit doit être soit acceptée en partie ou en totalité, soit rejetée. L’acceptation ou le rejet 
sont notifiés à l’emprunteur par lettre entraînant dans un cas la poursuite des étapes de traitement du crédit, dans 

l’autre cas la mise du dossier en attente d’archivage (en annexe lettre d’acceptation/ou de refus).  
7- Signature de la Convention de Prêt 

        La notification au client d’une réponse positive entraîne l’établissement d’une convention 
de prêt (en annexe) en trois exemplaires après la levée des réserves bloquantes. Les trois 
exemplaires doivent être signés par l’emprunteur et le Chef d’agence et sont destinés :   

- Au client ; 
- A l’agence ; 
- A la Direction des Engagement pour être joint au dossier miroir. 

       Les dossiers de crédit ainsi que les conventions doivent présenter des numéros 
d’enregistrement distincts qui seront obligatoirement saisis sur UB lors de l’engagement : 

 
         Chaque numéro de dossier de crédit doit présenter dix positions comprenant  l’indice 

agence, la date, un numéro d’ordre : 
-   L’indice de l’agence sur trois positions; 

- L’année sur deux positions; 
- Un numéro d’ordre sur cinq positions.  

         Chaque numéro de convention comprend huit positions, l’année, le type de prêt, un numéro 
d’ordre : 

- L’année sur deux positions; 
- Le type de prêt sur deux positions, une table de correspondance par type de crédit 

est annexée à la présente circulaire ; 
- Quatre positions pour le numéro d’ordre. 

8- Intérêts et commission 
            Dans le cadre de financement à court terme (crédit de campagne), la commission 

d’engagement n’est pas de mise, toutefois en raison des charges résultant du dispositif mis en 
place, nous avons opté pour l’introduction d’une commission de gestion flat désignée « frais de 

dossier » que le client devra payer cash dès la signature de la convention de prêt (prélèvement 
par caisse ou débit du compte). Cette commission à été fixée à 1% sur le montant total du crédit 

et ne peut être inférieure à 5 000,00 DA. 
         Les intérêts seront calculés à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention de prêt (signature de la 
convention) et seront dû jusqu’au remboursement intégral et effectif du crédit par l’emprunteur . Le taux d’intérêt 

applicable au crédit de campagne sera le taux fixé par les conditions de banque en vigueur sauf bonification.  
9- Décaissement des fonds 

        En matière de financement le cheminement du dispositif s’oriente vers deux cas de figure : 
a- Règlement après service fait : ce scénario proche du dispositif PNDA parait complexe mais moins 

risqué et implique l’adhésion de l’ensemble des fournisseurs au principe de livraison préalable des 
intrants suivi du paiement après service fait, toutefois ce montage reste difficile à mettre en place 
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dans un laps de temps relativement court dans la mesure ou le financement envisagé par la CNMA 
Banque est unilatéral hors circuit PNDA.   

b-  Règlement avant service fait : ce cheminement classique en matière d’octroi de crédit implique le 
déblocage des fonds partiel ou total selon l’activité ou l’objet financé et consiste à créditer le 
compte courant du client pour permettre le règlement des dépenses liées à l’objet du prêt ou du 
crédit. C’est ce cas de figure qui a été adopté dans la mise en place du dispositif de crédit de 
campagne et que nous avons déroulé comme suit : 

Suivi de la destination du financement 1-9 
        le prêt est consenti pour la durée indiquée sur l’autorisation d’engagement, la  consommation du prêt doit se 
faire avant la date limite d’utilisation fixée dans les conditions d’octroi sauf prorogation de la Direction Générale. 

         Le chef d’agence afin d’assurer le suivi de la destination du financement, n’autorisera le déblocage des fonds 
qu’après avoir contrôlé les justificatifs présentés. Le contrôle des justificatifs consiste notamment pour le 

financement des agriculteurs à vérifier sur pièce et sur site par le personnel de la banque (chef d’agence, chargé du 
crédit…) et le cas échéant par le biais des bureaux d’étude conventionnés : 

- La régularité des factures et des prix appliqués ; 
- La conformité des travaux avec les décaissements en espèce ; 
- Le niveau des utilisations par rapport au plan de financement.  

        Chaque opération de règlement de facture pour le compte d’un fournisseur lié à une action 
réalisée par l’agriculteur doit faire l’objet d’une vérification sur site par le personnel agence ou 

d’une transmission au bureau d’étude qui devra se déplacer sur site pour constat et établir un 
service fait sous forme de procès verbal remis au chef d’agence pour être joint au dossier en 

attendant le règlement de l’action suivante.  
         Les règlements sur pièce justificative doivent être autorisés par le chef d’agence sur la base 

d’un ordre de paiement établi et visé par ses soins.   
          A la moindre anomalie signalée relevant de l’inexécution ou d’une réalisation incomplète 

de l’objet du crédit, sous la responsabilité du chef d’agence, tout nouveau décaissement devra 
être gelé jusqu’à levée de la réserve par l’emprunteur, dans le cas contraire la décision d’octroi 

sera automatiquement suspendu après consultation de la Direction des Engagement qui prendra 
les mesure appropriées afin de veiller aux intérêts de l’institution.  

          A l’effet de renforcer le suivi, la politique doit tendre à généraliser le paiement par virements ou cheque des 
dépenses liées à l’objet du prêt, les retraits en espèce devant demeurer l’exception.  

         L’utilisation d’une main d’oeuvre additionnelle pour certaines cultures ou pour la récolte 
étant admise, son paiement peut s’opérer en espèces. Il en est de même en matière de réalisation 
de certains travaux en régie (plantation), cependant dans ces deux cas le règlement en espèce ne 

se fera qu’après établissement de service fait.  
 

          Par ailleurs, l’étude du plan de financement doit permettre l’évaluation des dépenses à 
effectuer en espèces et de déterminer la part de ces dépenses que la banque pourra financer, 

sachant qu’en matière de crédit la part d’autofinancement de l’emprunteur doit être utilisée en 
priorité à cet effet. 

 Celle-ci doit être disponible préalablement à tout décaissement ou déblocage de fonds et peut 
revêtir deux formes : 

- Prise en charge par l’emprunteur sur ces propres fonds des dépenses en espèces telles qu’elles 
apparaissent dans le plan de financement. Dans ce cas l’utilisation de l’autofinancement par le 
client doit donner lieu à la production de justificatifs probants et à un constat sur terrain de 
l’utilisation des fonds. 

- Versement préalable à son compte courant d’une somme égale à la part d’autofinancement exigée. 
Les fonds ainsi versés lorsqu’ils ne sont pas affectés à une dépense précise doivent être destinés à 
la couverture des premières dépenses avant le déblocage du prêt qui prendra le relais. 

    Dans le cas ou les fonds versés sont affectés à la couverture d’une dépense précise, ils doivent demeurer bloqués 
jusqu’au moment du règlement de ces derniers. Au moment du décaissement qui doit s’effectué au fur et à mesure 

de la réalisation des travaux ou de l’acquisition des biens financés, les factures ou justificatifs y afférents doivent 
être présentés par l’emprunteur à l’appui de l’ordre de virement ou du cheque. 

    Après contrôle et si les justificatifs présentés sont probants, le chef d’agence fait signer à 
l’emprunteur pour la mobilisation du crédit un billet à ordre du montant des fonds à débloquer et 

procède au décaissement pour permettre l’exécution de l’ordre de virement ou l’établissement 
d’un cheque de banque en faveur du fournisseur. 
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9-2 Matérialisation des décaissements de fonds 

 
       Afin de matérialiser les créances de la banque et de conforter les actions en justice en cas de 

contentieux, les crédits consentis à la clientèle doivent donner lieu à la souscription d’effets de 
mobilisation par l’emprunteur. 

        En conséquence, préalablement à chaque paiement qu’il soit total ou partiel, l’agence établi un billet à ordre 
pour le montant à décaisser qu’elle fait souscrire à l’emprunteur. 

        Le montant du billet à faire souscrire à l’emprunteur doit correspondre au montant à décaisser qui lui-même 
doit correspondre au montant de la dépense présentée pour règlement. 

        Dans le cas d’un crédit de campagne, l’échéance du billet à ordre est d’un an maximum à partir de la date de 
décaissement selon le cycle végétatif des spéculations ou le cycle de production. L’échéance de tous les effets 

souscrits ne doit pas dépasser la fin de la campagne. 
10- Modalités de remboursement 

     Le remboursement du prêt se fera à terme échu, les paiements effectuée par l’emprunteur seront affectés comme 
suit : 

- En premier lieu au règlement de la commissions de gestion / engagement) ; 
- En second lieu, aux intérêts et pénalités courus sur le crédit et devenus exigible ; 
- En troisième lieu, en principal échu. 
    Tout retard dans le paiement des sommes dues par l’emprunteur entraînera sans mise en demeure et à titre de 

pénalité, le prélèvement d’une majoration de 2% sur le taux d’intérêt appliqué. 
es opérations de crédits court termeComptabilisation d -III 

 
Le schéma de comptabilisations des opérations de crédits comprend quatre  phases essentielles : 

 
                              I  –   L’engagement de financement 

                              II –  Prélèvement de la commission de gestion 
                              III – L’utilisation ou la consommation du crédit  

                              VI – Le remboursement du crédit    

A- Comptes d’Engagements Hors Bilan  
- 902 110  Engagements de financements /Céréalicultures 
- 902 111  Engagements de financements /Légumes secs 
- 902 112  Engagements de financements /Pommes de terre 
- 902 113  Engagements de financements /Tomate 
- 902 114  Engagements de financements /Autres cultures maraîchères 
- 902 115  Engagements de financements /Pheonicicultures 
- 902 116  Engagements de financements /Autres spéculations agricoles 
- 902 119  Contre partie engagements de financements /Crédit vert 
- 902 120  Engagements de financements /  Elevages bovins 
- 902 121  Engagements de financements /  Elevage ovin 
- 902 122  Engagements de financements /  Elevage avicole 
- 902 123  Engagements de financements /  Autres élevages 
- 902 129  Contre partie engagements de financements / Elevage 
- 902 100  Acceptation ou Engagements de payer 
- 902 109  Contre partie Acceptation ou Engagements de payer 
- 902 200  Engagements de financements /avances sur titres 
- 902 209 Contre partie Engagements de financements /avances sur titres 

Comptes de prêts  -B 
 

- 202 111  Crédit Vert / Céréalicultures 
- 202 112  Crédit Vert / Légumes secs 
- 202 113  Crédit Vert / Pommes de terre 
- 202 114  Crédit Vert / Tomate 
- 202 115  Crédit Vert / Autres cultures maraîchères 
- 202 116  Crédit vert  / Pheonicicultures 
- 202 117  Autres spéculations agricoles 
- 202 121  Elevage bovins 
- 202 122  Elevage ovins 
- 202 123  Elevage avicole 
- 202 124  Autres élevages 
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- 202 100  Avance en compte courant 
- 202 300  Avance sur titres                 

:Engagement de financement / Chapitre I                     
Sur la base  de l’autorisation de crédit, l’agence procède à l’engagement du dossier  par l’enregistrement   des 

opérations suivantes :  
: Crédit vert/ 1.I 

Céréalicultures/  Engagements de financements 110 902  : Débit 
                 ou 

             902 111  Engagements de financements /Légumes secs 
                 ou 

             902 112  Engagements de financements /Pommes de terre 
                 ou 

             902 113  Engagements de financements /Tomate  
                 ou 

             902 114  Engagements de financements /Autres cultures maraîchères  
                 ou 

             902 115  Engagements de financements /Pheonicicultures 
                 ou 

             902 116  Engagements de financements /Autres spéculations agricoles   
Crédit vert/Contre partie engagements de financements   902 119  : Crédit 

I.2/Crédit d’exploitation / élevage :  
Elevages bovins/    Engagements de financements 120 902   : Débit 

                 ou 
               902 121  Engagements de financements /  Elevage ovin 

                 ou 
               902 122  Engagements de financements /  Elevage avicole 

                 ou 
               902 123  Engagements de financements /  Autres élevages  

Elevages / Contre partie engagements de financements    902 129  : Crédit  
: Découvert mobilisable/3 .I  

            Acceptation ou Engagements de payer         902 100  : Débit 
Contre partie Acceptation ou Engagements de payer   902 109  : Crédit 

:  Avances sur titres/4 .I  
: avances sur titres/Engagements de financements   902 200  : Débit  
                                                          avances sur titres/Contre partie Engagements de financements  902 209 : Crédit

                                                    
 

Prélèvement de la commission de gestion/ Chapitre II   
 

       L’agence perçoit les frais de gestion sur étude de dossier augmenté de la TVA « si le client est assujetti », pour 
cela le client est tenu d’établir et de signer un ordre de virement pour le montant de la commission en TTC sur son 

compte (courant ou chèque) 
      Apres cela, l’agence enregistre les écritures suivantes :  

• Prélèvement de la commission de gestion 
Compte client    220  : Débit   

 Commissions de gestion crédit de campagne 981 702  : Crédit 
               341 110 TVA collectée 

Utilisation ou Consommation du Crédit/ Chapitre III  
 

             Au vu de la demande par le client du chèque de banque ou de l’ordre de virement sur son compte établit au 
profit de son fournisseur, l’agence  procède après avoir entamer les contrôles réglementés a l’établissement d’un 

ordre de paiement qui doit être signé par le chargé du crédit et bon pour exécution par le chef d’agence  
            Après cela, l’agence enregistre les écritures suivantes :      

: Désengagement de financement1 .III 
• Crédit vert : 

Crédit vert/  Contre partie engagements de financements 119 902     : Débit 
                        

xxxxx/x  Engagements de financements 11 902    : Crédit 
                  

• Crédit d’exploitation / élevage : 
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Elevages                                                                / Contre partie engagements de financements   902 129       :  Débit
                                            

xxxxx / x  Engagements de financements 902 12       : Crédit  
• Découvert mobilisable : 

Contre partie Acceptation ou Engagements de payer    902 109       :  Débit  
ayerAcceptation ou Engagements de p902 100          : Crédit  

• Avances sur titres : 
avances sur                                                           /  Contre partie Engagements de financements 209 902         :  Débit

                                              titres  
: avances sur titres/ de financements Engagements902 200           : Crédit 

III.2 Alimentation compte bénéficiaire   
• Crédit vert : 

Céréalicultures/   Crédit de campagne 111 202        : Débit 
                                                    ou 

                   202 112   Crédit de campagne / Légumes secs 
                                              ou 

                   202 113  Crédit de campagne / Pommes de terre 
                                                   ou 

                    202 114  Crédit de campagne / Tomate  
                                                     ou 

                    202 115   Crédit de campagne / Autres cultures maraîchères  
                                                    ou 

                   202 116   Crédit / Pheonicicultures 
                                                     ou 

                   202 117   Autres spéculations agricoles 
 

xxxx compte courant bénéficiaire   220110:  Crédit  
 
 

• Crédit d’exploitation / élevage  
  Elevages bovins121 202        : Débit 

                                                 ou 
                   202 122  Elevage ovin 
                                                   ou 

                    202 123 Elevage avicole 
                                                    ou 

                   202  124   Autres élevages 
                           

xxxx compte courant     220110: Crédit  
• Découvert mobilisable : 

Avance en compte courant                   202 100  : Débit  
xxxx compte courant     220 110: Crédit  

• Avances sur titres  
    Avance sur titres              202 300  : Débit   

xxxx compte courant     220 110: Crédit  
• Règlement Fournisseurs 

Le paiement pour compte se fait selon le mode opératoire existant, soit : 
- Par  chèque  
- Virement 

Chapitre VI / Remboursement du Crédit  
         La consommation ou l’utilisation totale de l’engagement induit nécessairement la réalisation du projet, a la 
tombée d’échéance le directeur d’agence vérifie que le compte courant du client permet le remboursement du 

principal ainsi que les intérêts et taxes.   
• Crédit vert : 

) intérêts+ principal (ent compte cli  220 110 : Débit  
) principal( compte de prêt 111/112/113/114/115/116//117 202  : Crédit 

               702 081 Intérêts sur crédit de campagne 
               341 110 TVA Collecté  

• Crédit d’exploitation / élevage : 
) intérêts+ principal (compte client    220 110 : Débit  
) principal(compte de prêt / 121/122/123/124 202   : Crédit 
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                702 081 Intérêts sur crédit de campagne 
                 341 110 TVA Collecté 

• Découvert mobilisable : 
)êtsintér+ principal (compte client      220 110 : Débit  
) principal( compte de prêt 100 202   : Crédit 

                702 081 Intérêts sur crédit de campagne 
          341 110 TVA Collectée  

• Avances sur titres : 
) intérêts+ principal (compte client   220 110 : Débit  
) cipalprin(compte de prêt    202 300  : Crédit 

          702 081 Intérêts sur crédit de campagne          341 110 TVA Collectée  
il y a , )compte non provisionné(Dans le cas ou l’échéance n’est pas honorée par le client :   NB

lieu d’appliquer la procédure de traitement des créances pré contentieuses qui vous parviendra en 
temps opportun. 

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Structure émettrice  
 

       Direction Générale 

Nature du texte 
 

Circulaire n°02 du 16/07/06  
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  ملخــص البحــث 

  التوظيف احلديث لعقد القرض يف اخلدمات البنكية

  - دراسة مقارنة -

حور الفصل األول حول مفهوم عقد القرض يف        لقد كانت دراسة هذا املوضوع وفق ثالثة فصول كان مت           

اللغة و االصطالح يف كل من الفقه و القانون  الوضعي و هو يعين يف مفهومه العام أن يعطى الغـري شـيئا مـن                         

األموال   اليت هتلك باالستعمال على أن يرد بدهلا بعد ذلك، مث بينت أدلة مشروعيته من الكتاب و السنة ، وكذا                      

انون الوضعي، كما وضحت أركانه من صيغة وعاقدان وحمل   وما يشترط فيه وكذا تناولـت                 مشروعيته يف الق  

شروط هذا العقد وأن أهم شرط فيه اعتبار أن أي زيادة مشروطة فيه هي من الربا احملرم شرعا ألن هـذا العقـد                       

و يف ما هـو خـارج عنـه         يتسم باإلرفاق فال جمال للزيادة فيه وسواء كانت هذه الزيادة يف ذات املال املقرض أ              

 - الفائدة –كاهلدية مثال هذا يف جانب الفقه اإلسالمي أما بالنسبة للقوانني الوضعية فهي تقر هذه الزيادة الربوية                 

  .وتنظمها بقوانني ضمانا حلمايتها 

كما مت حبث احلكم األصلي للقرض  بالنسبة لكل من املقرض و املقترض و ما قد يطرأ عليه من تغـريات              

رة فيه ومت أيضا بيان خصائص هذا العقد و من أمهها أنه عقد تربع ابتداء ومعاوضة انتهاء وصـنفت بعـض                     مؤث

  .الفوارق اليت متيزه عن بعض العقود املشاهبة له كالوديعة و العارية 

 عند رد الديون ونقلت فتوى - يف حالة التضخم–كذا قد متت اإلشارة إىل قضية الربط القياسي لألسعار      

  .ع الفقه اإلسالمي بعدم جواز ذلك وهو الرأي الذي ذهب إليه القانون الوضعي جمم

وختمت الفصل بالتوجه لبحث ماهية البنك واإلشارة إىل نبذة عن نشأته و تطوره وما هي أنواع البنوك                   

إلسـالمية  و اخلدمات اليت  تقدمها وبينت التشريع أو القانون الذي حيكمها وينظمها طبعا يف كل من البنـوك ا                  

  .والبنوك الربوية
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 ودائع واعتمادات   ن تنوعها م  ىأما الفصل الثاين فخصصته لطرح اجلانب التطبيقي للمعامالت البنكية عل           

  ... وقروض وغريها

وقد تعرضت فيه ملفهوم عقد الوديعة و اليت تعترب من عقود األمانات حبيث ال تنتقل ملكية الشيء املودع                    

لك فال ميلك التصرف فيه وال يضمنه تبعا لذلك إال إذا أضاعه بإمهال منه وإال تغـري                 للمودع لديه وكما هو كذ    

العقد وفق ما مت التعامل به فإذا كان الشيء املودع يهلك باالستعمال كالنقود و استعمله املودع لديه وهلك تغري                   

  .هذا العقد وأصبح عقد قرض  وأخذ أحكامه

يعرف بالوديعة البنكية و هي األموال اليت يودعها العمـالء لـدى            هذا وقد اشتق اسم الوديعة ليكون ما          

البنوك اليت تقوم بتنويع استخداماهتا وفق املدة و اهلدف الذي وضعت  ألجله  فتكونت عدة أشـكال منـها مت                     

  يف كل من البنوك اإلسالمية و البنوك الربوية مث أجريت خترجيا شـرعيا             -دراسة مقارنة -الوقوف عليها ودراستها  

  .اوآخر قانونيا لتفعيله يف هاته األخرية ومن مثة ختمته بوضع موازنة بينهم

كما قمت أيضا بدارسة فتح االعتماد و االعتماد املستندي وتطبيقاته يف كل من البنك اإلسالمي و البنك                   

قانونيـا     خترجيا شـرعيا وأخـر        - البنك الربوي  -  وأجريت لتطبيقه يف هذا األخري          -دراسة مقارنة –الربوي  

  .ووضعت موازنة بينهما بعد ذلك

  و البنـك     نهذا وقد درست عقد القرض وتطبيقاته يف البنك اإلسالمي الذي حيصره يف القرض احلـس                

 الذي توسع فيه نظرا العتماده كأحد أهم العمليات لديه  نظرا ملا يدره عليه من الفوائد                 - القرض الربوي  -الربوي

  .مع وضع موازنة بينهما

ريا ختمت البحث بالفصل الثالث حيث بينت أهم االنعكاسات اليت ختلفها التطبيقات السابقة  سواء               وأخ  

 ايف البنوك الربوية أو البنوك اإلسالمية وما توقع من آثار على املستوى الفردي أو االجتماعي أو االقتصادي وطبع                 

 للربا،وكلما كان األفراد يف مأمن من      عتصاد يرج  إن على األفراد أو اجملتمعات أو االق       ةمرد كل االنعكاسات السلبي   

  .الربا كلما ازدهرت جمتمعاهتم واقتصادهم فضال عن ارتقاء نفسياهتم وأخالقهم 
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  .وبعد هذا الفصل ختمت البحث خبامتة ضمنتها أهم النتائج اليت توصلت إليها تلتها بعض التوصيات

  وفق إىل سواء السبيلاملواهللا 
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Résumé de la thèse 
 
 

Utilisation contemporaine de l’acte de crédit dans les 
services bancaires. 
-étude  comparative- 

 
         L’étude de ce thème  a été basée   sur trois   chapitres  ,  le premier  

chapitre a été  porté sur le concept linguistique    et terminologique du crédit dans 
la jurisprudence et la lois  islamique  qui signifie en général qu’on livre  aux  autres 
quelque chose de fonds,qui se consomme par l’usage à charge pour le dernière de 
la rendre en équivalence par la suite,puis j’ai montré    sa légitimité dans le coran et 
sunna ainsi que dans les lois en vigueur ou j’ai  précise ses   supports représentés 
par la formule, les partenaire  et la nature des crédits ainsi que les condition  de 
celle-ci .  
         j’ai traité aussi les condition de crédit,dont la plus importants est 
l’interdiction légitime de toute majoration conditionnée (intérêt) qui  est considérée 
comme l’usure(el riba) ou toute autre  forme  apparentée(cadeaux,…),par contre 
cette majoration est organisée et protégée par les lois en viguere. 

             Par ailleurs, j’ai mis point sur  l’avis juridique sur le crédit et ses 
obligations pour les deux parties  et sur les changement qui peuvent survenir sur la 
crédibilité du crédit, en premier lieu, la particularité du crédit comme étant un acte 
 volontaire et bénévole au début et remboursable au dernier en  deuxième   lieu, les 
différences qui existent avec les autres actes de crédit similaires tel que dépôt en 
troisième lieu. 

           J’ai mis point aussi sur la question crédit- inflation et j’ai présenté 
l’avis de l’assemblé du FIKH islamique qui interdit toute majoration et les lois en 
vigueur rejoint cet avis. 
-  J’ai terminé ce chapitre par un historique sur les banques : création, évolution, 
différentes sorte  de banques,  services offerts aux clients par ces dernière et la 
législation qui les régit. en clôturant par une étude comparative. 
          Puis, j’ai réservé le deuxième chapitre, pour bien   élucider le coté   
pratique des opérations bancaires et ses diversités, entre autres dépôts, prêts, 
crédit…etc. 
          Ensuit  j’ai entamé le concept de dépôt qui est considéré comme acte  
de  la  propriété ne se transmet pas de l’un vers l’autre et que le dernier  n’a pas le 
droit de l’exploiter ou de donner garantie de rembourser en cas de perte 
involontaire sinon l’acte devient alors un crédit subira toutes les conséquences en 
rapport .c’est aussi le cas   d’un dépôts qui se consomme par l’usage(les argents 
par exemple) de cette notion s’est dérivée les services bancaires prenant son aspect 
et représenté par des  fonts   déposés  par les clients auprès les banques qui leurs 
utilisent dans différentes usages selon des délais et des buts fixé auparavant , 
prenant plusieurs modèles de dépôt qui ont été étudie de façon   comparative   entre 
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les banques islamiques et les banques d’usure en  ressortissant un avis législatif et 
un avis juridique , tout en donnant  une comparaison entre les deux avis . 
           J’ai également étudié l’ouverture de dépôt et le crédit documentaire  
et  leurs  applications dans   chacune  des deux banques –étude comparative-. 
           Puis j’ai élaboré  les deux avis –islamique et juridique –avec une 
étude comparative- entre les  deux. 
          A la fin de ce chapitre j’ai établie une étude  sur l’acte de crédit et ses  
applications  d’une part  dans les banques islamiques qu’il limite  par le bon   
crédit (el Hassan=sans intérêt) , et d’ autre part dans les banques  traditionnelles 
qui  adoptent les  intérêts comme une  base par laquelle elles subissent une  large 
extension du fait de ses rendement,avec   une étude comparative . 
           Enfin, j’ai terminé cette thèse  dans  le troisième chapitre en montrant 
les conséquences engendrées par les présidents applications que ce soit dans les 
banques islamiques ou traditionnelles et les impacts sur les individus, la société, 
l’économie.    En fait ces graves conséquences sont issues de l’usure (el-reba).Par 
comparaison,j’ai conclu que plus que  les  gents sont éloignés et épargnés de 
l’usure plus qu’ils réalisent une ascension dans leurs  niveau de vie que   se   soit 
matérielle ou  spirituelle  
          Après ce chapitre , J’ai terminé la recherche par une conclusion dans 
laquelle   j’ai inclus  les résultats les plus  importants de ma thèse suivi de quelques 
recommandations. 

 
 
Et Dieu est le  conciliateur à la bonne  manière 
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Summary of the study 
 

The new employment for the loan contract in the banking-services 
- comparative study- 

          The study of this theme was based on three chapters; the first chapter was 
centered on the concept of a loan in the language and terminology in each of the 
Islamic jurisprudence and law, which means in general, that one  gives others 
something from the funds, which will be amortized and then restored. I have 
showed evidence of legitimacy from Koran and Sunna, as well as its legitimacy in 
the positive law. I have explained its supports as formula, two concluding and the 
place, and it requires, as well as the conditions of this contract and that the most 
important requirement when considering that any conditional increase in it, are 
usury, which is religiously prohibited because this contract is characterized by its 
kindness, so no reason for the increase and whether this increase is in money-
lender or outside it as a gift for example. This is in Islamic jurisprudence but for 
the positive law they recognize this increase ( usury-interest) and regulate it with 
laws to ensure their protection. 
        The original judgment of the loan was also probed for each of the lender and 
the borrower, and what may happen upon it as sever changes. 
The description of the characteristics of this contract was accomplished especially 
the fact that is a contribution contract starting and opposition ending, and was 
classified some differences that distinguish it from some contracts similar to it like 
the trust and bare. 
        An indication was elaborated on the question of the price index link -in the 
case of inflation- when debts are paid back. I have transferred the fatwa of the 
Islamic jurisprudence Academy that does not allow this issue, and this is the view 
of positive law. 
        I have finished this chapter by studying the bank with a summary on its origin 
and evolution and what types of banks and the services provided by it, I have 
shown the legislation, or law, which govern and regulate it, of course, in each of 
the Islamic banks and usury banks. 
        Chapter 2 was attributed to clear the applied side of bank dealings on the 
diversity of deposits, credits, loans and so on... 
        In this chapter I have mentioned the concept of the consignment contract, 
which is one of the deposit contracts so that the ownership of the deposit cannot be 
transferred to the depositor, this last has not, as well, the free act or the guarantee 
on it, only if carelessly wasting it, otherwise the contract will be changed, 
according to the transaction, If the deposit thing is decimating use as money and 
used by the depositor, the contract will be changed and became a loan, taking its 
laws. 
        The name of the deposit is known to be the bank deposit, which is the funds 
deposited by customers at banks, which will be used variously according to the 
terms and its object.  Several forms of the kind have been identified and studied - 
comparative study-in both the Islamic banks and usury banks 
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         I have also studied the opened credit and documentary credit and applications 
in each of the Islamic Bank and usury Bank - a comparative study- then held an 
elaboration in jurisprudence and another positive law to be activated in usury 
banks and conclude a balance between them. 
         It was also examined the loan applications in the Islamic Bank, which is 
limited in the pretty loan, and this application in the usury banks- usury loan-, 
which are expanded with the adoption of this contract, one of its most important 
processes, because of the benefits, with a balance between the two. 
         Finally the search was ended in the third chapter in which I have showed that 
the most important repercussions behind previous applications in both usury banks 
or Islamic banks and expected effects on the individual level, the social or 
economic system, of course, because of all the negative repercussions on 
individuals, communities or the economy due to usury. It was concluded that 
whenever individuals immune from usury whenever flourished communities and 
economy as well as upgrade their mentalities and morals. 
        After this chapter, I have finished the research by a conclusion in which I 
have included the most important research findings, followed by some 
recommendations. 

 
                   And God is the conciliator to the right way. 

 
 
 
 
 
 

  


