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املقدمة



احلمــد	هلل	رب	العاملــني،	والصــاة	والســام	علــى	أشــرف	األنبيــاء	واملرســلني،	ســيدنا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	أجمعــني،	وبعــد..

يعمــل	مصــرف	الســام	–	البحريــن	)املصــرف(	كمصــرف	إســامي	مبوجــب	ترخيــص	صــادر	
مــن	مصــرف	البحريــن	املركــزي.	ويوفــر	املصــرف	لعمائــه	مجموعــة	شــاملة	مــن	املنتجــات	
واخلدمــات	املاليــة	املبتكــرة	واملتميــزة	التــي	تتوافــق	مــع	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســامية،	
وذلــك	مــن	خــال	شــبكته	الواســعة	مــن	الفــروع	وأجهــزة	الصــراف	اآللــي	التــي	تعتمــد	علــى	
أرقــى	التكنولوجيــا	املتطــورة،	مبــا	يفــي	باالحتياجــات	املصرفيــة	املتنوعــة.	وباإلضافــة	إلــى	
ــة	للشــركات،	وخدمــات	 ــة	لألفــراد،	يوفــر	املصــرف	اخلدمــات	املصرفي اخلدمــات	املصرفي

مصرفيــة	خاصــة،	وخدمــات	االســتثمار،	واخلزينــة	ونحوهــا.	

إن	املصــرف	يُقــدر	ثقــة	املتعاملــني	بــه	ويــرى	ضــرورة	توعيتهــم	عــن	املنتجــات	واألنشــطة	
ــة	يف	إدارة	التنســيق	 ــون	بهــا	مــع	املصــرف.	لذلــك	قــررت	إدارة	املصــرف	متمثل ــي	يتعامل الت
والتنفيــذ	الشــرعي	تأليــف	هــذا	الكتيــب	الــذي	يشــتمل	علــى	أهــم	املبــادئ	والهيــاكل	الشــرعية	
التــي	تعتمــد	عليهــا	منتجــات	وأنشــطة	املصــرف	رغبــًة	منــه	أن	يســتفيد	منــه	املتعاملــون.	لــذا	
يشــرفنا	إهــداء	هــذا	الكتيــب	الفريــد	مــن	نوعــه	جلميــع	املتعاملــني	وموظفــي	مصــرف	الســام	

لتثقيفهــم	وتنويرهــم	باملنتجــات	التــي	يســتخدمها	املصــرف.

د.	محمد	برهان	أربونا
رئيس	إدارة	التنسيق	والتنفيذ	الشرعي



1
منتجات	اخلدمات	

املصرفية
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املنتج التسلسل
احلساب	اجلاري	 1/1

احلســاب	اجلــاري	يكيــف	علــى	أنــه	قــرض	بــدون	أي	احتســاب	للفوائــد
ويخــدم	عمــاء	اخلدمــات	املصرفيــة	لألفــراد	يف	إدارة	أموالهم	اليومية. تعريفه

التجاريــة	 املعامــات	 إجــراء	 لغــرض	 اســتخدام	هــذا	احلســاب	 يتــم	
ــداع	وســحب	 ــل	إي ــل	العمــاء،	ويســتطيع	العمي ــن	قب وإدارة	الســيولة	م
األمــوال	عــن	طريــق	الشــيك	يف	أي	وقــت،	وجميــع	األمــوال	التــي	يف	
ــت	الظــروف،	ألنهــا	يف	 ــا	مصــرف	الســام	مهمــا	كان احلســاب	يضمنه

حكــم	القــروض	للمصــرف.

 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	عمــاء	املعامــات	النقديــة	وإيــداع	الشــيكات	
اليوميــة	الذيــن	يرغبــون	يف	تواجــد	النقــد	بشــكل	مســتقر	يف	حســاباتهم.

الفئة	
املستهدفة

كول	أكونت 2/1

هــو	حســاب	مضاربــة	مؤقتــة	أي	محــددة	املدة،	ويخــدم	عماء	اخلدمات	
املصرفيــة	لألفــراد	وعمــاء	اخلدمــات	املصرفيــة	اخلاصــة	والشــركات	
ــاح	مــن	خــال	 ــة	األجــل	مــع	جنــي	األرب يف	إدارة	وحفــظ	األمــوال	طويل
اســتثمار	هــذه	األمــوال	مــن	قبــل	املصــرف	علــى	أســاس	املضاربــة،	
ويســتطيع	العميــل	الســحب	منــه	يف	أي	وقــت،	أي	تقليــل	رأس	مــال	
ــى	أســاس	معــدل	يومــي	يحــدد	 ــح	عل ــة	ويســتحق	العمــاء	الرب املضارب

ــة. ــى	أســاس	أوزان	معين عل

تعريفه

هــذا	احلســاب	مخصــص	للعمــاء	الذيــن	تكــون	نســبة	التوفيــر	لديهــم	
عاليــة	جــًدا	نســبًيا	)1000	دينــار	بحرينــي	أو	أكثــر(	وفتــرة	االدخــار	
طويلــة،	ويرغبــون	يف	حتقيــق	عائــد	علــى	اســتثماراتهم	اإلدخاريــة.

الفئة	
املستهدفة

1-	احلسابات	املصرفية
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حسابات	التوفير 3/1

يخــدم	عمــاء	اخلدمــات	 املــدة	 هــو	حســاب	مضاربــة	غيــر	مؤقتــة	
املصرفيــة	لألفــراد	يف	إدارة	وحفــظ	األمــوال	قصيــرة	األجــل	مــع	جنــي	
األربــاح	لألمــوال	التــي	يســتثمرها	املصــرف	ويســتطيع	العميــل	الســحب	
يف	أي	وقــت،	كمــا	أن	جميــع	حســابات	الودائــع	غيــر	املقيــدة	مبــدة	
تــدار	عــن	طريــق	املضاربــة	بحيــث	يتصــرف	املصــرف	بصفتــه	مضارًبــا	

ــال. ــاب	م ــم	أرب ــع	بصفته وأصحــاب	الودائ

تعريفه

هــي	عاقــة	إدارة	األمــوال	بــني	صاحــب	احلســاب	)العميــل(	وبــني	املديــر	
ــل(	يســمح	 )مصــرف	الســام(.	حتــت	هــذا	العقــد،	فــإن	املــودع	)العمي
للمصــرف	باســتثمار	أموالــه	يف	أي	مشــروع	يحقــق	عوائــًدا،	علــى	أن	
االســتثمار	غيــر	مضمــون		العوائــد	ولكــن	يعتمــد	علــى	األداء	الفعلــي	
حملفظــة	أو	أنشــطة	املضاربــة	ويتــم	تقاســم	الربــح	احملقــق	وفًقــا	للنســبة	
املتفــق	عليهــا	ســابًقا	وتكــون	اخلســائر	جميعهــا	على	رب	املــال	)العميل(.	
وبصفــة	املصــرف	مصرًفــا	يعمــل	وفــق	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	فإنــه	ال	
يضمــن	الربــح	املتوقــع	وال	رأس	املــال	ولكــن	هنــاك	بعــض	املعاييــر	التــي	
ــح،	 ــدل	الرب ــل	احتياطــي	مع ــف	مــن	هــذه	املخاطــر،	مث ــت	للتخفي ُوضع
واحتياطــي	مخاطــر	االســتثمار	وغيرهــا	مــن	التدابيــر،	منهــا	مــا	جتيــز	
للمصــرف	أن	يتنــازل	عــن	جــزء	مــن	ربحــه	لصالــح	العميــل	يف	حــاالت	
اإلســامية	 الدوليــة	 معاييــر	احملاســبة	 هــو	موجــود	يف	 كمــا	 معينــة	
الصــادرة	مــن	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســامية	
)AAOIFI(.	ويف	بعــض	الــدول	مثــل	مملكــة	البحرين،	فإن	البنك	املركزي	
يفــرض	مســاهمة	علــى	جميــع	البنــوك	يف	صنــدوق	التضامــن	للحــد	مــن	
هــذه	املخاطــر	بحيــث	يتــم	تعويــض	العمــاء	مــن	هــذا	الصنــدوق	إذا	
خســر	املصــرف	وال	يقــدر	علــى	ســداد	ودائــع	العمــاء	ويســمى	»صنــدوق	

ضمــان	الودائــع«.

 استخداماته
/غرضه

هــذا	احلســاب	مخصــص	للعمــاء	الذيــن	تكــون	نســبة	التوفيــر	لديهــم	
ضئيلــة	نســبًيا	)20	دينــار	بحرينــي	أو	أكثــر	ولكــن	دون	1000	دينــار	

ــرة. ــدة	قصي ــر	يكــون	لشــهر	واحــد	فقــط	أو	مل ــي(	والتوفي بحرين
الفئة	

املستهدفة

1-	احلسابات	املصرفية	)تتمة(
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1-	احلسابات	املصرفية	)تتمة(

حساب	دانات 4/1

يخــدم	عمــاء	اخلدمــات	 املــدة	 هــو	حســاب	مضاربــة	غيــر	مؤقتــة	
املصرفيــة	لألفــراد	يف	إدارة	وحفــظ	األمــوال	قصيــرة	األجــل	مــع	جنــي	
األربــاح	علــى	هــذه	الودائــع	ويســتطيع	العميــل	الســحب	مــن	احلســاب	يف	
أي	وقــت	مــن	خــال	أي	فــرع	مــن	فــروع	املصــرف،	أي	ال	يوفــر	لصاحــب	
هــذا	احلســاب	أدوات	الســحب	األخــرى،	مثــل	بطاقــة	الســحب	اآللــي.

تعريفه

هــي	عاقــة	إدارة	األمــوال	بــني	صاحــب	احلســاب	)العميــل(	وبــني	املديــر	
ــل(	يســمح	 )مصــرف	الســام(.	حتــت	هــذا	العقــد،	فــإن	املــودع	)العمي
للمصــرف	باســتثمار	أموالــه	يف	أي	مشــروع	يحقــق	عوائــًدا،	علــى	أن	
االســتثمار	غيــر	مضمــون		العوائــد	ولكــن	يعتمــد	علــى	األداء	الفعلــي	
حملفظــة	أو	أنشــطة	املضاربــة	ويتــم	تقاســم	الربــح	احملقــق	وفًقــا	للنســبة	
املتفــق	عليهــا	ســابًقا	وتكــون	اخلســائر	جميعهــا	على	رب	املــال	)العميل(.	
ــا	يعمــل	وفــق	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	فإنــه	 وبصفــة	املصــرف	مصرًف
ال	يضمــن	الربــح	املتوقــع	وال	رأس	املــال	ولكــن	هنــاك	بعــض	املعاييــر	
املعينــة	التــي	ُوضعــت	للتخفيــف	مــن	هــذه	املخاطــر	مثــل	احتياطــي	معدل	
الربــح،	واحتياطــي	مخاطــر	االســتثمار	وغيرهــا	مــن	التدابيــر،	منهــا	مــا	
جتيــز	للمصــرف	أن	يتنــازل	عــن	جــزء	مــن	ربحــه	لصالــح	العميــل	كمــا	
هــو	موجــود	يف	معاييــر	احملاســبة	الدوليــة	اإلســامية	الصــادرة	مــن	
	.)AAOIFI(	اإلســامية	املاليــة	للمؤسســات	واملراجعــة	احملاســبة	هيئــة
ويف	بعــض	الــدول،	فــإن	البنــك	املركــزي	يفــرض	مســاهمة	علــى	جميــع	
البنــوك	يف	صنــدوق	التضامــن	للحــد	مــن	هــذه	املخاطــر	بحيــث	يتــم	
تعويــض	العمــاء	مــن	هــذا	الصنــدوق	إذا	خســر	املصــرف	بحيــث	ال	
يقــدر	علــى	ســداد	ودائــع	العمــاء	ويســمى	»صنــدوق	ضمــان	الودائــع«.	
ويتميــز	هــذا	احلســاب	بإجــراء	ســحوبات	الفــوز	بجائــزة،	حيــث	إن	
العميــل	يــودع	يف	هــذا	احلســاب	مبلًغــا	ميّكنــه	مــن	الدخــول	يف	الســحب	
الــدوري	للفــوز	بجائــزة	نقديــة	أو	عينيــة	أو	نحوهــا	بحســب	الشــروط	وال	
تكــون	هــذه	اجلوائــز	مــن	أمــوال	أو	أربــاح	املودعــني،	بــل	هــي	مــن	أمــوال	

أو	أربــاح	املســاهمني.

 استخداماته
/غرضه
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هــذا	املنتــج	مخصــص	لترغيــب	املجتمــع	علــى	اإلدخــار	وترســيخ	ثقافــة	
ــر	 ــن	تكــون	نســبة	التوفي اإلدخــار	للمســتقبل،	ويســتهدف	العمــاء	الذي
لديهــم	ضئيلــة	نســبًيا	)20	دينــار	بحرينــي	أو	أكثــر(	والتوفيــر	يكــون	

لشــهر	واحــد	فقــط	أو	ملــدة	قصيــرة.

الفئة	
املستهدفة

الوكالة	والوكالة	باالستثمار 5/1

	 الوكالــة:	إنابــة	اإلنســان	غيــره	فيمــا	يقبــل	النيابــة،	وهــي	مشــروعة.	أ.
وهــي	أداة	إدارة	األمــوال	برســوم،	كمــا	أنهــا	أداة	إدارة	مخاطــر	
األداء	ومخاطــر	عــدم	موافقــة	الســلعة	للمواصفــات	حيــث	يتحمــل	
الوكيــل	)العميــل(	ذلــك	إذا	اختــار	غيــر	كــفء	للشــراء	منــه	نيابــة	عــن	

املــوكل	)املصــرف(.	
الوكالــة	باالســتثمار:	هــي	إنابــة	الشــخص	غيــره	لتنميــة	مالــه	بأجــرة	ب.	

أو	بغيــر	أجــرة.	

تعريفه

وهــي	مــن	املنتجــات	املســتخدمة	يف	متويــل	التجــارة	واســتثمار	احملافــظ	
ونحوهــا	بأجــر	مــع	حافــز	إذا	جتــاوز	الربــح	حــًدا	معيًنــا.	وهــو	أداة	تنمية	
الودائــع	االســتثمارية	بشــتى	أنواعهــا،	ويتميــز	هــذا	املنتــج	مبرونتــه	يف	
حتديــد	نســبة	األربــاح	لــكل	فئــة	بحســب	حجــم	مبلــغ	االســتثمار	ومــدة	
ــن	العمــاء	والشــركات	 ــع	م ــب	الودائ ــا	يســتخدم	يف	جل االســتثمار،	كم
املتعاملــني	 أو	 اســتراتيجية	 عاقــات	 معهــا	 للمصــرف	 يكــون	 التــي	

احلساســني	واملولعــني	بنســبة	عائــد	يف	حــدود	معــني.

1/5/1: )ودائع الوكالة(:
لتلبيــة	 لألفــراد	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 خلدمــة	 تســتخدم	
احتياجاتهــم	االســتثمارية	ســواء	كانــت	متوســطة	أو	طويلــة	األجــل.

 استخداماته
/غرضه

1-	احلسابات	املصرفية	)تتمة(
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1-	احلسابات	املصرفية	)تتمة(

1/1/5/1: الودائع الثابتة )وديعة الوكالة(:
ــه	املســئولية	 ــًا	علي ــه	وكي ــج،	فــإن	املصــرف	بصفت ــى	هــذا	املنت ــاء	عل بن
يف	التأكــد	مــن	أن	األمــوال	املودعــة	مــن	قبــل	العميــل	مت	اســتثمارها	
يف	منتجــات	وأعمــال	وأنشــطة	شــرعية	حتقــق	ربًحــا	أو	عائــًدا	مجزًيــا.	
والعوائــد	ليســت	مضمونــة	بشــكل	قاطــع	مــن	قبــل	املصــرف،	بــل	تعتمــد	
علــى	أداء	املنتجــات	واألعمــال	واألنشــطة	الشــرعية	التــي	مت	االســتثمار	
فيهــا.	ويكــون	للعميــل	احلــق	يف	أن	يقــرر	مــا	إذا	كان	يرغــب	يف	اســتام	
األصــل	والربــح	املتوقــع	عنــد	االســتحقاق،	أو	األصــل	عنــد	االســتحقاق	
والربــح	املتوقــع	شــهرًيا،	أو	األصــل	عنــد	االســتحقاق	والربــح	املتوقــع	يف	

تاريــخ	اإليــداع	)دفــع	الربــح	مقدًمــا	يف	احلســاب(.
وميكــن	فســخ	عقــد	االســتثمار	واســترداد	الوديعــة	قبــل	األوان	)قبــل	
تاريــخ	االســتحقاق(	مــع	اســتحقاق	مبلــغ	ثابــت	تعويًضــا	للبنــك	بســبب	
ــام	 ــاح	املســتحقة	لألي الفســخ	واســترداد	الوديعــة	مبكــًرا	مــع	دفــع	األرب
ولفتــرات	 التوفيــر	 حســاب	 ربــح	 مبعــدل	 أو	 بانخفــاض	 املنقضيــة	
االســتثمارات	الاحقــة	وبعــد	انتهــاء	فتــرة	االســتثمار	املتفــق	عليهــا	يف	
ــة	العميــل	يف	االســتمرار،	فــإن	املصــرف	مطالــب	 العقــد	الســابق	ورغب
بإبــاغ	العميــل	بالربــح	املتوقــع	يف	املســتقبل	إذا	توقــع	اختافــه	عــن	
ــه	 نســبة	الربــح	املتوقــع	املبدئــي	املتفــق	عليهــا	والــذي	تبــني	أنــه	الميكن
حتقيقــه،	وينــص	العقــد	علــى	أنــه	إذا	لــم	يقــم	املصــرف	بإبــاغ	العميــل	
بذلــك،	فإنــه	ملــزم	بســداد	الربــح	املبدئــي	املتوقــع	املتفــق	عليــه،	ويعتمــد	
ــادئ	 ــل	املصــرف	حتــت	مب ــن	قب ــدة	م ــة	معتم ــى	معادل ــح	عل ــع	الرب توزي
مصرفيــة	إســامية	غيــر	مضمونــة	للربــح	املتوقــع	أو	رأس	املــال،	ولكــن	
ــل	 ــن	هــذه	املخاطــر،	مث ــف	م ــر	املوضوعــة	للتخفي ــاك	بعــض	املعايي هن

احتياطــي	معــدل	الربــح،	احتياطــي	مخاطــر	االســتثمار.	

 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	مخصــص	للعمــاء	الذيــن	تكــون	نســبة	التوفيــر	لديهــم	
عاليــة	نســبًيا	)500	دينــار	بحرينــي	أو	أكثــر(	والتوفيــر	يكــون	ألكثــر	مــن	

ــة. ــدة	طويل 6	أشــهر	أو	مل
الفئة	

املستهدفة
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2/1/5/1: الوكالة العادية:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وهــو	منتــج	ميّكــن	العميــل	
تاريــخ	اســتحقاقها.	ومــن	 املتوقعــة	يف	 مــن	احلصــول	علــى	األربــاح	

اســتخداماتها:

1/2/1/5/1:  وكالة إيزي:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وهــو	منتــج	ميّكــن	العميــل	

مــن	احلصــول	علــى	أرباحــه	املتوقعــة	نقــداً	كل	شــهر.

2/2/1/5/1: وكالة بالس:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وهــو	منتــج	ميّكــن	العميــل	
ــغ	 ــى	املبل ــة	واملســتحقة	عل ــاح	املتوقع ــى	األرب مــن	احلصــول	مســبقاً	عل
ــح	النهائــي. ــه	مــن	الرب ــم	تعديل ــى	احلســاب(،	ويت ــاح	عل كامــًا	)األرب

3/2/1/5/1: وكالة طيب:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وبنــاء	علــى	هــذا	املنتــج	
األربــاح	 توزيــع	 وســيتم	 شــهرياً	 د.ب	 	50 بقيمــة	 العميــل	 سيســاهم	

املتوقعــة	علــى	املبلــغ	املدخــر	يف	نهايــة	فتــرة	الوكالــة.

الفئة	
املستهدفة

1-	احلسابات	املصرفية	)تتمة(
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2-	البطاقات

بطاقة	االئتمان	)جوان( 1/2

ملنحهــم	 لألفــراد	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
التســهيات	االئتمانيــة،	وبطاقــات	جــوان	االئتمانيــة	تعتمــد	علــى	رســوم	
اخلدمــة	)هيكلــة	الرســوم(.	وتعتمــد	رســوم	اخلدمــة	الشــهرية	علــى	
نــوع	البطاقــة	وال	يفــرض	علــى	اســتخدام	البطاقــة	أي	فوائــد	ربويــة	
أو	تكاليــف	مخفيــة،	فالعميــل	ســيدفع	فقــط	الرســوم	الســنوية	التــي	
ــم	فــرض	 ــى	12	شــهًرا،	ويكــون	الدفــع	بأقســاط	شــهرية،	ويت تقســم	عل
رســوم	اخلدمــة	فقــط	يف	احلــاالت	التــي	يدفــع	فيهــا	العميــل	احلــد	
األدنــى	للمبلــغ	املســتحق	مــن	الــدورة	الســابقة	أو	ال	يدفــع	أي	شــيء	مــن	
الرصيــد	املســتحق	للــدورة	الســابقة	)أي	أن	رســوم	اخلدمــة	ســتكون	
صفــًرا	يف	حالــة	عــدم	اســتخدام	البطاقــة	أو	يف	حالــة	دفــع	العميــل	
املبلــغ	املســتخدم	بالكامــل	قبــل	صــدور	كشــف	احلســاب(.	ويتــم	حســاب	
ــة	 ــي	للســنة	للبطاقــة	املعني رســوم	اخلدمــة	املســتحقة	مــن	الرســم	الكل
بطريقــة	حســابية	حتــدد	بنســبة	مئويــة	مــن	مجمــوع	املبلــغ	املســتحق	
للــدورة	الســابقة.	فــإذا	كانــت	رســوم	اخلدمــة	التــي	مت	حســابها	أعلــى	
فيحصــل	 للبطاقــة،	 االســتخدامات	 عــدد	 أو	 املســتخدم	 املبلــغ	 مــن	
العميــل	علــى	تخفيــض	لكــي	يتناســب	الرســوم	املســتحقة	للمصــرف	
بحجــم	اخلدمــة	للمبلــغ	الباقــي	يف	ذمــة	العميــل.		ومــن	املمكــن	أن	يكــون	
الســحب	النقــدي	بالبطاقــة	االئتمانيــة	مــن	أي	صــراف	آلــي	يف	العالــم	
مــع	تطبيــق	مبــدأ	رســوم	اخلدمــة،	أو	الســحب	مــن	الصــراف	اآللــي	
ــذ	 ــر	قرًضــا	إذا	مت	تنفي ــدون	رســوم	خدمــة؛	ألن	هــذا	يعتب للمصــرف	ب

ــة	مــن	املصــرف	نفســه. املعامل

تعريفه

وتســتخدم	هــذه	البطاقــة	القتنــاء	اخلدمــات	وشــراء	الســلع	وســحب	
والبطاقــة	 الذهبيــة،	 البطاقــة	 البطاقــة:	 هــذه	 أمثلــة	 ومــن	 النقــود،	
اخلدمــات	 لعمــاء	 خاصــة	 وهــي	 	infinite وبطاقــة	 الباتينيــة،	

اخلاصــة. املصرفيــة	

 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	العمــاء	ذوي	الدخــل	الشــهري	املســتقر،	وموظفي	
اإلدارة	الوســطى	أو	العليــا.	كمــا	ميكــن	أن	يســتفيد	منــه	املوظفــون	مــن	

.B & C	فئــة
الفئة	

املستهدفة
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بطاقة	الدفع	املسبق 2/2

هــي	عبــارة	عــن	بطاقــة	يقــوم	مالكهــا	بشــحنها	مببلــغ	معــني	مــن	املــال	
ــغ	فيقــوم	بإعــادة	 ويقــوم	بالشــراء	والدفــع	منهــا	حتــى	ينتهــي	ذلــك	املبل
شــحنها	مــرة	أخــرى،	ولذلــك	تختلــف	هــذه	البطاقة	عــن	بطاقة	الصراف	

اآللــي	التــي	تكــون	مرتبطــة	بحســاب	دائــم.
تعريفه

وتســتخدم	هــذه	البطاقــة	للحصــول	علــى	اخلدمــات	أو	الســحب	بعمات	
.EURو	GBPو	USDو	BHD	:مثل	مختلفة

 استخداماته
/غرضه

2-	البطاقات	)تتمة(
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الوساطة	يف	التأمني	التكافلي 3

هــو	منتــج	يقدمــه	املصــرف	للعمــاء	الذيــن	يتمولــون	القتنــاء	العقــارات	
أو	الســيارات	أو	الراغبــني	يف	الســفر	وغيرهــا	للحفــاظ	علــى	هــذه	
املمتلــكات	ألهليهــم	يف	حالــة	الوفــاة	حيــث	تدفــع	شــركة	التأمــني	قيمــة	
العقــار	أو	الســيارة	وتبقــى	للورثــة،	ويتوســط	املصــرف	للحصــول	علــى	

ــة. التأمــني	بأســعار	متدني

تعريفه

3-	الوساطة	يف	التأمني	التكافلي



2
 منتجات	متويل
األفراد
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املنتج التسلسل
املرابحة 1/2

هــي	بيــع	املؤسســة	إلــى	عميلهــا	)اآلمــر	بالشــراء(	ســلعة	بزيــادة	محــددة	
ــح	املرابحــة(	يف	 ــادة	)رب ــك	الزي ــد	تل ــى	ثمنهــا	أو	تكلفتهــا	بعــد	حتدي عل
الوعــد	وتســمى	املرابحــة	املصرفيــة	لتمييزهــا	عــن	املرابحــة	العاديــة	
وتقتــرن	املرابحــة	املصرفيــة	بتأجيــل	الثمــن	مــع	أن	هــذا	التأجيــل	ليــس	
ــع	 ــذ	يقتصــر	البائ ــا،	وحينئ ــة		أيًض ــاك	مرابحــة	حال ــا،	فهن ــن	لوازمه م

علــى	الربــح	األصلــي	دون	مقابــل	األجــل.

تعريفه

يتــم	اســتخدام	املرابحــة	يف	متويــل	شــراء	املســاكن	والســلع	وغيرهــا	
ــي	تســتخدم	للتمويــات	 مــن	اآلالت	اجلاهــزة،	وهــي	مــن	املنتجــات	الت
قصيــرة	األجــل	نظــًرا	إلــى	مخاطــر	االئتمــان	التــي	تتمثــل	يف	التأخــر	يف	
الســداد	مــع	عــدم	أحقيــة	املصــرف	يف	فــرض	أي	رســوم	تأخيــر.	ومــن	

أمثلــة	ذلــك:

 استخداماته
/غرضه

1/1/2: »مرابحة األصول«: 
األجــل	 قصيــرة	 التمويــات	 يف	 اســتخدامه	 يتــم	 غالًبــا	 املنتــج	 هــذا	
لألراضــي	البيضــاء	أو	املنــازل	اجلاهــزة،	بحيــث	يقــوم	مصــرف	الســام	
ــل(	بشــراء	عقــار	مــن	املالــك	)طــرف	 )بعــد	الوعــد	بالشــراء	مــن	العمي
ثالــث(	وبيعــه	مجــدًدا	للعميــل	بثمــن	يدفــع	علــى	أقســاط	شــهرية،	ويكــون	
الربــح	محــدًدا	وثابًتــا	وغيــر	قابــل	للتغييــر،	ونظــًرا	لطبيعــة	هامش	الربح	
الثابــت	يتــم	تقــدمي	هــذا	املنتــج	علــى	املــدى	القصيــر.	ويف	حالــة	املماطلة	
أو	طلــب	العميــل	إعــادة	اجلدولــة	ســيتحول	هــذا	املنتــج	إلــى	منتــج	آخــر	

يســمى	»البيــع	وإعــادة	االيجــار«.

2/1/2: مرابحة السيارات )موتوري(:
هــذا	املنتــج	يخــدم	عمــاء	اخلدمــات	املصرفيــة	لألفــراد	الذيــن	يرغبــون	
يف	اقتنــاء	الســيارات،	ويتــم	بيعهــا	لهــم	بالتكلفــة	زائــًدا	نســبة	ربــح	بعــد	
متلــك	املصــرف	لهــا،	وهــو	مــا	يســمى	باملرابحــة	لآلمــر	بالشــراء	أو	
املرابحــة	املصرفيــة	ويتــم	تنفيــذ	هــذا	املنتــج	بتعهــد	املتعامــل	بشــراء	
الســيارة	مبوجــب	)الوعــد	بالشــراء(	مــن	املصــرف	بعــد	أن	يتملكهــا	
املصــرف	مــن	تاجــر	الســيارات.	ويدفــع	املتعامــل	عنــد	أو	يف	فتــرة	الوعــد

2-	منتجات	متويل	األفراد
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2-	منتجات		متويل	األفراد	)تتمة(

بالشــراء	مبلًغــا	يعــرف	بهامــش	اجلديــة	يف	حســابه	لــدى	املصــرف	
للتعويــض	عــن	الضــرر	الفعلــي	بســبب	إعــادة	بيــع	الســيارة	عنــد	إخــال	
العميــل	بوعــده.	ومبوجــب	تســلم	الوعــد	بالشــراء	وهامــش	اجلديــة	فــإن	
املصــرف	يشــتري	الســيارة	باســمه	مــن	املصــدر	أو	البائــع	ثم	يقــوم	ببيعها	
للمتعامــل	مــع	هامــش	ربــح.	ويكــون	مبلــغ	الشــراء	)املكــون	مــن	األصــل	
والربــح(	علــى	أقســاط	شــهرية	بحســب	اتفــاق	املتعامــل	واملصــرف،	
وتســجل	الســيارة	باســم	املتعامــل	واملصــرف	علًمــا	بــأن	ظهــور	اســم	
املصــرف	علــى	وثيقــة	التســجيل	أو	امللكيــة	إمنــا	هــو	لغــرض	الرهــن	
ــج	 ــح	يف	هــذا	املنت ــدل	الرب ــل.	ومع ــو	العمي ــك	األساســي	ه ــط	واملال فق
ثابــت،	والثمــن،	املكــون	مــن	األصــل	والتكلفــة،	ال	ميكــن	تغييــره	حتــى	يف	
حالــة	التخلــف	عــن	الســداد	حيــث	إن	مبــادئ	املصرفيــة	اإلســامية	ال	
تســمح	بتغييــر	ثمــن	الشــراء	املتفــق	عليــه	بعــد	ثبوتــه	يف	الذمــة؛	ألن	ذلــك	

يــؤدي	إلــى	القــرض	بفائــدة.

 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	العمــاء	ذوي	الدخــل	الشــهري	املســتقر،	وموظفي	
اإلدارة	الوســطى	أو	العليــا.	كمــا	ميكــن	أن	يســتفيد	منــه	املوظفــون	مــن	

.B & C	فئــة
الفئة	

املستهدفة

اإلجارة 2/2

هــي	عقــد	يــراد	بــه	متليــك	منفعــة	مشــروعة	معلومــة	ملــدة	معلومــة	
معلــوم. مشــروع	 بعــوض	

واإلجــارة	هــي	أجنــع	الصيــغ	الشــرعية	يف	متويــل	العقــارات	واملســاكن	
مــع	حــق	املصــرف	يف	تغييــر	األجــرة	عنــد	طلــب	العميــل	إعــادة	اجلدولــة،	
فيجــوز	للمصــرف	تغييــر	األجــرة	بنــاء	علــى	املــدة	اجلديــدة	وحجــم	

ــل. التموي

تعريفه
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2-	منتجات		متويل	األفراد	)تتمة(

1/2/2: إجارة األعيان )املساكن ونحوها( )داري(:
هــذا	املنتــج	يخــدم	عمــاء	اخلدمــات	املصرفيــة	لألفــراد	الذيــن	يرغبــون	
يف	شــراء	العقــارات.	وهنــاك	عــدد	مــن	العقــود	لهــذا	النــوع	مــن	املنتــج	
ــار	العميــل.	وهــو	 ــل	و	خي ــات	التموي ــى	طبيعــة	متطلب والــذي	يعتمــد	عل
منتــج	يجــوز	فيــه	تغييــر	األجــرة	للفتــرات	الاحقــة،	أي	أن	عقــد	اإلجــارة	
أكثــر	مرونــة	مــن	غيــره	مــن	أنــواع	التمويــل	بحيــث	أن	شــروط	الســداد	
)أقســاط	شــهرية(	ميكــن	تغييرهــا	يف	أي	وقــت	خــال	مــدة	التمويــل،	ألن	

األجــرة	تتغيــر	مــع	مــرور	الوقــت،	ومــن	أمثلتهــا	مــا	يلــي:

1/1/2/2: اإلجارة املنتهية بالتمليك: 
وهــي	إجــارة	يقتــرن	بهــا	الوعــد	بتمليــك	العــني	املؤجــرة	إلــى	املســتأجر	

يف	نهايــة	مــدة	اإلجــارة	أو	يف	أثنائهــا.
وطلبــات	 للتأجيــر	 والقابلــة	 اجلاهــزة	 لألصــول	 تكــون	 الغالــب	 ويف	

التمويــل	طويــل	األجــل.	وبنــاء	علــى	هــذا	املنتــج	يتــم	اآلتــي:
	 يشــتري	املصــرف	العقــار	مــن	املالــك	)طــرف	ثالــث(،	ســواء	كان	أرًضا	أ.

أو	منــزاًل	ويقــوم	بتأجيــره	علــى	العميــل	بأقســاط	شــهرية	ويكــون	
ــًكا،	ويتعهــد	املصــرف	 ــه	مال العقــار	مســجًا	باســم	املصــرف	بصفت
بتحويــل	ملكيــة	هــذا	العقــار	للعميــل	بعــد	االنتهــاء	مــن	ســداد	جميــع	

األقســاط	بعقــد	هبــة	أو	بيــع	بثمــن	رمــزي	ومبســتند	جديــد.
يشــتري	املصــرف	العقــار	مــن	املالــك	)العميــل(،	ســواء	كان	أرًضــا	ب.	

أو	منــزاًل	ويقــوم	بتأجيــره	علــى	العميــل	بأقســاط	شــهرية	ويكــون	
العقــار	مســجًا	باســم	املصــرف	بصفتــه	مالــًكا	أو	يبقــى	مســجًا	
باســم	العميــل	بصفتــه	وكيــًا،	ويتعهــد	املصــرف	بتحويــل	ملكيــة	هــذا	
العقــار	للعميــل	بعــد	االنتهــاء	مــن	ســداد	جميــع	األقســاط	بعقــد	هبــة	
أو	بيــع	بثمــن	رمــزي	ومبســتند	جديــد	علــى	أن	رســوم	تســجيل	العقــار	
هــي	التــي	تقــرر	مــا	إذا	كان	ســيتم	تســجيل	امللكيــة		يف	البدايــة	باســم	
املؤسســة	املاليــة	املمولــة	أم	يبقــى	العقــار	مســجل	باســم	العميــل	أمانة	
مــع	ســند	ضــد	يضمــن	حــق	املصــرف.	يف	بعــض	الــدول	التــي	تقــدم	
فيهــا	املصــارف	اإلســامية	هــذا	املنتــج	يتــم	فــرض	رســوم	تســجيل	

للعقــار	مــرة	واحــدة	فقــط	أي	يف	التاريــخ	الــذي	يتــم	فيــه	نقــل	

 استخداماته
/غرضه
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2-	منتجات		متويل	األفراد	)تتمة(

امللكيــة	إلــى	العميــل	لتجنــب	الضريبــة	املضاعفــة.	ويســجل	املصــرف	
العقــار	باســمه	لغــرض	الضمــان	وبذلــك	فإنــه	ال	يتــم	فــرض	رســوم	
التســجيل	علــى	العميــل	يف	حالــة	تســجيل	العقــار	باســم	املصــرف،	
وذلــك	لغــرض	تســهيل	االجــراءات	وجعلهــا	سلســة	لصالــح	العميــل،	
علــى	أن	العميــل	يدفــع	رســوم	التســجيل	يف	تاريــخ	نقــل	امللكيــة	لــه.
ويحــق	للعميــل	يف	أي	وقــت	خــال	فتــرة	اإليجــار	كمــا	مت	بيانــه	ســابًقا	
إنهــاء	عقــد	اإليجــار	بتقــدمي	طلــب	للمصــرف	لبيــع	العقــار	لــه،	وعــادة	
ــي	يف	 ــن	األساســي	الباق ــع	يف	هــذه	احلــال	هــو	الثم ــن	البي ــون	ثم مايك

حينــه	مــع	جــزء	معــني	مــن	األجــرة	املتبقيــة.	

2/1/2/2: اإلجارة املوصوفة يف الذمة واالستصناع:
هــي	الصيغــة	التــي	تكــون	فيهــا	املنفعــة	املعقــود	عليهــا	ديًنــا	متعلًقــا	بذمــة	
ــو	إذا	اســتأجر	ســيارةً	ذات	أوصــاف	محــددة	للركــوب	أو	 املؤجــر،	كمــا	ل
احلمــل،	ونحــو	ذلــك	يف	تاريــخ	يلــي	العقــد.	وقــد	ســميت	)إجــارة	الذمــة(	
نظــًرا	لتعلــق	املنفعــة	املعقــود	عليهــا	بذمــة	املؤجر،	ال	بعني	محــددٍة	بذاتها.
ويســتخدم	هــذا	املنتــج	لتوفيــر	الســيولة	للمصــرف	الســتخدامها	يف	
العمــاء	 لتمويــل	 يُســتخدم	 أي	 للعميــل،	 غيــر	موجــود	 أصــل	 توفيــر	
للحصــول	علــى	الســكن	أو	تطويــر	أو	تصنيــع	مــا	ميكــن	تأجيــره	إجــارًة	
موصوفــًة	بالذمــة	ويحصــل	املصــرف	علــى	أقســاط	اإلجــارة	قبــل		إنشــاء	

ــني	وتســليمها. الع

3/1/2/2: االستصناع والتأجير للعقارات حتت اإلنشاء:
	يتــم	تطبيــق	االســتصناع	و	منتــج	التأجيــر	التمويلــي	يف	التمويــل	طويــل	
األجــل	علــى	العقــارات،	فيتــم	إنشــاء	العقــار	بتمويــل	مــن	املصــرف	علــى	
أســاس	اتفــاق	محــدد	مســبًقا	مــع	العميــل	عــن	طريــق	االســتصناع	ومــن	
ــب	عقــد	اإلنشــاء	مــع	 ــوم	بترتي ــل	أن	يق ــب	املصــرف	مــن	العمي ــم	يطل ث
املطــور	بصفتــه	مشــرًفا	ومراقًبــا	علــى	مراحــل	االنشــاء	وال	يتــم	الدفــع	
للمطــور	إال	إذا	كان	العميــل	راضًيــا	عــن	العمــل،	وعنــد	االنتهــاء	مــن	
البنــاء	يتــم	تأجيــر	العقــار	للعميــل	إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك	ويتعــني	علــى	

العميــل	دفــع	األصــل	وعنصــر	الربــح	)األجــرة	املتغيــرة(.

 استخداماته
/غرضه
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2-	منتجات		متويل	األفراد	)تتمة(

4/1/2/2: املشاركة املتناقصة والتأجير: 
هــذا	املنتــج	يُســتخدم	لتمويــل	العمــاء	الذيــن	ميتلكــون	أراضــي	كبيــرة	
ــون	 ميكــن	تقدميهــا	كلهــا	أو	جــزٍء	منهــا	كــرأس	مــال	املشــاركة	أو	يرغب
يف	متلــك	عقــارات	ميلكــون	جــزًء	مــن	ثمنهــا	ويطلبــون	متويــًا	مــن	
املصــرف	للجــزء	الباقــي،	فيدخــل	املصــرف	يف	مشــاركة	مــع	العميــل	
ــوب(	أو	 ــغ	املطل ــل	جــزًء	مــن	املبل يف	شــراء	عقــار	)حيــث	ســيدفع	العمي
تطويــر	أرض.	وملكيــة	كل	طــرف	تعتمــد	علــى	مســاهمة	كل	واحــد	منهــم	
يف	مجمــوع	قيمــة	األصــول.	ويف	حالــة	تطويــر	أرض	فــإن	مســاهمة	
العميــل	هــي	األرض	ومســاهمة	املصــرف	ســتكون	التمويــل	املطلــوب	
ــت	احملــدد	 ــل	ســيُدفع	يف	الوق ــن	أن	التموي ــد	م ــر	األرض،	وللتأك لتطوي
فــإن	املصــرف	ســيطلب	مــن	العميــل	التوقيــع	علــى	عقــد	بيــع	الوحــدات	
ابتــداًء	وأنــه	مســتعد	لشــراء	جــزء	مــن	العقــار	ودفــع	الثمــن	املتفــق	عليــه	
شــهرًيا،	وقــد	يكــون	أيًضــا	علــى	أســاس	تأجيــر	الوحــدات	)عقــد	إيجــار	
مشــترك(.	ويف	كل	تاريــخ	دفــع	ألقســاط	البيــع	أو	اإليجــار	المتــاك	
الوحــدات	مــن	املصــرف،	تنخفــض	ملكيــة	املصــرف	بالتدريــج	وتزيــد	

ــة. ــة	كامل ــل	العقــار	ملكي ــك	العمي ــى	يتمل ــل	حت ــة	العمي ملكي

 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	قطاعــات	مختلفــة	مــن	املجتمــع	فعلــى	ســبيل	
املثــال	ال	احلصــر،	يســتخدم	لتمويــل	املوظفــني	ذوي	العمــل	املضمــون		
والدخــل	العالــي	واملتوســط	ويشــترط	أن	يكــون	الدخــل	كاٍف	وقابــل	
للتصــرف	حتــى	يتمكــن	مــن	دفــع	أقســاط	اإليجــار	للتملــك	بــداًل	مــن	دفــع	
األجــرة	لعقــار	ال	يتملكــه	يف	النهايــة،	كمــا	يشــترط	للتمويــل	بهــذا	املنتــج	
وجــود	دخــل	شــهري	كاٍف	للعميــل	لتغطيــة	نفقــات	املعيشــة	الشــخصية.

الفئة	
املستهدفة

5/1/2/2: البيع وإعادة التأجير: 
لتلبيــة	 لألفــراد	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
احتياجاتهــم	إلــى	الســيولة	ويعتمــد	علــى	شــراء	أي	أصــول	ملموســة	
وقابلــة	للتأجيــر	مــن	العميــل	و	تأجيرهــا	مــرة	أخــرى	عليــه،	ويتــم	تقييــد	
ثمــن	البيــع	يف	حســاب	العمــاء	الســتخدامه	يف	تلبيــة	حاجاتهــم،	ويُقــدم	
هــذا	املنتــج	يف	حالــة	عــدم	اســتيفاء	املتعامــل	ملتطلبــات	منتــج	الســيولة	

النقديــة	)التــورق(.

 استخداماته
/غرضه
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2-	منتجات		متويل	األفراد	)تتمة(

وتكــون	األجــرة	يف	هــذا	املنتــج	ثابتــة	وال	ميكــن	تغييرهــا	حتــى	يف	حالــة	
التخلــف	عــن	الســداد،		حيــث	إن	مبــادئ	املصرفيــة	اإلســامية	ال	تســمح	
بتغييــر	األجــرة	املتفــق	عليهــا	بعــد	ثبوتهــا	يف	الذمــة،	ألن	ذلــك	يــؤدي	إلــى	

القــرض	بفائــدة	أو	مبــدأ	»أنظرنــي	أزدك«،	املمنــوع	شــرًعا.

هــذا	املنتــج	يســتهدف	العمــاء	ذوي	الدخــل	الشــهري	املســتقر،	وموظفي	
اإلدارة	الوســطى	أو	العليــا.	كمــا	ميكــن	أن	يســتفيد	منــه	املوظفــون	مــن	

.B & C	فئــة
الفئة	

املستهدفة
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2-	منتجات		متويل	األفراد	)تتمة(

تيسير	)تورق(،	لتوفير	السيولة	النقدية 3/2

هــو	عبــارة	عــن	شــراء	ســلعة	بثمــن	آجــل	مســاومة	أو	مرابحــة	ثــم	بيعهــا	
إلــى	غيــر	مــن	اشــتريت	منــه	للحصــول	علــى	النقــد	بثمــن	حــاٍل. تعريفه	

يســتخدم	التــورق	كثيــًرا	يف	توفيــر	الســيولة	لألفــراد	واملؤسســات.	وهــذا	
املنتــج	يُعــرض	لعمــاء	اخلدمــات	املصرفيــة	لألفــراد	لتلبيــة	احتياجاتهــم	
ــة	 ــم	باملنتجــات	األخــرى،	وعملي ــن	متويله ــا	ال	ميك ــى	الســيولة	عندم إل
هــذا	املنتــج	تعتمــد	علــى	شــراء	املصــرف	لســلعة	مــن	املــورد	بحســب	
املبلــغ	الــذي	طلبــه	العميــل	بعــد	أن	يحصــل	املصــرف	علــى	وعــد	بالشــراء	
مــن	العميــل.	وعندمــا	ميتلــك	املصــرف	هــذه	الســلع،	يبيعهــا	علــى	العميل	
بربــح،	ويترتــب	يف	ذمــة	العميــل	ثمــن	البيــع	املكــون	مــن	األصــل	والربــح	
يدفعــه	علــى	أقســاط	شــهرية.	وبعــد	التملــك	يقــوم	العميــل	بتعيــني	وكيــل	
ــه	)بالتعــاون	مــع	مصــرف	الســام(	 ــع	الســلع	ل ــه	)غيــر	املصــرف(	لبي ل
لطــرف	ثالــث	غيــر	الطــرف	الــذي	اشــتريت	منــه	الســلعة	للحصــول	علــى	
الســيولة،	علــى	أن	البيــع	للطــرف	الثالــث	يكــون	باملبلــغ	األصلــي		املدفــوع	
مــن	قبــل	املصــرف	للبائــع	)مبلــغ	التمويل(،		مــع	األخذ	يف	االعتبار	أن	كل	
عمليــة	يتــم	ترتيبهــا	مســبًقا	لضمــان	عــدم	تعــرض	العميــل	ألي	خســائر	

أو	أي	تأخيــر	غيــر	ضــروري	يف	احلصــول	علــى	األمــوال	املطلوبــة.

 استخداماته
/غرضه
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املنتج التسلسل
متويل	رأس	املال	العامل	باملضاربة 1/3

وهــو	منتــج	يعتمــد	علــى	املضاربــة	وهــي	شــركة	يف	الربــح	مبــال	مــن	
جانــب	)رب	املــال(	وعمــل	مــن	جانــب	آخــر	)املضــارب(،	مــع	اقتســام	
الربــح	إذا	حتقــق	وخســارة	رب	املــال	لــرأس	املــال	والعامــل	جلهــده	إذا	لــم	
يتحقــق	الربــح،	ويتميــز	هــذا	املنتــج	يف	أنــه	يعتمــد	علــى	دراســة	اجلــدوى	
ــده	 ــة	وتأكي ــه	املالي ــى	حتليات ــي	تشــتمل	عل ــل	والت ــا	العمي ــي	يقدمه الت
ــى	هــذه	 ــاًء	عل ــده	املصــرف،	وبن ــح	الــذي	يري ــه	علــى	حتقيــق	الرب بقدرت
الدراســة	والتأكيــدات	يتــم	توفيــر	مبلــغ	املضاربــة	الســتثماره	يف	أنشــطة	
شــركة	العميــل	أو	األنشــطة	األخــرى	للعميــل	املتاجــر	مــن	غيــر	شــركة.	
وبذلــك	يضمــن	العميــل	اخلســارة	إال	إذا	كانــت	بســبب	ال	يــد	لــه	فيــه	وال	

ميكنــه	تــايف	آثــاره.

تعريفه

يســتخدم		لاســتثمار	وإدارة	احملافــظ	االســتثمارية،	وتوفيــر	رأس	مــال	
العامــل	للشــركات	وهــو	مُينــح	لدعــم	وتشــغيل	املشــاريع	األخــرى	للعمــاء	
ــع	 ــد	املتوق ــدون	دعــم	مشــاريعهم	بخطــة	عمــل	توضــح	العائ ــن	يري الذي
مــن	الربــح،	وهــو	منتــج	مت	ابتــكاره	ليــؤدي	نفــس	األغــراض	التــي	يؤديهــا	

منتــج	الســحب	علــى	املكشــوف	التقليــدي.

 استخداماته
/غرضه

االستصناع 2/3

هــو	عقــد	علــى	بيــع	عــني	موصوفــة	يف	الذمــة	مطلــوب	صنعهــا،	ويكــون	
ــه	بــل	يجــوز	شــراؤه	 ــزم	صناعت ــا	لشــراء	مــا	ميكــن	صنعــه،	وال	يل منتًج
مــن	الســوق	وتقدميــه	للمتعامــل،	ويجــوز	يف	هــذا	املنتــج	تقــدمي	الثمــن	أو	

تأخيــره	أو	تقســيطه.

تعريفه

يســتخدم	هــذا	املنتــج	يف	متويــل	تطويــر	العقــارات	وردم	البحــر	وبيــع	
اتفــاق	 إبــرام	 فيتــم	 للصنــع.	 محــًا	 تكــون	 التــي	 والســلع	 األراضــي	
بــني	املصــرف	وبائــع	األصــول	أو	الســلع	اســتصناًعا،	وبعــد	تســليمها	
جاهــزة	يبيعهــا	املصــرف	للعميــل	مرابحــة	أو	يؤجرهــا	إجــارة	منتهيــة

 استخداماته
/غرضه

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات
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بالتمليــك،	كمــا	ميكــن	أن	ميــول	العميــل	مبنتــج	االســتصناع	املــوازي	وهــو	
ــارة	عــن	إبــرام	عقديــن	منفصلــني	أحدهمــا	مــع	العميــل	يكــون	فيــه	 عب
املصــرف	صانًعــا،	واآلخــر	مــع	الُصّنــاع	أو	املقاولــني	يكــون	فيــه	املصــرف	
ــن،	 ــق	اختــاف	الثمــن	يف	العقدي ــح	عــن	طري مســتصنًعا،	ويتحقــق	الرب
والغالــب	أن	يكــون	أحدهمــا	حــااًل	)وهــو	الــذي	مــع	الُصّنــاع	أو	املقاولــني(	

والثانــي	مؤجــًا	)وهــو	الــذي	مــع	العميــل(.

 استخداماته
/غرضه

	مرابحة	املعدات	واملخزونات	االستهالكية 3/3

ــع	مرابحــًة	لدعــم	العمــاء	 ــى	أســاس	الشــراء	والبي ــم	عل ــل	يت هــو	متوي
املشــاركني	يف	التجــارة.

احتياجــات	 ومتويــل	 املــواد	 الســتيراد	 العمــاء	 متويــل	 بهــا	 ويتــم	
مشــاريعهم،	بحيــث	يشــتري	املصــرف	هــذه	املعــدات	مــن	املــورد	عــن	
طريــق	الشــراء	مباشــرة	مــن	املــورد	بنــاء	علــى	وعــد	العميــل	أو	بواســطة	
الســلع	 بيــع	 ثــم	 ومــن	 والضمانــات،	 املســتندية	 االعتمــادات	 إصــدار	
باملرابحــة	عنــد	وصولهــا،	كمــا	يســتخدم	لتمويــل	العقــارات	التــي	يكــون	

ســداد	التزامــات	العمــاء	فيهــا	قصيــرة	األجــل.

تعريفه	

يتم	اســتخدام	املرابحة	من	قبل	قســم	متويل	الشــركات	يف	متويل	شــراء	
املســاكن	والســلع	وغيرهــا	مــن	اآلالت	اجلاهــزة،	وهــي	مــن	املنتجــات	
التــي	تســتخدم	للتمويــات	قصيــرة	األجــل	نظــًرا	إلــى	مخاطــر	االئتمــان	
التــي	تتمثــل	يف	التأخــر	يف	الســداد	مــع	عــدم	أحقيــة	املصــرف	يف	فــرض	

أي	رســوم	تأخيــر.	ومــن	أمثلــة	ذلــك:

1/3/3: »مرابحة األصول«: 
األجــل	 قصيــرة	 التمويــات	 يف	 اســتخدامه	 يتــم	 غالًبــا	 املنتــج	 هــذا	
لألراضــي	البيضــاء	أو	املنــازل	اجلاهــزة،	بحيــث	يقــوم	املصــرف	بشــراء	
عقــار	مــن	املالــك	)طــرف	ثالــث(	وبيعــه	مجــدًدا	للعميــل،	بنــاء	علــى	
وعــده	الســابق	بثمــن	يدفــع	علــى	أقســاط	شــهرية،	ويكــون	الربــح	محــدًدا	
وثابًتــا	وغيــر	قابــل	للتغييــر،	ونظــًرا	لطبيعــة	هامــش	الربــح	الثابــت	يتــم

 استخداماته
/غرضه

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(
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تقــدمي	هــذا	املنتــج	علــى	املــدى	القصيــر.	ويف	حالــة	املماطلــة	أو	طلــب	
العميــل	إعــادة	اجلدولــة	ســيتحول	هــذا	املنتــج	إلــى	منتــج	آخــر	يســمى	

»البيــع	وإعــادة	االيجــار«.

 استخداماته
/غرضه

2/3/3: مرابحة السيارات )موتوري(:
الذيــن	 للشــركات	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
يرغبــون	يف	اقتنــاء	الســيارات،	ويتــم	بيعهــا	لهــم	بالتكلفــة	باإلضافــة	
لنســبة	نســبة	ربــح	بعــد	متلــك	املصــرف	لهــا،	وهــو	مــا	يســمى	باملرابحــة	
لآلمــر	بالشــراء	أو	املرابحــة	املصرفيــة.	ويتــم	تنفيــذ	هــذا	املنتــج	بتعهــد	
املتعامــل	بشــراء	الســيارة	مبوجــب	)الوعــد	بالشــراء(	مــن	املصــرف	بعــد	
أن	يتملكهــا	املصــرف	مــن	تاجــر	الســيارات.	ويدفــع	املتعامــل	عنــد	أو	يف	
ــا	يعــرف	بهامــش	اجلديــة	يف	حســابه	لــدى	 فتــرة	الوعــد	بالشــراء	مبلًغ
املصــرف	للتعويــض	عــن	الضــرر	الفعلــي	بســبب	إعــادة	بيــع	الســيارة	
عنــد	إخــال	العميــل	بوعــده.	ومبوجــب	تســلم	الوعــد	بالشــراء	وهامــش	
اجلديــة	فــإن	املصــرف	يشــتري	الســيارة	باســمه	مــن	املصــدر	أو	البائــع	
ثــم	يقــوم	ببيعهــا	للمتعامــل	مــع	هامــش	ربــح.	ويكــون	مبلــغ	الشــراء	
)املكــون	مــن	األصــل	والربــح(	علــى	أقســاط	شــهرية	بحســب	اتفــاق	
املتعامــل	واملصــرف،	وتســجل	الســيارة	باســم	املتعامــل	واملصــرف	علًمــا	
ــة	إمنــا	هــو	 ــى	وثيقــة	التســجيل	أو	امللكي ــأن	ظهــور	اســم	املصــرف	عل ب
ــح	 ــدل	الرب ــل.	ومع ــك	األساســي	هــو	العمي ــرض	الرهــن	فقــط	واملال لغ
ــة،	ال	ميكــن	 ــح	والتكلف ــت،	والثمــن،	املكــون	مــن	الرب ــج	ثاب يف	هــذا	املنت
تغييــره	حتــى	يف	حالــة	التخلــف	عــن	الســداد	حيــث	إن	مبــادئ	املصرفيــة	
اإلســامية	ال	تســمح	بتغييــر	ثمــن	الشــراء	املتفــق	عليــه	بعــد	ثبوتــه	يف	

الذمــة؛	ألن	ذلــك	يــؤدي	إلــى	القــرض	بفائــدة.

هــذا	املنتــج	يســتهدف	العمــاء	ذوي	الدخــل	الشــهري	املســتقر،	وموظفي	
اإلدارة	الوســطى	أو	العليــا.	كمــا	ميكــن	أن	يســتفيد	منــه	املوظفــون	مــن	

.B & C	فئــة
الفئة	

املستهدفة

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(
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اإلجارة 4/3

هــي	عقــد	يــراد	بــه	متليــك	منفعــة	مشــروعة	معلومــة	ملــدة	معلومــة	
معلــوم. مشــروع	 بعــوض	

واإلجــارة	هــي	أجنــع	الصيــغ	الشــرعية	يف	متويــل	العقــارات	واملســاكن	
مــع	حــق	املصــرف	يف	تغييــر	األجــرة	عنــد	طلــب	العميــل	إعــادة	اجلدولــة،	
فيجــوز	للمصــرف	تغييــر	األجــرة	بنــاء	علــى	املــدة	اجلديــدة	وحجــم	

ــل. التموي

تعريفه

1/4/3: إجارة األعيان )املساكن ونحوها( )داري(:
الذيــن	 للشــركات	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
يرغبــون	يف	شــراء	العقــارات.	وهنــاك	عــدد	مــن	العقــود	لهــذا	النــوع	مــن	
املنتــج	والــذي	يعتمــد	علــى	طبيعــة	متطلبــات	التمويــل	و	خيــار	العميــل.	
وهــو	منتــج	يجــوز	فيــه	تغييــر	األجــرة	للفتــرات	الاحقــة،	أي	أن	عقــد	
اإلجــارة	أكثــر	مرونــة	مــن	غيــره	مــن	أنــواع	التمويــل	مــن	حيــث	أن	شــروط	
الســداد	)األقســاط	الشــهرية(	ميكــن	تغييرهــا	يف	أي	وقــت	خــال	مــدة	
التمويــل،	ألن	األجــرة	تتغيــر	مــع	مــرور	الوقــت،		ومــن	أمثلتهــا	مــا	يأتــي:

1/1/4/3: اإلجارة املنتهية بالتمليك: 
وهــي	إجــارة	يقتــرن	بهــا	الوعــد	بتمليــك	العــني	املؤجــرة	إلــى	املســتأجر	

يف	نهايــة	مــدة	اإلجــارة	أو	يف	أثنائهــا.
وطلبــات	 للتأجيــر	 والقابلــة	 اجلاهــزة	 لألصــول	 تكــون	 الغالــب	 ويف	

التمويــل	طويــل	األجــل.	وبنــاء	علــى	هــذا	املنتــج	يتــم	اآلتــي:
	 يشــتري	املصــرف	العقــار	مــن	املالــك	)طــرف	ثالــث(،	ســواء	كان	أرًضا	أ.

أو	منــزاًل	ويقــوم	بتأجيــره	علــى	العميــل	بأقســاط	شــهرية	ويكــون	
ــد	املصــرف	 ــًكا،	ويتعه ــه	مال ــار	مســجًا	باســم	املصــرف	بصفت العق
بتحويــل	ملكيــة	هــذا	العقــار	للعميــل	بعــد	االنتهــاء	مــن	ســداد	جميــع	

األقســاط	بعقــد	هبــة	أو	بيــع	بثمــن	رمــزي	ومبســتند	جديــد.
ــل(،	ســواء	كان	أرًضــا	ب.	 ــك	)العمي يشــتري	املصــرف	العقــار	مــن	املال

أو	منــزاًل	ويقــوم	بتأجيــره	علــى	العميــل	بأقســاط	شــهرية	ويكــون

 استخداماته
/غرضه

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(
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ــًكا	أو	يبقــى	مســجًا	 ــه	مال ــار	مســجًا	باســم	املصــرف	بصفت العق
باســم	العميــل	بصفتــه	وكيــًا،	ويتعهــد	املصــرف	بتحويــل	ملكيــة	هــذا	
العقــار	للعميــل	بعــد	االنتهــاء	مــن	ســداد	جميــع	األقســاط	بعقــد	هبــة	
أو	بيع	بثمن	رمزي	ومبســتند	جديد،	على	أن	رســوم	تســجيل	العقار	
هــي	التــي	تقــرر	مــا	إذا	كان	ســيتم	تســجيل	امللكيــة	يف	البدايــة	باســم	
املؤسســة	املاليــة	املمولــة	أم	يبقــى	العقــار	مســجل	باســم	العميــل	
أمانــة	مــع	ســند	ضــد	يضمــن	حــق	املصــرف.	يف	بعــض	الــدول	التــي	
تقــدم	فيهــا	املصــارف	اإلســامية	هــذا	املنتــج	يتــم	فــرض	رســوم	
تســجيل	للعقــار	مــرة	واحــدة	فقــط	أي	يف	التاريــخ	الــذي	يتم	فيه	نقل	
امللكيــة	إلــى	العميــل	لتجنــب	الضريبــة	املضاعفــة.	ويســجل	املصــرف	
العقــار	باســمه	لغــرض	الضمــان	وبذلــك	فإنــه	ال	يتــم	فــرض	رســوم	
التســجيل	علــى	العميــل	يف	حالــة	تســجيل	العقــار	باســم	املصــرف،	
وذلــك	لغــرض	تســهيل	االجــراءات	وجعلهــا	سلســة	لصالــح	العميــل،	
علــى	أن	العميــل	يدفــع	رســوم	التســجيل	يف	تاريــخ	نقــل	امللكيــة	لــه.
ويحــق	للعميــل	يف	أي	وقــت	خــال	فتــرة	اإليجــار	كمــا	مت	بيانــه	ســابًقا	
إنهــاء	عقــد	اإليجــار	بتقــدمي	طلــب	للمصــرف	لبيــع	العقــار	لــه،	وعــادة	
ــي	يف	 ــن	األساســي	الباق ــع	يف	هــذه	احلــال	هــو	الثم ــن	البي ــون	ثم مايك

حينــه	مــع	جــزء	معــني	مــن	األجــرة	املتبقيــة.

 2/1/4/3: اإلجارة املوصوفة يف الذمة واالستصناع:
هــي	الصيغــة	التــي	تكــون	فيهــا	املنفعــة	املعقــود	عليهــا	ديًنــا	متعلًقــا	بذمــة	
املؤجــر،	كمــا	لــو	إذا	اســتأجر	ســيارًة	ذات	أوصــاف	محــددة	للركــوب	أو	
احلمــل،	ونحــو	ذلــك	يف	تاريــخ	يلــي	العقــد.	وقــد	ســميت	)إجــارة	الذمــة(	
نظــًرا	لتعلــق	املنفعــة	املعقــود	عليهــا	بذمــة	املؤجــر،	ال	بعــني	محــددٍة	

بذاتهــا.
الســتخدامها	 للمصــرف	 الســيولة	 لتوفيــر	 املنتــج	 هــذا	 ويســتخدم	
يف	توفيــر	أصــل	غيــر	موجــود	للعميــل	أي	يُســتخدم	لتمويــل	العمــاء	
للحصــول	علــى	الســكن	أو	تطويــر	أو	تصنيــع	مــا	ميكــن	تأجيــره	إجــارة	
موصوفــة	بالذمــة	ويحصــل	املصــرف	علــى	أقســاط	اإلجــارة	قبــل	إنشــاء	

العــني	وتســليمها.

 استخداماته
/غرضه

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(
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3/1/4/3: االستصناع والتأجير للعقارات حتت اإلنشاء:
	يتــم	تطبيــق	االســتصناع	و	منتــج	التأجيــر	التمويلــي	يف	التمويــل	طويــل	
األجــل	علــى	العقــارات،	فيتــم	إنشــاء	العقــار	بتمويــل	مــن	املصــرف	علــى	
أســاس	اتفــاق	محــدد	مســبًقا	مــع	العميــل	عــن	طريــق	االســتصناع	ومــن	
ــب	عقــد	اإلنشــاء	مــع	 ــوم	بترتي ــل	أن	يق ــب	املصــرف	مــن	العمي ــم	يطل ث
املطــور	بصفتــه	مشــرًفا	ومراقًبــا	علــى	مراحــل	االنشــاء	وال	يتــم	الدفــع	
للمطــور	إال	إذا	كان	العميــل	راضًيــا	عــن	العمــل،	وعنــد	االنتهــاء	مــن	
البنــاء	يتــم	تأجيــر	العقــار	للعميــل	إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك	ويتعــني	علــى	

العميــل	دفــع	األصــل	وعنصــر	الربــح	)األجــرة	املتغيــرة(.

 استخداماته
/غرضه

4/1/4/3: املشاركة املتناقصة والتأجير: 
هــذا	املنتــج	يُســتخدم	لتمويــل	العمــاء	الذيــن	ميتلكــون	أراضــي	كبيــرة	
ــون	 ميكــن	تقدميهــا	كلهــا	أو	جــزء	منهــا	كــرأس	مــال	املشــاركة	أو	يرغب
يف	متلــك	عقــارات	ميلكــون	جــزًء	مــن	ثمنهــا	ويطلبــون	متويــًا	مــن	
املصــرف	للجــزء	الباقــي،	فيدخــل	املصــرف	يف	مشــاركة	مــع	العميــل	يف	
ــوب	-	أو	 ــغ	املطل شــراء	عقــار	-	حيــث	ســيدفع	العميــل	جــزًءا	مــن	املبل
تطويــر	أرض.	وملكيــة	كل	طــرف	تعتمــد	علــى	مســاهمة	كل	واحــد	منهــم	
يف	مجمــوع		قيمــة	األصــول	ويف	حالــة	تطويــر	أرض	فــإن	مســاهمة	
العميــل	هــي	األرض	ومســاهمة	املصــرف	ســتكون	التمويــل	املطلــوب	
ــت	احملــدد	 ــل	ســيُدفع	يف	الوق ــن	أن	التموي ــد	م ــر	األرض،	وللتأك لتطوي
فــإن	املصــرف	ســيطلب	مــن	العميــل	التوقيــع	علــى	عقــد	بيــع	الوحــدات	
ابتــداًء	وأنــه	مســتعد	لشــراء	جــزء	مــن	العقــار	ودفــع	الثمــن	املتفــق	عليــه	
شــهرًيا،	وقــد	يكــون	أيًضــا	علــى	أســاس	تأجيــر	الوحــدات	)عقــد	إيجــار	
مشــترك(.	ويف	تاريــخ	كل	دفــع	ألقســاط	البيــع	أو	اإليجــار	المتــاك	
الوحــدات	مــن	املصــرف،	تنخفــض	ملكيــة	املصــرف	بالتدريــج	وتزيــد	

ــة. ــة	العميــل	حتــى	يتملــك	العميــل	العقــار	ملكيــة	كامل ملكي

هــذا	املنتــج	يســتهدف	قطاعــات	مختلفــة	مــن	املجتمــع	فعلــى	ســبيل	
املثــال	ال	احلصــر،	يســتخدم	لتمويــل	املوظفــني	ذوي	العمــل	املضمــون	
والدخــل	العالــي	واملتوســط،	ويشــترط	أن	يكــون	الدخــل	كاٍف	وقابــل	
للتصــرف	حتــى	يتمكــن	مــن	دفــع	أقســاط	اإليجــار	للتملــك	بــداًل	مــن	دفــع	
األجــرة	لعقــار	ال	يتملكــه	يف	النهايــة،	كمــا	يشــترط	للتمويــل	بهــذا	املنتــج	
وجــود	دخــل	شــهري	كاٍف	للعميــل	لتغطيــة	نفقــات	املعيشــة	الشــخصية.

الفئة	
املستهدفة

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(
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5/1/4/3: البيع وإعادة التأجير: 
لتلبيــة	 لألفــراد	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
احتياجاتهــم	إلــى	الســيولة	ويعتمــد	علــى	شــراء	أي	أصــول	ملموســة	
وقابلــة	للتأجيــر	مــن	العميــل	و	تأجيرهــا	مــرة	أخــرى	عليــه،	ويتــم	تقييــد	
ثمــن	البيــع	يف	حســاب	العمــاء	الســتخدامه	يف	تلبيــة	حاجاتهــم،	ويُقــدم	
هــذا	املنتــج	يف	حالــة	عــدم	اســتيفاء	املتعامــل	ملتطلبــات	منتــج	الســيولة	

النقديــة	)التــورق(.
وتكــون	األجــرة	يف	هــذا	املنتــج	ثابتــة	وال	ميكــن	تغييرهــا	حتــى	يف	حالــة	
التخلــف	عــن	الســداد،		حيــث	إن	مبــادئ	املصرفيــة	اإلســامية	ال	تســمح	
بتغييــر	األجــرة	املتفــق	عليهــا	بعــد	ثبوتهــا	يف	الذمــة،	ألن	ذلــك	يــؤدي	إلــى	

القــرض	بفائــدة	أو	مبــدأ	»أنظرنــي	أزدك«،	املمنــوع	شــرًعا.

استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	العمــاء	ذوي	الدخــل	الشــهري	املســتقر،	وموظفي	
اإلدارة	الوســطى	أو	العليــا.	كمــا	ميكــن	أن	يســتفيد	منــه	املوظفــون	مــن	

.B & C	فئــة
الفئة	

املستهدفة

االعتماد	املستندي	باملرابحة 5/3

هــو	تعهــد	مــن	قبــل	املصــرف	بالدفــع	إلــى	املســتفيد	خــال	الفتــرة	
احملــددة	مقابــل	الســلع	التــي	متثلهــا	مســتندات	دقيقــة	تشــتمل	علــى	

املســتندي. االعتمــاد	 شــروط	
تعريفه

ويصــدر	املصــرف	هــذا	املســتند	بصفتــه	مشــترًيا	مــن	املصــدر	ويتحمــل	
مطابقتهــا	 مــن	 والتأكــد	 البضاعــة	 وصــول	 وبعــد	 امللكيــة،	 تبعــات	
للمســتندات	يبيعهــا	املصــرف	للعميــل	مرابحــة،	ويتميــز	هــذا	املنتــج	
يف	أن	املصــرف	يصــدر	اعتمــاد	مســتندي	يؤكــد	فيــه	تعهــده	بالدفــع	

بخصــوص	طلــب	العميــل	البضاعــة	مــن	املــورد.

 استخداماته
/غرضه

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(
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خطاب	الضمان 6/3

هــو	مشــابه	لاعتمــاد	املســتندي	مــن	حيــث	ضمــان	مبلــغ	مــن	املــال	
ــه	 ــم	دفع ــغ	يت للمســتفيد،	وعكــس	االعتمــاد	املســتندي	يف	أن	هــذا	املبل
للطــرف	اآلخــر	عندمــا	ال	يفــي	بااللتزامــات	املنصــوص	عليهــا	يف	العقــد	
ويتــم	اســتخدام	هــذا	لضمــان	البائــع	مــن	خطــر	عــدم	أداء	العميــل	
بحســب	العقــد،	وهــذا	مــا	يســمى	خطــاب	ضمــان	غيــر	مغطــى،	وهنــاك	
خطــاب	ضمــان	مغطــى،	وهــو	مــا	يكــون	فيــه	للعميــل	مبلــغ	الســداد	يف	
حســابه	ويطلــب	مــن	املصــرف	إصــدار	هــذا	اخلطــاب	للمســتفيد	وتعهــد	

املصــرف	بالدفــع	مــن	حســابه	للمســتفيد.

تعريفه

يســتخدم	خطاب	ضمان	للحصول	على	رســوم	اإلصدار	فقط	يف	نوعي	
خطــاب	الضمــان،	وذلــك	عندمــا	يكــون	للعميــل	مــا	ميكنــه	مــن	دفــع	ســعر	
ــه	 ــاج	إلــى	تأكيــد	املصــرف	للمســفيد	أن ــه	يحت الســلعة	يف	حســابه	ولكن
قــادر	علــى	الســداد،	فيصــدر	املصــرف	اخلطــاب،	ويدفــع	مــن	حســاب	
للمســتفيد	 املصــرف	 ســداد	 أو	 بالدفــع	 املطالبــة	 تاريــخ	 يف	 العميــل	
والرجــوع	علــى	العميــل	باملبلــغ	املدفــوع	عندمــا	يكــون	خطــاب	الضمــان	
غيــر	مغطــى،	وال	يحــق	للمصــرف	أخــذ	أي	مبلــغ	زائــد	عنــد	اســترجاع	
املبلــغ	املدفــوع	ألن	ذلــك	مــن	بــاب	االقــراض	بفائــدة	أو	الضمــان	بجعــل.	

 استخداماته
/غرضه

اعتماد	حتصيل	ثمن	الصادرات 7/3

هــي	معاملــة	جتاريــة	يقــوم	املصــدر	مبوجبهــا	تفويضــه	بنكــه	للقيــام	
ــى	مصــرف	وإرســال	 ــة	إل ــع	املقدم ــل	مدفوعــات	البضائ مبهمــة	حتصي
مســتندات	الشــحن	للبنــك	املســتورد	ســوًيا	مــع	تعليمــات	الدفــع.	

تعريفه

هــذا	املنتــج	مــن	منتجــات	تقــدمي	اخلدمــة	التــي	يتقاضــى	منــه	املصــرف	
رســوم	خدمــة	مــن	العمــاء	لتقدميــه	لهــم	خدمــات	حقيقيــة،	ســواء	

ــغ	االعتمــاد. ــا	أم	نســبة	مــن	مبل ــا	مقطوًع ــت	مبلًغ أكان
 استخداماته
/غرضه

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(
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اعتماد	حتصيل	الواردات 8/3

هــي	معاملــة	جتاريــة	حيــث	يقــوم	املصــدر	بتســليم	مهمــة	حتصيــل	
مدفوعــات	البضائــع	املقدمــة	إلــى	مصرفــه	وإرســال	مســتندات	الشــحن	

ــع. ــك	املســتورد	ســوًيا	مــع	تعليمــات	الدف للبن
تعريفه

عقــد	اخلدمــة،	يســتحق	املصــرف	عليــه	رســوم	خدمــة	يســددها	املتعامــل	
للمصرف.

 استخداماته
/غرضه

3-	منتجات	الشركات	واملؤسسات	)تتمة(



4
منتجات	اخلزينة
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املنتج التسلسل
الصكوك 1/4

هــي	وثائــق	متســاوية	القيمــة	متثــل	حصًصــا	شــائعة	يف	ملكيــة	أعيــان	أو	
منافــع	أو	خدمــات	أو	يف	موجــودات	مشــروع	معــني	أو	نشــاط	اســتثماري	
خــاص،	وذلــك	بعــد	حتصيــل	قيمــة	الصكــوك	وقفــل	بــاب	االكتتــاب	وبــدء	

اســتخدامها	فيمــا	أصــدرت	مــن	أجلــه.
عــن	 لهــا	 متييــًزا	 االســتثمارية	 بالصكــوك	 الصكــوك	 هــذه	 وتعــرف	
األســهم	وســندات	القــرض.	وهــي	أداة	متويــل	أو	اســتثمار	جماعــي	
حيــث	يكتتــب	فيهــا	مجموعــة	كبيــرة	مــن	املســتثمرين	علــى	أن	يــوزع	
ــم	إصــدار	 ــم	بالنســبة	والتناســب،	ويت ــد	االســتثمار	بينه ــح	أو	عوائ الرب
الصكــوك	بنــاء	علــى	جميــع	املنتجــات	التــي	يتعامــل	بهــا	املصــرف	حيــث	
ميكــن	للمصــرف	أن	يصــدر	صكــوك	املرابحــة	و	اإلجــارة	واملضاربــة	
واملشــاركة	والوكالــة	ووكالــة	اخلدمــات	ونحوهــا	ويســتثمر	نيابــة	عــن	

املســتثمرين	يف	هــذه	الصكــوك.

تعريفه

1/1/4: إدارة السيولة:
هــذا	املنتــج	يعتمــد	على	شــراء	صكوك	ذات	ســيولة	عاليــة	مثل	الصكوك	
احلكوميــة	والســلطات	االشــرافية	ومــن	يف	حكمهــم	ويســتخدم	هــذا	

املنتــج	يف	إدارة	اخلزينــة	خلدمــة	املســتثمرين.

2/1/4: املرابحة املرهونة: 
يعتمــد	هــذا	املنتــج	علــى	متلــك	املصــرف	للصكــوك	وتقدميهــا	بصفتهــا	
رهًنــا	للحصــول	علــى	متويــات	مــن	مصــارف	أخــرى،	وتبقــى	أربــاح	هــذه	

الصكــوك	مملوكــة	للمصــرف.

3/1/4: إعادة الشراء:
ــة	 ــة	والدولي ــل	األجــل	يف	الصكــوك	احمللي ــر	أو	طوي هــو	اســتثمار	قصي
إلــى	وقــت	االســتحقاق	مــن	أجــل	احلصــول	علــى	العائــدات	أو	بيعهــا	
.REPO	بـــ	املعــرف	الشــراء	بإعــادة	وعــد	ــى ــاء	عل قبــل	االســتحقاق	بن

 استخداماته
/غرضه

4-	منتجات	اخلزينة	)تتمة(
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الصرف	واملصارفة 2/4

هــو	منتــج	يقدمــه	قســم	اخلزينــة	لعمــاء	املصــرف	عنــد	احتياجهــم	إلــى	
املتاجــرة	يف	العمــات	كمــا	يتــم	املتاجــرة	يف	العمــات	مــن	قبــل	املصــرف	
لتعزيــز	أرباحــه	مــن	خــال	الفــرق	بــني	ســعر	شــراء	العملــة	وبيعهــا،	
كمــا	يتــم	اســتخدامه	لغــرض	احلمايــة	أو	التحــوط	مــن	تقلبــات	األســعار	
باســتخدام	مبــدأ	الوعــد	باملصارفــة	يف	املســتقبل،	وهــو	مبــدأ	يعــد	فيــه	
طــرف	واحــد	ببيــع	العملــة	بســعر	ثابــت	أو	مربــوط	مبؤشــر	يف	املســتقبل،	

ويكــون	وعــده	ملزًمــا	لــه	وحــده	دون	املســتفيد.

تعريفه	

1/2/4: صرف العمالت الفوري:
ــب	العمــاء	)املؤسســات	 ــوع	مــن	املعامــات	حســب	طل جتــرى	هــذا	الن
ــة	 ــة	وبيعهــا	بعمل أو	FI(	أو	مصــرف	الســام	نفســه،	وذلــك	بشــراء	عمل
أخــرى	مبعــدل	نســبة	ســعر	متفــق	عليــه	للتســوية	يف	التاريــخ	الفــوري	ال	

يتجــاوز	يومــي	عمــل.

2/2/4: الوعد على صرف العمالت:
هــو	منتــج	يعتمــد	علــى	الوعــد	للدخــول	يف	عمليــة	صــرف	يف	املســتقبل	
علــى	أســاس	ســعر	صــرف	محــدد	مســبًقا	أو	مربــوط	مبؤشــر	محــدد،

 استخداماته
/غرضه

ــه.	 ــادل	العملتــني	يف	حين ــم	تبــادل	إيجــاب	وقبــول	وتب وعنــد	التنفيــذ	يت
ويســتخدم	املصــرف	هــذا	املنتــج	للتحــوط	ضــد	مخاطــر	تقلبــات	أســعار	
الصــرف	أو	تقلبــات	قيمــة	االلتزامــات	املاليــة	القائمــة	التــي	تقضــى	

ــة. بالعمــات	األجنبي

3/2/4: توفير منصات املصارفة:
يوفــر	مصــرف	الســام	معاملــة	جتــارة	الصــرف	مــن	خــال	برنامــج	جتارة	
إلكترونيــة.	وهــذا	يســمح	للعميــل	بشــراء	وبيــع	العمــات	فــوًرا	مقابــل	
ــة	أخــرى	يف	حــني	أن	مقــدم	هــذه	اخلدمــة	يوفــر	القــرض	احلســن	 عمل
لتجــار	العمــات	ليتمكنــوا	مــن	إجــراء	أكثــر	قــدر	ممكــن	مــن	املعامــات	
ــوم،	وال	 ــة	الي ــز	يف	نهاي ــل	إغــاق	املراك يف	الســوق،	ويســترد	القــرض	قب
يتقاضــى	املصــرف	أو	املقــرض	أي	فوائــد	يف	حالــة	بقــاء	املراكــز	مفتوحــة

4-	منتجات	اخلزينة	)تتمة(
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إلــى	اليــوم	التالــي،	كمــا	يتأكــد	املصــرف	أن	هــذا	اإلقــراض	حقيقــي	يوفره	
طــرف	ثالــث	غيــر	املصــرف	ويتقاســم	املصــرف	ومقــدم	اخلدمــة	والقرض	
احلســن	رســوم	اخلدمــة	بحســب	االتفــاق	ويتأكــد	املصــرف	أنــه	ال	يؤخــذ	
ــد	رســوم	اخلدمــة،	وأن	قيمــة	الرســم	 ــار	عن ــب	اإلقــراض	يف	االعتب جان
املفــروض	ال	يختلــف	بــني	املســتفيد	مــن	القــرض		وغيــره،	أي	هــو	رســم	
واحــد	ســواء	أكان	هنــاك	قــرض	أو	لــم	يكــن	هنــاك	قــرض	للمتعامــل.

 استخداماته
/غرضه

4/2/4: الوديعة االستثمارية بالعملة املزدوجة:
ــد	اســتحقاق	 ــادل	العمــات	عن ــة	مرتبطــة	بوعــد	لتب ــة	عادي ــة	وكال وديع
الوكالــة.	وإذا	مت	تنفيــذ	الوعــد	فــإن	مجمــوع	الربــح	وأصــل	الوديعــة	
االســتثمارية	ســتتحول	إلــى	عملــة	بديلــة،	وهــو	منتــج	يحقــق	للعميــل	أرباح	
ــة	 ــات	ســعر	العمل ــى	التحــوط	ضــد	مخاطــر	تقلب ــة،	ويســاعده	عل مجزي
إذا	كان	تاجــًرا.	فــإذا	تأكــد	العميــل	مــن	الربــح	مــن	عمليــة	املصارفــة	نفــذ	
الوعــد	وإال	اســتلم	اســتثماره	بعملــة	حســاب	الوديعــة	االســتثمارية	وإذا	لــم	
يتــم	تنفيــذ	الوعــد	فــإن	الربــح	وأصــل	الوديعــة	االســتثمارية	ســيعاد	مــرة	

أخــرى	للعميــل	بحســب	ســعر	الصــرف	املتفــق	عليــه.

احلسابات	األجنبية	أو	املراسلة 3/4

ــدى	 ــوك	أخــرى	أو	ل ــدى	بن هــي	حســابات	مراســلة	يفتحهــا	املصــرف	ل
بنــوك	أجنبيــة	تســمى	البنــوك	املراســلة،	وتكــون	عــادة	بعملــة	املصــرف	

ــي.	 األجنب
تعريفه

هــذه	احلســابات	يتــم	فتحهــا	بالعملــة	األجنبيــة	لدعم	املصــرف	وعمائه	
احتياجــات	 أو	 املصــرف	 باســتثمارات	 املتعلقــة	 األمــوال	 حتويــل	 يف	
العمــاء،	ويتقاضــى	املصــرف	أجــًرا	علــى	تقــدمي	هــذه	اخلدمــة	للعماء،	
ــى	 ــاء	عل ــد	إجــراء	التحويــات	بن ــك	املراســل	عن كمــا	تدفــع	رســوٌم	للبن

عقــد	خدمــة.

 استخداماته
/غرضه

4-	منتجات	اخلزينة	)تتمة(
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مرابحة	السلع	بني	البنوك 4/4

هــو	اســتثمار	للســيولة	املرتفعــة	أو	الفائضــة	لتغطيــة	العجــز	املؤقــت	
لألمــوال	مــع	أو	مــن	خــال	بنــوك	أخــرى	علــى	أســاس	شــراء	ســلعة	وإعادة	
بيعهــا	فــوًرا	عــن	طريــق	املرابحــة	اآلجلــة	وســداد	الثمــن	باألقســاط.	

تعريفه

يســتخدم	إلدارة	الســيولة	قصيــرة	األجــل	مــع	حتقيــق	أربــاح	مجزيــة	
للمصــرف،	وهــذه	املعاملــة	عــادة	تكــون	بــني	البنــوك	فقــط.

 استخداماته
/غرضه

االستثمار	بالوكالة	بني	البنوك 5/4

هو	منتج	يعتمد	على	مبدأ	الوكالة	بأجر.	 تعريفه

وعــاء	 أخــرى	يف	 بنــوك	 لــدى	 الســيولة	 فائــض	 يســتخدم	الســتثمار	
االســتثمار	العــام	للبنــك،	ويحقــق	للمصــرف	عائــًدا	متوقًعــا	علــى	أن	
الزائــد	عــن	العائــد	املتوقــع	يكــون	للبنــك	الوكيــل	حافــًزا	لــه.	واألمــوال	
التــي	تســتلم	أو	تســلم	لاســتثمار	بالوكالــة	يســتخدمها	املصــرف	يف
شــراء	ســلع	وإعــادة	بيعهــا	لتحقيــق	الربــح	املتوقــع،	وقــد	يكــون	املشــتري	
النهائــي	هــو	الوكيــل	نفســه	بعــد	تبــادل	اإليجــاب	والقبــول	أو	طــرف	

ــا	تكــون	بــني	البنــوك	فقــط. ــة	غالًب ثالــث.	وهــذه	املعامل

 استخداماته
/غرضه

خدمات	احلفظ 6/4

هــو	ترتيــب	يقــوم	بــه	املصــرف	بصفتــه	وصًيــا	أو	وكيًا	لعمائــه	)األفراد	
أو	البنــوك(	بشــراء	وبيــع	األوراق	التجاريــة	املتوافقــة	مــع	أحــكام	ومبــادئ	
الشــريعة	اإلســامية	مثــل	الصكــوك،	وشــهادات	صناديــق	االســتثمار	
العقاريــة	واألســهم،	ويحتفــظ	بهــا	املصــرف	نيابــة	عــن	املتعاملــني	مقابــل	
رســوم	خدمــة.	وإذا	احتفــظ	املصــرف	بــاألوراق	التجاريــة	الغيــر	متوافقة	
مــع	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	خطــًأ	أو	جهــًا	فــإن	رســوم	اخلدمــة	
تصــرف	يف	وجــوه	البــر	عــن	طريــق	حســاب	اخليــرات	لــدى	املصــرف.

تعريفه

4-	منتجات	اخلزينة	)تتمة(
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املرابحة	مبقابضة	معدل	الربح 7/4

هــو	عبــارة	عــن	ترتيبــات	التحــوط	للحــد	مــن	تأثيــر	التغيــر	يف	ســعر	
الفائــدة	يف	الســوق	علــى	دفاتــر	املصــرف.	ويســهل	منتــج	مقايضــة	
األربــاح	للمصــرف	بتبــادل	مدفوعــات	الربــح	)الثابــت(	مقابــل	الربــح	
ــرة	املتفــق	عليهــا.	ويف	مقايضــة	الربــح	)باســتخدام	هيــكل	 املتغيــر	للفت
وعــد(	كل	مــن	الطرفــني	يصــدر	تعهــًدا	أو	وعــًدا	للدخــول	يف	صفقــة	
املرابحــة	إذا	كان	مفيــًدا	للطــرف	اآلخــر	أو	يف	مصلحتــه.	ويف	كل	تاريــخ	
إجــراء	معاملــة	مرابحــة	الســلع	فــإن	أحــد	أطــراف	املعاملــة	يدفــع	الفــرق	
بــني	الســعر	الثابــت	والســعر	املتغيــر	والغــرض	مــن	ذلــك	أن	مســتلم	
الربــح	الثابــت	يتحــوط	ضــد	مخاطــر	تقلبــات	قيمــة	التزاماتــه	أو	ســعر	

الصــرف.

تعريفه

املرابحة	املربوطة	مبؤشر	)مقياس( 8/4

املقيــاس	هــو	برنامج	شــهادة	اســتثمار	متوســط	األجل	ومتعــدد	األطراف	
يســمح	للمشــاركني	يف	مختلــف	األســواق	بإصدارهــا	لعمائهــم	مــن	

طــرف	واحــد.	
ــدوق	مرابحــات	مــع	االتفــاق	 ــى	االســتثمار	يف	صن ــه	عل و	تعتمــد	هيكلت
علــى	نســبة	ربــح	مرتبــط	مبؤشــر	عنــد	تنفيــذ	أي	صفقــة	ملرابحة	الســلع،	
وينظــم	علــى	أســاس	صــدور	وعــد	ملــزم	مــن	طــرف	واحــد	بالشــراء	
ــط	مبؤشــر	أو	صــدور	 ــح	مرتب ــدا	هامــش	رب ــة	يف	املســتقبل	زائ بالتكلف
وعديــن	بالشــراء	مــن	طرفــني	كل	وعــد	منهمــا	مبؤشــر	موجــب	وســالب	

وال	ينفــذ	إال	وعــد	واحــد	منهمــا.

تعريفه

4-	منتجات	اخلزينة	)تتمة(
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املنتج التسلسل
الوكالة	والوكالة	باالستثمار 1/5

الوكالــة:	إنابــة	اإلنســان	غيــره	فيمــا	يقبــل	النيابــة،	وهــي	مشــروعة.	
وهــي	أداة	إدارة	األمــوال	برســوم،	كمــا	أنهــا	أداة	إدارة	مخاطــر	األداء	
ومخاطــر	عــدم	موافقــة	الســلعة	للمواصفــات	حيــث	يتحمــل	الوكيــل	
ــوكل	 ــه	نيابــة	عــن	امل ــفء	للشــراء	من ــر	ك ــار	غي )العميــل(	ذلــك	إذا	اخت

)املصــرف(.
ــه	بأجــرة	 ــة	مال ــة	الشــخص	غيــره	لتنمي ــة	باالســتثمار:	هــي	إناب 	الوكال

أو	بغيــر	أجــرة.

تعريفه

وهــي	مــن	املنتجــات	املســتخدمة	يف	متويــل	التجــارة	واســتثمار	احملافــظ	
ونحوهــا	بأجــر	مــع	حافــز	إذا	جتــاوز	الربــح	حــًدا	معيًنــا.	وهــو	أداة	تنمية	
الودائــع	االســتثمارية	بشــتى	أنواعهــا،	ويتميــز	هــذا	املنتــج	مبرونتــه	يف	
حتديــد	نســبة	األربــاح	لــكل	فئــة	بحســب	حجــم	مبلــغ	االســتثمار	ومــدة	
ــن	العمــاء	والشــركات	 ــع	م ــب	الودائ ــا	يســتخدم	يف	جل االســتثمار،	كم
املتعاملــني	 أو	 اســتراتيجية	 عاقــات	 معهــا	 للمصــرف	 يكــون	 التــي	

احلساســني	املولعــني	بنســبة	عائــد	مجــز.

 استخداماته
/غرضه

1/1/5: منتج بيع العربون )شراء األسهم للعمالء(:
هــو	املبلــغ	الــذي	يدفعــه	املشــتري	إلــى	البائــع	عنــد	التعاقــد	بحيــث	يكــون	
للمشــتري	خيــار	الفســخ	خــال	مــدة	متفــق	عليهــا	علــى	أنــه	إذا	أمضــى	
العقــد	كان	مــا	دفــع	جــزًء	مــن	الثمــن	وإن	لــم	ميــض	العقــد	أو	لــم	يدفــع	

باقــي	الثمــن	يف	مــدة	العربــون	فللبائــع	أال	يعيــده	إلــى	املشــتري.	

تعريفه

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة
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يعتمــد	هــذا	املنتــج	علــى	وكالــة	املصــرف	نيابــة	عــن	العمــاء	يف	شــراء	
وبيــع	الســهم	لهــم	باســتخدام	مبــدأ	العربــون	وتقاضــي	املصــرف	رســوًما	
علــى	هــذه	الوســاطة،	وهــو	منتــج	مطبــق	يف	قســم	اخلدمــات	املصرفيــة	

اخلاصــة.

 استخداماته
/غرضه

2/1/5: منتج خلط املداينة واملساهمة للمتاجرة يف األسهم:
يعتمــد	هــذا	املنتــج	علــى	وكالــة	املصــرف	يف	شــراء	األســهم	وغيرهــا	
نيابــة	عــن	العمــاء	وتقاضــي	رســوًما.	ويف	هــذا	املنتــج	يعطــي	العميــل	
املصــرف	أوامــر	بشــراء	أي	ســهم	لــه	ويتحمــل	العميــل	تبعــات	ذلــك،	
وال	يحــق	للعميــل	أن	يأمــر	املصــرف	بشــراء	أســهم	شــركات	ال	تتوافــق	
مــع	أحــكام	ومبــادئ	الشــريعة،	وغالًبــا	مــا	يتــم	متويــل	العميــل	مبرابحــة	
الســلع	ويســتخدم	حصيلــة	إعــادة	البيــع	مــع	ســيولة	العميــل	للمتاجــرة	لــه	

.Equity and leverage	يســمى	مــا	وهــو	األســهم،	يف

3/1/5: وديعة الوكالة العادية:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وهــو	منتــج	ميّكــن	العميــل	

ــخ	اســتحقاقها. ــاح	املتوقعــة	يف	تاري ــى	األرب للحصــول	عل

4/1/5: وديعة وكالة إيزي:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وهــو	منتــج	ميّكــن	العميــل	

مــن	احلصــول	علــى	أرباحــه	املتوقعــة	نقــداً	كل	شــهر.

5/1/5: وديعة وكالة بالس:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وهــو	منتــج	ميّكــن	العميــل	
ــغ	 ــى	املبل ــة	واملســتحقة	عل ــاح	املتوقع ــى	األرب مــن	احلصــول	مســبقاً	عل
ــح	النهائــي. ــه	مــن	الرب ــى	احلســاب(،	وســيتم	تعديل ــاح	عل كامــًا	)األرب

6/1/5: وديعة وكالة طيب:
يســتخدم	مبــدأ	الوكالــة	لتوفيــر	هــذا	املنتــج	وبنــاء	علــى	هــذا	املنتــج	
سيســاهم	العميــل	بقيمــة	50	د.ب	شــهرياً	وســيتم	توزيــع	األرباح	املتوقعة	

علــى	املبلــغ	املدخــر	يف	نهايــة	فتــرة	الوكالــة.

 5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية
اخلاصة	)تتمة(

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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 5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية
اخلاصة	)تتمة(

تيسير	)تورق(،		لتوفير	السيولة	النقدية 2/5

هــو	عبــارة	عــن	شــراء	ســلعة	بثمــن	آجــل	مســاومة	أو	مرابحــة	ثــم	بيعهــا	
إلــى	غيــر	مــن	اشــتريت	منــه	للحصــول	علــى	النقــد	بثمــن	حــاٍل.	وهــذا	
املنتــج	يُعــرض	لعمــاء	اخلدمــات	املصرفيــة	اخلاصة	لتلبيــة	احتياجاتهم	
ــة	 ــم	باملنتجــات	األخــرى،	وعملي ــن	متويله ــا	ال	ميك ــى	الســيولة	عندم إل
هــذا	املنتــج	تعتمــد	علــى	شــراء	املصــرف	لســلعة	مــن	املــورد	بحســب	
املبلــغ	الــذي	طلبــه	العميــل	بعــد	أن	يحصــل	املصــرف	علــى	وعــد	بالشــراء	
مــن	العميــل.	وعندمــا	ميتلــك	املصــرف	هــذه	الســلع،	يبيعهــا	علــى	العميل	
بربــح،	ويترتــب	يف	ذمــة	العميــل	ثمــن	البيــع	املكــون	مــن	األصــل	والربــح	
يدفعــه	علــى	أقســاط	شــهرية.	وبعــد	التملــك	يقــوم	العميــل	بتعيــني	وكيــل	
ــه	)بالتعــاون	مــع	مصــرف	الســام(	 ــع	الســلع	ل ــه	)غيــر	املصــرف(	لبي ل
لطــرف	ثالــث	غيــر	الطــرف	الــذي	اشــتريت	منــه	الســلعة	للحصــول	علــى	
الســيولة،	علــى	أن	البيــع	للطــرف	الثالــث	يكــون	باملبلــغ	األصلــي	املدفــوع	
مــن	قبــل	املصــرف	للبائــع	)مبلــغ	التمويــل(،	مــع	األخــذ	يف	االعتبار	أن	كل	
عمليــة	يتــم	ترتيبهــا	مســبًقا	لضمــان	عــدم	تعــرض	العميــل	ألي	خســائر	

أو	أي	تأخيــر	غيــر	ضــروري	يف	احلصــول	علــى	األمــوال	املطلوبــة.

تعريفه

املرابحة 3/5

هــي	بيــع	املؤسســة	إلــى	عميلهــا	)اآلمــر	بالشــراء(	ســلعة	بزيــادة	محــددة	
ــح	املرابحــة(	يف	 ــادة	)رب ــك	الزي ــد	تل ــى	ثمنهــا	أو	تكلفتهــا	بعــد	حتدي عل
ــة	 ــة	لتمييزهــا	عــن	املرابحــة	العادي الوعــد.	وتســمى	املرابحــة	املصرفي
وتقتــرن	املرابحــة	املصرفيــة	بتأجيــل	الثمــن	مــع	أن	هــذا	التأجيــل	ليــس	
مــن	لوازمهــا،	فهنــاك	مرابحــة	حالــة	أيًضــا،	وحينئــذ	يقتصــر	البائــع	

علــى	الربــح	األصلــي	دون	مقابــل	األجــل.

تعريفه

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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يتــم	اســتخدام	املرابحــة	يف	متويــل	شــراء	املســاكن	والســلع	وغيرهــا	
ــي	تســتخدم	للتمويــات	 مــن	اآلالت	اجلاهــزة،	وهــي	مــن	املنتجــات	الت
قصيــرة	األجــل	نظــًرا	إلــى	مخاطــر	االئتمــان	التــي	تتمثــل	يف	التأخــر	يف	
الســداد	مــع	عــدم	أحقيــة	املصــرف	يف	فــرض	أي	رســوم	تأخيــر.	ومــن	

أمثلــة	ذلــك:

 استخداماته
/غرضه

1/3/5: مرابحة األصول: 
األجــل	 قصيــرة	 التمويــات	 يف	 اســتخدامه	 يتــم	 غالًبــا	 املنتــج	 هــذا	
لألراضــي	البيضــاء	أو	املنــازل	اجلاهــزة،	بحيــث	يقــوم	مصــرف	الســام	
بشــراء	عقــار	مــن	املالــك	)طــرف	ثالــث(	وبيعــه	مجــدًدا	للعميــل	بثمــن	
يشــتمل	علــى	األصــل	والربــح	يدفــع	علــى	أقســاط	شــهرية،	ويكــون	
الربــح	محــدًدا	وثابًتــا	وغيــر	قابــل	للتغييــر،	ونظــًرا	لطبيعــة	هامــش	
الربــح	الثابــت	يتــم	تقــدمي	هــذا	املنتــج	علــى	املــدى	القصيــر.	ويف	حالــة	
ــى	 ــج	إل ــة	ســيتحول	هــذا	املنت ــب	العميــل	إعــادة	اجلدول ــة	أو	طل املماطل

ــادة	االيجــار«. ــع	وإع ــج	آخــر	يســمى	»البي منت

2/3/5: مرابحة السيارات )موتوري(:
الذيــن	 اخلاصــة	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
يرغبــون	يف	اقتنــاء	الســيارات،	ويتــم	بيعهــا	لهــم	بالتكلفــة	زائــًدا	نســبة	
باملرابحــة	لآلمــر	 مــا	يســمى	 لهــا،	وهــو	 بعــد	متلــك	املصــرف	 ربــح	
بتعهــد	 املعاملــة	 هــذه	 تنفيــذ	 ويتــم	 املصرفيــة	 املرابحــة	 أو	 بالشــراء	
املتعامــل	بشــراء	الســيارة	مبوجــب	)الوعــد	بالشــراء(	مــن	املصــرف	بعــد	
ــد	أو	 ــل	عن ــع	املتعام ــن	تاجــر	الســيارات.	ويدف ــا	املصــرف	م أن	يتملكه
يف	فتــرة	الوعــد	بالشــراء	مبلًغــا	يعــرف	بهامــش	اجلديــة	يف	حســابه	
لــدى	مصــرف	الســام	للتعويــض	عــن	الضــرر	الفعلــي	بســبب	إعــادة	بيــع	
الســيارة	عنــد	إخــال	العميــل	بوعــده.	ومبوجــب	تســلم	الوعــد	بالشــراء	
وهامــش	اجلديــة	فــإن	املصــرف	يشــتري	الســيارة	باســمه	مــن	املصــدر	
أو	البائــع	ثــم	يقــوم	ببيعهــا	للمتعامــل	مــع	هامــش	ربــح.	ويكــون	مبلــغ	
ــى	أقســاط	شــهرية	بحســب	 ــح(	عل ــن	األصــل	والرب ــون	م الشــراء	)املك
اتفــاق	املتعامــل	واملصــرف،	وتســجل	الســيارة	باســم	املتعامــل	واملصــرف	
علًمــا	بــأن	ظهــور	اســم	املصــرف	علــى	وثيقــة	التســجيل	أو	امللكيــة	إمنــا	

ــل. ــك	األساســي	هــو	العمي هــو	لغــرض	الرهــن	فقــط	واملال

 5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية
اخلاصة	)تتمة(

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(



املنتجات واألنشطة املصرفية لبنك السالم46

 5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية
اخلاصة	)تتمة(

ومعــدل	الربــح	يف	هــذا	املنتــج	ثابــت،	والثمــن،	واملكــون	مــن	التكلفــة	
والربــح	ال	ميكــن	تغييــره	حتــى	يف	حالــة	التخلــف	عــن	الســداد	حيــث	
إن	مبــادئ	املصرفيــة	اإلســامية	ال	تســمح	بتغييــر	ثمــن	الشــراء	املتفــق	
ــدة. ــى	القــرض	بفائ ــؤدي	إل ــك	ي ــة؛	ألن	ذل ــه	يف	الذم ــد	ثبوت ــه	بع علي

 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	العمــاء	ذوي	الدخــل	الشــهري	املســتقر،	وموظفي	
اإلدارة	الوســطى	أو	العليــا.	كمــا	ميكــن	أن	يســتفيد	منــه	املوظفــون	مــن	

.C & B	الفئــة	و	فئــة
الفئة	

املستهدفة

اإلجارة 4/5

هــي	عقــد	يــراد	بــه	متليــك	منفعــة	مشــروعة	معلومــة	ملــدة	معلومــة	
معلــوم. مشــروع	 بعــوض	

واإلجــارة	هــي	أجنــع	الصيــغ	الشــرعية	يف	متويــل	العقــارات	واملســاكن	
مــع	حــق	املصــرف	يف	تغييــر	األجــرة	عنــد	طلــب	العميــل	إعــادة	اجلدولــة،	
حيــث	يجــوز	للمصــرف	تغييــر	األجــرة	بنــاء	علــى	املــدة	اجلديــدة	وحجــم	

التمويــل.

تعريفه

1/4/5: إجارة األعيان )املساكن ونحوها( )داري(:
الذيــن	 اخلاصــة	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
يرغبــون	يف	شــراء	العقــارات.	وهنــاك	عــدد	مــن	العقــود	لهــذا	النــوع	مــن	
املنتــج	والــذي	يعتمــد	علــى	طبيعــة	متطلبــات	التمويــل	و	خيــار	العميــل.	
وهــو	منتــج	يجــوز	فيــه	تغييــر	األجــرة	للفتــرات	الاحقــة،	أي	أن	عقــد	
اإلجــارة	أكثــر	مرونــة	مــن	غيــره	مــن	أنــواع	التمويــل	مــن	حيــث	أن	شــروط	
الســداد	)األقســاط	الشــهرية(	ميكــن	تغييرههــا	يف	أي	وقــت	خــال	مــدة	
التمويــل،	ألن	األجــرة	تتغيــر	مــع	مــرور	الوقــت،	ومــن	أمثلتهــا	مــا	يأتــي:

1/1/4/5: اإلجارة املنتهية بالتمليك: 
وهــي	إجــارة	يقتــرن	بهــا	الوعــد	بتمليــك	العــني	املؤجــرة	إلــى	املســتأجر	

يف	نهايــة	مــدة	اإلجــارة	أو	يف	أثنائهــا.

 استخداماته
/غرضه

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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وطلبــات	 للتأجيــر	 والقابلــة	 اجلاهــزة	 لألصــول	 تكــون	 الغالــب	 ويف	
التمويــل	طويــل	األجــل.	وبنــاء	علــى	هــذا	املنتــج	يتــم	اآلتــي:

	 يشــتري	املصــرف	العقــار	مــن	املالــك	)طــرف	ثالــث(،	ســواء	كان	أرًضا	أ.
أو	منــزاًل	ويقــوم	بتأجيــره	علــى	العميــل	بأقســاط	شــهرية	ويكــون	
ــًكا،	ويتعهــد	املصــرف	 ــه	مال العقــار	مســجًا	باســم	املصــرف	بصفت
بتحويــل	ملكيــة	هــذا	العقــار	للعميــل	بعــد	االنتهــاء	مــن	ســداد	جميــع	

األقســاط	بعقــد	هبــة	أو	بيــع	بثمــن	رمــزي	ومبســتند	جديــد.
ــل(،	ســواء	كان	أرًضــا	ب.	 يشــتري	املصــرف	العقــار	مــن	املالــك	)العمي

أو	منــزاًل	ويقــوم	بتأجيــره	علــى	العميــل	بأقســاط	شــهرية	ويكــون	
ــًكا	أو	يبقــى	مســجًا	 ــه	مال العقــار	مســجًا	باســم	املصــرف	بصفت
باســم	العميــل	بصفتــه	وكيــًا،	ويتعهــد	املصــرف	بتحويــل	ملكيــة	هذا	
العقــار	للعميــل	بعــد	االنتهــاء	مــن	ســداد	جميــع	األقســاط	بعقــد	هبــة	
أو	بيــع	بثمــن	رمــزي	ومبســتند	جديــد	على	أن	رســوم	تســجيل	العقار	
هــي	التــي	تقــرر	مــا	إذا	كان	ســيتم	تســجيل	امللكيــة	يف	البدايــة	باســم	
املؤسســة	املاليــة	املمولــة	أم	يبقــى	العقــار	مســجل	باســم	العميــل	
أمانــة	مــع	ســند	ضــد	يضمــن	حــق	املصــرف.	يف	بعــض	الــدول	التــي	
ــم	فــرض	رســوم	 ــج	يت ــة	اإلســامية	هــذا	املنت ــا	املصرفي ــدم	فيه تق
تســجيل	للعقــار	مــرة	واحــدة	فقــط	أي	يف	التاريــخ	الــذي	يتــم	فيــه	
نقــل	امللكيــة	إلــى	العميــل	لتجنــب	الضريبــة	املضاعفــة.	ويســجل	
املصــرف	العقــار	باســمه	لغــرض	الضمــان	وبذلــك	فإنــه	ال	يتــم	
فــرض	رســوم	التســجيل	علــى	العميــل	يف	حالــة	تســجيل	العقــار	
باســم	املصــرف،	وذلــك	لغــرض	تســهيل	االجــراءات	وجعلهــا	سلســة	
لصالــح	العميــل،	علــى	أن	العميــل	يدفــع	رســوم	الســجيل	يف	تاريــخ	

نقــل	امللكيــة	لــه.
ويحــق	للعميــل	يف	أي	وقــت	خــال	فتــرة	اإليجــار	كمــا	مت	بيانــه	ســابًقا	
إنهــاء	عقــد	اإليجــار	بتقــدمي	طلــب	للمصــرف	لبيــع	العقــار	لــه،	وعــادة	
مــا	يكــون	ثمــن	البيــع	يف	هــذه	احلــال	هــو	الثمــن	األساســي	الباقــي	يف	

حينــه	مــع	جــزء	معــني	مــن	األجــرة	املتبقيــة.	

 استخداماته
/غرضه

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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2/1/4/5: اإلجارة املوصوفة يف الذمة واالستصناع:
هــي	الصيغــة	التــي	تكــون	فيهــا	املنفعــة	املعقــود	عليهــا	ديًنــا	متعلًقــا	بذمــة	
املؤجــر،	كمــا	لــو	إذا	اســتأجر	ســيارًة	ذات	أوصــاف	محــددة	للركــوب	أو	
احلمــل،	ونحــو	ذلــك	يف	تاريــخ	يلــي	العقــد.	وقــد	ســميت	)إجــارة	الذمــة(	
نظــًرا	لتعلــق	املنفعــة	املعقــود	عليهــا	بذمــة	املؤجــر،	ال	بعــني	محــددٍة	

بذاتهــا.
ويســتخدم	هــذا	املنتــج	لتوفيــر	الســيولة	للبنــك	الســتخدامها	يف	توفيــر	
ــل	العمــاء	للحصــول	 ــتخدم	لتموي ــل،	أي	يُس ــر	موجــود	للعمي أصــل	غي
علــى	الســكن	أو	تطويــر	أو	تصنيــع	مــا	ميكــن	تأجيــره	إجــارة	موصوفــة	
ــني	 ــل	إنشــاء	الع ــى	أقســاط	اإلجــارة	قب ــة	ويحصــل	املصــرف	عل بالذم

وتســليمها.

3/1/4/5: االستصناع والتأجير للعقارات حتت اإلنشاء:
ــل	 ــل	طوي ــي	يف	التموي ــر	التمويل ــج	التأجي ــق	االســتصناع	ومنت ــم	تطبي يت
األجــل	علــى	العقــارات،	فيتــم	إنشــاء	العقــار	بتمويــل	مــن	املصــرف	علــى	
أســاس	اتفــاق	محــدد	مســبًقا	مــع	العميــل	عــن	طريــق	االســتصناع	ومــن	
ــب	عقــد	اإلنشــاء	مــع	 ــوم	بترتي ــل	أن	يق ــب	املصــرف	مــن	العمي ــم	يطل ث
املطــور	بصفتــه	مشــرًفا	ومراقًبــا	علــى	مراحــل	االنشــاء	وال	يتــم	الدفــع	
للمطــور	إال	إذا	كان	العميــل	راضًيــا	عــن	العمــل،	وعنــد	االنتهــاء	مــن	
البنــاء	يتــم	تأجيــر	العقــار	للعميــل	إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك	ويتعــني	علــى	

العميــل	دفــع	األصــل	وعنصــر	الربــح	)األجــرة	املتغيــرة(.

 استخداماته
/غرضه

4/1/4/5: املشاركة املتناقصة والتأجير: 
هــذا	املنتــج	يُســتخدم	لتمويــل	العمــاء	الذيــن	ميتلكــون	أراضــي	كبيــرة	
ــون	 ميكــن	تقدميهــا	كلهــا	أو	جــزٍء	منهــا	كــرأس	مــال	املشــاركة	أو	يرغب
يف	متلــك	عقــارات	ميلكــون	جــزًء	مــن	ثمنهــا	ويطلبــون	متويــًا	مــن	
املصــرف	للجــزء	الباقــي،	فيدخــل	املصــرف	يف	مشــاركة	مــع	العميــل	
يف	شــراء	عقــار	)حيــث	ســيدفع	العميــل	جــزء	مــن	املبلــغ	املطلــوب(	
ــى	مســاهمة	كل	واحــد	 ــد	عل ــة	كل	طــرف	تعتم ــر	أرض.	وملكي أو	تطوي
منهــم	يف	مجمــوع	قيمــة	األصــول	ويف	حالــة	تطويــر	أرض	فــإن	مســاهمة	
العميــل	هــي	األرض	ومســاهمة	املصــرف	ســتكون	التمويــل	املطلــوب

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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ــى	مســاهمة	كل	واحــد	 ــد	عل ــة	كل	طــرف	تعتم ــر	أرض.	وملكي أو	تطوي
منهــم	يف	مجمــوع	قيمــة	األصــول	ويف	حالــة	تطويــر	أرض	فــإن	مســاهمة	
العميــل	هــي	األرض	ومســاهمة	املصــرف	ســتكون	التمويــل	املطلــوب	
ــت	احملــدد	 ــل	ســيُدفع	يف	الوق ــن	أن	التموي ــد	م ــر	األرض،	وللتأك لتطوي
فــإن	املصــرف	ســيطلب	مــن	العميــل	التوقيــع	علــى	عقــد	بيــع	الوحــدات	
ابتــداًء	وأنــه	مســتعد	لشــراء	جــزء	مــن	العقــار	ودفــع	الثمــن	املتفــق	عليــه	
شــهرًيا،	وقــد	يكــون	أيًضــا	علــى	أســاس	تأجيــر	الوحــدات	)عقــد	إيجــار	
مشــترك(.	ويف	تاريــخ	كل	دفــع	ألقســاط	البيــع	أو	اإليجــار	المتــاك	
الوحــدات	مــن	املصــرف،	تنخفــض	ملكيــة	املصــرف	بالتدريــج	وتزيــد	

ملكيــة	العميــل	حتــى	يتملــك	العميــل	العقــار	ملكيــة	كاملــة.

 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	قطاعــات	مختلفــة	مــن	املجتمــع	فعلــى	ســبيل	
املثــال	ال	احلصــر،	يســتخدم	لتمويــل	املوظفــني	ذوي	العمــل	املضمــون	
والدخــل	العالــي	واملتوســط	ويشــترط	أن	يكــون	الدخــل	كاٍف	وقابــل	
للتصــرف	حتــى	يتمكــن	مــن	دفــع	أقســاط	اإليجــار	للتملــك	بــداًل	مــن	دفــع	
األجــرة	لعقــار	ال	يتملكــه	يف	النهايــة،	كمــا	يشــترط	للتمويــل	بهــذا	املنتــج	
وجــود	دخــل	شــهري	كاٍف	للعميــل	لتغطيــة	نفقــات	املعيشــة	الشــخصية.

الفئة	
املستهدفة

5/1/4/5: البيع وإعادة التأجير: 
لتلبيــة	 اخلاصــة	 املصرفيــة	 اخلدمــات	 عمــاء	 يخــدم	 املنتــج	 هــذا	
احتياجاتهــم	إلــى	الســيولة	ويعتمــد	علــى	شــراء	أي	أصــول	ملموســة	
وقابلــة	للتأجيــر	مــن	العميــل	وتأجيرهــا	مــرة	أخــرى	عليــه،	ويتــم	تقييــد	
ثمــن	البيــع	يف	حســاب	العمــاء	الســتخدامه	يف	تلبيــة	حاجاتهــم،	ويُقــدم	
هــذا	املنتــج	يف	حالــة	عــدم	اســتيفاء	املتعامــل	ملتطلبــات	منتــج	الســيولة	

ــورق(. ــة	)الت النقدي
وتكــون	األجــرة	يف	هــذا	املنتــج	ثابتــة	وال	ميكــن	تغييرهــا	حتــى	يف	حالــة	
التخلــف	عــن	الســداد،		حيــث	إن	مبــادئ	املصرفيــة	اإلســامية	ال	تســمح	
بتغييــر	األجــرة	املتفــق	عليهــا	بعــد	ثبوتهــا	يف	الذمــة،	ألن	ذلــك	يــؤدي	إلــى	

القــرض	بفائــدة	أو	مبــدأ	»أنظرنــي	أزدك«،	املمنــوع	شــرًعا.

 استخداماته
/غرضه

 5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية
اخلاصة	)تتمة(

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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 5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية
اخلاصة	)تتمة(

هــذا	املنتــج	يســتهدف	العمــاء	ذوي	الدخــل	الشــهري	املســتقر،	وموظفي	
اإلدارة	الوســطى	أو	العليــا.	كمــا	ميكــن	أن	يســتفيد	منــه	املوظفــون	مــن	

.B & C	فئــة
الفئة	

املستهدفة

التمويل	باملضاربة 5/5

شــركة	يف	الربــح	مبــال	مــن	جانــب	)رب	املــال(	وعمــل	مــن	جانــب	آخــر	
)املضــارب(،	مــع	اقتســام	الربــح	إذا	حتقــق،	وخســارة	رب	املــال	لــرأس	

املــال	والعامــل	جلهــده	إذا	لــم	يتحقــق	الربــح.
تعريفه

لتوفيــر	 وإدارة	احملافــظ	االســتثمارية	وكذلــك	 يســتخدم	لاســتثمار	
رأس	مــال	العامــل،	ومتويــل	الشــركات	كمــا	أن	جميــع	حســابات	الودائــع	
غيــر	املقيــدة	مبــدة	تــدار	عــن	طريــق	املضاربــة	بحيــث	يتصــرف	املصــرف	

بصفتــه	مضارًبــا	وأصحــاب	الودائــع	بصفتهــم	أربــاب	مــال.

 استخداماته
/غرضه

االعتماد	املستندي 6/5

هــو	تعهــد	مــن	قبــل	املصــرف	بالدفــع	إلــى	املســتفيد	خــال	الفتــرة	
احملــددة	مقابــل	الســلع	التــي	متثلهــا	مســتندات	دقيقــة	تشــتمل	علــى	

املســتندي. االعتمــاد	 شــروط	
تعريفه

يصــدر	املصــرف	هــذا	املســتند	بصفتــه	مشــترًيا	مــن	املصــدر	ويتحمــل	
مطابقتهــا	 مــن	 والتأكــد	 البضاعــة	 وصــول	 وبعــد	 امللكيــة،	 تبعــات	
للمســتندات	يبيعهــا	املصــرف	للعميــل	مرابحــة،	ويتميــز	هــذا	املنتــج	
يف	أن	املصــرف	يصــدر	اعتمــاد	مســتندي	يؤكــد	فيــه	تعهــده	بالدفــع	

بخصــوص	طلــب	العميــل	البضاعــة	مــن	املــورد.

 استخداماته
/غرضه

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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خطاب	الضمان 7/5

هــو	مشــابه	لاعتمــاد	املســتندي،	مــن	حيــث	ضمــان	مبلــغ	مــن	املــال	
ــه	 ــم	دفع ــغ	يت للمســتفيد،	وعكــس	االعتمــاد	املســتندي	يف	أن	هــذا	املبل
للطــرف	اآلخــر	عندمــا	ال	يفــي	العميــل	بااللتزامــات	املنصــوص	عليهــا	
يف	العقــد	ويتــم	اســتخدام	هــذا	لضمــان	البائــع	مــن	العميــل	خلطــر	عــدم	
أداء	العميــل	بحســب	العقــد،	وهــذا	مــا	يســمى	خطــاب	ضمــان	غيــر	
ــل	 ــه	للعمي ــون	في ــا	يك ــان	مغطــى،	وهــو	م ــاك	خطــاب	ضم مغطــى	وهن
مبلــغ	الســداد	يف	حســابه	ويطلــب	مــن	املصــرف	إصــدار	هــذا	اخلطــاب	

للمســتفيد	وتعهــد	املصــرف	بالدفــع	مــن	حســابه	للمســتفيد.

تعريفه

ــى	رســوم	االصــدار	فقــط	يف	 ويســتخدم	خطــاب	ضمــان	للحصــول	عل
ــه	مــن	 ــل	مــا	ميكن ــك	عندمــا	يكــون	للعمي نوعــي	خطــاب	الضمــان،	وذل
دفــع	ســعر	الســلعة	يف	حســابه	ولكنــه	يحتــاج	إلــى	تأكيــد	املصــرف	
للمســفيد	أنــه	قــادر	علــى	الســداد،	فيصــدر	املصــرف	اخلطــاب،	ويدفــع	
مــن	حســاب	العميــل	يف	تاريــخ	املطالبــة	بالدفــع،	أو	ســداد	املصــرف	
يكــون	 مــا	 عنــد	 املدفــوع	 باملبلــغ	 العميــل	 علــى	 والرجــوع	 للمســتفيد	
خطــاب	الضمــان	غيــر	مغطــى،	وال	يحــق	للمصــرف	أخــذ	أي	مبلــغ	زائــد	
عنــد	اســترجاع	املبلــغ	املدفــوع	ألن	ذلــك	مــن	بــاب	اإلقــراض	بفائــدة	أو	

ــل. ــان	بجع الضم

 استخداماته
/غرضه

استثمارات	مرابحة	مربوطة	مبؤشر	مقياس	والصكوك 8/5

املقيــاس	هــو	برنامج	شــهادة	اســتثمار	متوســط	األجل	ومتعــدد	األطراف	
يســمح	للمشــاركني	يف	مختلــف	األســواق	بإصدارهــا	لعمائهــم	مــن	

طــرف	واحــد.	
وهــو	عبــارة	عــن	اســتثمار	يف	صنــدوق	مرابحــات	مــع	االتفــاق	علــى	
نســبة	ربــح	مرتبــط	مبؤشــر	عنــد	تنفيــذ	املرابحــة،	وينظــم	علــى	أســاس	
وعــد	ملــزم	بالشــراء	بالتكلفــة	يف	املســتقبل	زائــًدا	هامــش	ربــح	مرتبــط	
مبؤشــر،	ويســمى	منتــج	)مقيــاس(	أو	صــدور	وعديــن	بالشــراء	مــن	
طرفــني	كل	وعــد	منهمــا	مبؤشــر	موجــب	وســالب	وال	ينفــذ	إال	وعــد	

واحــد	منهمــا.	

تعريفه

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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استثمارات	األسهم	اخلاصة	والعقارات 9/5

هــي	اســتثمارات	مباشــرة	عــن	طريــق	عمــاء	اخلدمــات	املصرفيــة	
اخلاصــة	يف	مشــاريع	تتعلــق	بأســهم	خاصــة	واســتثمارات	يف	عقــارات. تعريفه

باالســتثمار	 الوكالــة	 مبــدأ	 علــى	 املصرفيــة	 اخلدمــة	 هــذه	 تعتمــد	
ويســتخدم	هــذا	املنتــج	لتوفيــر	الســيولة	للمتعاملــني	املمتازيــن	الذيــن	
يتاجــرون	يف	األســهم	عامــة	وشــركات	العقــارات	العامليــة	التــي	تــدر	
ربًحــا	عالًيــا	عامــة.	ويتــم	االســتثمار	نيابــة	عــن	هــؤالء	العمــاء	مــن	
ودائعهــم	مــع	املصــرف	أو	أموالهــم	اخلاصــة،	وهــو	منتــج	للعمــاء	الذيــن	

لهــم	خبــرة	بتقلبــات	الســوق	ومخاطرهــا.

 استخداماته
/غرضه

االستثمارات	يف	احملافظ	العقارية 10/5

هــو	اســتثمار	يف	محافــظ	العقــارات	الدوليــة	التــي	تكــون	أحياًنــا	مســجلة	
يف	بورصــات	التداول. تعريفه

يســتخدم	هــذا	املنتــج	لتوفيــر	الســيولة	للمتعاملــني	املمتازيــن	الذيــن	
يتاجــرون	يف	األســهم	عامــة	وشــركات	العقــارات	العامليــة	التــي	تــدر	
ربًحــا	عالًيــا	عامــة.	ويتــم	االســتثمار	نيابــة	عــن	هــؤالء	العمــاء	مــن	
ودائعهــم	مــع	املصــرف	أو	أموالهــم	اخلاصــة،	وهــو	منتــج	للعمــاء	الذيــن	

لهــم	خبــرة	بتقلبــات	الســوق	ومخاطرهــا.

 استخداماته
/غرضه

املساهمة	برأس	املال	العامل	يف	استثمارات	املصرف 11/5

يتــم	مــن	خــال	هــذا	املنتــج	إعطــاء	املســتثمرين	الفرصــة	يف	املشــاركة	
ــة	 يف	اســتثمارات	املصــرف	ذات	أربــاح	مجزيــة،	وذلــك	بالتصــرف	وكال
عــن	املســتثمرين	يف	اســتثمار	مســاهماتهم	يف	هــذه	املشــاريع	باملضاربــة	
ولدعــم	املؤسســات	املاليــة	التابعــة	للمصــرف	بذمــة	ماليــة	وقانونيــة	
مســتقلة،	ومــن	أمثلتهــا:	متويــل	مشــروع	الطاقــة	املتجــددة	وغيرهــا.

تعريفه

5-	منتجات	اخلدمات	املصرفية	اخلاصة	)تتمة(
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املنتج التسلسل
السلم 1/6

هــو	بيــع	آجــل	بعاجــل	وهــو	نــوع	مــن	البيــع	يدفــع	فيــه	الثمــن	حــااًل،	
ويؤجــل	فيــه	املبيــع	املوصــوف	يف	الذمــة،	»املســلم	فيــه«،	ويســمى	البائــع«	
املســلم	إليــه	»واملشــتري«	املســلم	»أو«	رب	الســلم«،	وقــد	يســمى	الســلم	

)ســلًفا(.

تعريفه

هــو	منتــج	داخــل	يف	مجــاالت	كثيــرة	حيــث	يتــم	بــه	متويــل	الزراعــة	
ــى	 ــر	ســيولة	للحصــول	عل ــو	أداة	توفي ــادن	والنفــط،	والتجــارة.	فه واملع
ســلع	يف	املســتقبل	وقــد	مت	اســتخدامه	يف	األســواق	املاليــة	حيــث	يحقــق	
أغــراض	االختيــارات	التقليديــة	والعقــود	املســتقبلية،	كما	مت	اســتخدامه	
يف	متويــل	شــراء	األســهم	وبيعهــا.	ويســتهدف	هــذا	املنتــج	فئــة	التجــار	
الذيــن	يســتوردون	ســلًعا	ميكــن	توفيرهــا	عــن	طريــق	الســلم	حيــث	يدفــع	
املصــرف	مبلــغ	التمويــل	مقدًمــا	للمصــدر	ويتــم	توكيــل	املتعامــل	ملتابعــة	
توفيــر	الســلعة،	وبعــد	تســليم	الســلعة	يبيعهــا	املصــرف	للعميــل	باملرابحــة	
أو	يؤجرهــا	لــه	إجــارة	منتهيــة	بالتمليــك،	كمــا	ميكــن	أن	ميــول	العميــل	
مبنتــج	الســلم	املــوازي،	وهــو	أن	يدخــل	املســلم	إليــه	)املصــرف(	يف	
عقــد	ســلم	مســتقل	مــع	طــرف	ثالــث	للحصــول	علــى	ســلعة	مواصفاتهــا	
مطابقــة	للســلعة	املتعاقــد	علــى	تســليمها	يف	الســلم	األول	ليتمكــن	مــن	
الوفــاء	بالتزامــه	فيــه.	فهــو	عقــد	التحــوط	لبيــع	الســلع	التــي	ســيحصل	
عليهــا	املصــرف	يف	املســتقبل	فيكــون	املصــرف	قــد	ضمــن	بهــذا	العقــد	

حصــول	مشــتٍر	ينتظــر	الشــراء	مــن	املصــرف	بعــد	التســليم	لــه.

 استخداماته
/غرضه

6-	منتجات	املؤسسات	املالية
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الوكالة	يف	إصدار	خطاب	الضمان 2/6

هــو	ترتيــب	جتــاري	يتــم	مبوجبــه	توكيــل	مصــرف	الســام	لبنــك	آخــر	يف	
دولــة	أخــرى	بنــاء	علــى	طلــب	هــذا	البنــك	مــن	املصــرف	تعزيــز	خطــاب	
الضمــان	الصــادر	منــه	أو	إصــدار	خطــاب	ضمــان	لعمائــه،	فيدخــل	
ــك	 ــك	البن ــه	ذل ــة	يقــوم	مبوجب املصــرف	مــع	هــذا	البنــك	يف	عقــد	وكال
باســتام	البضاعــة	وبيعهــا	لعميلــه	نيابــة	عــن	مصــرف	الســام	بعــد	
إصــدار	الضمــان	للمســتفيد	بنســبة	ربــح	متفــق	عليــه	مســبقا	علــى	أن	

يكــون	للبنــك	اآلخــر	أجــرة	الوكالــة	أو	نســبة	مــن	الربــح.	

تعريفه

هــذا	املنتــج	يســتخدمه	القســم	يف	التعامــل	مــع	البنــوك	التــي	ال	يســمح	
لهــا	بالتعامــل	يف	دول	معينــة	أو	أن	لهــا	عمــاء	لكــن	يقطنــون	يف	دولــة	
غيــر	دولــة	مقــر	املصــرف	اآلخــر،	فيدخــل	املصــرف	مــع	املصــرف	اآلخــر	

يف	ترتيبــات	الوكالــة	إلصــدار	خطــاب	الضمــان	مقابــل	أجــر.

 استخداماته
/غرضه

مرابحة	السلع 3/6

هــو	اســتثمار	للســيولة	املرتفعــة	أو	الفائضــة	لتغطيــة	العجــز	املؤقــت	
لألمــوال	مــع	أو	مــن	خــال	بنــوك	أخــرى	علــى	أســاس	شــراء	ســلعة	
الثمــن	 وســداد	 اآلجلــة	 املرابحــة	 طريــق	 عــن	 فــوًرا	 بيعهــا	 وإعــادة	

باألقســاط.	
تعريفه

يســتخدم	إلدارة	الســيولة	قصيــرة	األجــل	مــع	حتقيــق	أربــاح	مجزيــة	
للمصــرف،	وهــذه	املعاملــة	عــادة	تكــون	بــني	البنــوك	فقــط.

 استخداماته
/غرضه

6-	منتجات	املؤسسات	املالية

6-	منتجات	املؤسسات	املالية	)تتمة(
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6-	منتجات	املؤسسات	املالية	)تتمة(

املشاركة	يف	إصدار	خطاب	ضمان	مجمع 4/6

هــو	مشــابه	للمشــاركة	يف	إصــدار	االعتمــاد	املســتندي	املعتمــد	علــى	
التمويــل	مــن	حيــث	ضمــان	مبلــغ	مــن	املــال	للمســتفيد،	وعكــس	االعتمــاد	
ــم	دفعــه	للطــرف	اآلخــر	عندمــا	ال	يفــي	 ــغ	يت املســتندي	فــإن	هــذا	املبل
العميــل	بااللتزامــات	املنصــوص	عليهــا	يف	العقــد	ويتــم	اســتخدام	هــذا	
ــع	مــن	اخلســارة	أو	اخلطــر	بســبب	عــدم	أداء	 لضمــان	املشــتري	والبائ
العميــل	يف	العقــد،	وهــذا	مــا	يســمى	خطــاب	املشــاركة	يف	ضمــان	غيــر	

مغطــى.

تعريفه

يســتخدم	املشــاركة	يف	إصــدار	خطــاب	ضمــان	مجمــع	للحصــول	علــى	
رســوم	اإلصــدار	فقــط،	وذلــك	عندمــا	يكــون	للعميــل	مــا	ميكنــه	مــن	دفــع	
ســعر	الســلعة	يف	حســابه	ولكنــه	يحتــاج	إلــى	تأكيــد	املصــرف	للمســفيد	
أنــه	قــادر	علــى	الســداد،	فيصــدر	املصــدر	اخلطــاب،	ويدفــع	مــن	حســاب	

العميــل	يف	تاريــخ	املطالبــة	بالدفــع.

 استخداماته
/غرضه

االعتمادات	املستندية	باملرابحة 5/6

هــو	تعهــد	مــن	قبــل	املصــرف	بالدفــع	إلــى	املســتفيد	خــال	الفتــرة	
احملــددة	مقابــل	الســلع	التــي	متثلهــا	مســتندات	دقيقــة	تشــتمل	علــى	
شــروط	االعتمــاد	املســتندي	والتــي	ال	يســتلمها	العميــل	وال	يســتحق	
التصــرف	فيهــا	إال	بعــد	إبــرام	عقــد	املرابحــة،	وال	يتــم	فتــح	مثــل	هــذا	
االعتمــاد	إال	علــى	أســاس	عقــد	االعتمــاد	املســتندي	الرئيــس	الــذي	مت	
إبرامــه	بــني	املصــرف	والعميــل	قبــل	أي	عمليــة	فتــح	اعتمــاد،	حيــث	إنــه	
ــول	 ــادل	إيجــاب	وقب ــد	تب ــاد	املســتندي	إال	بع ــح	املصــرف	االعتم ال	يفت
لفتــح	االعتمــاد	املســتندي	والــذي	يعــد	فيــه	العميــل	بشــراء	الســلع	التــي	

ــد	تســلمها. ــا	املســتندات	عن متثله

تعريفه

6-	منتجات	املؤسسات	املالية	)تتمة(
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ــه	مشــترًيا	مــن	املصــدر	يتحمــل	 يصــدر	املصــرف	هــذا	املســتند	بصفت
مطابقتهــا	 مــن	 والتأكــد	 البضاعــة	 وصــول	 وبعــد	 امللكيــة،	 تبعــات	
للمســتندات	يبيعهــا	املصــرف	للعميــل	مرابحــة،	ومييــز	هــذا	املنتــج	يف	أن	
املصــرف	يصــدر	اعتمــاد	مســتندي	يؤكــد	فيــه	تعهــده	بالدفــع	بخصــوص	

ــل	البضاعــة	مــن	املــورد. ــب	العمي طل

 استخداماته
/غرضه

االعتمادات	املستندية	باملشاركة 6/6

ــوم	 ــث	يق هــو	إجــراء	معامــات	مرابحــة	لعمــاء	املصــرف	اآلخــر	بحي
املصــرف	اآلخــر	بفتــح	االعتمــاد	ومــا	يتعلــق	بــه،	ويقــوم	املصــرف	بتعزيــز	

االعتمــاد	ومتويلــه.
تعريفه

منافــع	 لتقاســم	 أخــرى	 بنــوك	 بــني	 العاقــة	 لتوطيــد	 املنتــج	 هــذا	
املعامــات	التــي	يحصلــون	عليهــا	ولكــن	ال	ميكنهــم	متويلهــا	وحدهــم	
أو	أن	املتطلبــات	الرقابيــة	ال	تســمح	لهــم	بالتمويــل	فيعرضونهــا	علــى	
املصــرف	مقابــل	احلصــول	علــى	جــزء	مــن	الربــح	الــذي	يحققــه	البنــك،	
ــاق،	وتكــون	املســتندات	 ــح	بينهمــا	حســب	االتف ــع	الرب ــم	توزي ــك	يت ولذل
باســم	املصــرف	حتــى	ميلــك	البضاعــة	ثــم	يبيعهــا	للبنــك	اآلخــر	الــذي	
يقــوم	بــدوره	ببيعهــا	لعميلــه.	وميكــن	للمصــرف	حتديــد	هامــش	الربــح	
ــى	أن	املصــرف	 الــذي	يدفعــه	املصــرف	اآلخــر،	كمــا	ميكــن	االتفــاق	عل
اآلخــر	ال	يفتــح	اعتمــادات	إال	للعمــاء	الذيــن	يقبلــون	بهامــش	ربــح	

ــًا. ــل	عــن	%8	مث ــه	ال	تق حصــة	املصــرف	في

 استخداماته
/غرضه

6-	منتجات	املؤسسات	املالية	)تتمة(

6-	منتجات	املؤسسات	املالية	)تتمة(
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االعتمادات	املستندية	بالوكالة 7/6

هــو	أن	يقــوم	املصــرف	اآلخــر	بإخبــار	املصــرف	عــن	تفاصيــل	الصفقــة	
ــم	يعــني	املصــرف	املصــرف	اآلخــر	 ــا	ث ــب	مــن	املصــرف	أن	ميوله ويطل
ــوكل	 ــر	أجــر	مقطــوع	ويشــترط	امل ــل	نظي ــع	البضاعــة	للعمي ــًا	ليبي وكي
)مصــرف	الســام(	علــى	الوكيــل	)املصــرف	الــذي	طلــب	االعتمــاد(	
كفالــة	العميــل	ألداء	ثمــن	املرابحــة،	وميكــن	أن	يقــوم	املصــرف	اآلخــر	-	
باســمه	هــو	-	بشــراء	البضاعــة	بصفتــه	وكيــًا	عــن	املصــرف،	ويتــوكل	
كذلــك	عــن	املصــرف	يف	اســتام	املســتندات	والتأكــد	مــن	صحتهــا	ثــم	
ــغ	كامــًا	مــن	حســاب	املتعامــل	ويســتحق	املصــرف	رســوًما	 خصــم	املبل

علــى	هــذه	اخلدمــة.

تعريفه

6-	منتجات	املؤسسات	املالية	)تتمة(



7
منتجات	االستثمار
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املنتج التسلسل
املشاركة 1/7 

هــي	اتفــاق	بــني	اثنــني	أو	أكثــر	علــى	خلــط	ماليهمــا	أو	عمليهمــا	أو	
نــوع	املســاهمة	يف	 الذمــة،	بقصــد	االســترباح،	وهــو	 التزاميهمــا	يف	
جتــارة	علــى	أن	يتــم	تقســيم	الربــح	وحتمــل	اخلســارة	ويســتخدم	يف	

ونحوهــا. االســتثمار	 محافــظ	 تأســيس	
تعريفه

يســتخدم	يف	تأســيس	محافــظ	االســتثمار	واســتثمار	أمــوال	الودائــع	
املصــرف	 يتحمــل	 اســتثمارات	 يف	 ملكيــة	 اقتنــاء	 يف	 واملســاهمني	

مشــارًكا. بصفتــه	 مخاطرهــا	
 استخداماته
/غرضه

هــذا	املنتــج	يســتهدف	اســتثمار	أمــوال	املســاهمني	واملتعاملــني	مــن	
أصحــاب	الدخــل	العالــي	الذيــن	يتحملــون	مخاطــر	عاليــة.

الفئة	
املستهدفة

7-	منتجات	االستثمار
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7-	منتجات	االستثمار	)تتمة(

املرابحة	احملولة	إلى	أسهم 2/7

هــو	التمويــل	باملرابحــة	مــع	حــق	املصــرف	يف	حتويــل	ديــن	املرابحــة	يف	
أي	مرحلــة	مــن	مــدة	التمويــل	إلــى	أســهم	يف	شــركة	أو	مشــروع	العميــل	

املتمــول	علــى	أســاس	معيــار	بيــع	أســهم	متفــق	عليــه	مســبًقا.
تعريفه	

يســتخدمه	املصــرف	للتحــوط	مــن	مخاطــر	عــدم	جنــاح	الشــركة	وكذلــك	
االســتفادة	مــن	ارتفــاع	أســهم	الشــركة	أو	املشــروع	بحيث	يحصــل	الدائن	
علــى	وعــد	مــن	مدينــه	ببيعــه	أصــواًل،	أو	عقــارات	أو	أســهماً	أو	غيرهــا	
بثمــن	معــني	يف	تاريــخ	معــني،	أو	خــال	فتــرة	معينــة.	وهــذا	الوعــد	للبيــع	
يلــزم	الواعــد	وحــده	ومينــح	املوعــود	لــه	خيــار	اســتخدامه	إذا	مــا	رأى	أن	
اســتخدامه	يف	مصلحتــه،	كمــا	إذا	ارتفعــت	األســعار	مثــًا،	و	إال	فليــس	
ملتزمــاً	بالشــراء،	وميكــن	أن	يحــول	الديــن	إلــى	أســهم	مباشــرة	بعــد	
التمويــل	إذا	وجــد	مشــتر	للشــركة	أو	موجوداتهــا،	أو	يحــول	الديــن	إلــى	
أســهم	بعــد	مــدة	مــن	التمويــل	باملرابحــة.	ويف	حالــة	تنفيــذ	الشــراء	فــإن	
للدائــن	املذكــور	أن	يجــري	مقاصــة	بــني	ثمــن	بيــع	األســهم	والديــن	الــذي	
يف	ذمــة	املديــن،	فيســقط	الديــن	ويتملــك	املصــرف	أســهماً	يف	مقابلــه.  استخداماته

/غرضه
1/2/7: مرابحة السلع:

هــو	اســتثمار	للســيولة	املرتفعــة	أو	الفائضــة	لتغطيــة	العجــز	املؤقــت	
لألمــوال	مــع	أو	مــن	خــال	بنــوك	أخــرى	علــى	أســاس	شــراء	ســلعة	
الثمــن	 وســداد	 اآلجلــة	 املرابحــة	 طريــق	 عــن	 فــوًرا	 بيعهــا	 وإعــادة	

باألقســاط.	هــذه	املعاملــة	عــادة	تكــون	بــني	البنــوك	فقــط.	

2/2/7: االستثمارات العقارية:
هــو	اســتثمار	يف	محافــظ	العقــارات	الدوليــة	التــي	تكــون	أحياًنــا	مســجلة	

يف	بورصــات	التداول.
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