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قائمة بأهم مصطلحات التمويل اإلسالمي
أجر :عمولة أو رسوم تفرض على الخدمات
عقار :بيع بالتقسيط بغرض االستثمار في العقارات
إحدى صيغ التمويل التي توفر للعمالء فرصة
االستثمار في الممتلاكت العقارية والسداد الحقاً
للبنك على شلك أقساط خالل مدة محددة.
بيع العربون :اتفاقية بيع يدفع بموجبها المشتري
دفعة مقدمة كجزء من سعر السلعة لحفظ حقه
في شرائها .وال يحق للمشتري استرداد العربون
إذا لم يعد ألخذ السلعة خالل المدة المحددة ،كما
يحق للبائع في هذه الحالة بيع السلعة.
صورة من صور البيع يتم فيها تسليم
البيع اآلجل:
ٌ
قابل تأجيل سداد الثمن.
م
الحال
في
السلعة
ُ ِ
ويبيع البنك األدوات أو السلع للعميل مقابل سعر
إجمالي مقطوع متفق عليه يتضمن ربح البنك دون
اإلفصاح عن التلكفة .ويمكن للعميل التسديد مرة
واحدة أو على أقساط خالل فترة متفق عليها
ً
سلفاً .

بيع العينة :البيع ثم الشراء مجدداً للحصول على
سيولة نقدية
بثمن
أصل
ببيع
البائع
فيه
يقوم
البيع
نوع من أنواع
ٍ
ٍ
ٌ
بثمن أقل ،فأكنه
الفور
على
شراؤه
مؤجل ،ثم
نقداً
ٍ
قرض في صورة بيع.
ٌ
إيراد :تسهيالت ائتمانية تمنح مقابل تخصيص
مصدر دخل لفترة محددة
فقه :الفقه اإلسالمي هو العلم باألحاكم الشرعية
العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية
الغرر :الشك وعدم اليقين
الغرر أحد المعامالت األساسية الثالثة المحرمة في
التمويل اإلسالمي (باإلضافة للربا والميسر) ،وهو
مفهوم يشتمل أنواعاً محددة من حاالت عدم
اليقين المحرمة التي تنطوي على خداع طرف
واحد أو أكثر من بنود
ببند
أو أكثر بسبب الجهل
ٍ
ٍ
صورة من صور الغرر ألن
العقد األساسية .والقمار
ٌ
المقامر يجهل نتيجة المقامرة .وغالباً ما ُيستخدم
تحريم الغرر أساساً لنقد الممارسات المالية
التقليدية مثل البيع على المكشوف والمضاربة
والمشتقات المالية.
حالل :مشروع أو مباح وفق أحاكم وقواعد
الشريعة اإلسالمية

حرام :محظور أو محرم وفق أحاكم وقواعد
الشريعة اإلسالمية
وينطبق هذا الحكم على األنشطة والمهن
صراحة في القرآن
والعقود والمعامالت المحرمة
ً
أو السنة.
حوالة :كمبيالة ،تحويل نقدي
عقد يسمح للمدين بنقل التزامه بالدين إلى طرف
آلية تستخدم لتسوية
مدين لألول ،وهي
ثالث
ٌ
ٍ
الحسابات الدولية عن طريق تحويل األموال بين
حسابات اإليداع في نفس البنك ،وبالتالي االستغناء
عن النقل المادي للنقد.
إجارة :إيجار ،تأجير
عقد إيجار يقوم بموجبه البنك أو الممول بشراء
لمدة محددة،
أصل لصالح أحد العمالء ثم يؤجره له
ٍ
وبالتالي يحقق عوائد عن طريق تحصيل مقابل
اإليجار .ويتم تحديد مدة اإليجار والرسوم مقدماً ،
مملواك للمؤجر (البنك) خالل مدة
كما يبقى األصل
ً
اإليجار ،وللمستأجر الحق في استخدامه واالنتفاع
به .وبعد انقضاء عقد اإليجار ،يعود هذا الحق إلى
المؤجر.
إجارة ثم بيع :إيجار منتهي بالتمليك
يخضع اإليجار المنتهي بالتمليك لنفس القواعد
التي تحكم عقد اإلجارة ،ولكن عند نهاية مدة
متفق
سعر
اإليجار يشتري المستأجر األصل مقابل
ٍ
ٍ
عليه بموجب عقد شراء.
إجارة واقتناء :عقد إجارة ينتهي بشراء المستأجر
ما اكن استأجره
استصناع :الشراء المسبق للبضائع أو المباني
عقد لشراء البضائع حسب المواصفات المتفق
عليها ،مع دفع الثمن مقدماً أو على دفعات
مرحلية وفقاً للتقدم المحرز على صعيد إتمام
العمل المطلوب .على سبيل المثال ،لشراء منزل لم
يتم إنشاؤه بعد ،تدفع المبالغ للمطور أو المقاول
على دفعات حسب تقدم مراحل البناء ،ويستخدم
"السلَ م"  -آكلية
هذا النوع من التمويل  -إلى جانب
َّ
للشراء ،بينما تستخدم المرابحة والبيع اآلجل لتمويل
المبيعات.
كفالة :ضمان
الكفالة هي المبدأ الشرعي الحاكم للضمانات،
وتنطبق على الديون في حالة عجز المدين عن
السداد.

الميسر :القمار
الميسر أحد المعامالت األساسية الثالثة المحرمة
في التمويل اإلسالمي (باإلضافة للربا والغرر)،
وغالباً ما ُيستخدم تحريم الميسر أساساً لنقد
الممارسات المالية التقليدية مثل المضاربة والتأمين
التقليدي والمشتقات المالية.
مضاربة :التمويل االستئماني ،تقاسم األرباح
شراكة استثمارية يقوم المستثمر (رب المال)
في إطارها بتقديم رأس المال لصاحب المشروع
(المضارب) للقيام بنشاط تجاري أو استثماري على
متفق عليها
أن يتم تقاسم األرباح بينهما بنسبة
ٍ
سلفاً  .ويتحمل المستثمر خسائر رأس المال وحده،
فيما تقتصر خسارة المضارب على نصيبه من الدخل
المتوقع .وال يحق للمستثمر التدخل في إدارة
األعمال ،لكنه يستطيع تحديد الشروط التي تضمن
نحو أفضل .ولهذا يشار للمضاربة
إدارة أمواله على ٍ
أحيانا باسم "الشراكة النائمة".
ويمكن للمضاربة المشتركة أن توجد بين
المستثمرين والبنك على أساس مستمر ،بحيث
يحتفظ المستثمرون بأموالهم في صندوق خاص
ويتقاسمون األرباح قبل تصفية عمليات التمويل
التي لم تصل بعد إلى مرحلة التسوية النهائية.
وتعمل العديد من صناديق االستثمار اإلسالمية
على أساس المضاربة المشتركة.
مضارب :مدير االستثمار في عقد المضاربة
المضارب هو مدير االستثمار في عقد المضاربة،
والمسؤول عن وضع أموال المستثمر في مشروع
أو محفظة مقابل حصة من األرباح .وتشبه المضاربة
مجموعة متنوعة من األصول
من هذا الوجه
ً
المستثمرة في محفظة إدارة أصول تقديرية.
مرابحة :تمويل التلكفة الفعلية مع هامش ربح
صيغة ائتمانية يشتري فيها البنك سلعة ويبيعها
للعميل باألجل ،على أن يشمل السعر هامش ربح
متفق عليه سلفاً بين الطرفين .ويحدد المبلغ
عادة على
المطلوب في العقد ،ويكون السداد
ً
شلك أقساط.
ورغم الجدل حول مشروعية هذه المعاملة
المالية بسبب شبهها بالربا ،أصبحت المرابحة
المعاصرة تقنية تمويلية شائعة في أوساط البنوك
اإلسالمية ،وتستخدم على نطاق واسع للتمويل
االستهالكي وقطاع العقارات وشراء اآلالت وتمويل
األنشطة التجارية قصيرة األجل.

198

البنك السعودي لالستثمار

التقرير المتاكمل 2018

مشاركة :مشروع مشترك ،تقاسم األرباح والخسائر
شراكة استثمارية تتيح لجميع الشراكء الحصول على
نسبة متفق عليها من أرباح المشروع المشترك،
مع تحمل نسبة من الخسارة تتناسب مع مقدار
المساهمة في رأس المال .يساهم جميع أطراف
"المشاركة" بحصص من رأس المال ،ولهم الحق
في ممارسة صالحيات تنفيذية ضمن المشروع
المشترك على غرار هيلك الشراكة التقليدي
وأسهم التصويت في الشراكت المحدودة .وينظر
لهذا الشلك من التمويل عن طريق األسهم على
نطاق واسع باعتباره أنقى صور التمويل اإلسالمي،
وله نوعان رئيسان:
•المشاركة الدائمة :يشارك بنك إسالمي في
حقوق ملكية مشروع ويحصل على حصة من
تحديد لمدة
الربح على أساس تناسبي دون
ٍ
مناسبة لتمويل المشاريع
العقد ،ما يجعلها
ً
التي تتطلب تخصيص األموال لفترات طويلة.
المشاركة
•المشاركة المتناقصة :يتيح هذا النوع
َ
في رأس المال وتقاسم األرباح على أساس
تناسبي ،ويوفر وسيلة تمكن البنك من خفض
وصوال إلى
أسهمه في المشروع تدريجياً ،
ً
نقل ملكية األصل إلى المشتركين .وينص عقد
الشراكة المتناقصة على سداد مقابل حقوق
عالوة على حصة
الملكية التي يملكها البنك
ً
البنك في األرباح .وفي الوقت نفسه ،يقوم
صاحب المشروع بشراء بعض أسهم البنك على
مراحل حتى تنتهي اكفة حقوق ملكية البنك،
وبالتالي يخرج من الشراكة.
متاجرة :آلية لتمويل األصول مع السداد المؤجل
اتفاقية تمويل يقوم البنك بموجبها بشراء سلعة
أو أصل وبيعه للعميل بناء على وعد بالشراء من
العميل بسعر مؤجل أعلى من السعر النقدي،
مما يجعل العميل مديناً للبنك بمبلغ البيع والفترة
المتفق عليها في العقد.
قرض حسن :قرض بدون فوائد
عقد قرض بين طرفين ألغراض الرفاه االجتماعي أو
التمويل المؤقت قصير األجل ،ويكون مبلغ السداد
مساوياً تماماً للمبلغ المقترض .ويحوز للمقترض
أن يدفع أكثر من المبلغ المقترض طالما لم ينص
العقد على ذلك.

السإلا ليومتلا تاحلطصم مهأب ةمئاق

ربا :فائدة
زيادة أو إضافة أو عائد غير عادل أو منفعة يشترط
المقرض الحصول عليها مقابل تقديم القرض.
"خال من المخاطر"
عائد "مضمون" أو
ويعتبر أي
ٍ
ٍ
وهو
ربا،
االستثمار
أو
القرض
على
محرم شرعاً
ٌ
باكفة صوره .تقليدياً  ،يستخدم مصطلحا "الربا" و
"الفائدة" كمترادفين ،رغم أن المبدأ القانوني ال
يقتصر على الفائدة بحد ذاتها.
الشريعة :الفقه اإلسالمي
صكوك :سندات إسالمية
سندات مضمونة بموجودات مهيلكة وفقاً
للشريعة اإلسالمية ويمكن تداولها في السوق.
وتمثل الصكوك حق ملكية نفعية متناسب في
األصل األساسي الذي سيتم تأجيره للعميل لتحقيق
العائد على الصكوك.
تاكفل :تأمين إسالمي
يوفر التاكفل الحماية المتبادلة لألصول والممتلاكت
وفق مبدأ المساعدة المتبادلة ،كما يضمن
المشاركة في تحمل المخاطر في حالة خسارة أحد
المشاركين .ويشبه التاكفل ما يعرف بـ "التأمين
ومؤ َّمن
مؤ ِّمنِ ين
َ
المتبادل" الذي يكون فيه األعضاء َ
عليهم في نفس الوقت .وقد حرم اإلسالم التأمين
أمور حرمها
التقليدي ألن معامالته تنطوي على
ٍ
الشارع مثل الغرر والربا.
تورق :عكس المرابحة
في مجال التمويل الشخصي ،يقوم عميل يحتاج
للنقد بشراء سلعة من البنك على أساس الدفع
لطرف ثالث.
المؤجل ،ثم يبيعها على الفور نقداً
ٍ
وبهذه الطريقة ،يمكن للعميل الحصول على
النقد دون الحصول على قرض بفائدة.
أجرة :رسوم
التلكفة المالية الستخدام الخدمات ،أو المنافع
(األجور ،البدالت ،العموالت ،إلخ).
وقف :صندوق استئماني خيري يتم بموجبه تحبيس
األصل وتسبيل المنفعة

زاكة :ضريبة مفروضة على لك مسلم يمتلك ثروة
تفوق النصاب
الزاكة فرض على لك مسلم غني ،وهي نسبة
محددة يدفعها للدولة اإلسالمية أو يوزعها على
ٌ
الفقراء .والزاكة ركن اإلسالم الثالث كما أنها طهارة
وتزكية للنفس .وتجب الزاكة على النقد،
للمال
ٌ
والماشية ،والمنتجات الزراعية ،والمعادن ،ورأس
المال المستثمر في الصناعة واألعمال.

