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سعيد بن سامل بن سعيد السنان
دكتوراه يف الفقه وأصوله إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشؤون الدينية -سلطنة عمان

ملخص
هذا البحث جاء حتت عنوان :الوديعة االستثمارية ألجل يف بنك العز اإلسالمي دراسة
شرعية" ،تطرق الباحث إىل بيان طبيعة الوديعة االستثمارية ألجل ،وتكييفها الفقهي،
وأهم خصائصها يف الشريعة اإلسالمية واملصارف اإلسالمية ،مث تناول الباحث أهم
األحكام الفقهية للوديعة االستثمارية ألجل كما هو مقرر عند الفقهاء املتقدمني والعلماء
املعاصرين .عين البحث بدراسة الودائع االستثمارية الثابتة ألجل (املضاربة) يف أحد
املصارف اإلسالمية يف سلطنة عمان ،وهو بنك العز اإلسالمي ،حيث سلط الباحث
الضوء على دراسة البنود والشروط اليت اشتمل عليه العقد وتوصيفها ،ومدى موافقتها
للضوابط الشرعية.
خلص الباحث يف هناية الدراسة إىل أن عقد الوديعة االستثمارية ألجل لدى بنك العز
اإلسالمي بسلطنة عمان عقد صحيح استوىف الشروط واألركان يف عقد املضاربة
الشرعية ،إال ما اشرتط فيه من شرط حمرم ،وهو استثمار البنك لالحتياطات املقتطعة من
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 والتنصيص يف العقد على أن العميل(املودع) ال يتحمل أية مسؤولية عن أية،االرابح
 كذلك قيام البنك ابستثمار.خسائر يتحملها البنك نتيجة هذا االستثمار لالحتياطات
. ويضمن خسارهتا إن وجدت،االحتياطات لصاحله فقط
. بنك العز اإلسالمي- دراسة تطبيقية- الوديعة االستثمارية:كلمات مفتاحية
Abstract
In this research, the researcher discussed the nature of term investment
deposit, the Islamic jurisprudent point of view on it, and its most
important characteristics both in the Sharia and Islamic banks.
Afterwards, the researcher examined the most prominent jurisprudent
rulings underlying this kind of investment as prescribed by
contemporary jurists and scholars. The research specifically focuses on
fixed-term investment deposits (Mudharabah) in one of the Islamic
banks in the Sultanate of Oman, namely Al Ezz Islamic Bank, whereby
the researcher highlighted the terms and conditions underlying the
contract, their implementation, and the extent of their compatibility with
Sharia. The researcher then concluded that the term investment deposit
contract with Al Ezz Islamic Bank in the Sultanate of Oman is valid
since it fulfills the conditions and pillars of the legitimate Mudharabah
contract, except for a stipulated term which is considered prohibited,
namely the bank’s investment of the deducted reserves from profits, and
the stipulation that the customer (depositor) shall not take any
responsibility for any losses incurred by the bank as a result of this
investment of the reserves.
Key words: investment deposit - Sharia study – Al Ezz Islamic Bank.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني ،والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين
واملبعوث رمحة للخلق أمجعني؛ سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني.
لقد شهد العصر احلاضر وهلل احلمد ظهورا كبريا وواسعا للمصارف اإلسالمية اليت
تسعى إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املالية املعاصرة ،وإجياد البدائل
واحللول الشرعية للمعامالت املالية احملرمة املنتشرة يف املصارف التقليدية ،ومـن تلك
املعامالت املالية املعاصرة اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة التطبيقية هي معاملة الودائع
االستثمارية ألجل (املضاربة) ،فلقد أضحت عنصرا أساسيا وحيواي يف االقتصاد
واالستثمار ،وابتت تشكل أمهية ابلغة للمصارف اإلسالمية ،حيث تعد من أهم ما تقوم
عليه املصارف اإلسالمية يف عملها املصريف ،وهي احملرك الرئيس يف نشاطها وعملها
املصريف؛ إذا كيف يستطيع املصرف اإلسالمي االقرتاض واالستثمار ابألموال لوال
الودائع ،وكيف يستطيع ال دخول يف السوق واملنافسة لوالها ،وكذلك تعد ذات أمهية
ابلغة يف حتقيق الدخل الوفري لألفراد واملؤسسات ،من خالل إيداعهم أمواهلم يف املصارف
اإلسالمية واستثمارها بطرق

املضاربة(لفته سعيد وآخرون ،2006 ،ص))5

ومن اجلدير ابلذكر أن منتج الوديعة االستثمارية ألجل لدى املصارف اإلسالمية
العمانية الكاملة والنوافذ منها ،من أهم العقود املطبقة ،فال يكاد يوجد بنك إسالمي يف
السلطنة كامال أو انفذا إال ويعمل هبذا العقد؛ لذا كانت احلاجة ماسة لدراسة هذا العقد
دراسة شرعية وبيان ومدى توافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

الوديعة االستثمارية ألجل يف بنك العز اإلسالمي دراسة شرعية

112

إضافة إىل ما سبق ذكره ،فإنه ال توجد دراسات سابقة ،وال رسائل علمية –على حسب
علم الباحث  -تطرقت لدراسة هذا العقد وتطبيقاته يف سلطنة عمان عموما ،وبنك العز
اإلسالمي على وجه اخلصوص ،ال سيما مع حداثة التجربة املصرفية اإلسالمية العمانية
واليت مل تؤسس إال يف عام 2012م ،وابشرت عملها يف عام 2013م(الناعيب،
.)2015
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث فيما أييت:
-1تعد هذه الدراسة هي األوىل من نوعها يف سلطنة عمان ،واليت تتطرق
لدراسة عقد الوديعة االستثمارية ألجل يف بنك العز اإلسالمي ،دراسة تستند على
املنهج التحليلي التقوميي ،واليت أيمل الباحث أن تكون إضافة جديدة للمكتبات
العمانية ،ومرجعا أساسيا للمتعاملني واملستثمرين ،واملستشارين والشرعيني واخلرباء
واملسئولني يف املصارف والنوافذ اإلسالمية العمانية.
-2عقد عق د الوديعة االستثمارية ألجل عقد جديد وأساسي وجوهري يف
املصارف والنوافذ اإلسالمية العمانية ،حيث يتم فيه استثمار أموال األفراد واملؤسسات يف
أنشطة مباحة ،فهذا العقد له دور ابرز يف حتقيق املصاحل العامة واخلاصة يف حتقيق
الدخل الكرمي لألفراد ،وزايدة النمو االقتصادي للبلد ،ومتويل االستثمارات واالحتياجات
الفردية والعامة يف سلطنة عمان.
-3احلاجة املاسة إىل تبصري الناس ابحلكم الشرعي لعقد الوديعة االستثمارية
ألجل املطبق يف املصارف والنوافذ اإلسالمية العمانية ،واليت يتعامل هبا الناس مرارا
وتكرارا سواء كانوا أفرادا عاديني أو مستثمرين ،وذلك من خالل دراسة مضامني هذا
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العقد وبيان مدى توافقها مع الضوابط الشرعية ،حىت تكون معامالت الناس متوافقة مع
شرع هللا ،وكسبهم حالال طيبا بعيدا عن الشبهات واحلرام.
-4يقدم دراسة تطبيقية عملية للوديعة االستثمارية ألجل يف إحدى املصارف
اإلسالمية العمانية الرائدة وبيان توافقها مع األحكام الشرعية.
أهداف البحث
يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:
-1بيان طبيعة الوديعة االستثمارية ألجل وتكييفها الفقهي.
-2بيان أهم أحكام الوديعة االستثمارية ألجل(املضاربة).
-3دراسة وحتليل لبنود وشروط عقد الوديعة االستثمارية ألجل(املضاربة) يف بنك
العز اإلسالمي ،ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية.
منهج البحث:
يعتمد الباحث يف هذا البحث على املناهج التالية:
 –1املنهج االستقرائي :وذلك بتتبع واستقراء ما كتب حول هذا املوضوع،
ودراسته من الكتب والبحوث والتقارير والدورايت العربية والرسائل العلمية ،وأقوال
الفقهاء قدميا وحديثا ،وقرارات اجملامع واهليئات الفقهية اليت اهتمت مبوضوع اإلجارة
املنتهية ابلتمليك.
 – 2املنهج التحليلي التقوميي :وذلك من خالل دراسة وحتليل بنود وشروط
عقد الوديعة االستثمارية ألجل يف بنك العز اإلسالمي ،ومدى توافقها مع الضوابط
الشرعية.
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حدود البحث
يتعلق بدراسة تطبيقية ملنتج الوديعة االستثمارية ألجل(املضاربة) الثابتة املطلقة لدى بنك
العز اإلسالمي يف سلطنة عمان ،املتعلقة ابألفراد ،وعلى ذلك فال يدخل يف البحث
الودائع اجلارية ،وال الودائع االستثمارية املتعلقة ابملؤسسات.
الدراسات السابقة:
من خالل البحث والقراءة والتتبع حول هذا املوضوع ،اطلع الباحث على كثري من
البحوث واملقاالت والدراسات اليت اعتنت واهتمت مبوضوع عقد الوديعة االستثمارية
ألجل ،ولكن  -وحبسب ما وقفت عليه -فإين مل أجد دراسة تطبيقية اعتنت بدراسة
عقد الوديعة االستثمارية ألجل يف املصارف اإلسالمية يف سلطنة عمان على وجه
العموم ،وبنك العز اإلسالمي وعلى وجه اخلصوص.
خطة البحث:
اشتمل البحث إمجاال :على مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس ،وهي تفصيال
كاآليت:
املقدمة وتشتمل على:
أوال :املقدمة.
اثنيا :أمهية البحث.
اثلثا :منهج البحث:
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رابعا :حدود البحث
خامسا :الدراسات السابقة:
املبحث األول :طبيعة الودائع االستثمارية وتكييفها الفقهي واشتمل على:
املطلب األول :طبيعة الوديعة االستثمارية ،واشتمل على الفروع اآلتية:
الفرع األول :تعريف الوديعة لغة واصطالحا:
الفرع الثاين :تعريف االستثمار لغة واصطالحا:
الفرع الثالث :مشروعية الوديعة:
الفرع الرابع :تعريف الوديعة االستثمارية:
الفرع اخلامس :ماهية الوديعة االستثمارية الثابتة ألجل:
الفرع السادس :األلفاظ ذات الصلة:

املطلب الثاين :التكييف الفقهي للودائع االستثمارية واشتمل على الفروع اآلتية:
الفرع األول :التكييف الفقهي للودائع االستثمارية.
الفرع الثان :حكم املضاربة ابلوديعة.
املطلب الرابع :أهم األحكام الفقيهة للوديعة االستثمارية (املضاربة).
املبحث الثاين :الدراسة التطبيقية لعقد الوديعة الثابتة ألجل(املضاربة) لألفراد ببنك العز
اإلسالمي واشتمل على:
املطلب األول :توصيف العقد وتكييفه الفقهي واشتمل على الفروع اآلتية:

116

الوديعة االستثمارية ألجل يف بنك العز اإلسالمي دراسة شرعية

الفرع األول :أركان صيغة الوديعة االستثمارية ألجل(املضاربة).
الفرع الثان :البنود املتعلقة برأس املال.
الفرع الثالث :البنود املتعلقة ابحتساب األرابح وتوزيعها.
الفرع الرابع :العمل (نشاط املضارب).
الفرع اخلامس :البنود املتعلقة بعمل الوديعة االستثمارية ألجل.
املطلب الثاين :احلكم الشرعي على عقد الوديعة االستثمارية ألجل(املضاربة) لدى بنك
العز اإلسالمي.
اخلامتة :واشتملت على:
أوال :أهم نتائج البحث.

اثنيا :أهم الفهارس واملصادر.
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نبذة عن مراحل تطور املصارف والنوافذ اإلسالمية يف سلطنة عمان
كانت االنطالقة األوىل للمصرفية اإلسالمية يف سلطنة عمان يف عام 2012م مبوجب
املرسوم السلطاين ( ()2012/69وزارة الشؤون القانونية

العمانية))2020 ،

والقاضي

إبصدار تعديالت على بعض أحكام القانون املصريف ما يسمح بتقدمي املعامالت
املصرفية اإلسالمية ابلسلطنة ،ومنذ حلظتها انطلقت األعمال سواء من جهة املصارف
اإلسالمية اخلالصة كبنك نزوى وبنك العز ،أو النوافذ اإلسالمية التابعة ملختلف البنوك
التقليدية العاملة ابلسلطنة.
وكانت بداية البنوك والنوافذ اإلسالمية جمتمعة يف السلطنة برأس مال وقدره
 450مليون رايل من بينها 150 :مليون رايل عماين رأمسال بنك نزوى  ،وحصة
النافذة اإلسالمية ميثاق  150مليون رايل عماين التابعة لبنك مسقط ،ويبلغ رأمسال
بنك العز اإلسالمي  100مليون رايل عماين ،كما أعلن البنك الوطين العماين عن
انفذته لألعمال املصرفية اإلسالمية “مزن” برأمسال  15مليون رايل عماين ،وأسس
البنك األهلي انفذته “اهلالل للخدمات املصرفية اإلسالمية”  ،وكان أيضا قد أعلن
بنك صحار عن ختصيص  10ماليني رايل عماين لنافذته للخدمات املصرفية اإلسالمية
“صحار اإلسالمي.
وابلرغم من أن الصريفة اإلسالمية بدأت متأخرة يف السلطنة كآخر دولة
خليجية ،إال أهنا وحبسب اخلرباء يتوقع جناح جتربتها بشكل كبري ،وذلك لتوفر العديد من
مقومات هذا النجاح ،حسبما جاء يف موقع احتاد املصارف العربية يف تلك الفرتة ،ال
سيما وأ ن السلطنة أرادت البدء من حيث انتهى اآلخرون ،وأن تتجنب األخطاء
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واملطبات اليت وقعت فيها هذه الصناعة يف فرتة منوها يف العقود األربعة األخرية ،وجاء
اإلطار التنظيمي والرقايب لألعمال املصرفية اإلسالمية والذي صدر مبوجب املادة
122متوجا هلذه النظرة.
واملصرفية اإلسالمية ما زالت حتقق الكثري من النجاح سواء على املستوى احمللي أو
العاملي ،فقد منت أصول املصرفية اإلسالمية عامليا بشكل ملحوظ.
وعلى املستوى احمللي يف سلطنة عمان ،تشري أحدث البياانت الصادرة من البنك
املركزي إىل منو ملحوظ يف أصول املصرفية اإلسالمية يف السلطنة ،وذلك ملا القته من
قبول بني أوساط اجملتمع ،وما وفرته من بدائل متويلية ختدم كافة الشرائح ،وتليب
متطلباهتم ،ففي آخر نشرة صادرة من البنك املركزي العُماين يف شهر فرباير  2019تشري

إىل منو إمجال األصول للبنوك والنوافذ جمتمعة إىل  4,5مليار رايل عماين ،لتصل بذلك
نسبة إمجال أصول املصرفية اإلسالمية إىل  %13,3يويف هذا تطور ملحوظ التساع
حصتها السوقية(الناعيب.)2015 ،

نبذة عن بنك العز اإلسالمي:
بنك العز اإلسالمي من أول البنوك اإلسالمية املتكاملة أتسيا يف سلطنة عمان ،وهو
يسعى إىل تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالميةـ وفرعه الرئيس مبحافظة مسقط ،منطقة
روي .مت أتسيس بنك العز اإلسالمي مبوجب املرسوم السلطاين رقم (،)٢٠١٢/٦٩
تضمن تعديال على قانون البنوك يف سلطنة عُمان يقضي ببدء أنشطة الصريفة
والذي ّ
اإلسالمية سواءً عرب بنوك مستقلة أو نوافذ إسالمية منضوية حتت مظلة البنوك التجارية
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العز اإلسالمي إىل  ١٠٠مليون رايل عُماين تعود
التقليدية .ويصل إمجال رأس مال بنك ّ

نسبة  ٪٤٠منه ألسهم املستثمرين املكتتبني يف الطرح العام األول يف سبتمرب ٢٠١٢م.

أما نسبة الـ ٪ ٦٠من رأس املال فتعود إىل قائمة متنوعة من شركات مؤسسة متتلك خربة
موحدة ترنو لتأسيس قاعدة اثبتة وبيئة
ّ
معمقة يف األداء الرايدي وجتمعها ابلبنك رؤية ّ
العز االسالمي يف قطاع الصريفة .وقد عمد البنك خالل
خصبة متهد الزدهار بنك ّ
األشهر املاضية اىل اإلحاطة مبتطلبات سوق الصريفة احملليّة يف سلطنة عُمان ،واستحداث

تليب احتياجات األفراد والشركات التجارية على الوجه األكمل مع
وتطوير منتجات ّ
االستعداد لتقدمي خدمة عُمالء مميّزة وفريدة( https://alizzislamic.com/About-

.) Us/Overview-ar

املبحث األول :طبيعة الودائع االستثمارية وتكييفها الفقهي
املطلب األول :طبيعة الوديعة االستثمارية:
الفرع األول :تعريف الوديعة لغة واصطالحا:
الوديعة يف اللغة :أتيت مبعىن احلفظ والعهد واألمان والرتك
ص،)387

(ابن منظور ،1996 ،ج،8

والذي يتعلق ببحثنا هنا أن الوديعة مبعىن احلفظ؛ ألن أصحاب األموال

يودعون أمواهلم حلفظها يف املصارف ،إما هبدف حفظها مع ضمان رد أصلها ،أو
استثمارها مع عدم ضمان رأس املال.
الوديعة اصطالحا:
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تعددت تعريفات الفقهاء للوديعة ،فعرفها احلنفية ابهنا ":اإليداع هو تسليط الغري على
حفظ ماله الوديعة ما يرتك عند

األمني"( الزيلعي( ،د .ت)،

ج ،5ص .).76وعرفها املالكية

أبهنا ":توكيل يف حفظ مال دون عوض"(هبرام 2008 ،ج ،2ص ،).726وعرفها الشافعية
كما يف كتاب النجم الوهاب أبهنا ":اسم ملال يضعه مالكه أو من يقوم مقامه عند آخر
ليحفظه"(الدمريي 2004 ،ج ،6ص ،)343وعرفها احلنابلة ":املال املدفوع إىل من حيفظه
بال عوض"( البهويت 1993 ،ج ،2ص .).352فنخلص مما سبق أن الوديعة ترك املال عند
الغري بقصد حفظه بدون عوض

قلعجي وآخرون ،1988 ،ص501؛ محاد ،نزيه 2008 ،ص.) 469

.
الفرع الثان :تعريف االستثمار لغة واصطالحا:
االستثمار لغة :مأخوذ من طلب الثمر ،والثمر :محل الشجر ،و استثمار املال مناؤه
ونتاجه وتكثريه (.الفريوزآابدى،2005 ،ص .)458قال ابن فارس" :الثاء وامليم والراء أصل
واحد ،وهو شيء يتولد عن شيء متجمعا ،مث حيمل عليه غريه

استعارة"(ابن فارس،

 ،1979ج ،1ص.) 388
واالستثمار اصطالحا :هو " توظيف األموال املدخرة الزائدة عن احلاجة يف أنشطة
اقتصادية تتماشي مع أحكام الشريعة الغراء ،وذلك من أجل ربح أو عائد
متوقع"(.سانو،2000،

ص )91وجاء يف معجم املصطلحات الفقهية" :تنمية املال

وتكثريه"(نزيه ،2008 ،ص)51
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الفرع الثالث :مشروعية الوديعة:
الوديعة مشروعة ابلكتاب والسنة واإلمجاع واحلكمة ،قال ابن قدامة ":وأما اإلمجاع،
فأمجع علماء كل عصر على جواز اإليداع واالستيداع ،والعربة تقتضيها ،فإن ابلناس
إليها حاجة ،فإنه يتعذر على مجيعهم حفظ أمواهلم أبنفسهم ،وحيتاجون إىل من حيفظ
هلم الوديعة(."...ابن قدامة ،د.ت ،ج ،6ص ،436النووي ،ج ،14ص.)171
الفرع الرابع :تعريف الوديعة االستثمارية:
ميكن تعريف الودائع االستثمارية أبهنا" :توظيف أموال نقدية يقوم العمالء إبيداعها يف
املصارف اإلسالمية؛ ليقوم املصرف ابستثمارها وفق أحكام الشريعة ،يتوقع منها
املودعون ألمواهلم أن حيصلوا على دخل مناسب يف املستقبل ،وتقوم هذه العالقة بني
املصرف اإلسالمي والعميل(املودع) على أحكام املضاربة يف الفقه اإلسالمي"(.

مادوغي

سيال2018 ،م ص ،173الصيفي وآخرون2010 ، ،م ص.)203

يتضح من التعريف أن الوديعة االستثمارية هي أموال نقدية يودعها العمالء يف املصارف
اإلسالمية هبدف استثمارها ،رجاء أن حيصلوا على ربح أو فائدة يف املستقبل ،وهي تقوم
على أساس الربح املشروع ،فاملودعون هم أصحاب املال ،واملصرف هو املضارب،
ويكون الربح بينهما على حسب اتفاقهما ،أما يف حال اخلسارة ،فيتحمل صاحب املال
أو الوديعة اخلسارة ،يف حال إذا مل يكن هناك تعد أو تفريط من املصرف ،وعلى هذا
فاملصرف خيسر جهده وخربته وعمله.
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الفرع اخلامس :ماهية الوديعة االستثمارية الثابتة ألجل:
هي الوديعة اليت ترتبط أبجل حمدد اثبت ،ال حيق للعميل أن يسحب منها شيئا قبل
مضي املدة املتفق عليها يف العقد ،ويف حال إذا ما أراد العميل أن يسحب منها فإن
املصرف قد يسمح له بذلك ،لكن قد حيرمه من األرابح والعوائد املستحقة فيها؛ ألنه قد
أخل شرطا من شروط العقد املتفق عليه ،أو يعيد حساب األرابح بناء على الفرتة الزمنية
اليت ظلت فيها الوديعة(.انظر:

بشيته ،2018، ،ص.)1249

وهبذا ختتلف الوديعة الثابتة عن الوديعة حتت الطلب(احلساب اجلاري) ،حيث حيق
للعميل أن يسحب منها مىت شاء ،وال يشرتك مع املصرف يف االستثمار ،وتكون
مضمونة على كل حال سواء ربح املصرف أو

خسر(األيويف ،2017 ،ص  ،1011العمراين،

 ،1434ص.)17-4

الفرع السادس :األلفاظ ذات الصلة:
أوال :احلساابت االستثمارية:
عرفت احلساابت االستثمارية بتعريفات عدة ،منها جاء يف املعايري الشرعية" :هي املبالغ
اليت تتلقها امل ؤسسة من املستثمرين على أساس املضاربة املشرتكة ويفوض أصحاهبا
املؤسسة ابستثمارها على أساس املضاربة"(األيويف ،ص .)،1011
اثنيا :املضاربة:
عرف الفقهاء املضاربة أبهنا " هي دفع املال ملن يتجر به على أن يكون الربح بني رب
املال واملضارب مشاعا على حسب االتفاق

بينهما"(الزيلعي ،ج ،5ص52؛ ابن جزي،

،2013ص 186؛ النووي ،1991 ،ص154؛ الرحيباين1994 ،م ،ج ،3ص.)513
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املطلب الثان :التكييف الفقهي للودائع االستثمارية:
الفرع األول :التكييف الفقهي للودائع االستثمارية:
ذهب عامة العلماء املعاصرين إىل أن العالقة بني املصرف اإلسالمي والعميل يف الودائع
االستثمارية تكيف على أساس عقد

املضاربة(جملة جممع الفقه اإلسالمي ،1996 ،العدد ،9ج،9

ص ،).553وذلك أن املستثمرين هم أصحاب األموال ،واملصرف هو املضارب ،وهلذا فإن
الودائع االستثمارية أتخذ أحكام املضاربة يف الفقه اإلسالمي ،ويتأكد هذا التكييف من
الوجوه اآلتية:
-1أن رأس املال من العميل(املودع) ،ومن املصرف العمل.
-2يف حال اخلسارة فإن العميل خيسر ماله ،واملصرف خيسر عمله وخربته.
-3أن نصيب كل من املصرف والعميل ميثل حصة شائعة من الربح غري مقطوع مببلغ
حمدد.
-4أن رأس املال املودع من املستثمر أمانة يف يد املصرف ،ال يتحمل ضمانه وال أرابحه
إال يف حال التعدي أو التفريط أو اإلخالل بشروط العقد.
-5أن املصرف ال تتعدى وظيفته يف كونه وكيال عن املستثمرين يف

العقد(أبو زيد1996 ،م)،

ص64؛ الزحيلي ،2003 ،ج ،13ص1068؛ القري ،ج ،9ص553؛ العثمان ،ج ،9ص597الشبيلي،
،2005ج ،1ص205-204؛ األيويف ،ص1009؛ بشيته ،ص124.؛ عرفة2018 ،م ،ص.)201

جاء يف قرار اجملمع الفقهي ما أييت ":الودائع اليت تسلم للبنوك امللتزمة فعليا أبحكام
الشريعة اإلسالمية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ،وتنطبق
عليها أحكام املضاربة (القراض) يف الفقه اإلسالمي اليت منها عدم جواز ضمان
املضارب (البنك) لرأس مال املضاربة"( جملة اجملمع الفقهي ،1996 ،العدد ،9ج ،9ص.)702
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الفرع الثان :حكم املضاربة ابلوديعة:
ذهب مجهور الفقهاء(السرخسي ،1993 ،ج ،22ص29؛ ابن قدامة ،املغين،ج ،5ص ،)54إىل
جواز أن جتعل الوديعة ماال يضارب فيه؛ ألن الوديعة مال مملوك حقيقة لرب املال فجاز
أن يضارب به؛ وألن يد املودع كيد صاحب املال ،وال مانع شرعي من ذلك.

املطلب الثالث :أهم األحكام الفقيهة للوديعة االستثمارية (املضاربة)
ملا كانت الوديعة االستثمارية يف املصارف اإلسالمية هي يف حقيقتها عقد مضاربة،
حيث إن رب املال هو العميل(املودع) واملضارب هو املصرف ،فإن حيسن اإلشارة إىل
معىن املضاربة وبيان أهم شروطها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي.
الفرع األول :تعريف املضاربة:
املضاربة لغة :مأخوذة من الضرب مبعىن السري يف األرض(الفريوزآابدى ،ص  ،)652قال ربنا
ض يربُو َن ييف ْاأل َْر ي
اّللي } [املزمل.]20 :
ض يل َ
ض يـَْبـتَـغُو َن يم ْن فَ ْ
آخ ُرو َن يَ ْ
سبحانه وتعاىلَ { :و َ
وهي مبعىن الضرب يف األرض للتجارة والربح ،أو الضرب يف األرض لتحريك املال
وتقليبه وتنميته القونوي ،2004 ،ص ..92 :وهي مشروعة ابلكتاب والسنة واإلمجاع(

الزيلعي،

ج ،5ص52؛ ابن جزي ،ص186؛ النووي ،ص 154؛ الرحيباىن ،ج ،3ص.)513

واملضاربة اصطالحا عند الفقهاء :هي دفع املال ملن يتجر به على أن يكون الربح بني
رب املال واملضارب حسب االتفاق بينهما(املراجع السابقة) ،وأهم ما مييز عقد املضارب
عن سائر العقود أهنا تقوم على االشرتاك يف الربح ،وليس االشرتاك يف رأس املال ،فهذا
يعد فارقا جوهراي مييز عقد املضاربة عن غريه من العقود.
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الفرع الثان :أركان عقد املضاربة:
-1املال  .2والعمل .3 .والربح  .4صيغة .5 .والعاقدان(رب املال واملضارب).
وسيأيت تفصيلها إن شاء هللا يف الفرع اآليت.
الفرع الثالث :شروط املضاربة:
أوال :شروط املتعلقة ابلعاقدين:
يشرتط يف العاقدين املضارب ورب املال أهلية التوكيل والتوكل؛ وذلك أبن يكون كل
منها ابلغا عاقال

رشيدا (الشربيين 1994 ،ج ،3ص.)405

اثينا :الشروط املتعلق ابلصيغة:
ال بد من صيغة واضحة تدل على إرادة املتعاقدين يف إجراء عقد املضاربة ،وذلك
ابإلجياب والقبول ،وال يشرتط لفظ معني بل تنعقد مبا يدل عليها؛ ألن املقصود هو
املعىن ال

األلفاظ(الكاساين ،ج ،6ص79؛ القليويب ،1995 ،ج ،3ص55؛ ابن قدامة ،املغين ،ج،5

ص .)20وتنعقد املضاربة كذلك ابلكتابة املفهومة الدالة على إرادة

املتعاقدين (.ابن عابدين،

،1992ج ،4ص.)512
اثلثا :الشروط املتعلقة ابملال:
-1اشرتط مجهور الفقهاءأن يكون املال املضارب به من األموال

النقدية(انظر:

املوصلي ،1937،ج ،3ص19؛ مالك ،1994ج ،3ص629؛ الروايين2009 ،م) ،ج ،7ص75؛ الرحيباىن،
ج ،3ص513؛ ابن حزم ،ج ،7ص،)96

وعلى ذلك لو جعل املال املضارب به من السلع

العينية فإن هذا يفسد املضاربة ،وعللوا ذلك أبن السلع متقلبة األسعار ،وقد يؤول إىل
الغرر ،وقد تكون السلع يف يوما بسعر ،ويف يوم آخر بسعر

خمتلف ،الباجي1913 ،ج،5
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ص .)156وأجازت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية أن تكون العروض رأس مال
املضاربة على أن يتم اعتماد قيمة العرض عند

التعاقد(االيويف ،ص.)،371

-2ال جيوز أن يكون املال املضارب به دينا يف ذمة املضارب؛ لئال يؤول إىل راب اجلاهلية،
ويكون اإلمهال بزايدة ،وهذا مذهب مجاهري العلماء بل حكي اإلمجاع

فيه(السرخسي،

ج ،22ص30؛ احلطاب1992 ،م) ،ج ،5ص358؛ املاوردي 1999 ،ج ،7ص309؛ ابن قدامة ،املغين ،ج،5

ص.)53
-3ال بد أن يكون رأس املال معلوما عند التعاقد علما ينفي الغرر والنزاع؛ وذلك ألن
جهالة رأس املال يؤدي إىل جهالة

الربح (الكاساين ،ج ،6ص82؛ ابن قدامة ،ج ،5ص.)549

-4ال جيوز أن يشرتط رب املال على املضارب أن يضمن رأس ماله؛ ألنه حينئذ يصبح
قرضا

بفائدة(ابن عبد الرب ، 2000 ،ج ،7ص1

 -5متكني املضارب من رأس مال والتصرف فيه للعمل

واالجتار(املنهاجي1996 ،ج،1

ص )193؛ وذلك لئال يكون عقد املضاربة يف واقع األمر ال حقيقة له ،إمنا هو عقد
صوري؛ ولئال يؤول عقد املضاربة إىل عقد إجارة جمهولة.
رابعا :الشروط املتعلقة ابلربح:
-1ال بد أن يكون الربح بني رب املال واملضارب معلوما عند إبرام العقد ،وهذا ابتفاق
العلماء(ابن جنيم؛ د.ت ،ج ،7ص264؛ بن رشد ،ج ،4ص21؛ الرملي 1984 ،ج ،5ص227؛ ابن قدامة،

ج ،5ص )24؛ ألن املقصود من عقد املضاربة هو حتصيل الربح ،فجهالة الربح تعود على
عقد املضاربة ابلفساد(الكاساين ،ج ،6ص86؛ الشربيين ،ج ،3ص.).404
-2أن يكون نصيب كل من رب املال واملضارب حصة شائعة من الربح :أي ال بد أن
يكون الربح بينهما على وجه الشيوع ،كالربع أو الثلث أو النصف ،فيقول مثال :لك
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ثلث الربح ول الثلثان ،وعليه فال يصح أن حيدد مبلغا معينا ألحد املتعاقدين ،كأن
يقول :ل ثالثة آالف ولك ألفان ،أو يقول :هذه الشهر الربح ل ،والشهر القادم الربح
لك ،أو يشرتط أحد املتعاقدين حصة شائعة كالثلث ومعها مخسني رايال مثال ،وهذا
الشرط إبمجاع أهل العلم كما ذكر ذلك ابن املنذر وابن عبد

الرب(ابن املنذر 2004 ،ص102؛

ابن عبد الرب ،ج ،7ص)13؛ وذلك حىت ال يكون إجحاف أو ظلم أو غنب ألحد الطرفني.
-3أن يكون الربح مشرتكا بني رب املال واملضارب.
فإذا اشرتط املضارب اختصاصه ابلربح دون رب املال أو العكس فسد العقد ،وهذا ال
خالف فيه بني أهل

العلم(الكاساين ،ج ،6ص86؛ ابن قدامة ،ج.) 52 ،5

 -4ال يكون الربح مستحقا إال بعد التصفية النهائية للمضاربة ،فال ميكن أن تقسم
األرابح إال بعد تقومي األرابح واخلسائر والتحقق من سالمة رأس املال.
وذلك يكون أبمرين:
األول :أن تتحول أموال املضاربة(السلع وحنوها) إىل نقود وهو ما يسمى ابلتنضيض.
والثاين :أن يقوم املضارب بتسليم رب املال ماله.
وذلك ألن رأس املال ال يكون مأمون العاقبة من اهلالك واخلسارة حىت تنتهي املضاربة
هنائيا وتوزع األرابح ،فلو فرض أنه مت قسمة االرابح ،واملال ما زاال عروضا مل حيول إىل
نقود ،فقد هتلك العروض ،أو تقل أسعارها يف السوق ،فينقص رأس املال ،فيصبح رب
املال متضررا بعدم جربان رأس ماله من الربح ،ولو مت قسمة األرابح واملال مازال موجودا
بيد العامل مل يستلمه رب املال ،فقد يعرتيه التلف واخلسران ،فالربح وقاية لرأس املال،
فمىت مل تتحقق السالمة لرأس املال ،مل يصح تقسيم األرابح ،أما لو قبض رب املال رأس
ماله نقودا فالقسمة صحيحة ،وحينئذ تكون ملزمة(الشبيلي ،2005 ،ج ،1ص .).،406
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املطلب الرابع :أهم األحكام الفقهية للوديعة االستثمارية (املضاربة):
-1املضاربة من العقود غري

الالزمة(الكاساين ،ج ،6ص109؛ املاوردي ،ج ،7ص307؛ ابن قدامة،

ج ،2ص ،)158إال إذا شرع املضارب يف العمل ،أو كانت املضاربة مؤقتة فإهنا حينئذ
تصبح الزمة ،وال جيوز فسخها إال ابتفاق

الطرفني(ابن عبد الربج ،7ص15؛ جملة اجملمع الفقهي،

 ،2001العدد ،13ج ،13ص.)1299

-2املضاربة نوعان :مضاربة مطلقة وهي اليت مل حتدد بضوابط وقيود ،فال حيدد
للمضارب مكاان معينا ،أو وقتا معينا ،أو جماال استثماراي معينا ،يل يفعل املضارب يف
املال مع حيقق املقصود وما يراه أنفع وأصلح للمضاربة وحتقيق األرابح ،والنوع الثاين
مضاربة مقيدة وهي اليت قيدت بقيود معينة واشرتاطات

حمددة(الكاساين1986 ،م ،ج،6

87؛ األيويف ،ص.)371
-3جيوز توقيت املضاربة ،كأن يتم توقيتها بشهور معينة ،أو سنوات معينة؛ ألن هذا
الشرط ليس فيه مانع شرعي ،وألنه قد يكون فيه مصلحة

للعقد(ابن جنيم ،ج ،7ص265؛ ابن

قدامة ،ج ،5ص50؛ األيويف ،ص ،375بند(.)9/2

-4جيوز أن يكون أرابب األموال أكثر من واحد ،واملضارب واحدا ،مبعىن أن يكون
األموال املضارب هبا نتيجة اشرتاك عدة األشخاص ،ويكون املضارب هبا واحدا ،وقد
ذكر ابن حزم االتفاق على

ذلك(ابن حزم ،د.ت ،ص93؛ املنهاجي ،ج ،1ص.)194

 -5يف حال حدوث خسارة يف عقد املضاربة فإن اخلسارة تعوض من الربح ،وإذا كانت
اخلسارة أكثر ختصم من رأس
.)1/.2/3

املال(ابن عبد الرب ،ج ،2ص776؛ األيويف ،معيار :ص ،1015البند
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-6جيوز للمضارب أن خيلط ماله مبال املضاربة ،ويف هذا احلال يصبح املضارب شريكا
مباله ،ومضاراب مبال اآلخر ،وأيخذ املضارب ربح ماله ،ويقسم ربح مال املضاربة بينه
وبني رب املال على حسب

اتفاقهما(النوويج ، 1ض381؛ ابن قدامة ،ج ،5ص20؛ السالوس،

العدد ،4ج ،4ص1533؛ األيويف ،ص ..)374وقد جرى العمل يف املصارف اإلسالمية على
خلط أموال املستثمرين أبمواله اخلاصة.
-7جيوز أن يتفق رب املال واملضارب على تغيري نسبة الربح يف أي وقت ،مع بيان الفرتة
اليت جيري عليها هذا االتفاق على تغيري نسبة الربح( األيويف ،ص.)372
-8الحيق للمصرف أن حيرم العميل من الربح كليا يف حال قيامه بسحب الوديعة قبل
الوقت املتفق عليه؛ ملا فيه من اإلجحاف ،بل ينبغي أن يراعي الفرتة الزمنية اليت قضتها
الوديعة قبل سحبها ،وخمالفة العميل للشرط بقيامه بسحب الوديعة ال يربر للمصرف أن
حيرمه من أرابحه؛ وذلك ألن عادة املصارف أهنا حتتفظ جبزء من األرابح ملواجهة
املخاطر ومنها السحب النقدي ،وكما حرمتهم من أرابح بعض أمواهلم فينبغي أن متكنهم
من أرابح الفرتة اليت بقيتها ولو مل تكن كاملة(الشبيلي ،ج ،1ص.)486
 -9ال مانع من قيام املصرف ابقتطاع مبلغ من عوائد االستثمار ملواجهة املخاطر يف
املستقبل أو لتحسني األرابح؛ ألن املصرف مأذون له يف حتقيق ما يراه املصلحة لطريف
عقد املضاربة ،على أنه يف حال استثمار املصرف هلذه االحتياطات فإنه يتم توزيعها بني
املودعني واملصرف على أساس عقد املضاربة ،وال جيوز للمصرف أن يضمن هذه الوديعة
االحتياطية من اخلسائر(األيويف،

ص ،1018البند 2/10/4وص ،1019البند .)4/5

-10ال مانع من استخدام نظام النمر يف حتديد األرابح ،وهو نظام يعتمد يف حتديد
استحقاقات العوائد على عاملني اثنني :الزمن واملال ،فهي طريقة تقوم على مراعاة مبلغ
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كل مستثمر ومدة بقائه يف االستثمار(

املصري ،ج ،8ص1726؛ العثماين ،ج ،13ص1067؛ أبو

غدة ،العدد ،13ج ،13ص1100؛ فهمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،13ص.).1161
-11ال مانع من أن تتفاوت نسب األرابح يف املضاربة بناء على مدة االستثمار ومبلغ
االستثمار ،كأن ينص البنك يف العقد على أن من يستثمر ماله ملدة ستة أشهر له من
الربح كذا ،ومن يستثمر ملدة سنة له نسبة أعلى من الربح ،ومن يشارك مببلغ ألف رايل
له نسبة كذا من الربح ،ومن يشارك مببلغ مخسة آلف له نسبة أعلى من الربح وهكذا(
الشبيلي ،ج ،1ص.)409
املبحث الثان :الدراسة التطبيقية لعقد الوديعة الثابتة ألجل(املضاربة) لدى بنك العز
تعد الودائع االستثمارية ألجل من أكثر العقود تطبيقا يف املصارف والنوافذ اإلسالمية
العمانية ،فال يكاد خيلو مصرف أو انفذة من تطبيق هذا العقد ،وسيقتصر الباحث
مبشية هللا يف هذه الدراسة على تطبيق بنك العز اإلسالمي هلذا العقد ،وهي الودائع
االستثمارية ألجل(املضاربة) لألفراد؛ ألن املصارف اإلسالمية يف عمان تتشابه إىل حد
ما يف البنود والشروط.
نبذة عن إحصاءات حلجم وتطور الودائع يف بنك العز اإلسالمي
من خالل تتبع الباحث للودائع يف بنك العز اإلسالمي ،وجد الباحث أن حجم تطور
الودائع يف ازدايد ومنو منذ نشأت البنك عام 2013م ،ففي سنة عام 2013م كان
حجم الودائع يساوي  2,319,617رايل عماين ،مث زاد هذا احلجم يف عام 2014م
حىت وصل إىل  ،24,211,977ويف عام 2015م كان حجم الودائع يساوي
 145,924,723رايل عماين ،ويف عام 2016م وصل حجم الودائع إىل
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 ،235,864,880وأيضا كان حجم الودائع حنو النمو والزايدة ففي عام 2017م قد
وصل إىل  ,377,364,617ويف عام 2018م بلغ حجمها 470,716,363
رايل عماين ،ويف عام 2019م وصل إىل  493,042,090رايل

عماين(بنك العز

اإلسالمي(https://alizzislamic.com/About-us/Investor-Relations/Financials- ،
.ar

املطلب األول :توصيف العقد وتكييفه الفقهي
الفرع األول :أركان صيغة الوديعة االستثمارية ألجل(املضاربة):
أوال :أركان العقد:
الركن األول :العاقدان:
العاقدان يف هذا املنتج مها :املضارب وهو البنك ،والعاقد الثاين :هم
املستثمرون(املودعون) ،وهم ميثلون أرابب مال املضاربة ،وكل واحد منهم يتعاقد مع
املصرف بشكل فردي.
الركن الثان :الصيغة (االجياب والقبول):
يتمثل اإلجياب الصادر من البنك من خالل استمارة وديعة اثبتة ألجل واليت توزع يف
فروع البنك لعموم الناس ،أو ترفق يف مواقع البنك اإللكرتونية ،ويقوم العمالء(املودعون)
بتعبئتها الكرتونيا عرب موقع البنك ،مث التوقيع عليها وهذا هو القبول من العمالء ،ومن مث
يوافق البنك على العقد من خالل التوقيع على االستمارة.
ويتم يف هذه املرحلة قيام العميل بفتح استمارة وديعة اثبتة ألجل جديدة ،يكتب فيها
اسم احلساب ،ورقم تعريف العميل ،واملبلغ املودع ،ومدة االستثمار واتريخ بدأ
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االستثمار...اخل ،مث يقوم العميل بتخويل املصرف ابستثمار أمواله مع مودعني آخرين
من خالل التوقيع على االستمارة.
الركن الثالث :رأس املال:
يتكون مبلغ االستثمار يف هذا العقد من جزئني:
األول :أموال البنك نفسه ،واليت متثل أصول البنك من أموال مسامهني ومودعني-
املودعني يف احلساابت اجلارية.
الثاين :أموال العمالء املودعني ألمواهلم يف احلساابت االستثمارية.
ويقوم البنك خبلط أمواله اخلاصة مع أموال املضاربة ضمن وعاء واحد.
الركن الرابع :الربح:
يقوم البنك ابستثمار مجيع أ موال العمالء ابإلضافة اىل رأس مال البنك يف الوعاء
االستثماري املشرتك ،لفرتة استثمارية حمددة ،وبنسبة أرابح متوقعة ،يتم بعدها يتم توزيع
األرابح احملققة حسب احلصص املتفق عليها يف العقد ووفق أحكام وضوابط حمددة يف
العقد.
الركن اخلامس :العمل:
يقوم بنك العز اإلسالمي على مبدأ "املضاربة املطلقة غري املقيدة " ،يف أنشطة متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية ،ويقوم بعقد املضاربة بنفسه ،وخيتار االوقات واألماكن واألسواق
املناسبة لالستثمار مبا جرى به العرف وال خيالف الشروط واألحكام.
اثنيا :توصيف أركان الوديعة االستثمارية وحكمها الشرعي:
من خالل أتمل بنود أركان عقد املضاربة ،فإنه ميكن إجياز هيكلته وآلية تنفيذه يف
اآليت:
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نالحظ يف صيغة العقد أن العاقدين مها العمالء املودعون ،وبنك العز
اإلسالمي(املضارب) ،وكل منها حتقق فيها أهلية التوكيل والتوكل ،التوكل يف
املضارب(بنك العز اإلسالمي) ،وأهلية التوكيل يف رب املال(املستثمر) ،وال يضر كون
بنك العز اإلسالمي شخصا اعتباراي 1مكون من اجتماع أشخاص ،فهو قابلة للتصرف
وااللتزام شرعا وقانوان(

جملة جممع الفقه اإلسالمي 1998 ،ج ،4ص1624؛ القري ،ج ،10ص967؛

الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ،1988 ،ج ،4ص.)2842
يتضح أيضا من هيكلة العقد أن العميل(املودع) يربم عقد املضاربة مع البنك من خالل
الكتابة يف العقد ،وتسجيل كافة البياانت املتعلقة ابلعقد مث التوقيع ،ويوافق البنك على
العقد من خالل قبول املعاملة ابلتوقيع واخلتم ،أو القبول االلكرتوين ،وهنا نالحظ أنه قد
حتقق القبول واإلجياب من خالل التعاقد بني البنك واملستثمرين عن طريق الكتابة ،وهي
إحدى الطرق املقبولة شرعا للتعبري عن إرادة املتعاقدين؛ ألنه الكتابة يتحقق هبا املقصود
الشرعي من اإلجياب والقبول كالنطق .كذلك يتم اإلجياب والقبول أحياان عن طريق
مواقع التواصل االلكرتوين ،وهذا أيضا مقبول شرعا(األيويف،
 ،وقد صدر بشأن ذلك قرار من جممع الفقه اإلسالمي(

البند( ،)4/5ص.)964

جملة جممع الفقه اإلسالمي ،قرار رقم

( )6/3/54بشأن حكم العدد ،6ج ،6ص.)1763

وهنا يالحظ أن اإلجياب قد صدر من البنك من خالله االستمارات ،أو الدعوة إىل
العقد عرب املواقع االلكرتونية ،وقيام العميل ابلتوقيع على االستمارة ،أو ضغطه على
(أيفونة) القبول يعد قبوال منه .فاإلجياب صدر من البنك ،والقبول صدر من
 1تعريف الشخصية االعتبارية" :هو وصف يقوم ابلشركة ،أو املؤسسة ،جيعلها أهال لإللزام وااللتزام يف احلقوق
والواجبات املالية"( .الدبيان ،1434 ،ج ،13ص115؛ العثماين ،2018 ،ج ،1ص.)152-151
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العميل(األيويف ،رقم( ،)38البند( ،)4/5ص .) 964فيتبني مما سبق أن صيغة العقد (العاقدان،
واالجياب والقبول) ،قد استوفت الشروط واألركان فتكون صحيحة شرعا.
ومن خالل التأمل يف ما احتوى عليه رأس املال من بنود وشروط ،وبعد إبرام عقد
املضاربة من خالل اإلجياب والقبول ،يودع العمالء(املستثمرون) أمواهلم يف حساابهتم
لدى البنك ،ليقوم البنك ابستثمارها مع أمواله(أموال املسامهني) وخلطها مجيعا يف
األعمال االستثمارية ،ونالحظ هنا أن البنك يكون شريكا ومضاراب ،فالبنك يساهم يف
رأس املال ،فاملال يكون مشرتكا من الطرفني ،والعمل من البنك ،فيكون البنك مشاركا
من وجه ،ومضاراب من وجه آخر ،فيأخذ نصيبا من الربح بقدر ما أسهم به من مال،
وأيخذ نصيبا من الربح بنسبة حمددة بصفته مضاراب ،وال إشكال يف جواز هذا عند
الفقهاء ،إذا أذن رب املال خبلط البنك أمواله مع أموال

املضاربة(النووي ،ج ،14ض381؛

األيوفن ص ،374البند  )9/8؛ وال شك أن أرابب األموال راضون بذلك من خالل توقيعهم
على شروط العقد عند إبرامه.
الفرع الثان :البنود املتعلقة برأس املال:
أوال :البنود والشروط:
وقد اشتمل رأس املال يف عقد الوديعة االستثمارية (املضاربة) لدى بنك العز اإلسالمي
على البنود اآلتية:
-1رأس املال نقدا ،حيث يودع العميل مبلغا ابلرايل العماين ال يقل عن  400رايل
عماين يف حسابه لدى البنك.
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 -2متكني البنك من رأس مال املضاربة من خالله إيداعه يف حساب العميل لدى
البنك.
-2املال املضارب به هو عبارة عن مجيع أموال العمالء ابإلضافة اىل رأس مال البنك.
 -3ال يضمن البنك رأس مال املضاربة يف حال اخلسارة ،إذا مل يتعدى ،أو يفرط ،أو
خيل ابلشروط.
اثنيا :توصيف البنود وآلية تنفيذها وحكمها الشرعي:
من خالل التأمل يف بنود رأس املال ،يالحظ أن رأس املال نقدا وليس دينا ،وأن
املودعني ميكنون البنك من رأس املال ،من خالله إيداعه يف حساب العميل لدى البنك،
ويتضح من البنود أن البنك ال يضمن رأس مال املضاربة إذا مل يصدر منه تعد أو تفريط
أو إخالل ابلشروط ،وكل هذا البنود قد استوف الشروط واألركان الشرعية املعتربة يف
رأس مال املضاربة ،فتكون متوافقة صحيحة شرعا.

الفرع الثالث :البنود املتعلقة ابحتساب األرابح وتوزيعها:
أوال :البنود والشروط:
-1الربح معلوم بني أرابب األموال والبنك على أساس النسبة املئوية ،حيث أيخذ البنك
نسبة  %80من ربح املضاربة ،والعميل أيخذ  %20من الربح.
-2لقاء االستثمار الذي يقدمه مبوجبه ،حيق للبنك احلصول على نسبة مئوية متفق
عليها سابقا من األرابح اليت تنشأ عن االستثمار "أرابح املضاربة" ،عن فرتة االستثمار
املطلقة غري املقيدة مبوجب أحكام الشريعة.
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-3حيدد البنك حصة أرابح املضارب والنسبة املئوية على كل نوع من أنواع حساابت
املضاربة ،ويقوم البنك إبشعار العميل هبا عن طريقة شاشة العرض املوجودة يف فروع
البنك ،وحيتفظ البنك حبقه يف تغيري حصة أرابح املضارب أو النسبة املئوية من حني
آلخر ،أو التنازل عنها مبوافقة اهليئة الشرعية للبنك.
 -4يتم توزيع الربح بني البنك وأرابب األموال على أساس األوزان املدجمة اليت متثل
النقاط املخصصة لكل وديعة مع مراعاة نوعها ومبلغها ومتوسط الرصيد أثناء فرتة
الوديعة.2
-4العميل يشارك البنك يف األرابح الناشئة على أساد املعدل /النسبة املئوية املتفق عليها
سابقا ،بينما يتحمل العميل وحده اخلسارة ،ما مل يكن هناك سوء تصرف عن عمد ،أو
إمهال جسيم ،أو تقصري من جانب املضارب.
-5املبالغ املستثمرة يف الوديعة االستثمارية مؤهلة للحصول على الربح بناء على
مدهتا(الفرتة) واملبلغ.
 -6تبدأ مشاركة املبالغ يف حساابت املضاربة يف األرابح اعتبارا من يوم العمل الذي يتم
فيه إيداع األموال يف حساب املضاربة.
 -7إذا مسح البنك بسحب الوديعة قبل انتهاء مدة االستثمار ،فإن هذا سيؤثر عكسيا
على نقاط النسب املئوية امل دجمة املخصصة لإليداع ،وسيتم إعادة احتساب الربح على
أساس نقاط النسب املئوية اجلديدة املدجمة ،ويلزم تعديل أي ربح مت دفعه ابلفعل إىل
 2املراد ابألوزان املدجمة :أن البنك يقسم الودائع إىل شرائح حسب املبلغ واملدة الزمنية :فهناك شرحية ملدة شهر مببلغ
يرتاوح من 1رايل  1000-رايل فهذا وزن ،وديعة لشهرين من  1000-1رايل وزن ،ثالثة أشهر ،وشرائح من -1
 ،10000ولشهر من  20000-10000رايل ،وولشهرين من  30000-20000رايل وهكذا.
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العميل على أساس النقاط اجلديدة ،مقابل املبلغ األساسي والربح املتبقي إن وجد،
عالوة على ذلك حيتفظ البنك حبقه يف دفع الربح فقط يف اتريخ توزيع الربح اخلاصة
ابلوديعة االستثمارية ألجل..
 -8يقر العميل أنه يف حال قيامه بسحب الوديعة االستثمارية عند انتهاء مدة االستثمار
وقبل اعتماد األرابح ،أنه سوف يتحمل حصته من األرابح أو اخلسائر اليت قد تنشأ بناء
على ذلك.
-9سيتم إضافة ربح حساابت املضاربة لدى حساب العميل لدى البنك مبجرد اعتماده
من قبل اهليئة الشرعية للبنك.
-10يوافق العميل على أنه جيوز للبنك بغية احلفاظ على مستوى معني من عائد
االستثمار للمودعني أن خيصص مبلغا من ربح املضاربة الحتياطي حتسني األرابح قبل
توزيع حصة أرابب املضارب.
-11يوافق العميل على قيام البنك خبصم مبلغ من أرابح العمالء الحتياطي خماطر
االستثمار املستقبلية احملتملة لعمالء االستثمار ،بعد حتديد حصة أرابح املضارب.
-12يكون استخدام االحتياطات املذكورة لصاحل عمالء املضاربة فقط إبشراف اهليئة
الشرعية ،وحيتفظ البنك حبقه يف استثمار هذه االحتياطات يف أية منتجات متوافقة مع
الشريعة ،شريطة تنفيذ هذا االستثمار على مسؤولية البنك اخلاصة ،وأال يتحمل العميل
أية مسؤولية عن أية خسائر يتحملها البنك نتيجة هذا االستثمار.
-13أي مبلغ يتم ختصيصه كربح من قبل البنك على حساب املضاربة يكون هنائيا
وملزما للعميل.
اثنيا :آلية توزيع األرابح:
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توزيع الربح على أصحاب حساابت االستثمار يلتزم البنك ابتباع منهج توزيع األرابح
اآليت :يتم احتساب إمجال الدخل من أنشطة التمويل اإلسالمي وأنشطة اإليداع فيما
يتعلق ابلوعاء املشرتك ابستخدام املمارسات احملاسبية وفقا للمعايري الشرعية ،إضافة إىل
املعايري احملاسبية املنشورة من قبل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
حيتسب صايف ربح الوعاء املشرتك كدخل من التمويل واالستثمارات والودائع انقصا
املخصصات اجلماعية واحملددة .يتم ختصيص صايف دخل حمفظة املضاربة بني املسامهني
وعمالء الوكالة وأصحاب حساابت االستثمار وفقا ملسامهة كل منهم وفرتة استثماراهتم
يف وعاء املضاربة .مجيع املصروفات اإلدارية والعمومية) متضمنة مصروفات املوظفني( يتم
حتملها فقط من جانب املسامهني من اتريخ بدء تشغيل البنك .الرسوم واألتعاب املتعلقة
خبطاابت االعتماد وخطاابت الضمان واخلدمات املصرفية العامة وذات الصلة تعترب
دخال للبنك وال يتم إدراج هذا الدخل يف الوعاء املشرتك .يتم ختصيص الربح بني
املسامهني وأصحاب حساابت االستثمار املشرتك بنسبة  40: 60وبرغم ذلك يقوم
البنك حسب تقديره بتخفيض النسبة املئوية حلصة املضارب لتحسني حصة أصحاب
حساابت االستثمار يف الربح وذلك على شكل هبة .مصروفات االستهالك ذات الصلة
ابألصول الثابتة اليت ميلكها البنك جيب عدم حتميلها على أي وعاء مشرتك مذكور
أعاله ،وجيب حتميلها على املسامهني .الدخل غري املرغوب فيه والناتج من معامالت
حترمها الشريعة جيب خصمه من الوعاء ذي الصلة(

بنك العز اإلسالمي ،التقرير السنوي2019م،

ص ،122البند .).24/3
اثلثا :توصيف البنود وآلية تنفيذها وحكمها الشرعي:
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ومن خالل النظر يف بنود الربح واحتسابه نالحظ أن طريقة توزيع الربح معلوما لدى
الطرفني يف بداية العقد ،وأن نسبة الربح مشاعة ،وليست مبلغا مقطوعا ،ويتم االتفاق
على نسبة توزيع الربح عند التعاقد ،حيث أيخذ البنك نسبة  %80من ربح املضاربة،
والعميل أيخذ  %20من الربح ،وهذا صحيح متوافق مع الضوابط الشرعية يف تقسيم
األرابح يف املضاربة.
ويقوم البنك ب تغيري حصة أرابح املضارب أو النسبة املئوية من حني آلخر ،أو التنازل
عنها عن طريقة شاشة العرض املوجودة يف فروع البنك ،وهذا أيضا ال إشكال فيه ،إذا
كان ابتفاق الطرفني .أيضا يتضح من خالل بنود توزيع األرابح أن احتساب األرابح يتم
من خالل النقاط املخصصة لكل وديعة مع مراعاة نوعها ومبلغها ومتوسط الرصيد أثناء
فرتة الوديعة  ،وهي طريقة قريبة من طرقة النمر القائمة يف احتساب األرابح القائمة على
ضرب املبلغ املودع يف املدة الزمنية ،وهي أقرب للعدال ،جاء يف البند الذي بعده ":املبالغ
املستثمرة يف الوديعة االستثمارية مؤهلة للحصول على الربح بناء على مدهتا(الفرتة)
واملبلغ" ،وهذا يؤكد أهنا قريبة من طريقة النمر.
كذلك يتضح أن الفقرة( )7جاء فيها أنه يف حال موافقة البنك على سحب العميل
للمبلغ االستثماري قبل انتهاء مدة االستثمار(كسر الوديعة) ،سيتم إعادة احتساب
األرابح من جديد على حسب املدة الزمنية اليت قضتها ،فمثال لو أن العميل اتفق مع
البنك على إيداع مبلغ استثماري ملدة ستة أشهر ،لكن قام بسحب الوديعة قبل موعد
استحقاقها بثالثة أشهر مثال ،فإنه سيتم احتساب األرابح من جديد ملدة ثالثة أشهر،
وليس ل ستة أشهر ،والذي يظهر أنه ال حمذور يف هذا البند؛ ألنه حيقق العدالة ،ويعطي

140

الوديعة االستثمارية ألجل يف بنك العز اإلسالمي دراسة شرعية

العميل حقه من الربح على حسب بقاء مدة الوديعة ،فال ظلم فيه وال

إجحاف( الكبيسي،

ج ،9ص .)570

كذلك يف البند( )8جاء فيه أنه يف حال سحب العميل الوديعة االستثمارية بعد انتهاء
مدة االستثمار وقبل اعتماد األرابح القابلة للتوزيع ،فإن هذا ال خيرجه من كونه مشاركا
يف الربح واخلسارة ،بل إذا تبني بعد تصفية أموال املضاربة ووجود خسائر ،فإن
العميل(املودع) يشارك البنك يف اخلسائر ،وإن تبني وجود ربح فإن له نصيبا من الربح
حسب حصته ،وهذا ظاهر ال إشكال فيه من الناحية الشرعية؛ ألنه بعد انتهاء املدة
االستثمارية يكون العميل قد شارك يف مجيع املدة االستثمارية ،فيكون مشاركا يف الربح
واخلسارة (ابن قدامة ،ج ،5ص42؛ الشبيلي ،ج ،1ص.)485

ومن اجلدير ابلذكر أنه إذا انتهت مدة االستثمار املتفق عليها ،فاألصل أال يسحب
العميل املبلغ قبل التوزيع؛ ألنه ال يدري هل حتقق ربح أم ال ،فقد يكون الوضع أنه حلق
برأس املال خسارة ،فلو استثمر مثال  1000رايل ملدة  3أشهر ،مث جاء يف هناية الشهر
الثالث قبل التوزيع ،فسحب  1000رايل ،فإنه ال يدري هل يستحق هذا املبلغ أصال،
أو أن هناك  50رايال خسارة مثال ،مما ينقص  1000إىل  950رايل؟ فلو سحب
رايل 1000فإنه يصبح مدينا للبنك بـ  50رايال ،مث إن عملية حساب األرابح وتوزيعها
تتم بعد انتهاء مدة االستثمار ،ويتم فيها عملية اقتطاع احتياطي األرابح ،والتدقيق على
املبالغ وغريها ،وكل ذلك داخل يف العملية االستثمارية ،أي أن االستثمار الذي وافق
الزبون عليه يشمل العملية االستثمارية املباشرة ،مث عملية تسوية احلساابت وحتديد صايف
األرابح والتوزيع بني املستثمرين.
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وبتأمل الباحث يف البند( )10يتبني أن البنك يقتطع جزءا من أرابح املضاربة لتحسني
األرابح ،فالبنك يقتطع جزءا من األرابح ويرتكه يف االحتياط؛ ملصلحة الزبون ،مث يوزعه
عليه يف األايم اليت تكون أرابحها قليلة ،وهذا االقتطاع مذكور صراحة يف شروط وأحكام
فتح احلساب ،كما أن آلية اقتطاعه وتوزيعه تكون معتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية
يف البنوك اإلسالمية ،ابإلضافة إىل ذلك ،فإن هذا االقتطاع خيدم مصلحة املودعني يف
احلساب االستثماري بشكل عام؛ ذلك ألن املودعني ليسوا كلهم على دراية اتمة إبدارة
املال.
ولبيان مزيد من التوضيح حول هذا البند ،لو استثمر العميل يف بنك إسالمي فإنه ال
يستطيع أن يعتمد على األرابح الشهرية لسداد األقساط الشهرية لشراء سيارة مثال ،ألن
هذه األرابح مرة تكثر ومرة تقل ،فهنا أييت دور البنك اإلسالمي لرتتيب أمور هذا
املستثمر من خالل اقتطاع مبلغ االحتياط ،وهو ما يسمى ( Profit
 )Equalization Reserveأي احتياطي تسوية األرابح ،فمثال لو أن الزبون أراد
شراء سيارة بقسط شهري  100رايل ،وكان قد استثمر يف بنك إسالمي بربح شهري
يساوي يف املعدل  100رايل ،لكن هذا الربح قد يزيد وقد ينقص ،حبكم املعامالت
التجارية ،وعدم جواز ضمان هذه األرابح من قبل البنك اإلسالمي ،ففي الشهر الذي
حيقق االستثمار رحبا صافيا يساوي  120رايل ،فإن البنك اإلسالمي يعمد إىل اقتطاع
الربح الزائد عن ( 100أي  20رايل) ليحفظها يف االحتياطي هذا؛ مث يف الشهر الذي
يتحقق رحبا يساوي  85رايل فقط ،فإن البنك يعود إىل االحتياطي فيأخذ  15رايل
ويضيفه إىل الربح الشهري فيحصل الزبون على  100رايل ،ليسدد به القسط الشهري
 ،رغم أن الربح احلقيقي هلذا الشهر أقل من  100رايل ،وهكذا ،إذا حتقق يف الشهر
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التال ربح صايف بقيمة  105رايل ،فإن البنك يوزع  100رايل ،ويقتطع الـ  5رايل
ليضيفه إىل االحتياطي ،ليلجأ إليه يف {أايم شداد أيكلن ما قدمتم هلن} ،وهكذا
دواليك ،والذي يظهر للباحث-وهللا أعلم -أنه ليس هناك ما مينع من اقتطاع جزء من
األرابح مبوافقة أرابب املال لتحسن األرابح؛ ألن املصارف اإلسالمية مطالبة مبواجهة
املخاطر ،والعمل على حتسني عملها املصريف حسب ما تفتضيه الشريعة اإلسالمية)
حسان ،العدد ،4ج ،4ص1457؛ العبادي 1988 ،ج ،4ص1566؛ أبو غدة ،1996 ،لعدد ،9ج،9
.)786

وابلنظر يف البند رقم( )11يوافق العميل على قيام البنك خبصم مبلغ من أرابح العمالء
الحتياطي خماطر االستثمار املستقبلية احملتملة لعمالء االستثمار ،بعد حتديد حصة أرابح
املضارب ،كما تقدم أعاله خبصوص احتياطي األرابح ،لكن هنا االحتياطي ملواجهة
املخاطر االستثمارية ويسمى ( )Investment Risk Reserveأو احتياطي
خماطر االستثمار.
فاألول حيمي األرابح من التذبذب ،أما هذا فإنه حيمي رأس املال من النقص ،وهذا
اإلجراء هو واحد من اإلجراءات اليت يتخذها البنك اإلسالمي حلماية رأس املال من
الضياع أو اخلسارة ،وهذا أيضا يظهر للباحث-وهللا أعلم -أنه ليس هناك ما مينع منه
من الناحية

الشرعية (جممع الفقه اإلسالمي الدول ،القرار :قرار رقم ( )5د  88 /08 /4العدد ،4ج،4

ص.) 17279

وبتأمل الباحث يف البند رقم( )12يتبني أن بنك العز اإلسالمي يقوم ابستثمار هذه
االحتياطيات على أساس املضاربة ،من خالل أدوات قصرية األجل ،قليلة املخاطر،
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وملزيد من التوضيح حول هذا البند قام الباحث
ابلتواصل مع رئيس االلتزام الشرعي ببنك العز اإلسالمي وسؤاله عن طبيعة استثمار
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االحتياطات املقتطعة من األرابح ،فأفاد ابآليت ":هذه االحتياطات تستخدم لصاحل
املودعني لتسوية األرابح ومواجهة املخاطر احملتملة ،لكن مبا أهنا تظل موجودة
لالستخدام ،يستثمرها البنك لصاحله فقط ،ويضمن خسارهتا إن وجدت".3
من خالل أتمل الباحث يف هذا البند يظهر أن هذا البند يف إشكاالن:
اإلشكال األول :إذا قام البنك ابستثمار هذه االحتياطيات على أساس املضاربة،
ويكون ذلك على مسؤوليته ،وال يتحمل الزبون(املودع) أي خسائر ،كما هو منصوص
يف عقد الوديعة االستثمارية لدى بنك العز اإلسالمي ،سواء تعدى أو فرط البنك أو
أخل ابلشرط أو ال ، ،فإن البنك ال جيوز أن يوزع أرابح تلك االحتياطيات إىل
املستثمرين( املودعني)  ،وإال سيكون هذا االستثمار مضموان؛ ومن ابب القرض بفائدة،
وهذا ال جيوز ابإلمجاع؛) ابن عابدين ،ج305 ،4؛ ابن عبد الرب ،ج ،7ص5؛ ابن حزم ،ج ،7ص)98؛
ألن عقد املضاربة قائم يف أصله على املشاركة يف الربح واخلسارة ،وااللتزام بضمان رأس
املال خيرجه عن كونه رأس مال مضاربة ،وال فرق يف ذلك بني رأس مال املضاربة ،وبني
األموال االحتياطية املقتطعة من األرابح؛ ألهنا أموال مشرتكة بني البنك وأرابب املضاربة.
وقد ذهب بعض املعاصرين إىل جواز ضمان الربح يف املضاربة ابلشرط(نزيه ،ص ، )274إال
أن هذا القول حمجوج ابإلمجاع كما تقدم يف هذا البحث .هذا من حيث احلكم
التكليفي أنه ال جيوز ضمان ربح املضاربة ،لكن من انحية احلكم الوضعي ،فالراجح من
أقوال أهل العلم أنه هذا الشرط ال يفسد العقد؛ ألنه ال يعود على أصل العقد ابلبطالن،

 3األستاذ سفيان ميسرة ،رئيس االلتزام الشرعي ببنك العز اإلسالمي ،املقابلة مع الباحث ،عرب اهلاتف (رسالة
واتساب) بتاريخ  17يونيو 2020م،
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وألنه ال يؤدي إىل جهالة الربح ،وألن األصل تصحيح عقود املتعاملني ما

أمكن(بورنو،

 ،2003ج ،2ص.)305

سهما من الوضيعة؛
قال ابن قدامة رمحه هللا ":مىت شرط على املضارب ضمان املال أو ً

فالشرط ابطل ،ال نعلم فيه خالفًا ،والعقد

صحيح"( :الكاساين ،1986 ،ج ،6ص80؛ ابن

قدامة ،5 ،ص.)49

اإلشكال الثاين :إن األموال اليت تقتطع من األرابح هي أموال العمالء ،وهلم نصيب
فيها ،ال جيوز شرعا أن يقتطعها البنك ويستثمرها لنفسه بدون رضاهم أو علمهم ،وكون
العمالء وافقوا على أن يقتطع جزء من األرابح؛ لتحسني األرابح ومواجهة اخلسائر ،ال
يعين ذلك أهنم تنازلوا عن أمواهلم يف األرابح ،وال يعين أهنا ليست ملكا هلم ،وال حق هلم
فيها ،بل هي ملك هلم ،إال يف حال إذا خرجوا من حساهبم االستثماري من البنك
هنائيا ،فحينئذ يطبق ما يسمى مببدأ التخارج واملبارأة ،4الذي رخص فيه بعض العلماء
املعاصرين(

جملة اجملمع الفقهي ،1996 ،العدد ،9ج ،9ص ،788جملة اجملمع الفقهي ،العدد،2001 ،13

ج ،13ص،)1089،1086

وهذا ال يكون إال بعد خروج العمالء املستثمرين من الوعاء

االستثماري هنائيا للبنك ،فعندئذ يتخارجون ،وال يستحقون من استثمار االحتياطات
شيئا ،ألهنم مل تصبح ملكا هلم .مث هنا ينبغي اإلشارة إىل أن العميل عندما يتربأ ويتخارج
من األرابح الناجتة عن احتياطات األرابح ،إمنا يكون لصاحل املودعني ،وليس للبنك
وحده.

 4التخارج" :خروج الشريك عن ملكه إىل صاحبه ابلبيع"( .أبو غدة 1996 ،العدد ،9ج ،9ص .)788والتخارج
يف احلساابت االستثمارية ":هو بيع حلصة صاحب احلساب يف الوعاء االستثماري املشرتك ،وهذا البيع خيضع ملا
يرتاضى عليه الطرفان (أي للعرض والطلب) ."...أبو غدة ،2001 ،العدد ،13ج ،13ص .)1085
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أما مع بقاء العمالء يف الوعاء االستثماري ،فال حيق للبنك أن يقتطع من االرابح
ليستثمرها لصاحله؛ ألهنا أموال الزابئن ،بدليل أنه لو قرر البنك إغالق الوعاء
االستثماري بطريقة هنائية ،جيب أن يعيد هذه األموال للعمالء ،كذلك ال يصلح أن
جيعل البنك هذه االحتياطات من األرابح قرضا حسنا لنفسه ،وتكون أرابحها له ،بل
الصواب أن تستثمر ملصلحتهم ،ويشاركون يف خسارهتا ،ويكون هلم نصيب من أرابحها.
خيلص الباحث مما سبق أن االحتياطات اليت تقتطع من األرابح لتحسني األرابح
ومواجهة املخاطر احملتملة ،هي أموال العمالء ،وداخلة يف ملكهم ،ويف حال استثمارها
يشاركون البنك يف رحبها وخسارهتا ،وال جيوز أن يستثمرها لصاحله دون رضا العمالء،
وال جيوز أن يضمن خسارهتا.
الفرع الرابع :العمل (نشاط املضارب):
أوال :البنود والشروط:
-1مبوجب حساب املضاربة يفوض العميل بصفته مالك األموال "رب املال" البنك
بصفته "املضارب" الستثمار أموال العميل يف حساب املضاربة على أساس املضاربة
املطلقة غري املقيدة مبوجب أحكام الشريعة اإلسالمية.
-2يتعني على البنك إدارة واستثمار وعاء املضاربة مع األموال اليت تنشأ عن حقوق
املسامهني يف البنك "املسامهني" وأرابب املال للمضارابت األخرى يف وعاء املضاربة مع
أنشطة مالية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية على أساس املضاربة
املطلقة غري املقيدة.
اثنيا :توصيف البنود وآلية تنفيذها وحكمه الشرعي:
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يتضح من البند( )1و( )2أن املضاربة مطلقة ،حيث يتم خلط أموال البنك مع أموال
املستثمرين يف وعاء استثماري واحد ،وهذا ال إشكال فيه كما تقدم.
الفرع اخلامس :البنود املتعلقة بعمل الوديعة االستثمارية ألجل:
أوال :البنود والشروط:
-1تبدأ فرتة االستثمار اخلاص ابلوديعة اعتبارا من يوم العمل الذي يتم فيه إيداع األموال
طبقا للفرتات احملددة اليت تبلغ شهرا واحدا أو ثالثة أشهر ،أو مخسة أو تسعة أو أكثر
أو أي فرتات أخرى قد يقدمها البنك من حني آلخر.
 -2يقرر البنك احلد األدىن للوديعة االفتتاحية اخلاصة ابلوديعة االستثمارية من حني
آخر مبوافقة اهليئة الشرعية.
 -3ما مل يصدر العميل تعليمات على العكس من ذلك ،سيتم جتديد الوديعة تلقائيا
قبل انتهاء مدة االستثمار خبمسة عشر يوما مبوجب نفس الشروط واألحكام ،ولكن مع
مراعاة أي تغيري يف األوزان أو الربح املتوقع أو أي شروط أخرى مطبقة على الفرتة
اجملددة.
اثنيا :توصيف البند وحكمه الشرعي:
بتأمل الباحث يف البنود املتعلقة ابلوديعة االستثمارية ألجل يتضح يف البند( )1أنه مبجرد
اإليداع فإن حيق للبنك أن يستثمر األموال اليت أودعها املودعون على حسب الفرتات
الزمنية اليت حددها البنك ،وهذا ال إشكال فيه .ويف البند( )3يتضح أن العميل فوض
البنك يف استثمار الوديعة من جدي د بعد انتهاء مدة االستثمار ،ما مل يصدر من العميل
خالف ذلك ،وهذا ظاهر ال إشكال فيه.
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وقد ورد يف البند ( )3اإلشارة إىل الربح املتوقع ،وهنا حيسن توضيح حقيقة الربح املتوقع،
فمما ال خيفى أن كثريا من زابئن البنوك اإلسالمية كانوا يتعاملون مع البنوك التقليدية يوم
مل تكن هناك بنوك إسالمية ،وكانوا يعلمون نسبة الفائدة اليت سيتحصلون عليها ،مقابل
القروض اليت يقدموهنا للبنوك يف صورة إيداع يف حساابت التوفري أو الثابتة ،لكنهم حني
حتولوا للتعامل مع البنوك اإلسالمية ،ووجدوا أهنا ال تضمن الفائدة ،أرادوا أن حيصلوا
على شيء مثل ما كانوا حيصلون عليه يف البنوك التقليدية ،ومن مث سألوا :ما الذي
سيحصلون عليه؟ فتكون إجابة البنوك اإلسالمية :ستحصلون على نسبة ربح متوقعة من
عملية املضاربة ،أي أن البنك اإلسالمي (املضارب) يقول للزبون (رب املال) :إبن العائد
على اإليداع (رأس مال املضاربة) هو نسبة مثال ـ  %3يف السنة من رأس مال املضاربة،
لكن مبا أن البنك ال يستطيع أن يضمن أن هذه النسبة ستتحقق ،فإنه يضيف أبن هذه
النسبة هي ما يتوقع أن حيققه بناء على خربته الطويلة ،واألصول املوجودة معه ،ووضع
السوق ،والتقلبات فيها ،فإذا حلت السنة ،ينظر هل حقق االستثمار عائدا يساوي
 %3كما توقعه أم ال؟ وأاي كانت النتيجة مساوية للمتوقع ،%3 ،أو أكثر  ،%3.5أو
أقل  ، %2.5فهذا هو العائد أو الربح احملقق.
رب املال ال يستحق إال العائد احملقق ،فلو أن املضارب توقع أن حيقق نسبة عائد
تساوي  ،%4لكن اليت حتققت هي  ،%3فإن رب املال ال يستحق شرعا وقانوان إال
 ،%3ال أكثر وال أقل ،لكن إذا كان املودعون لدى البنوك األخرى التقليدية على %4
مقابل رأس مال يساوي وديعة املضارب ،بينما هذا البنك حقق فقط  ،%3فإنه عادة
ما يعطي البنك هبة من أموال املسامهني؛ كي يرضى الزبون ،وحىت ال يسحب وديعته
(ويذهب هبا إىل البنوك اليت توزع  ،)%4ومن مث ،ففي الغالب يقوم املضارب (البنك)
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بدفع  %1لتضاف إىل الـ  %3كي حيصل الزبون املودع على  %4مثل بقية املودعني يف
البنوك األخرى ،هذا إذا كانت االحتياطات املختلفة ال تكفي لتعويض النقصان يف
األرابح املتحققة مقارنة ابألرابح املتوقعة.
بينما لو توقع املضارب حتقيق أرابح تصل إىل  ،%3ووافق الزبون املودع على هذا
العائد ،لكن بعد مدة االستثمار وجد املضارب أبنه حقق عائدا يساوي  %3.5ـ مثال،
فإن املضارب يوزع على املودع  %3ويضع الـ  %05يف االحتياطات املختلفة لألايم
الصعبة .وهكذا فاألرابح املتوقعة هي اليت يتفق البنك (املضارب) والزبون املودع (رب
املال) من خالل العقود ،أما األرابح احملققة فهي اليت تتحقق يف الواقع بعد عملية
االستثمار ،واليت قد تكون مساوية لألرابح املتوقعة ،أو زائدة عنها أن انقصة عنها ،لكن
املعيار الشرعي هو األرابح املتحققة فعال ،وليس اليت توقعها الطرفان ،فليس كل ما هو
متوقع متحقق.
وهذا العائد املتوقع جيب أن يكون توقعه بناء على حقائق وبياانت ،وليس على
ختمينات .هناك بعض الناس ي ظن أبن البنك اإلسالمي ميكن أن يقول للزبون أبنه يتوقع
أن حيقق له نسبة كذا وكذا ،مث يف هناية املطاف يرد على الزبون أبنه مل حيققه ،وال ذنب
له؛ ألنه وعده مبا كان يتوقعه .لكن الصحيح هو أن هذا التوقع جيب أن يكون بناء على
التجارب السابقة ،ومدعوما ابحلقائق والبياانت اليت تظهر قدرة البنك ومالئته لتحقيق
هذه النسبة ،كأن تشري البياانت املوجودة إىل أن البنك يف املاضي يف ظروف مماثلة قد
حقق فعال عائدا يساوي العائد املتوقع ،وإال فإن التوقعات اليت ال تستند إىل حقائق
وبياانت ،هي يف احلقيقة تغريرات ،وليست توقعات.
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والتغرير أو الغرر ال جيوز ،فإذا علم البنك اإلسالمي أبنه ليس يف مقدوره حتقيق نسبة
الربح اليت يريدها الزبون ،مثال  ،%5فال جيوز للبنك اإلسالمي أن يوقع عقد املضاربة
مع هذا الزبون على هذه النسبة ،مع علمه أبنه ال يقدر على حتقيقها ،فإذا حقق عائد
ربح يساوي  %3.5فقط ،ال جيوز له أن حيتج أبنه توقع حتقيق نسبة  %5لكن اليت
حتققت هي %3.5؛ ألنه كان يعلم قبل العقد أبن نسبة  %5بعيدة املنال ،فإذا فعل
ذلك فإنه يعترب خمال ومسئوال ،وقد يغرم على هذا اخلداع والتضليل والتغرير.
املطلب الثان :احلكم الشرعي على عقد الوديعة االستثمارية ألجل لدى بنك العز
اإلسالمي.
مما سبق يتبني أن هذا العقد استوىف الشروط واألركان يف عقد املضاربة ،وهذا يدل على
جوازه ،إال ما اشرتط فيه من شرط حمرم-يف نظر الباحث -وهو ":حيتفظ البنك حبقه يف
استثمار هذه االحتياطات -املقتطعة من االرابح لتحسني األرابح ومواجهة املخاطر -يف
أية منتجات متوافقة مع الشريعة ،شريطة تنفيذ هذا االستثمار على مسؤولية البنك
اخلاصة ،وأال يتحمل العميل أية مسؤولية عن أية خسائر يتحملها البنك نتيجة هذا
االستثمار " .فهذا الشرط يبطل ،وال يعود على أصل العقد ابلبطالن؛ ألنه ليس من
صلب العقد ،وألنه ال يؤدي إىل جهالة الربح.
كذلك ما أفاده به رئيس االلتزام الشرعي لدى بنك العز اإلسالمي أبن احتياطات
األرابح تستخدم لصاحل املودعني لتسوية األرابح ومواجهة املخاطر احملتملة ،لكن مبا أهنا
تظل موجودة لالستخدام ،يستثمرها البنك لصاحله فقط ،ويضمن خسارهتا إن وجدت،
وهذا ال يصلح؛ ألن األموال اليت تقتطع من األرابح هي أموال فيها نصيب وحصة
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للعمالء ،وال جيوز شرعا أن يقتطعها البنك ويستثمرها لنفسه بدون رضاهم أو علمهم
كما تقدم يف البحث.

اخلامتة:
بعد توفيق هللا وتيسريه يف إمتام البحث ،أذكر أهم ما اشتمل عليه البحث من
نتائج ،واليت ميكن إبرازها يف اآليت:
-1الوديعة االستثمارية هي أموال نقدية يودعها العمالء يف املصارف اإلسالمية هبدف
استثمارها ،رجاء أن حيصلوا على ربح أو فائدة يف املستقبل ،وهي تقوم على أساس الربح
املشروع.
-2أهم ما مييز الوديعة االستثمارية عن سائر العقود ،أن يد املضارب يد أمانة ال يضمن
إال ابلتعدي أوالتفريط أو خمالفة الشروط ،وأن الربح يكون فيها جبزء مشاع ،فال جيوز أن
حيدد ،وأن اخلسارة يتحملها رب املال وحده واملصرف خيسر جهده.
-3ذهب عامة العلماء املعاصرين إىل أن العالقة بني املصرف اإلسالمي والعميل يف
الودائع االستثمارية تكيف على أساس عقد املضاربة ،فاملستثمرون هم أرابب األموال،
واملصرف هو املضارب.
 -4تعد الودائع االستثمارية ألجل من أكثر العقود تطبيقا يف املصارف والنوافذ
اإلسالمية يف سلطنة عمان ،فال يكاد خيلو مصرف أو انفذة من تطبيق هذا العقد ،فهي
من أهم العقود االستثمارية ،وأمهها يف دفع عجلة االقتصاد.
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-5تبني للباحث فيما ظهر له أن عقد الوديعة االستثمارية ألجل الثابتة لدى بنك العز
اإلسالمي بسلطنة عمان قد استوىف الشروط واألركان يف عقد املضاربة الشرعية ،وهذا
يدل على جوازه ،إال ما اشرتط فيه من شرط حمرم ،وهو استثمار البنك لالحتياطات
املقتطعة من االرابح ،والتنصيص يف العقد أن العميل(املودع) ال يتحمل أية مسؤولية عن
أية خسائر يتحملها البنك نتيجة االستثمار هلذه االحتياطات .وهذا الشرط يبطل ،وال
يعود على أصل الع قد ابلبطالن؛ ألنه ليس من صلب العقد ،وألنه ال يؤدي إىل جهالة
الربح.

املصادر واملراجع
ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد .احمللى ابآلاثر( ،بريوت :دار الفكر( ،د .ط.ت).
ابن حزم ،مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات( ،بريوت :دار الكتب
العلمية( ،ب.ط.ت).
أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل الروايين ،حبر املذهب يف فروع املذهب الشافعي،
حتقيق :طارق فتحي السيد( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.)2009 ،1
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ،املنتقى شرح املوطأ( ،مصر :مطبعة السعادة ،ط،1
1332هـ1913 /م).
أبو بكر عالء الدين السمرقندي ،حتفة الفقهاء( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،2
 1414هـ 1994/م).
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أبو زيد ،حممد عبداملنعم ،املضاربة وتطبيقاهتا العملية يف املصارف اإلسالمية( ،مصر:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1417 ،1ه1996/م).
أبو عمر يوسف بن عبد هللا القرطيب ،االستذكار ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي
معوض( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1421 ،1ه2000/م).
أبو غدة ،عبد الستار ،االستثمار يف األسهم والوحدات االستثمارية ،جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،العدد.9
أبو غدة ،عبد الستار ،املضاربة املشرتكة يف املؤسسات املالية اإلسالمية املعاصرة جملة
جممع الفقه اإلسالمي ،العدد.13
أمحد بن فارس القزويين ،مقاييس اللغة( ،بريوت :دار الفكر ،ط1399 ،هـ -
1979م).
أمحد بن حممد الزيلعي ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية) ،القاهرة :املطبعة
الكربى األمريية( ،د.ط.ت).
أمحد سالمة القليويب وآخرون ،حاشيتا قليويب وعمرية( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط،
1415هـ1995/م).
أمحد شحدة أبو سرحان ،التكييف الفقهي للحساب اجلاري وآاثره( ،االرن ،كلية
الشريعة ،اجلامعة األردنية ،العدد ،4جملد2018 ،45م).
بشيته ،عمر حممد وآخرون التكييف الفقهي لودائع املصارف اإلسالمية( ،ليبيا ،جملة
كلية الدراسات العليا ابجلامعة األمسرية العاملية ،العدد ،1ابريل2018،م).
هبرام بن عبد هللا بن عبد العزيز الشامل يف فقه اإلمام مالك( ،املغرب ،مركز جنيبويه
للمخطوطات وخدمة الرتاث ،ط1429 1هـ 2008 -م).
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حسني حامد حسان ،ضمان رأس املال أو الربح يف صكوك املضاربة ،جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،تصدر عن رابطة العامل اإلسالمي .العدد.4
احلطاب محد بن عبد الرمحن احلطاب ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل( ،بريوت:
دار الفكر ،ط1412 ،3هـ 1992 /م).
محد عبيد الكبيسي ،الودائع املصرفية حساابت املصارف،م جلة جممع الفقه اإلسالمي،
العدد.9
اخللف ،حممد عمر ،ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية ،دراسة أتصيلية مقارنة،
(القدس ،جامعة القدس املفتوحة لألحبات والدراسات اإلدارية واالقتصادية ،العدد،7
كانون الثاين2017 ،م.
الدبيان ،دبيان بن حممد ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة( ،السعودية :مكتبة امللك فهد
الوطنية ،ط1432 ،2ه).
زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت).
سانو ،قطب حممد ،املدخرات أحكامها وطرق استثمارها وطرق تكوينها واستثمارها يف
الفقه اإلسالمي( ،دار النفائس :االردن ،ط1421 ،1ه200/م.
الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1994/1415 ،1م).
شرف الدين النووي ،اجملموع شرح املهذب( ،بريوت :دار الفكر ،ب.ط.ت).
مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج( ،بريوت :دار
الفكر ،ط أخرية1404 ،هـ1984/م).
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شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي ،الذخرية ،حتقيق :حممد حجي ،حممد بو خبزة،
(بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م).
طالل سليمان الدوسري ،عقد الوكالة ابالستثمار( ،الرايض :دار كنوز أشبيليا ،ط،1
1437ه2016/م).
عبد الستار اخلويلدي ،الفروق األساسية يف املعامالت املالية اإلسالمية( ،ديب :معهد
ديب القضائي ،ط1436 ،1ه2016/م).
عبد السالم داود العبادي ،سندات املقارضة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد.4
عبد السالم لفته سعيد ،حتليل الودائع املصرفية :منوذج مقرتح( ،بغداد :جامعة بغداد،
جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العد2006 ،11م).
عبد هللا بن جابر بن مانع احلمادي ،التمويل بواسطة بيوع العينة :دراسة فقهية أتصيلية
مع التطبيق على قرارات البنوك اإلسالمية وتقومي التجربة املاليزية( ،الرايض :دار كنوز
أشبيليا ،ط1،1439ه1018/م).
عبد هللا بن حممود املوصلي ،االختيار لتعليل املختار ،تعليق :الشيخ حممود أبو دقيقة،
(القاهرة :مطبعة احلليب1356 ،هـ1937 /م).
عبد امللك اجلويين؛ هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق :عبد العظيم حممود ال ّديب،
(جدة :دار املنهاج ،ط1428 ،1هـ2007 /م).
عبدهللا علي الصيفي وآخرون ،الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية :خترجيها
وكيفية توزيع أرابحها (،األردن ،اجلامعة األردنية ،كلية الشريعة والقانون2010 ،م)،
ص.203
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العثماين ،حممد تقي ،املضاربة املشرتكة يف املؤسسات املالية اإلسالمية املعاصرة ،جملة
جممع الفقه اإلسالمي ،العدد.13
عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1406 ،2هـ1986 /م).
علي بن حممد املاوردي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،حتقيق :علي
حممد معوض ،عادل املوجود( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1419 ،1هـ/
 1999م).
العمراين ،حممد عبدهللا ،احلساب اجلاري ،العالقة املصرفية واآلاثر الشرعية( ،القاهر :جملة
البحوث والدراسات الشرعية ،العدد ،8مجادى االوىل ،1434 ،ص.17-4
فرحات ،آسيا بسوس ،أحكام الودائع املصرفية يف البنوك اإلسالمية( ،مذكرة للحصول
على متطلبات املاجستري ،قسم العلوم اإلسالمية ،قسم الشريعة ،جامعة الشهيد حلمة
اخلضر ،اجلزائر1437 ،ه2017/م).
فهمي ،حسن كامل ،املضاربة املشرتكة يف املؤسسات املالية اإلسالمية املعاصرة جملة جممع
الفقه اإلسالمي ،العدد.13
قاسم بن عبد هللا القونوي ،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء،
حتقيق :حيىي حسن مراد( ،بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م1424/هـ).
قحف ،منذر ،ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية يف األردن ،حبث مقدم ملؤسسة
ضمان الودائع يف اململكة األردنية اهلامشية ،تشرين الثاين /،نوفمرب2005 ،م.
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قذايف عزات الغنانييم ،التمويل من خالل التورق املعكوس كما هو يف جتربة البنوك
اإلسالمية اليت تدرجه يف أنشطتها "دراسة أتسيسية وصفية"( ،األردن ،اجلامعة األردنية،
جملة الشريعة والقانون ،العدد2013 ،1م).
القري ،حم مد بن علي ،العقود املستجدة ضوابطها ومناذج منها ،جملة اجملمع الفقهي،
العدد.10
القري ،حممد علي،ا حلساابت والودائع املصرفية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد.9
مادوغي بن سيدي سيال ،الوديعة االستثمارية يف املصارف اإلسالمية :دراسة فقهية
مقارنة( ،ديب ،مجعية دار الرب ،ط1439 ،1ه2018/م).
مالك بن أنس ،املدونة( ،بريوت:دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 /م).
حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين ،الدر املختار وحاشية ابن عابدين( ،بريوت:
دار الفكر ،ط1412 ،2هـ 1992/م) ،ج ،4ص.512
حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،اإلمجاع ،حتقيق ودراسة :د .فؤاد عبد املنعم أمحد،
(السعودية :دار املسلم ،ط1425 ،1هـ 2004 /م).
حممد بن أمحد ابن جزي ،القوانني الفقهية ،حتقيق :ماجد احلموي( ،بريوت ،ابن حزم،
ط1343 ،1ه2013/م).
حممد بن أمحد ابن جزي ،القوانني الفقهية ،حتقيق :ماجد احلموي( ،بريوت :دار ابن
حزم ،ط1343 ،1ه2013/م).
حممد بن أمحد املنهاجي ،جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود ،حتقيق :مسعد
السعدين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1417 ،1هـ 1996/م).
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حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي( ،القاهر ،دار
الطالئع ،ب.ط.ت).
حم مد بن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد( ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط 1425 ،ه/ـ
 2004م).
حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط،3
1414ه.)1996 /
حممد بن موسى الد ي
َمريي ،النجم الوهاج يف شرح املنهاج ،حتقيق :جلنة علمية( ،جدة:
دار املنهاج :ط1425 ،1هـ 2004/م).
حممد بن يعقوب الفريوزآابدى ،القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة
الرسالة( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط 1426 ،8هـ 2005 /م).
حممد تقي العثماين ،أحكام الودائع املصرفية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد.9
حممد تقي العثماين ،تقي ،فقه البيوع على املذاهب األربعة( ،دمشق :دار القلم ،ط،2
1439ه2018/م).
حممد رواس قلعة جي ،معجم لغة الفقهاء( ،األردن :دار النفائس :ط 1408 ،2هـ/
1988م).
حممد صدقي آل بورنو أبو احلارث الغزي ،موسوعة القواعد الفقهية( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1424 ،1ه  2003 /م) ،ج ،2ص.305
حممد علي القري ،احلساابت والودائع املصرفية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد.9
حممد علي القري ،احلساابت والودائع املصرفية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد،9
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مصطفى بن سعد الرحيباين ،مطالب أول النهى يف شرح غاية املنتهى( ،بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ 1994/م).
منصور بن يونس ،دقائق أول النهى( ،بريوت :عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ -
1993م).
موفق الدين عبد هللا بن أمحد قدامة ،املغين( ،القاهرة :مكتبة القاهرة( ،ب.ط.ت)).
نبيل عرفة ،احلساابت االستثمارية املطلقة يف ضوء املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية( ،بنك الزيتزنة منوذجا) ،قطر ،جملة بيت املشورة ،العدد،8
ابريل2018 ،م.
نزيه محاد ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء( ،دمشق :دار القلم،
ط1429 ،1ه2008/م).
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية1439( .ه2017/م) .املعايري
الشرعية (د .ط) .البحرين :األيويف
وهبة الزحيلي ،أحكام التعامل يف املصارف اإلسالمية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي،
ج ،13ص ،1068العد.2
(عمان:
حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق :زهري الشاويشّ ،
املكتب اإلسالمي ،ط1412 ،3هـ 1991 /م).

يوسف الشبيلي ،اخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي،
(السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط1425 ،1ه2005/م).
املقابالت الشخصية:
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 -1األستاذ سفيان ميسرة ،رئيس االلتزام الشرعي ببنك العز اإلسالمي ،املقابلة مع
الباحث ،عرب اهلاتف (رسالة واتساب).
 -2االستاذ عمر البوسعيدي ،مدير املخاطر الشرعية ببنك العز اإلسالمي ،املقابلة
مع الباحث ،عرب اهلاتف (رسالة واتساب).
املراجع االلكرتونية:
صناعة

املصرفية

اإلسالمية

سلطنة

يف

عمان،

https://salalahconference.com/ar/؛ مصطفى بن انصر الناعيب،
https://www.atheer.om/archives/13557/؛
اإلسالمية،

البنك

املركزي

قسم

الصريفة
العماين،

https://cbo.gov.om/ar/Pages/IslamicBankingRegulator
.yFramework.aspx
. Dar Hilal. Beirut

