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 التمويل الشخصي والدين العام
 خالصة

يتميز التمويل اإلسالمي بتنوع وسائله بين التمويل بالمشاركات والتمويل بالمبايعات 
واإلجارة ووكالة االستثمار. إال أننا نجد أن صناعة التمويل اإلسالمي قد أوشكت أن 

التمويل المولدة للديون. وفي الوقت نفسررهن نجد أن انات تسسرر   أنواعتقتصررر عل  
متزايد من تزايد المديونية لدى كافة القطاعاتن بما فيها القطاع السكومي والعائلي 
وقطررراع ااعمرررالن سيرررا تتزايرررد اابسررراا سول العوائم التي تتعرررال  أمرررا  النمو 

ية.  يد المديون نة للتمويل وتعتبر ماليزيا مثاال االقتصررررررررادي ما تزا لدول الساضررررررر ل
اإلسالمين سيا تقترب الصناعة بصورة متزايدة من صناعة التمويل التقليدين وال 
تختلف ماليزيا في ذلت عن بقية الدول الساضرررنة للتمويل اإلسرررالمي. ويصررراسب اذ  
الظاارة تزايد مديونية القطاع العائلي نسررررررربة إل  الناتي المسلي اإلجمالين ما تزايد 

العائلي ووصررولها إل  نسرربة عالية من الدخل المتاد بعد سررداد الضررريبةن  خدمة الدين
اامر الذي يهدد قدرة القطاع العائلي عل  االسررتثمارن كما يهدد االقتصرراد الكلي بعد  
االسررررتقرار. ويقا السل في يد القائمين عل  الصررررناعة المالية اإلسررررالميةن والمهتمين 

السررررتعادة منافا التمويل اإلسررررالمي كما سدد  بها. وتقد  الدراسررررة بعم المقترسات 
 الشارع.

 الوضع العام للتمويل الشخصي

والتعليم المسكن التمويل الشخصي يتكون من عناصر تمويل االحتياجات العائلية من 

العقارات وخدمة الساااكن  و وساااائل المواصاااالت، واألدوات المنزلية وتملكوالعالج، 

ياجات يم يدي، ومن المعروف ان هذه االحت كن توفيرها عن طريق عقد القرض التقل

عاجل  نقد آجل م  فارق في القيمة هي الفائدة  دلذي عادة ما يتم على صااااااورة  ي   قا

شرعية، مثال ذلك، تمويل الخدمات  يمكن توفيرها من خالل عقود تمويل كما الر وية 

وسااااااااائاال كااالتعليم والعالج من خالل عقود اجااارة الخاادمااات، واألدوات المنزليااة و

المواصاااالت عن طريق المرا  ة، وتملك العقارات عن طريق المشااااركة المتنا صاااة 

أو اإلجارة المنتهية  التمليك، وخدمة السااااكن عن طريق اإلجارة التشااااكيلية، وكل هذه 

 غير ر وية  العقود متفق على كو ها



 األساااااالول التقليدي ديون  ومن  ينتج عن التمويل الشااااااخصااااااي ال  د وأنو الطب  

المعروق أن الديون الر وية لها خواص يمكن أن تضاار  اال تصاااد الكلي،  ل ان ةيادة 

االسااااتدا ة عادة تساااابق حدو  األةمات اال تصااااادية ال ادة، مثل الكساااااد الكبير عا  

كما أن الديون  ( Keen, 2011) 2012-2007، واألةمة المالية العالمية خالل 1930

 وية  ا لة للتداول والتصاااااكيك، مما ي علها مصااااادرا للمقامرة في الساااااوق المالية، الر

وعامال جاذ ا لألموال  صايرة األجل التي تعتمد على حاساة القمار، وليا االساتثمار، 

و التالي يمكن أن تعرض اال تصاااااد الى عد  االسااااتقرار  تي ة ا دفاعها ف لة للدخول 

وهذا ينتج عن  اختالل شااديد  ا يشااب  حركة القطي  في سااوق المال أو الخروج من ،  م

في اال تصااااد الكلي، تنتقل عدواه  سااارعة لال تصاااادات األخرة المرتبطة  اال تصااااد 

جزءا ممااا حااد  في األةمااات الماااليااة العااالميااة  ت هااذه الهاااهرةكااا اا ولقااد المتاالة  

  (Al-Jarhi, 2017)ِ واإل ليمية المعروفة

سااعر  ال تت دد  يمتها مساابقا،  ل هي معر ااة للتزايد، ألنو هرا ألن الديون الر وية 

الفائدة، ثا تا كان أو متكيرا، ي تسب على رصيد القرض، وعند التلخر في السداد ألي 

سبب من األسبال، تفرض فوائد عقا ية أعلى على سائر الرصيد، و التالي، فإن كثيرا 

، وما ةال الدين  ا يا في من المدينين ي دون أ هم  اموا  ساااااااداد عدة أمثال األصااااااال

 ( unsustainable   معنى أن الديون الر وية غير م تملة )(Al-Jarhi, 2017)ِ ذمتهم

كمااا أن التموياال التقلياادي م فوف  مخاااطر  اااجمااة عن عااد  تماااثاال المعلومااات  ين 

المقرض والمقترض، حيث ي صاااال المقترض على المال كقرض ي ق ل  التصاااارف 

المقرض، الذي يكتفي  ال صااااااول على رهن أو  اااااامان  في ، دون تدخل من جا ب

تالي، فإن المقترض يكون األكثر اطالعا حول اسااااااتخدا  القرض من  للساااااااداد  و ال

 adverseالمقرض  وينتج عن عااد  تماااثاال المعلومااات مخاااطرة سااااااوء االختيااار )

selection ،حيث يتساابب  قا المعلومات لدة المقرض في ا راض غير الملهلين ،)

( حيث يكون  إمكان المقترض أن يضااااا  moral hazardالنزوع الساااااي ، ) ومخاطر

 حصيلة القرض في غير مو عها 

لكن التمويل اإلسالمي يسهل لمن يقدمو   تفادي مخاطر عد  تماثل المعلومات،  خلط 

العقود في كل صااافقة، مثال ذلك، أن يتم تمويل تملك الساااكن،  المشااااركة المتنا صاااة، 

 اع في آن واحد، م  مراعاة القواعد الشاارعية للخلط  ين العقودواإلجارة واإلسااتصاان

ِ(Al-Jarhi, 2017)  

التمويل اإلسااااالمي يتميز عن  هيره التقليدي،  ل   ال يقتصاااار على المداينات،  كما أن

وا ما يقد  التمويل عن طريق المشاركات ووكالة االستثمار،   ا ب المداينات الناجمة 



 هيرتها الناجمة عن عن  ون الناجمة عن التمويل اإلسااااااالميالدي تتميزعن البيوع  و

 معنى أ   من غير الممكن أن توجد  ل ها غير  ا لة للتدوير أو البي    الديون الر وية

سااااااوق متكاملة لت ارة الديون في التمويل اإلسااااااالمي، و التالي ينتفي تكرار دخول 

قرار وعدوة األةمات وخروج األموال السااااااااخنة، وما ينتج عنها من عد  االساااااات

 ( Al-Jarhi, 2017)ِ اال تصادية  ين الدول

تتبع   الع ز المل ت عن سااااااداد الديون الناجمة عن التمويل اإلسااااااالمي،أن  ويالحظ

اعادة جدولة دون ةيادة على أي شاااكل، مثل المصاااروفات اإلدارية، أو رساااو  اعادة 

ل، فتفرض غرامة على المدين ال دولة  أما في حالة المماطلة الصاااااري ة الثا تة  الدلي

لصاااااال  جهة خيرية  والنتي ة النهائية أن الدين يبقى على  يمت  األصااااالية، ويتنا ا 

 فهي  التالي ديون م تملة  طبيعتها تدري يا  سداد األ ساط، 

كما أن هذه الديون ال يمكن تصاااااكيكها وتداولها في األساااااواق المالية، ألن القاعدة أن 

فإن التمويل الشخصي في هذه ال الة  المدين  قيمتها اإلسمية فقط  اذا  الديون تباع لكير 

نا ات  ي  اخت ما يترتب عل عادة  خل الم تم ، والتي  ية دا مديو  ال يلدي الى تراكم ال

تعطل النمو وتدف   اال تصااااد   و التراج   ولذلك، فإن التمويل الشاااخصاااي اذا تم في 

ره ودون ت يّل، ال يضاااار  اال تصاااااد اطار شاااارعي يطبق التمويل اإلسااااالمي   ذافي

كما أن هناك الكثير من الدراسات اال تصادية التي تشير الى أن وصول الديون  الكلي 

يصااااب  عائقا يدف  النمو اال تصااااادي الى الى  ساااابة عالية من الناتج الم لي اإلجمالي 

 اال خفاض 

مي، ومميزات األول و الرغم من تلك المفار ة  ين التمويل التقليدي والتمويل اإلساااااال

تقديم التمويل الشخصي  استخدا  ات اه  في التمويل اإلسالمي تطور على األخير، فإن

عقود مكطاااة، وهو تعبير  سااااااتخاادماا  هنااا ألول مرة  معنى العقود التي تلبا لبااا  

 تخلا الى عقود ر وية  ،  ادعاء مستخدميها، ولكنها في حقيقتهاالتوافق الشرعي

و التالي، فإن البنوك وملسااسااات التمويل اإلسااالمي تقد  تمويال شااخصاايا الحتياجات 

التمويل الر وي في معهم أوجه ،  ل ان الديون الناجمة عن   عن يختلفالعائالت ال 

تصااااب  تلقائيا  ا لة للزيادة، والتدوير، وال تخضاااا  لقاعدة اعادة ال دولة الم ا ية، في 

ر طارئ مقبول  كما أن هذه الديون  ا لة للتصاااااكيك على حالة التلخر في الساااااداد لعذ

 هيئة سندات تسمى ت اوةا صكوك، فتصب   ا لة للبي  مثلها مثل الديون الر وية  

وسااااااائل التمويل اإلسااااااالمي لالحتياجات الشااااااخصااااااية، حسااااااب  (1)ويقد  ال دول 

االساااتخدامات الشاااائعة حاليا  ويتبين من ال دول الصاااورة التقليدية للعقود التي تتخفى 



 ها الى تكوين ديون ر وية، تستعصي على  ينتهيوراء مسميات اسالمية، األمر الذي 

 عادة  ي  الديون ، ثم تفت  البال أيضا للتصكيك واالسداد، وتستدعي التدوير

وإذا قارنا وسررررائل التمويل الشررررخصرررري في البنوت وملسررررسررررات التمويل اإلسررررالمية 
ن يفزعنا أن نجد تطابقا كثيرا في (2المبينة في جدول ) بمثيالتها في البنوت التقليدية

وبالتالي فإن آثار التمويل الشررررخصرررري في السالتين يلول لنف  . والمآالتالمسررررميات 
 المآل.

اكل تطبيم التمويل اإلسرررررالمي عل  جانب ااصرررررولن أما جانب سشررررد وتتركز مشررررر
ن كما او واضح من المواردن فهو يبق  عل  ما اوعليهن ملسسا عل  عقد المضاربة

 .(3جدول )

 تطور التمويل الشخصي في ماليزيا

ن بدأت البنوت الماليزية تتسول من 1997منذ اازمة المالية لدول اآلسررررررريان عا  

  (.Endut and Geok, 2009عمال إل  التمويل الشرررخصررري )إقرام قطاع اا
بينما تسول قطاع اإلعمال للسوق المالية للسصول عل  التمويل طويل ااجل. وتزايد 
ن نصرريب القطاع العائلي من ثلا مجموع التمويل المصرررفي إل  ما يتجاوز النصررف

عدة أسباب منها التمويل الشخصي إل  . ويعزى النمو في (1كما او مبين في شكل )

اداء الجيد لالقتصرررراد الماليزين وانخفام التضررررخ ن وانخفام أسررررعار اسررررتمرار ا
الفوائد المرتبط بتزايد المنافسررررة بين البنوت. اذا باإلضررررافة إل  أن السررررلطات النقدية 
وضررررعت سوافز وتوجيهات لتشررررجيا تمويل المسرررراكنن خاصررررة اصررررساب الدخول 

 المنخفضة.

في المائة من التمويل  55اذا القرنن اسرتررق تمويل السركن  وخالل العقد ااول من

في المائة. كما أن التمويل الشررخصرري باسررتخدا   23الشررخصررين وتمويل السرريارات 

في المائة سرررررنويان وبل   17.5بطاقات االئتمان كان ااكثر نموان سيا وصرررررل إل  

 في المائة من مجمل التمويل.  5نصيبه 

سوالي  سرررررررتخدا  الران العقاري التقليدي )الربوي( عل ويسظ  التمويل العقاري با
في المائة من معظ  التمويل العقارين الذي يرلب عليه أسررررررعار الفائدة المتريرة.  90

ويت  باقي التمويل العقاري تست اس  البيا بثمن آجلن وإن كان يتس  بنف  خصائص 
 Endut andريرة )التمويل التقليدين وقد بدأ ملخرا تقديمه بأسرررررررعار  فائدة  مت

Geok, 2009.)  وبالرغ  من مرونة العقود المتاسة لتمويل التملت واالسرررررررتئجارن



فإنه يبدو ان البنوت اإلسررالمية ل  تسررتطا أن تفعل ما لديها من أدوات لالسررتخدا  في 
 ساسة اذا التمويل. 
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( منتجات مالية تقليدية لدع  Cagamasوتقد  الملسررررسررررة الوطنية للران العقاري )
ت دين وتسررتخد  سصرريلتها لشررراء تصرردرن سيا تصرردر سررنداتمويل السرركنن سيا 

لديون العقارية من البنوت وبعم الشرررررررركات المختارة والسكومةن بررم توفير  ا
 المزيد من السيولة لمصادر التمويل العقاري.

وما التزايد المسرررررتمر في االقترام اغرام التمويل الشرررررخصررررري في ماليزيان فقد 
 2000في المائة عا   47 الناتي المسلي اإلجمالي منإل   العائلي زادت نسبة الدين

 .2007في المائة عا   68إل  

ويالسظ أن نسررررربة الدين العائلي إل  الناتي المسلي اإلجمالي في ماليزيا عالية مقارنة 
سيا والصين وسنرافورة وتايالندبكثير من البالد . (2ن كما في شكل )ن خاصة إندوني

ن (MIDF, 2016) ل  عد  القلم من اذ  الظاارةوبالرغ  من أن البعم يشرررررررير إ
السذر من ذلتن خاصة وأن اذ  الديون اي في مجملها ديون تقليدية فإنه من الواجب 

 الكلية ال تخضررا للضرروابط اإلسررالميةن التي تسول بينها وبين اإلضرررار االقتصررادية
 المرتبطة باالستدانة.
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تجا  العا  لمديونية القطاع العائلي في ماليزيا في تصرررراعد أن اال 3وكما يبين شرررركل 

خالل العقررد ااخير. وتعتبر مررديونيررة القطرراع العررائلي من إسرردى ملشررررررررات إثقررال 
االقتصررراد الكلي بالمديونيةن وتدخل مليزيا في مجموعة دول جنوب شررررق آسررريا التي 

كوريررا الجنوبيررة يعرراني القطرراع العررائلي فيهررا من ثقررل المررديونيررةن واي  مرراليزيررا و
وسرررنرافورة. وقد قاربت نسررربة خدمة الدين )أقسررراط سرررداد ااصرررل والفوائد منسررروبة 

 للدخل المتاد بعد دفا الضرائب( 
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ومما يوجب السذر أن مديونية القطاع العائلي تتزايد في ماليزيا عبر الزمنن كنسررررربة 
من الناتي المسلي اإلجمالين بمعن  أن الدين العائلي يتزايد بوتيرة أسررررررررع من النمو 

 (. 3ادين كما يبين شكل )االقتص

واذا في النهاية ينعك  عل  ميزانية العائالت. سيا تضررطر كل عائلة إل  اسررتقطاع 
جزء من دخلها لسرررداد أقسررراط الدين وفوائد ن أو ما يسرررم  بخدمة الدين. وفي العادةن 
يعتبر بعم االقتصرررراديين أنه من الواجب أن تتمكن العائلة من تخصرررريص ما ال يقل 

لطعررا  لهررا المترراد )بعررد سررررررررداد الضررررررررائررب( لترطيررة نفقررات التعلي  وادخ يعن ثلث
المصررروفات الطارئة. إال أن نسرربة خدمة الدين والمواصررالت والنثرياتن ناايت عن 

إل  الدخل المتاد قد قاربت نصف الدخل المتاد في السنوات ااخيرةن كما يبين شكل 
 للراية في موقف مالي سرج ن ويضرررررررا العائالت(. مما يترت القليل لتلت النفقات4)

(Ismail et a, 2013). 

وتعتبر ظاارة تزايد خدمة الدين نسررررررربة للناتي المسل اإلجمالين مقولة فاصرررررررلة في 
وجوب السد من أعباء الديون الملقاة عل  القطاع العائلين خاصرررررررة وأن االقتصررررررراد 

أن يلدي إل  الماليزي ل  يشرررهد بعد طفرة في اسرررتخدا  بطاقات االئتمانن الذي يمكن 
 تزايد الدين العائلي بصورة مفزعة.
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ن (Ismail et a, 2013)بناء عل  دراسرررات ميدانيةن خاصرررة باالقتصررراد الماليزي 
 خمسة عوامل ملثرة عل  التمويل الشخصين واي بين ترجيح ال ت مساولةتم

 المعلومات المتاسة عن التمويل الشخصي •

  الوعي اإلعالمي •

 التصور السائد للتمويل الشخصي •

 تأثير العائلة  •

 وااخالقية المعتقدات الدينية •

بعد تسليل  ن(Ismail et a, 2013 ورفاقها إسرماعيلوقد توصرلت دراسرة شرافينار 
سرررررررتبيرران سول الموضررررررروع إل  أن الوعي اإلعالمي والمعتقرردات الرردينيررة النتررائي ا

ولهذا فإن أصررررساب الدراسررررة  وااخالقيةن اي أا  مسددات االقترام الشررررخصرررري.
يوصون بتبني سياسات تأخذ في االعتبار بصورة أول  المعتقدات الدينية وااخالقية 

 لضبط التوجه للتمويل الشخصي. وسنعود إل  اذ  القضية فيما بعد.

 اآلثار اال تصا ية ال لية للتمويل  ال ي  م ا ل األ الي  األخرى

عندما يزيد إثقال القطاع العائلي بالديونن بسيا تسررررررتررق خدمة الدين الجزء ااكبر 
من الدخل المتاد بعد دفا الضررررررررائبن فإن قدرة القطاع العائلي عل  االسرررررررتثمار 
تتضررررراءلن سرررررواء من موارد  الذاتية أو من مصرررررادر التمويل. ان السصرررررول عل  

وة المتمول وتبرر سصررررررروله عل  أصررررررروال مالية وسقيقية تدع  ثرالتمويل يتطلب 
التمويل. وبالتالين فإن زيادة مديونية القطاع العائلي وإثقال كااله بخدمة الدين تقلل 

 من االستثمار العائلين وتضر بالنمو االقتصادي. 

يضررراف إل  ذلت أن الديون المسمولة عل  عاتم القطاع العائلي تكون كما اي السال 
التي ينتشر فيها التمويل اإلسالمين بطبيعتها ديون مثل في ماليزيا وغيراا من الدول 

الديون الربوية تمامان فهي غير مستملةن وقابلة للتداول والتصررررركيتن في سررررروق دين 
 متكاملن يجذب ااموال الساخنةن ويعرم االقتصاد لالختالل والعدوى.

 ال لول التي ي  مها التمويل ا  المي لمش لة التمويل الشخصي

ل الذي يقدمه التمويل اإلسرررررررالمين او إعطاء الفرصرررررررة لمقدمي التمويل السل ااو
ومتلقيه للتقليل من الديون وإبقائها في سدود معقولة. واذ  قضرررررررية ل  يعطها الفقهاء 



وال االقتصاديون اإلسالميون سقها من العناية. فنسن نعل  أن عقود التمويل اإلسالمي 
يتصررل بالمشرراركة واإلجارة وغيراما. إال بعضررها يلدي للمداينةن وبعضررها  المتعددة

أن الفقهاء ل  يضرررررررعوا سدودا عل  التمويل بالمداينات. وأغلب الظن أنه ال بد من 
تعاون الفريقين عل  وضرررا ضررروابط. واغتناما لهذ  السرررانسةن يمكن االتفاق بسرررهولة 

مول عل  منا التمويل بالمرابسة والبيا بثمن آجل وغيراما بما يزيد خدمة دين المت
عن ثلا دخله المتاد بعد دفا الضريبة. اذا بالطبا سوف يدفا البنوت اإلسالمية إل  
اسرررررتخدا  وسرررررائل التمويل ااخرى التي ال ينتي عنها ديون. كما أنها قاعدة بسررررريطة 
يسررررهل عل  السررررلطة النقدية أن تفرضررررها عل  البنوتن ما السررررماد بمهلة عا  مثال 

 لتعديل ااوضاع.

ن يمتنا مقدمو التمويل عن منسه بعقود صررررورية مسررررتقلة عن السررررلا السل الثانين أ
كالتورق والعينة. ان اذ  العقود تعاني من عد  تماثل المعلوماتن وما ينتي عنه من 
مخاطر سررروء االختيار والنزوع السررري . كما أنها ال تشرررمل سرررلعا يمكن أن تسرررتخد  

  راون منفصررررلةن وتخفف من كراون مقابل السرررردادن وبالتالي تقلل من الساجة لتقدي
أعباء الديون عندما يسدا إعسررررار غير متوقا. وفي الواقان فإن التمويل اإلسررررالمي 
كما او مطبم في كافة الدول التي تستضررررنهن يعاني من أخطاء فاسشررررة في التطبيمن 

يدي يل التقل ثار  من التمو ته وأ قارب ما مرور اايا ن في طبيع لت وجبت ويت لذ ن و
 ,Al-Jarhi)ِ الوقوف وقفة تفكر وسز  أما  اذ  الظاارة الخطيرة مناشررررررردة الجميا

2016 ) 

 توصيا  ال يا ا  اال تصا ية للتعامل مع التمويل الشخصي

نظرا ان القضرررية تتصرررل بإدخال إصرررالسات جوارية عل  التمويل اإلسرررالمين فإن 
الالز  السلول تقا عل  عاتم العاملين في اذ  الصررررررناعة. ولكي يمكن سشررررررد التأييد 

 ( Al-Jarhi, 2016لإلصالدن فقد نستاج للنظر في اذ  المقترسات )

الى تبني اإلصااااال  في الدول ال ا اااانة للتمويل اإلسااااالمي أوال: دعوة المشاااارعين 

القا و ي للتمويل اإلساااااالمي، للنا في القوا ين على تعريف العقود الشااااارعية وغير 

 للتخلا من العقود غير الشرعية الشرعية، واعطاء الصناعة مهلة ةمنية معقولة، 

السلطات النقدية في الدول ال ا نة للتمويل اإلسالمي الى و   حدود ال ثا يا: دعوة 

 تت اوة الثلث على  سبة خدمة الدين الى الدخل المتا   عد سداد الضريبة 

ثالثا: النهر في كافة جوا ب اصااال  الصااناعة المالية اإلسااالمية، واعادتها الى تطبيق 



لنموذج الشاااارعي، ومتا عة مدة التقارل  ينها و ين الصااااناعة المالية التقليدية ساااادا ا

 للذرائ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال  اول

: م ت ا  التمويل الشخصي في المصارف ومؤ  ا  التمويل (1)  ول 

 ا  المية

  يفية المعاملة الم ت 

السداد الفوري  بطاقات .1
 والسسب اآللي

 رس  خدمة

بالتورق  البنت يبيا معدنا للمتعاملن ويضررررررريف قيمته  بطاقة االئتمان .2
 لسسابهن ويسدد المتعامل قيمة المعدن

تبدأ بقيا  المتعامل بسرررداد مقد  الثمن مباشررررة للموردن  مرابسة السيارات .3
رد ويقو  بعداا البنت ببيا السررريارة للمتعاملن ويقو  الم

بتسررررررلي  السرررررريارة للمتعاملن ث  يقو  المتعامل بسررررررداد 



 قساط للبنت مباشرة.اا

العقاري  التملت تمويل .4
 باستخدا  التورق

يقو  المتعررامررل بسررررررررداد مقررد  الثمن للمطور العقرراري 
مباشرةن يتقد  المتعامل بطلب التمويل للمصرفن يبيا 
بااجل  عة   نت  سرررررررل ملن يبيا الب عا قار للمت نت الع الب
لسسررراب المتعاملن ويضرررا ثمنها في سسرررابهن تسرررتخد  

لسداد ثمن العقارن يقو  المتعامل بسداد  سصيلة التورق
 قيمة سلعة التورق للبنت

تمويل السكن في عقار  .5
وقفين برررراسررررررررتخرررردا  

 التورق

تعين السرررررررلطات الدينية في الوالية المطور العقارين 
يقو  المطور ببناء الوسدة السكنيةن يقو  المطور بتسلي  
ية الوسدة السكنية للسلطات الدينيةن تقو  السلطات الدين

بتأجير الوسدة السرركنية للمتعاملن يتقد  المتعامل بطلب 
التمويل للبنتن يقو  البنت بسررررررررداد المبل  المسرررررررتسم 
للمطور )عل  أسررررررررا  التورقق(ن ث  يقو  المتعررامررل 

 بسداد المبل  للبنت

 

 

 الت لي يةم ت ا  التمويل الشخصي في المصارف (:2  ول )

  يفية المعاملة الم ت 

برالنسررررررربرة للقروم الربويرةن معظ  القروم تستراج لران أو مالسظرة عرامرة 
 ضمانن كما أن السداد المبكر يقابله دفا غرامة سداد مبكر.

بطاقات السداد الفوري  .1

 والسسب اآللي
 رس  خدمة

سرررعر فائدة مركب عل  الرصررريدن وفي سالة سرررداد ما  بطاقة االئتمان .2
يقل عنهن تستسررررب فوائد إضررررافية عل  كامل الرصرررريد 

 القائ 



ئدة مركبةن  السيارات .3 فا يسصررررررررل المتعامل عل  قرم ربوي ب
ويسرررررتخدمه لشرررررراء سررررريارةن ما رانها مقابل سرررررداد 

 القرم.

تمويل التملت العقاري  .4

 باستخدا  التورق
يسصررل المتعامل عل  قرم ربوي لشررراء العقارن ما 
ترتيب ران عقارين يقو  المتعامل بسررداد أقسرراطه في 
المواعيد المسددة. التأخر في السررداد يرفا سررعر الفائدة 

 عل  كافة الرصيد المتبقي. 

يسصرررررررل المتعامل عل  قرم بضرررررررمان ران معين  تمويل السكن  .5
 يستخدمه في سداد اإليجار

 

 

 

 

 

 (: أوعية اال خار في المصارف3  ول )

 أوعية اال خار في المصارف ا  المية أوعية اال خار في المصارف الت لي ية

 الو ا ع اال خارية

ت و  غير م   ة الم ة، وتت اض   عر 
فا  ة ثا  ، ي ل في العا ة ع   عر 
 الفا  ة عل  الو ا ع م   ة الم ة.

   ا ا  اال تثمار غير م   ة الم ة.

و  عل  أ اس المضار ة، وت 
وتت اض  مع ل أر اح يتو ف عل  
متو ط الرصي  ومتو ط م ة   ا ه، 
وي و  مع ل الر ح أ ل م    ا ا  

 اال تثمار م   ة الم ة.

الو ا ع اآل لة، ت و  م   ة الم ة، 
وتت اض   عر فا  ة ثا   يزي  ع  

  ا ا  اال تثمار م   ة الم ة، عل  
أ اس المضار ة، وتت اض  أر ا ا 



     ة الرصي   ل  م مع المضار ة.  عر الفا  ة عل  الو ا ع اال خارية.

ال   ا  وشها ا  الو ا ع، ي وم ال  ك 
 تروي ها لعمال ه، ويتو ف  عر 
الفا  ة عليها عل   و  ال    أو 

 الشها ة وم تها.

الص وك: تص ر في الغال  عل  أ اس 
ل ي  أو العي ة، وال التورق أو  يع ا

ت تر   تملك  امليها ألصول. و  يمة 
  يرة ال تم   األفرا  م  شرا ها 
م اشرة،  ل م  خالل المشار ة في 
ص ا يق خاصة تت اض  ال  وك ع ها 

   يرة.

ص ا يق اال تثمار التي ت توي عل  
أ هم و   ا  وشها ا  الو ا ع، 

وتت و          الم و ا  و يا ة 
ص  وق، وتصرف متو ط   ارة ال

مع ل الر ح  ع  عمولة ت اليف ا  ارة. 
و ثيرا ما ت خل الص ا يق في عمليا  
 مارية لت  يق أر اح أ  ر، مع مخاطر 

   يرة.

الص ا يق ا  المية  ما أ  تت و  م  
األ هم، أو الص وك، أو  الهما، 

وتصرف مع ل ر ح  ع  خصم عمولة 
ا  ارة. وتخضع أ هم الشر ا  

 اخلة في الص  وق للتص يف     ال
التوافق الشرعي، ويتم ت  ي     ة 
 األر اح غير الشرعية وا ت عا ها.
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