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مدى إمكانية تطبيق صيغة تم ويل الخدمات والمنافع في المصارف الليبية
أبو بكر بارق الناب( ،)1عزمان محمد نور( ،)2عبد المجيد عبيد حسن صالح

()3

ملخص البحث
حددت مشكلة الدراسة بعدم قدرة املصارف الليبية على منح القروض الشخصية؛ نظرا ملا سببه القانون رقم ( )1لسنة 2013م الصادر عن مصرف
ليبيا املركزي من حتد للمصارف الليبية؛ حيث منع القانون مجيع املصارف الليبية التجارية اإلقراض بفوائد ربوية ،يف ظل عدم وجود نشاط مصريف
إسالمي؛ األمر الذي دعا إىل إجياد بديل مناسب للتمويل الشخصي .وميكن أن يكون هذا البديل هو إجياد صيغة متويل اخلدمات واملنافع معتمدا
على األحكام الشرعية .ولذا اهلدف من هذا البحث هو دراسة شروط وآليات العمل بصيغة متويل اخلدمات واملنافع ،وإمكانية توظيفها كمصدر
للتمويل الشخصي يف املصارف الليبية .هذا ،وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج ،من أمهها :أنه
ميكن تطبيق صيغة متويل اخلدمات واملنافع كمصدر للتمويل الشخصي لتلبية احتياجات العمالء ،كما تتمتع الصيغة خبصائص تؤهلها ألن تكون
بديال جيدا للقروض الشخصية.
الكلمات املفتاحية :التمويل الشخصي ،متويل اخلدمات واملنافع ،التمويل السالمي ،املصارف الليبية.
The Extent of Possibility of Applying a Mode of Financing Services and Benefits in Libyan Banks
Abstract
The Law no. 1 of the year 2013 issued by the Central Bank of Libya has caused a challenge for Libyan banks, because this
law has prevented all Libyan commercial banks from providing personal loans with interest (riba) at a time when there
was no existence of Islamic banking activities. This problem called for finding a suitable alternative for personal financing.
An alternative would be creation of financing services and benefits based on Shari`ah rules. Therefore, this research aims
to study the conditions and work mechanisms for the mode of financing services and benefits and the possibility of
employing it as a source of personal finance in Libyan banks. This research uses descriptive and analytical approaches.
The study has arrived at a number of findings. The most important of them are: it is possible to implement the mode of
financing services and benefits as a source of personal finance to meet the needs of customers, and this mode has the
characteristics that qualify it to be a good alternative for personal loans.
Keywords: Personal Financing, Financing Services and Benefits, Islamic Financing, Libyan Banks.
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد؛
فقد سامهت املصارف اإلسالالمية بشالكل كبال يف متويالل
القطاع ال الالات االقتص ال الالادية املختلف ال الالة ،ابإلض ال الالافة إىل مس ال الالامهتها يف
اجملال االجتماعي ،وإن كان متويالل القطالاعني اخلالا والعالام لال
نص الاليبا كب ال ا م الالن التموي الالل ،وذل ال م الالن خ الالالل الص الاليي التمويلي الالة
املتمثلال الالة يف املراحب ال الالة واملش ال الالاركة واملض ال الالاربة واإلج ال الالارة وبي ال الالع الس ال الاللم
واالستصناع ،وكلها صيي متويلية تسالاهم يف النشالاط االقتصالادي
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املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،3العدد 1441 ،2ه2019/م

يف عالالدة أوجالاله ،سالواء أكانالالت اسالالتثمارا مباشالالرا مثالالل املشالالاركة ،أم
غ مباشر مثل املضاربة.

ومزارع ال الالة وغ ه ال الالا؛ مم ال الالا يع ال ال ض ال الالرورة تطبي ال الالق ص ال الاليي ت ال الالتالءم م ال الالع
متطلبات التمويل الشخصي.

يف املقابالالل ،ف ال ن التمويالالل الشخصالالي ابلصالاليي اإلسالالالمية
الالالذي يقابلالاله التمويالالل ابلقالالروض الربويالالة -مل يكالالن بالالنفو تطالالورصال الاليي التمويال الالل االسال الالتثمارية سال الالابقة الال الالذكر ،وإن تعال الالددت صال الاليي
التمويل الشخصي يف املصارف اإلسالمية ،إال أن الالبعض منهالا
يتعارض مع آراء الفقهاء ،مثل صيغة بيع العينة ،والتورق املنظم.
والصيغة األخرى املطبقة هي القالرض احلسالن ،فهالي أتخالذ جانبال ا
اجتماعيا ،وليو هلا مردود رحبي ابلنسبة للمصرف.

ومن هنا أييت تساؤل املشكلة :هالل تعتالص صاليغة متويالل
اخلدمات واملنافع مالئمة لتوظيفها كمصدر للتمويل الشخصي
يف املصارف الليبية؟
هتال الالدف هال الالذه الدراسال الالة إىل التعال الالرف علال الالى شال الالروط وآليال الالة
تطبيالالق صالاليغة متويالالل اخلالالدمات واملنالالافع يف املصالالارف اإلسالالالمية،
وم ال ال الالدى مالئم ال ال الالة توظيفه ال ال الالا كمص ال ال الالدر للتموي ال ال الالل الشخص ال ال الالي يف
املصارف الليبية.

ومع اجتهادات املختصني يف الص فة اإلسالمية ظهرت
صالاليغة جديالالدة للتمويالالل الشخصالالي عالالن طريالالق التمويالالل املباشالالر؛
لتلبيال الالة احتياجال الالات عمال الالالء املصال الالارف اإلسال الالالمية مال الالن اخلال الالدمات
واملنال الالافع ،والال الالي سال الالتتناول هال الالذه الدراسال الالة هال الالي شال الالروطها وآليال ال ات
عملها ،إضالافة إىل جتالارب بعالض املصالارف املطبقالة هلالذه الصاليغة
التمويلية.

تتبىن هذه الدراسة املنهج الوصفي؛ حيث سيتم التعرف
عل الالى مفه الالوم ص الاليغة متوي الالل اخل الالدمات واملن الالافع والش الالروط الالزم الالة
لتطبيقه الالا يف املصال الالارف اإلسال الالالمية وآليال الالة تطبيقهال الالا ،حيال الالث متال الت
االستعانة ابلكتب والدراسات واملنشورات ذات العالقة مبوضوع
التمويل الشخصي.

مش الالكلة البح الالث تتمث الالل يف ع الالدم ق الالدرة املص الالارف الليبي الالة
على منح متويل شخصي لعمالئها ،والذي ميثل نسبة كبال ة مالن
حجالم التمالويالت يف املصالارف الليبيالة يف السالابق .وذلال نتيجالة
إلصدار مصرف ليبيالا املركالزي القالانون رقالم ( )1لسالنة 2013م،
والذي ينص يف مواده على منع املعامالت الربويالة ،ويتعالني علالى
اجله ال ال الالات ذات العالق ال ال الالة تنظ ال ال الاليم املع ال ال الالامالت املدني ال ال الالة والتجاري ال ال الالة
واملصرفية مبا يتوافق كليا مع الشريعة اإلسالمية.

املبحث األول :التمويل الشخصي ومتويل اخلدمات واملنافع

فمن لحيالة فقالدت املصالارف عوائالد كبال ة كانالت حتصالل
عليها من خالل اإلقالراض الشخصالي .ومالن لحيالة أخالرى حيتالا
زابئالالن املصالالارف اإلسالالالمية إىل السالاليولة النقديالالة؛ وذلال لتحقيالالق
العدي الالد م الالن األغال الراض الشخص الالية ،مث الالل احلص الالول عل الالى اخلدم الالة
التعليميالالة ودفالالع أقسالالاطها ،أو دفالالع تكالالاليع العالالال والعمليالالات
اجلراحيال الالة ،أو حال الالا شال الراء تال الالذاكر االنتقال الالال والسال الالفر واإلقامال الالة يف
رح الالالت احل الالج والعم الالرة أو الرتفي الاله ،و هج الل ه الالذه األم الالور ال ميك الالن
أتمينهالا واحلصالالول عليهالا مالالن خالالالل أسالاليب التمويالالل اإلسالالالمي
املعه ال الالودة واملتع ال الالارف عليه ال الالا م ال الالن مش ال الالاركة ومض ال الالاربة واستص ال الالناع

يشال مصالالطلح التمويالالل اإلسالالالمي إىل "تقدددا اخلدددمات املاليددة

طبقا للشريعة ألسدالمية ومبادئهدا وووادددها" ،وهحتالرم الشالريعة
تقاضال ال ي الال الراب (الفائ الالدة) ،وتق الالدل الغ الالرر (ع الالدم اليق الالني املفال الالرط)،
وامليس الالر (القم الالار) ،وعملي الالات البي الالع عل الالى املكش الالوف أو أنش الالطة
التمويل الي تعتصها ضارة ابجملتمع .وبدال مالن ذلال يتعالني علالى
األطالراف املعنيالة اقتسالام املخالاطر واملنالافع املرتتبالة علالى املعالالامالت
التجاري ال الالة ،كم ال الالا ينبغ ال الالي أن يك ال الالون للمعامل ال الالة غ ال الالرض اقتص ال الالادي
حقيقال ال الالي دون مضال ال الالاربة ال داعال ال الالي هلال ال الالا ،وأال تنطال ال الالوي علال ال الالى أي
استغالل ألي من الطرفني.
املطلب األول :مفهوم التمويل الشخصي
عرف فؤاد السرطاوي التمويل بقوله" :أن يقوم الشخص بتقدل
شالاليء ذي قيمالالة لشالالخص آخالالر ،إمالالا علالالى سالالبيل التالالصع أو علالالى
سالبيل التعالاون بالني الطالرفني؛ مالن أجالل اسالتثماره بقصالد احلصالول
على أرابح ،تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق عليها مسالبقا،

مدى إمكانية تطبيق صيغة تمويل الخدمات واملنافع في املصارف الليبية
أبو بكر بارق الناب ،عزمان محمد نور ،عبد املجيد عبيد حسن صالح

وفال الالق طبيعال الالة كال الالل منهمال الالا ومال الالدى مسال الالامهته يف رأ املال ال ال واختال الالاذ
القرار اإلداري واالستثماري" (السرطاوى1999 ،م.)97/
كمال الالا عرفال الاله منال الالذر قحال الالع أبنال الاله" :تقال الالدل ال الالروة عينيال الالة أو
نقديالالة بقصالالد االسالالرتابح مالالن مالكهالالا إىل شالالخص آخالالر ،يريالالدها
ويتص الالرف فيه الالا لق الالاء عائ الالد نتيج الالة األحك الالام الش الالرعية" (قح الالع،
2004م .)3/
وعرف ال الاله الص ال الالديق طلح ال الالة أبن ال الاله" :إط ال الالار ش ال الالامل األ ال الالاط
والنمالالاذ والصالاليي املختلفالالة ،الالالي تغطالالى كافالالة اجلوانالالب احلياتيالالة.
وتعالالد ضالوابت اسالالتثمار املالالال يف اإلسالالالم عنصالرا أساسالاليا لتنظالاليم
العالقات املالية ،وذل مع التأكيد أبن املالال هالو مالال ه ،وأن
البش الالر مس الالتخلفون في الاله ،وذل ال وف الالق أس الالو وض الوابت واض الالحة،
مثل تنظيم الزكاة واإلنفاق وضرورة استثمار املال وعدم اكتنازه"
(رمحة2006 ،م .)61 /
مالالن خالالالل التعالالاريع السالالابقة؛ ميكالالن أن صلالالص إىل أن
التمويل اإلسالمي هو إطار شامل من األ اط والنماذ والصيي
املختلفة الي تتضالمن تالوف املالوارد املاليالة ألي نشالاط اقتصالادي،

من خالل االلتزام بضوابت الشريعة اإلسالمية.

وهال الالذه التعال الالاريع توضال الالح بصال الالفة عامال الالة مفهال الالوم التمويال الالل
اإلسال الالالمي بكافال الالة صال الاليغه ،سال ال يان أكال الالان لتمويال الالل األشال الالخا أو
الشركات أو كافة قطاعات الدولة.
أمال الالا مال الالا ال الالص التمويد ددل الشخصد ددي؛ فقال الالد تناولال الاله عبال الالد
الباري مشعل ،وأوضح أنه يتميز ابآليت:
 -1يه الالتم التموي الالل الشخص الالي بت الالوف الس الاليولة لإلف الراد ،وي الوازي
مصال الالطلح التمويال الالل الشخصال الالي مصال الالطلح متويال الالل رأ املال الالال
العام الالل يف الش الالركات ،وميث الالل التموي الالل الشخص الالي ابإلض الالافة
إىل متويال الالل رأ املال الالال العامال الالل وإدارة السال الاليولة يف العمليال الالات
بني املصارف.
 -2تتميز منتجات التمويل الشخصي أبهنا ال هتدف إىل توف
األص ال الالول خالف ال الالا ملنتج ال الالات متوي ال الالل األف ال الراد األخ ال الالرى ،مث ال الالل
منتجالالات متويالالل املسالالاكن والسالاليارات ،الالالي يعالالد فيهالالا تالالوف
األصل غرضا رئيسا للمنتج.
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ويلال الِ التمويال الالل الشخصال الالي حاجال الالات العمال الالالء للسال الاليولة
النقدية ألسباب وأغراض خمتلفة ،مثالل التعلاليم واخلالدمات الطبيالة
وأداء فريضة احلج والزوا  ...إخل (مشعل2016 ،م).
املطلد د ددب ال د د ددا  :متويد د ددل اخلد د دددمات واملند د ددافع ومشد د ددروديت

وخصائص

أكثال الالر مال الالا مييال الالز قطال الالاع اخلال الالدمات عال الالن غال ال ه مال الالن القطاعال الالات هال الالو
التنالالوع ،فاملؤسس الالات اخلدميالالة تتب الالاين م الالن حيالالث احلج الالم ،فهن الالاك
املؤسس الالات الدوليال الالة العمالق الالة العاملال الالة يف جم الالاالت مثال الالل الطال ال ان
واملصارف والتأمني واالتصاالت والفندقة ونقل البضائع ،وهناك
أيضا الشركات احمللية الصغ ة اململوكة مالن قال البل أشال الخا  ،مثالل
املط ال ال الالاعم وص ال ال الالالولت احلالق ال ال الالة والتجمي ال ال الالل واحملاس ال ال الالبة واحملامال ال ال الالاة
واالستش الالارات اإلداري الالة والطبي الالة وغ ه الالا .كم الالا توج الالد مؤسس الالات
تتعامالالل ابلسالاللع ،إال أهنالالا صالالارت هالالي األخالالرى تتبالالارى يف تقالالدل
خالالدماهتا للعمالالالء والالزابئن ،مثالالل ورش الصالاليانة .وختالالتص العديالالد
من اخلدمات يف جماالت ،مثل توزيع وبيع وتركيب وختزين أشياء
ماديال ة ،وهالالذه اخلالدمات تضالالم عمليالات متنوعالالة ،مثالل مؤسسالالات
تركي ال الالب احلواسال ال الالب ،واإلنرتن ال الالت وأجهال ال الالزة االتص ال الالاالت السال ال الاللكية
والالسال ال الاللكية وتنظيال ال الالع املكاتال ال الالب واحلال ال الالدائق والبنال ال الالاايت وغ هال ال الالا
(العالق2009 ،م.)18 ،17/
أما فيما يتعلق ابملنافع؛ ف هنا أتخذ حيالزا واسالعا مالن بالني
األمالالور الالالي حيتالالا إليهالالا اإلنسالالان ،وتالالدخل يف جمالالاالت شالالا مالالن
حياتالاله ،وتعالالد مالالن املقومالالات األساسالالية الالالي ال يسالالتطيع اإلنسالالان
أن يسال الالتغىن عنهال الالا ،وأتتال الالى أمهيال الالة املنال الالافع يف كوهنال الالا املقصال الالود مال الالن
األعيان ،وألجلها تقتىن؛ فاقتناء العني إ ا يكون ملا تتضمنه من
منال الالافع تشال الالبع حاجال الالات األشال الالخا  ،وتال الالزداد أمهيال الالة املنفعال الالة مال الالن
الفائالالدة املتأتي الالة منه الالا ال الالي يتحصالالل عليه الالا ،وال الالي منه الالا :أقس الالاط
التعليم واخلدمات الصحية والالرحالت الدينيالة والرتفيهيالة وغ هالا.
وهلال ال الالذا يعتال ال الالص متويال ال الالل املنال ال الالافع الواجهال ال الالة الرئيسال ال الالة للمتعال ال الالاملني مال ال الالع
املصرف ،ووساليلة هامالة جلالذب املتعالاملني اجلالدد ،واحملافظالة علالى
املتعاملني احلاليني ،فهي بوابة العبور للتعامل يف أنشطة املصرف
املختلفة.
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إن تع الالدد حاج الالات الن الالا ه الالو م الالن األم الالور الكث ال ة ال الالي
جتعالل النالا يف حاجالة كبال ة إىل ساليولة نقديالة ،وتلال احلاجالات
من طبيعتهالا أهنالا ال ميكالن تغطيتهالا بوسالائل التمويالل املعروفالة مالن
مشال ال الالاركة واستصال ال ال ناع ومضال ال الالاربة وغ هال ال الالا مال ال الالن وسال ال الالائل التمويال ال الالل
اإلسالمي.
تناولالت عالالدة دراسالالات موضالالوع متويالالل اخلالالدمات واملنالالافع
حتال الالت مسال الالميات خمتلفال الالة ،فال الالأطلق عليال الاله مراحبال الالة املنال الالافع ،وعقال الالود
االسال الالتنفاع ،ومتويال الالل املنال الالافع ،إال أن أغلال الالب الدراسال الالات الفقهيال الالة
تناولته بذكر اإلجارة املوصوفة ابلذمة.
ففي دراسة أمحالد نصالار عالرف اإلجالارة املوصالوفة ابلذمالة
أبهنالالا" :عقالالد مسالالمى يف الفقالاله اإلسالالالمي ،يشالالتمل علالالى معنيالالني
من معاين العقود ،مها عقد السلم ،وعقد اإلجارة".
وىف مشروعية اإلجارة املوصوفة ابلذمة ،ذكر نصالار أبناله
اختلالع الفقهالاء يف مشالروعية اإلجالالارة املوصالوفة ابلذمالة ،فالالذهب
احلنفية إىل منع إجارة منافع األعيان املوصوفة ابلذمالة ،واشالرتطوا
أن تكال الالون العال الالني املال الالؤجرة معينال ال ة .وذهال الالب مجهال الالور الفقهال الالاء مال الالن
املالكيال الالة والشال الالافعية واحلنابلال الالة إىل جال الواز إجال الالارة العال الالني املوصال الالوفة
ابلذمالالة ،وعالالدوها مالالن ابب السالاللم يف املنالالافع .لالالذل فمشالالروعية
اإلجارة املوصوفة ابلذمة مسالتمدة مالن مشالروعية عقالدي اإلجالارة
والسلم (نصار2010 ،م .)6/
إال أن حممددد ااواملددة توصالل يف دراسالالته إىل أن احلنفيالالة
ي الالرون جال الواز اإلجال الالارة املوصال الالوفة ابلذم الالة بشال الالروط معينال الالة ،وكانال ال ت
فحواها كاآليت:
إن اإلج الالارة املوص الالوفة يف الذم الالة :ه الالي عق الالد عل الالى منفع الالة
عالالني مباحالالة موصالالوفة ،ميكالالن اسالالتيفامها ،بعالالوض معلالالوم إىل مالالدة
معلومة.
عموما على أهنا عقد على معدوم
 -1ينظر احلنفية إىل اإلجارة ً
حالال الالة العق ال الالد ،س ال الواء كان ال الالت إجال الالارة عل ال الالى املن ال الالافع أم عل ال الالى
األعم الالال ،وي الالرون أن الع الالني ال الالي ه الالي س الالبب وج الالود املنفع الالة
أقيمالالت مقالالام املنفعالالة يف حالالق صالالحة اإلجيالالاب والقبالالول ،ويف
حق وجوب التسليم.
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 -2القيالالا علالالى عالالدم ج الواز اإلجالالارة مطل ًق الا عنالالد احلنفيالالة؛ ملالالا
فيه الالا م الالن إض الالافة العق الالد إىل م الالا س الاليوجد ،إال أهن الالا أجيال الالزت
استحسا ًل للضرورة لشدة احلاجة إليها.
 -3ال يشرتط عنالد احلنفيالة رميالة املالأجور لصالحة عقالد اإلجالارة،
اعتمادا على وصفه ،ما
فيصح عقد اإلجارة ملأجور غائب
ً
دام الوصع أفاد العلم ،وانتفت به اجلهالة املفضالية للنالزاع،
كمالالا جيالالب تعي الالني املالالأجور يف ح الالال وقالالع العق الالد علالالى أح الالد
مال الالأجورين؛ لوجال الالود اجلهالال الالة ،فال ال ن زالال الالت؛ صال الالح العقال الالد وإال
فال؛ وهالذا يف مطلالق اإلجالارة (املشالاهدة واملوصالوفة) .وهالذا
خبالف العقد على مأجور واحد –وإن كالان موصالوفًا -إذا
ك الالان عينً الا واح الالدة؛ ألن الاله مع الالني ابنف الراده ،وإ الالا احت الاليج إىل
تعيني أحدمها عند تعدد أعياهنما.
 -4وجيي ال الالز م ال الالذهب احلنفي ال الالة عق ال الالد اإلج ال الالارة مطل ًق ال الا (املش ال الالاهدة
واملوصوفة) ،إذا كان البدالن معلالومني للعاقالدين علالى وجاله
ينفي اجلهالة (اهلواملة2017 ،م).
ورار اجمللس األوريب لإلفتاء يف دورت ال امنة دشرة:
ق الالرر اجملل الالو األورإل لإلفت الالاء والبح الالو  ،يف هناي الالة أعم الالال دورت الاله
العاديالالة الثامنالالة عشالالرة الالالي عقالالدها ابلعاصالالمة الفرنسالالية "ابريالالو"
(من  1مايو إىل  5يوليالو 2008م ،املوافالق  27مجالادى اآلخالرة
إىل  2رجال ال الالب 1429ه) أن األص ال ال الالل يف املعال ال الالامالت املالي ال ال الالة يف
الال الالبالد غال ال اإلسال الالالمية أن تهبال الالىن علال الالى أسال الالا االلتال الزام أبحكال الالام
الشريعة اإلسالمية من حيث اجلواز والصحة ،وأن الالرأي القائالل
جب الواز العقالالود الفاسالالدة يف غ ال دار اإلسالالالم ال يصالالح أن يك الالون
أص ال ًالال عام الا تهب الالىن علي الاله املع الالامالت املالي الالة للمس الاللمني يف الغ الالرب؛
ابلتايل فال جيالوز االسالتناد إىل هالذا الالرأي لتصيالر املعالامالت املاليالة
والعقود الي بتت حرمتها ،ما مل تدع لذل ضرورة معتصة.
وخبصوص أحكام الجارة ورر اجمللس:
أوال :أن عقال الالد اإلجال الالارة الال الواردة علال الالى منال الالافع األعيال الالان (املسال الالاكن
ً
واحمل الالالت واملع الالدات ووس الالائل النق الالل) ميك الالن االس الالتفادة من الاله م الالن
خالل:
أ-اإلجارة التشغيلية.

مدى إمكانية تطبيق صيغة تمويل الخدمات واملنافع في املصارف الليبية
أبو بكر بارق الناب ،عزمان محمد نور ،عبد املجيد عبيد حسن صالح

ب-اإلجال ال الالارة التمويليال ال الالة ،وذل ال ال ال مال ال الالن خال ال الالالل عق ال ال الالد
اإلج ال ال الالارة م ال ال الالع الوع ال ال الالد ابلتملي ال ال ال (اإلج ال ال الالارة املنتهي ال ال الالة
ابلتملي ).
الص ال الالكوك اإلس ال الالالمية اخلاص ال الالة ابإلج ال الالارة ،حي ال الالثتعتص من أكثر أنواع الصكوك مرونة وضبطًا.
اثنيً ال الا :عق ال الالد اإلج ال الالارة ال ال الواردة عل ال الالى العم ال الالل واخل ال الالدمات (إج ال الالارة
األشخا ) ميكن االستفادة منه من خالل:
أ -متوي ال الالل خ ال الالدمات التعل ال الاليم ،حي ال الالث ي ال الالتم االتف ال الالاق ب ال الالني
املؤسسالالة املاليالالة ِ
املمولالالة هلالالذه اخلدمالالة ومؤسسالالة التعلالاليم
(اجلامع ال الالة أو املعه ال الالد أو املرك ال الالز) عل ال الالى حتدي ال الالد اخلدم ال الالة
التعليمية من خالل األوصاف الدقيقة والالثمن والالزمن
وم الالا يتعل الالق ت الالا .ؤ تق الالوم املؤسس الالة املالي الالة بتق الالدل ه الالذه
اخلدم الالة ع الالن طري الالق املراحب الالة يف املن الالافع ،وجي الالوز أن يب الالدأ
االتفاق بني طالب اخلدمة واملؤسسة املالية املمولة ،ؤ
يتم االتفاق بينهما وبني مؤسسة التعليم.
ب -متويال ال ال ال الالل اخلال ال ال ال الالدمات الصال ال ال ال الالحية حال ال ال ال الالدى الط ال ال ال ال الريقتني
السابقتني.
اثلث الالا :جي الالوز أن تك الالون اإلج الالارة واردة يف احل الالاالت الس الالابقة عل الالى
عني معينة أو موصوفة يف الذمة ،وعلى خدمة معينة أو موصوفة
يف الذمالالة ،مالالا دامالالت األوصالالاف تالالؤدى إىل الضالالبت وعالالدم الن الزاع
واخلالف.
رابعا :جيوز إبرام عقود اإلجارة لعدة أشخا على منفعة معينة
لشالاليء واحالالد ومالالدة حمالالددة ،دون تعيالالني ألشالالخا معينال ني ،بالالل
حيق لكل منهم اسالتيفاء املنفعالة يف الالزمن الالذي يالتم ختصيصاله لاله
عن ال الالد االس ال الالتخدام تب ًع ال الا للعال ال رف ،وه ال الالذه احلال ال الالة تع ال الالود يف الفق ال الاله
اإلسالمي إىل املهاأية الزمنية يف استيفاء منفعة العني املؤجرة.
فت ددوا دار الفت دداء املص ددرية :ن الالوِرد هن الالا رد دار اإلفت الالاء
املصرية على أحد السائلني حول إمكانيالة تقساليت نفقالات احلالج
ع الالن طري الالق مؤسس الالة مالي الالة ،وق الالد ك الالان الس الؤال :م الالا حك الالم احل الالج
والعمرة ابلتقسيت؟ فكان اجلواب على النحو اآليت:
الرعا أنال الاله يصال الالح بيال ال هالع األعيال الالان بال الالثمن حال الالال
مال الالن املقال الالرر شال ال ً
وبالالثمن مؤجالالل إىل أجالالل معلالالوم ،وال الزايدة يف الالالثمن نظ ال األجالالل
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شرعا على ما ذهب إليه مجهور الفقهاء؛ ألهنا ِمن
املعلوم جائزة ً
الرعا ،الالي جيالوز
قبيل املراحبة ،وهي نوع من أنواع البيوع اجلالائزة ش ً
فيها اشرتاط الزايدة يف الثمن يف مقابلة األجل؛ ألن األجل وإن
ماال حقيقة إال أنه يف ابب املراحبة يالهزاد يف الالثمن ألجلاله
مل يكن ً
إذا ذهكِ الر األج الالل املعل الالوم يف مقابل الالة زايدة ال الالثمن قص ال ًالدا حلص الالول
الرتاضالالي بالالني الطالالرفني علالالى ذلال  ،ولعالالدم وجالالود موجالالب للمنالالع،
الني ك الالانوا أو مش الالرتين .وال ياله نع الد
وحلاج الالة الن الالا املاس الة إلي الاله ،ابئع ال ن
ذلال ال ِمال الن قبيال الالل الال الراب؛ ألن القاعال الالدة الشال الالرعية أنال الاله إذا توسال الطت
السال الاللعة فال الالال راب ،واخلال الالدمات الال الالي يالهتنعاقنال الد عليهال الالا هال الالي يف حكال الالم
السلعة.
وال ف الالرق ب الالني املن الالافع واألعي الالان يف جال الواز التعاق الالد عليه الالا
وبيعه الالا؛ ق الالال اإلم الالام اب الالن قدام الالة احلنبل الالي يف "املغال ال "" :واملن الالافع
مبنزلة األعيالان؛ ألناله يصالح متليكهالا يف حالال احليالاة وبعالد املالوت،
وتضال الالمن ابليال الالد واإلتال الالالف ،ويكال الالون عوضال الالها عينًال الا ودينًال الا ،وإ ال الالا
اختصال الالت ابسال الالم كمال الالا اخال الالتص بعال الالض البيال الالوع ابسال الالم ،كالصال الرف
والسلنم" (احلنبلي.)251/5 ،
وقالالال الفقيالاله ابالالن نح نج الر اهلنيتنمالالي الشالالافعي يف "فتاويالاله":
ِ
الب ابلفعالل أم ال
"املنافع كاألعيالان ،فالقيمالة فيهالا ذاتيال ة هوجالد راغ اب
(اهليتمي.)93/3 ،
ورح الالالت احل الالج والعم الالرة املنظم الالة ابلش الالكل الق الالائم حالي الالا
وال الالذي تك الالون تكاليفه الالا -م الالن انتق الالاالت وإقام الالة ورس الالوم مال الوان
وأش الالباه ذل ال  -حم الالددةً س الالل ًفا ،وي الالتم االتف الالاق فيه الالا بوض الالوح ب الالني
الط الرفني -اجلهال ِالة املتعهالالدةِ ابلرحلالالة ِم الن جهالالة ،واحلالالا ِ أو املعتمالالر
ِمالن جهالالة أخالالرى ،-ال تعالالدو أن تكالالون نو ًعالا مالالن اخلالالدمات الالالي
يك الالون التعاق الالد عليه الالا م الالن قبي الالل التعاق الالد عل الالى املن الالافع ،أو املن الالافع
شرعا.
واألعيان معا ،وهذا جائز ً

وأتخالذ هالالذه اخلالالدمات حكالم السالاللعة يف إمكالالان التعاقالالد
عليهالالا بالالثمن حالالال أو هم نقسالت ،مبهنقالدم أو بغال مقالالدم ،وبالزايدة يف
السالالعر مالالع التقسالاليت أو بغ ال زايدة ،وجيالالوز عندئالالذ دخالالول جهالالة
اثلثال الالة أو أكثال الالر للتمويال الالل أو الوكالال الالة أو السمسال الالرة ،ودفال الالع اجلهال الالة
املمولة للمال حاال ،وحتصيله من املستفيد من الرحلة (احلا أو
الرعا؛
املعتمال الالر) بال الزايدة يف الال الالثمن مقابال الالل األجال الالل ال مال الالانع منال الاله شال ال ً
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لتوسالالت اخلالالدمات معلوم الالة القالالدر والوقالالت القائم الالة مقالالام الس الاللعة
حينئذ .وه -سبحانه وتعاىل -أعلم.
فتاوا دار الفتاء الليبية دلى جدوا متويدل اخلددمات

واملند د ددافع :ورد يف جال ال الواب لال ال ال دار اإلفتال ال الالاء الليبيال ال الالة جال ال الواز متويال ال الالل
اخلالالدمات واملنالالافع ،كالالان ذلال يف رد علالالى سالؤال أحالالد أصالالحاب
الشركات ،وإلي نص السؤال مشفوعا ابجلواب بعده:
السال الؤال :تعتال الالزم شال الالركة القوافال الالل خلال الالدمات احلال الالج والعمال الالرة
تس ال الالهيل أداء العم ال الالرة واحل ال الالج للال ال الراغبني ع ال الالن طري ال الالق املراحب ال الالة م ال الالع
املص الالارف اإلس الالالمية ،وذل ال أبن يش الالرتي املص الالرف م الالن الش الالركة
خال ال ال الالدمات احلال ال ال الالج أو العمال ال ال الالرة وميتلكهال ال ال الالا ،ؤ يبيعهال ال ال الالا ابلتقسال ال ال الاليت
للمعتمالالر ،فهالالل يصالالح ذلال ؟ ومالالا هالالي اآلليالالة الصالالحيحة املوافقالالة
للشريعة لتنفيذ هذا الصلمج؟
اجلواب :احلمالد هلل ،والصالالة والسالالم علالى رسالول ه،
وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعالد؛ ف ناله ال فالرق بالني املنالافع
واألعيان يف جواز التعاقالد عليهالا وبيعهالا؛ قالال ابالن قدامالة -رمحاله
ه" :-واملنافع مبنزلة األعيان؛ ألنه يصح متليكها يف حال احلياة
وبع الالد امل الالوت ،وتض الالمن ابلي الالد واإلت الالالف ،ويك الالون عوض الالها عينً الا
ودينًال الا (املقدسال الالي .)322/5 ،ورحال الالالت احلال الالج والعمال الالرة املنظمال الالة
ابلشكل القائم حاليا -والي حتدد سل ًفا تكاليفها مالن انتقالاالت
وإقامال الالة ورسال الالوم ووال الالو ذلال ال  ،ويال الالتم االتفال الالاق فيهال الالا بوضال الالوح بال الالني
الطال الرفني -ال تعال الالدو أن تكال الالون نو ًعال الا م الالن اخلال الالدمات الال الالي يكال الالون
التعاقالالد عليهالالا مالالن قبيالالل التعاقالالد علالالى املنالالافع أو املنالالافع واألعيالالان
شرعا ،وأتخذ هذه اخلدمات حكالم الساللعة يف
معا ،وهذا جائز ً
إمكال الالان التعاقال الالد عليهال الالا بال الالثمن حال الالال أو هم نقسال الت ،مبهنقال الدم أو بغال ال
مقال الالدم ،وبال الزايدة يف السال الالعر مال الالع التقسال الاليت أو بغال ال زايدة ،وجيال الالوز
جله الالة ممول الالة أن تش الالرتي ه الالذه املن الالافع ومتلكه الالا ابلفع الالل ،ؤ تبيعه الالا
مراحب الالة للحج الالا واملعتم الرين ابلتقس الاليت كم الالا تب الالاع األعي الالان ،وه
أعلم.
اثل ا :خصائص متويل اخلدمات واملنافع:
 -1إمكانيالالة تقالالدل اخلالالدمات التابعالالة للمنفعالالة ،مثالالل االسالالتئجار
لنق الالل ش الالخص ،يس الالتتبع ذل ال اإلعان الالة يف الرك الالوب والن الالزول
(أبو غدة2008،100 ،م).

 -2االستفادة من السيولة النقدية ألغراض خاصة ،وابالستناد
إىل حكال الالم اسال الالتخدام رأ مال الالال السال الاللم يف احلاجال الالة اخلاصال الالة
للب الالائع غال ال املرتبطال ال ة نت الالا الس الاللعة كم الالا تق الالدم يف أحك الالام
اإلجالارة املوصالالوفة ابلذمالالة أناله ميكالالن للمالالؤجر اسالالتخدام رأ
مالالال اإلجالالارة املوصالالوفة ابلذمالالة كمالالال يف السالاللم؛ ألهنالالا سالاللم
يف املنافع يف حاجتاله اخلاصالة أو للنفقالة علالى نفساله ،ولاليو
واجبالاً عليالاله أن صالالص إنفاقالاله ابلضالالرورة علالالى عمالالل معالالني
مرتبت بتقدل املنفعة ،وهذا يتاليح اسالتخدام العقالد يف متويالل
االحتياجال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالات النقديال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة املتنوعال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة (التيجال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاين،
.)20،11/2006
 -3إمكانية استيفاء املنفعالة مالن أكثالر مالن عالني ،بعكالو إجالارة
العال الالني فال الالال تسال الالتوىف إال منهال الالا؛ ألن العال الالني يف إجال الالارة الذمال الالة
موصوفة مضمونة (اهلاشم ،عبدا لرحيم2006 ،م.)55/
املبحث الثاني :الدوافع لتمويل اخلدمات واملنافع وجماالته
املطلب األول :الدوافع لتمويل اخلدمات واملنافع
تتمثال الالل الال الالدوافع يف دوافال الالع علال الالى مسال الالتوى األفال الراد ،وأخال الالرى علال الالى
مستوى املؤسسات املالية واملصرفية ،والي نتناوهلا كاآليت:
أوال :الدوافع دلى مستوا األفراد:
يف ظال الالل حمدوديال الالة املال الوارد واإلمكانيال الالات لال الالدى كثال ال مال الالن األفال الراد
لتغطي ال ال الالة احتياج ال ال الالاهتم الض ال ال الالرورية ،وإش ال ال الالباع حاج ال ال الالاهتم ورغب ال ال الالاهتم
التعليميال الالة والصال الالحية والسال الالياحية وخال الالدمات االتصال الالاالت والنقال الالل
وغ ها؛ ف ن هذه األداة التمويلية ِ
متكنهم من حتقيالق ذلال بعيالداً
عن شبهة الراب ،ويف مأمن من خماطر التعثر يف السداد.
اثنيا :الدوافع دلى مستوا املصارف واملؤسسات املالية:
 -1توظيال ال الالع الس ال ال الاليولة الزائال ال الالدة ل ال ال الالديها؛ حيال ال الالث إن كث ال ال ال اً م ال ال الالن
املصارف اإلسالمية لديها فائض يف السيولة.
 -2املسامهة يف خدمة اجملتمع الذي تعمل فيه؛ حتقيقاً لرسالتها
من خالل ِ
احلد من مشكالت الفقر والبطالة.
 -3املس الالامهة يف تنمي الالة اإلنسال الالان غال ال الق الالادر علال الالى دف الالع رسال الالوم
التعليم أو تكاليع العال  ،وغ ها.

مدى إمكانية تطبيق صيغة تمويل الخدمات واملنافع في املصارف الليبية
أبو بكر بارق الناب ،عزمان محمد نور ،عبد املجيد عبيد حسن صالح

 -4املسالامهة يف مسالاعدة أصالحاب االحتياجالات يف دفالع
رسومهم من تكاليع عال أو دراسة أو غ ها.
 -5محايالالة اجملتمالالع مالالن اسالالتغالل وطمالالع وجشالالع امل الرابني ،بتالالوف
أداة إسال الالالمية حتقال الالق املطلال الالوب ،وتشال الالبع احلاجال الالات بطريقال الالة
مشروعة ودون استغالل من املرابني يف اجملتمع.
 -6وأخال ا املسالامهة يف التنميالة االجتماعيالة واالقتصالادية ورقالي
اجملتمع وتطوره ،والعمل على زايدة االستثمار وحتفيزه.
املطلب ال ا  :جماالت متويل اخلدمات واملنافع:
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ملفال ال ال الالات قضال ال ال الالية شخصال ال ال الالية لال ال ال الاله يف بلال ال ال الالد آخال ال ال الالر ،أو للسال ال ال الالياحة
واالس الالتجمام ،وه الالو ال يق الالدر عل الالى مص الالاريع الس الالفر يف الوق الالت
احلايل؛ فيكون برلمج متويل إجارة اخلدمات حال مناسبا له.
املبحث الثالث :تطبيق متويل اخلدمات واملنافع يف املصارف
يتنالالاول املبحالالث الثال الالث اآلليالالة ال الالي يال تم تالالا تطبي الالق صالاليغة متوي الالل
اخلال الالدمات واملنال الالافع ،مال الالع شال الالروط هال الالذه الصال الاليغة ،وأمثلال الالة لال الالبعض
املصارف اإلسالمية.

أبرز أنواع اخلدمات الي ميكن متويلها بصيغة اخلدمات واملنافع:
أوال :خدمات التعليم والتدريب:

املطلب األول :شروط تطبيق متويل اخلدمات واملنافع

وتشال الالمل أقسال الالاط املال الالدار واملعاهال الالد واجلامعال الالات ،ابإلضال الالافة إىل
رسالالوم الالالدورات التدريبيالالة والتأهيليالالة ،وهالالي خدمالالة متويليالالة هتالالدف
إىل االسال ال الالتفادة مال ال الالن فال ال الالر التعلال ال الاليم والتال ال الالدريب املتاحال ال الالة وتنميال ال الالة
مه ال الالارات الش ال الالباب وق ال الالدراهتم ،وخاص ال الالة ال ال الراغبني م ال الالنهم يف بن ال الالاء
مس الالتقبل مش الالرق ،يعتم الالدون في الاله عل الالى أنفس الالهم .ولتحقي الالق ه الالذه
اخلدمالالة يقالالوم املصالالرف اإلسالالالمي بعقالالد اتفاقيالالات مالالع جامعالالات
ومعاهد علمية متميالزة ابلكفالاءة والسالمعة الطيبالة؛ وذلال تالدف
إاتحالالة الفرصالالة أمالالام الالراغبني يف إكمالالال مسال هتم التعليميالالة بكالالل
س ال الالهولة ويسال ال الالر ،وابسال ال الالتخدام أفض ال الالل وسال ال الالائل التمويال ال الالل املتاحال ال الالة
واملباحة شرعا.

مال الالن املعلال الالوم أن اإلجال الالارة ال تنال ال ِرد إال علال الالى املنال الالافع ،وقال الالد أقيمال الالت
األعيان مقام منافعها يف عقد اإلجارة ،واعتص وجودها ملنافعها؛
حا يتحقق االرتباط بني املتعاقدين (محيش2009،م).

اثنيا :اخلدمات الصحية:
وتظهالالر أمهيتهالالا عنالالدما يكالالون هنال ال شالالخص حباجالالة إىل إج الراء
عمليالالة جراحيالالة ،تكالالون هكلفالالة إجرائهالالا ابهظال ة ،وهالالو ال يسالالتطيع
أتمني تكاليع إجراء هذه العملية اجلراحية يف الوقت احلايل ،أو
أناله ال جيالد مالالن يسالاعده يف احلصالالول علالى قالالرض حسالن ،أو مالالن
يتصع له بتكاليفها ،فتكون هذه الوسيلة الوحيالدة املتاحالة أماماله،
وهي أتج اخلدمة من املصارف اإلسالمية حال ملشكلته.
اثل ا :خدمات السفر واالنتقال:
وتش ال الالمل رح ال الالالت احل ال الالج والعم ال الالرة ،ورح ال الالالت الرتفي ال الاله والس ال الالياحة
واالسالالتحمام ،وخالالدمات النقالالل واملواصالالالت .وتظهالالر أمهيالالة هالالذه
اخلدم الالة عن الالدما حيت الالا الش الالخص للس الالفر ل الزايرة أهل ال ه ،أو ملتابع الالة

أما شروط املنفعة؛ فيمكن إجيازها فيما يلي (برمو ،تيس ،
2003م):
 -1أن تك الالون معلوم الالة عن الالد التعاق الالد علم الاً تنتف الالي مع الاله اجلهال الالة
املؤدي الالة إىل الن الزاع ،وتتحق الالق ه الالذه املعلومي الالة إم الالا برمي الالة حم الالل
العق الالد أو تعيين الاله أو اإلش الالارة إليال ه أو و الالو ذل ال مم الالا يع الالد يف
العرف تعييناً أو بيالً لكيفية االستعمال.
 -2بيان املدة إذا كانت اإلجارة غ مرتبطة هناء العمل.
 -3أن تكون املنفعة مقدورة التسليم ابلقدرة على تسالليم حملهالا
وهالالو العالالني املالالؤجرة؛ لالالذل ال تصالالح إجالالارة العالالني املرهونالالة،
والدابة الضالة.
 -4أال يكون مبحلها عيب هِ ل ابالنتفاع أو مينعه.
 -5أن يكون حمل املنفعة معروفالاً للمسالتأجر عنالد العقالد ،وحمالل
عقال الالد اإلجال الالارة قال الالد يكال الالون منفعال الالة عال الالني ،وقال الالد يكال الالون عمال الالل
عامل.
ميك ال الالن تفص ال الاليل خط ال الوات تطبي ال الالق اإلج ال الالارة املوص ال الالوفة يف
الذمة لتمويل اخلدمات كما يلي:
 -1يقوم املؤجر (املؤسسة املالية) برام عقد إجارة موصوفة يف
الذمة قبل متل منفعة العني مع عميل املؤسسة املالية.

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،3العدد 1441 ،2ه2019/م
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 -2ؤ تتعاقد املؤسسة مع اجلهة الي تقوم بتزويالد اخلدمالة بعقالد
إجارة موصوفة يف الذمة.

كما ارتفع صايف الالدخل مالن العائالد خالالل نفالو الفالرتة
إىل  1.884.999ملي ال الالار جني ال الاله مص ال الالري مقاب ال الالل 1.516.726
مليار جنيه مصري مقارنة ابلفرتة نفسها من العام املاضي.

جيالالب أن تشالالرتط املؤسسالالة املاليالالة علالالى مالالزود اخلدمالالة تقالالدل
اخلدمة هلا ،أو ملن حتدده من عمالئها.
جيالالب عالالدم ال الربت بالالني اإلجالالارة املوصالالوفة يف الذمالالة -إذا ت
إبرامها مع ِ
مقدم اخلدمة أوالً -وعقد اإلجالارة مالع املسالتفيد
من اخلدمة؛ ألن املوصالوف يف الذمالة ال جيالوز التصالرف فياله
قبل قبض حمله ،أي :تعينيه (أبو غدة2008 ،م.)102/
جيال الالب عال الالدم الال الربت بال الالني اإلجال الالارة املوصال الالوفة ابلذمال الالة (متويال الالل
اخلال الالدمات واملنال الالافع) الال الالي ت إبرامهال الالا مال الالع صال الالاحب اخلدمال الالة
وعقد اإلجارة مع العميل املستفيد من اخلدمة؛ حا نبتعالد
متامال ال ال الالا عال ال ال الالن الصال ال ال الالورية ،وبعال ال ال الالض احملظال ال ال الالورات الشال ال ال الالرعية يف
املعامالت ،مثل بيع العينة ،والقرض بفائدة ،وغ ذل .
ع الالدم قابليت الاله لإللغ الالاء خ الالالل ف الالرتة أجل الاله ،حي الالث إن العق الالد
شالريعة املتعاقالالدين ،وإن اإلخالالالل بالالذل يالالؤدى إىل خسالالائر
للمستأجر ،تتمثالل يف توقالع اخلدمالة عناله ،وللمالؤجر حيالث
يصعب تسويقها أو أتج ها للغ .

وسالالجل صالالايف الالالدخل مالالن األتعالالاب والعمالالوالت خالالالل
عال الالام 2018م مبلال الالي  271.424مليال الالون جنيال الاله مصال الالري مقابال الالل
 228مليون جنيه مقارنة ابلفرتة املما لة من العام املاضي.

على أنه جيب أن تراعى األمور التالية:
-3
-4

-5

-6

املطلب ال ا  :جتارب تطبيقية لبعض املصارف السالمية:
أوال :جتربة بنك الربكة -مصر:
سال يذكر الب الالاحثون يف ه الالذا املطل الالب جترب الالة بن ال الصك الالة يف مص الالر،
وهذا البن شركة عامة مدرجة يف البورصة املصرية منذ ديسالمص
1984م .تعمال ال الالل يف قطال ال الالاع البنال ال الالوك مال ال الالع الرتكيال ال الالز علال ال الالى البنال ال الالوك
اإلقليمية ،ولديها شركات تعمل يف مجيع أوالاء مصالر ،يقالع مقالر
بن الصكة يف اجليزة مبصر ،وقد ت أتسيسه يف مار 1980م.
اثنيا :نتائج نشاطات البنك خالل العام 2018م:
أظهالالرت الق الوائم املاليالالة لبن ال الصكالالة مصالالر ارتفالالاع ص الالايف األرابح
خ ال الالالل الف ال الالرتة م ال الالن ين ال الالاير إىل ديس ال الالمص 2018م بنس ال الالبة ،%38
ليسجل  1.003.637مليار جنيه مصالري ،مقابالل 725.258
مليون جنيه مقارنة ابلفرتة املما لة من العام املاضي.

وارتفع نصيب السهم يف األرابح خالل نفو الفالرتة إىل
 4.82جنيه مقابل  3.41جنيه بفرتة املقارنة من العام السابق.
ولفت الالت الش الالركة إىل أن جمل الالو اإلدارة واف الالق عل الالى توزي الالع
أرابح نقدية على املسامهني مببلي  281.172مليون جنيه.
ومالن ضالمن التمالويالت الالي يق ِالدمها بنال الصكالة العديالالد

من التمويالت الشخصية لألفراد ،والي منها:
-1
-2
-3
-4

متويل اخلدمات العالجية.
برلمج متويل الالالرحالالالت الالساليالاحالي الالة.
برلمج متويل ليلة العمر.
برلمج متويل اشرتاك النوادي.

اثل ا :خطوات منح التمويل ببنك الربكة -مصر:
 -1إرس الالال الع الالروض م الالن الش الالركة ،وأتك الالد البن ال م الالن الش الالركة،
مبعالالىن يرسالالل طالالالب التمويالالل بيالالالت الشالالركة الالالي سالاليتعامل
معها والعروض املقدمة منها خبصو اخلدمة املراد متويلها،
مثال :إذا كان التمويل للحج ،يرسل طالب التمويل عرض
أسالالعار الشالالركة ،وبعالالدها يتأكالالد البنال مالالن الشالالركة وسالالالمة
أوراقها القانونية.
 -2حيال ِدد البنال املبلالالي الالالذي سالاليقوم بتمويلالاله ،وهالالو ميثالالل %35
م الالن رات الالب الش الالخص ،و ص الالم من الاله التأمين الالات وخص الالومات
الفي الزا إن وج الالدت ،م الالع حتوي الالل رات الالب طال الالب التموي الالل عل الالى
ض الا م الالن مف الالردات مرت الالب طال الالب
البن ال  ،ويتأك الالد البن ال أي ً
التموي الالل ،ويس الالتعلم ع الالن الش الالركة ال الالي يعم الالل ل الالديها طال الالب
التمويل.
 -3حيدد البن مع طالب التمويل كيفيالة ومالدة سالداد التمويالل
ونسبة الفائدة عليها.

مدى إمكانية تطبيق صيغة تمويل الخدمات واملنافع في املصارف الليبية
أبو بكر بارق الناب ،عزمان محمد نور ،عبد املجيد عبيد حسن صالح
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اسم البنك

نو التمويل

شروط التمويل

بنك ال يتونة

متويل رحالت

مدة سداد ميكن أن تصل إىل
سنوات.

 3املبلي األد للتمويل 1.000دينار
• قيمة متويل بسقع قدره 15.000دينار تونسي.
• متويل يصل إىل  % 100من تكاليع الرحلة املنظمة.

متويل خدمات
صحية

مدة السداد ميكن أن تصل إىل
سنوات.

تشمل مجيع أنواع العال مبا
 3املبلي األد للتمويل 1.000دينار تونسي.
قيمة متويل بسقع قدره 15.000دينار تونسي وحسب قدرة فيه العمليات اجلراحية واإليواء.
العميل على السداد.

متويل دراسات

مدة سداد ميكن أن تصل إىل  3سنوات قيمة متويل بسقع قدره  20 000دينار تونسي وحسب
قدرتكم على السداد
مع بعض املؤسسات التعليمية.

(تونس)

بنك التعم

ا د األدلى للتمويل

متويل عمرة

مدة سداد ميكن أن تصل إىل
سنوات.

متويل املصروفات
الدراسية

مدة التقسيت  12شهر
حتدد احلد األقصى لقيمة التمويل اجلائز
منحه يف ضوء صايف الدخل املثبت
مس الالتنداي للبن  ...ويتم احتساب
القست حبد أقصى  %35من الدخل
الشهري بعد استقطاع الضرائب
والتأمينات.

والسكان
(مصر)

يتم متويل املصروفات الدراسية بنسبة  %100من قيمتها.

يستفيد من هذا الصلمج الفئات التالية:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

أقساط جامعية وإقامة ابحلرم
اجلامعي واالشرتاك ابملكتبات
وشراء الكتب.

جدول رقم ( )1يبني شروط بعض املصالارف اإلسالالمية
لتطبيق صيغة متويل اخلدمات واملنافع:

نو اخلدمة شروط اخلدمة

بن الصفوة
(األردن)

متويل السفر

البن الفرنسي
السعودي

متويل مراحبة

خطاب تعريع من جهة العمل.
خطاب حتويل الراتب من جهة العمل حلساب العميل يف البن

بن عجمان
(اإلمارات)

متويل الدراسة يف اجلامعات

الذين ترتاوح أعمارهالا مالا بالني  21حالا  60عامال ا يف هنايالة
فرتة التمويل.
كمال ال ال الالا يشال ال ال الالمل الفئال ال ال الالات التاليال ال ال الالة :املال ال ال ال وظفني ،والعال ال ال الالاملني،
وأصحاب املعاش املبكر.
أصحاب األنشطة التجارية واالقتصادية.
أصحاب املهن واألعمال احلرة.
أصحاب العقارات أو األوعية اال ِدخارية.
املصريني العاملني ابخلار .

متويل يصل اىل  10آالف دينار أردين.

(السعودية)

متويل الرحالت السياحية
وحجز الفنادق وتذاكر السفر.

 3دينار وح متويل يف حدود تكاليع رحلة العمرة مع دفعة مقدمة متويل كامل مناسم العمرة من
بقيمة  250دينار تونسي للرحلة الواحدة حسب قدرتكم على بداية السفر وحا العودة
للوطن.
السداد.

 -4يرسل البن شيكا ابملبلي املتفق عليه للجهة الي سيتعامل
معه ال الالا طال ال الالب التموي ال الالل ،وال يعط ال الالي البن ال ال أم ال الواال نقدي ال الالة
لطالب التمويل.
 -5ابلنسبة لألوراق واملستندات املستخدمة مل ميكن االطالع
عليها ،فهذه البيالت ت أخذها بصورة شفهية من موظع
البنال  .أمالالا األوراق؛ فيالالتم اال ِطالالع عليهالالا حالالني التعاقالالد أو
تقال ال الالدل طلال ال الالب للبنال ال ال خبصال ال الالو اال ِطال ال الالع علال ال الالى األوراق
الستخدامها يف أحبا علمية ،مع إرسال ما يثبالت ذلال ،
وللبن حق املوافقة أو الرفض.
 -6مدة السداد  36شهرا.
اسم املصرف

مالح ات

مالح ات
بدون كفيل
أتمني تكافلي
السعودي

إعفاء الور ة من السداد يف حال الوفاة ال قدر ه

الفرنسي.
أصل اهلوية الوطنية.
فتح حساب جارى يف البن السعودي الفرنسي.
عرض سعر موضح فيه نوع وسعر السلعة املراد
متويل احلج
والعمرة

فرتة سداد تصل لغاية  4سنوات
ورة بسعر السلع املراد شرامها موجهة إىل مصرف عجمان
فات
شهادة راتب  /خطاب حتويل الراتب من جهة العمل
كشع حساب مصريف للفرتة بني  3إىل  6أشهر

 300,000درهم ملواط ومقيمي

متويل يصل لغاية
دولة اإلمارات
احلد األد للراتب  6,500درهم للمقيمني و8,000
درهم للمواطنني

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،3العدد 1441 ،2ه2019/م
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اخلامتة
من خالل هذه الدراسة ،ظهرت عدة نتائج ،من أمهها:
-1
-2

-3

-4

-5

-6

-7

صيي متويل اخلدمات واملنافع صيي مبتكرة حديثا ،وتساهم
بشكل مباشر يف توف احتياجات العمالء من السيولة.
وجود فتاوى جتيز تطبيق صيغة متويل اخلدمات واملنافع،
ومن بينها دار اإلفتاء الليبية ،تشجع املصارف الليبية على
تطبيقها كمصدر للتمويل الشخصي.
صيغة متويل اخلدمات واملنافع تتمتع خبصائص تؤهلها ألن
تكون مصدر مهما كبديل لإلقراض الشخصي ،على أن
يتم االلتزام فيها ابلضوابت الشرعية يف تنفيذها ،وهتيئة
املتطلبات هلا.
تعتمد صيغة متويل اخلدمات واملنافع على آلية شراء
اخلدمة من اجلهة املصدرة بناء على طلب العميل ،وتعيد
تقدميها له ،على أن يتم سداده على أقساط أو دفعة
واحدة حسب االتفاق؛ األمر الذي يساهم يف تنشيت
احلركة االقتصادية للعديد من القطاعات ،مثل العيادات
الصحية ،واملدار اخلاصة ،وشركات الط ان.
صيغة متويل اخلدمات واملنافع صيغة حديثة التطبيق؛
وابلتايل مل تظهر أي دراسات حول مشاكل تطبيقها ،أو
معوقات حتد من استمرار العمل تا.
وجود عدد كب من املصارف اإلسالمية تطبِق صيغة متويل
اخلدمات واملنافع يف عدة دول إسالمية؛ إشارة إىل أن
هلذه الصيغة عائدا مشجعا لالستثمار فيها.
االستثمار يف صيغة متويل اخلدمات واملنافع يف ليبيا له
مردود استثماري للدولة ،وعائد مايل للمصرف ،ويليب
احتياجات عمالء املصارف الليبية.
التوصيات

استنادا على ما أظهرته الدراسة من نتائج؛ ف ل نوصى ابآليت:
 -1سن التشريعات والقوانني املناسبة لتطبيق صيغة متويل
اخلدمات واملنافع.

-2
-3

-4

-5

هتيئة الظروف واإلمكانيات اإلدارية والفنية لتطبيق صيغة
متويل اخلدمات واملنافع.
نشر الوعي املصريف حول عملية تطبيق صيغة متويل
اخلدمات واملنافع لعمالء املصرف؛ ملساعدهتم من
االستفادة من هذه اخلدمة.
التواصل مع أصحاب األعمال واملهن املراد التعاقد معهم،
وتدار الطرق املالئمة لطرح صيغة متويل اخلدمات
واملنافع.
االستعانة ابملصارف اإلسالمية املطبقة لصيغة متويل
اخلدمات واملنافع يف الدول الصديقة ،واالستفادة من
جتارتم يف هذا اجملال.
املراجع

أب الالو م الالؤنو ،رائ الالد نص الالري2013.م .متوي الالل خ الالدمات املن الالافع يف املص الالارف
أإلسالمية .عمان :دار الرضوان للنشر والتوزيع .الطبعة األوىل.
عبالالد القالالادر ،أمحالالد التيجالالاين 2006.السالاللم بالالديل شالالرعي للتمويالالل املصالالريف
املعاصالر :نظالالرة ماليالالة واسالالتثماريه السالالودان .وزارة املاليالالة واالقتصالالاد
ال الالوط ألس الالوداين اللجن الالة االستش الالارية العلي الالا للص الالكوك أحلكومي الالة
الطبعة األوىل.
الطال ال الالائي محيال ال الالد ،العال ال الالالق بش ال ال ال 2009 .م .تسال ال الالويق اخلال ال الالدمات (مال ال الالدخل
إس ال الرتاتيجي وظيف ال الالي تطبيق ال الالي) .عم ال الالان :دار الي ال الالازوري العلمي ال الالة
للنشر والتوزيع .
الص الالرن ،رع الالد حس الالن 2007.م .عومل الالة ج الالودة اخلدم الالة املص الالرفية .عم الالان:
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
رمح الالة ،الص الالديق طلح الالة حمم الالد2006 .م .التموي ال ل اإلس الالالمي يف الس الالودان
التح الالدايت وال الالرمى .الس الالودان :شال ركة مط الالابع الس الالودان احمل الالدودة.
الطبعة األوىل.
أب ال ال ال الالو نبع ال ال ال الالة ،عبال ال ال الالد العزيال ال ال الالز2005 ،م .دراسال ال ال الالات يف تسال ال ال الالويق اخلال ال ال الالدمات
أملتخصصة .عمان :مؤسسة الورق للنشر والتوزيع.
السال ال الالرطاوي ،فال ال الؤاد عبال ال الالد اللطيال ال الالع .1999 .التمويال ال الالل ودوره يف القطال ال الالاع
أخلا  .عمان :دار املس ة للنشر والتوزيع .الطبعة األوىل.
قحالالع ،منالالذر .2004 .مفهالالوم التمويالالل يف االقتصالالاد اإلسالالالمي .جالالدة:
املعهد اإلسالمي للبحو والتدريب .الطبعة الثالثة.

مدى إمكانية تطبيق صيغة تمويل الخدمات واملنافع في املصارف الليبية
أبو بكر بارق الناب ،عزمان محمد نور ،عبد املجيد عبيد حسن صالح
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الصعيدي ،حممد جاسم ردينة عثمان يوسالع  2005م التسالويق أملصالريف.
عمان :دار املناهج.

س الالوق رأ امل الالال اإلس الالالمي واملص الرفية أإلس الالالمية تق الالول القض الالااي
ألعالقة كواالملبور ،ماليزاي.

معال لجى ،توفيق رائع 2005.م .أصول التسالويق املصالريف .عمالان :دار
وائل للنشر .الطبعة الثالثة.

القرض ال ال الالى ،أبال ال الالو إسال ال الالالم " .قضال ال الالااي حصال ال الالر اإلر الشال ال الالرعي " 16مال ال الالايو
 .2019اب ملوقال ال ال ال ال ال ال ال الالع العال ال ال ال ال ال ال ال الالاملي لالقتصال ال ال ال ال ال ال ال الالاد اإلسال ال ال ال ال ال ال ال الالالمي،

البكال الالري ،اتم ال الالر ايس ال الالر.2006 .تسال الالويق اخل ال الالدمات الص ال الالحية ،عم ال الالان :دار
اليازورى العلمية للنشر والتوزيع.
اهلوا ملة ،حممد2017 .م( .حتقيق رأي احلنفية يف حكم اإلجالارة املوصالوفة
يف الذم الالة) .جمل الالة البح الالث العلم الالي أإلس الالالمي .الع الالدد  .28مرك الالز
اإلمام البخاري للبحث العلمي والدراسات أإلسالمية .لبنان.
نص ال ال الالار ،أمح ال ال الالد.2009 .فقال ال ال ه اإلج ال ال الالارة املوص ال ال الالوفة ابلذم ال ال الالة وتطبيقاهت ال ال الالا يف
املنتجالالات املاليالالة اإلسالالالمية لتمويالالل اخلالالدمات .دإل .حبال ث مقالالدم
اىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول
الب ال الالوطي ،حمم ال الالد سال ال الالعيد رمض ال الالان  .1977ضال ال الوابت املص ال الاللحة يف الشال ال الريعة
اإلسالمية .رسالة دكتوراه كلية القانون والشريعة جبامعة األزهر.
اهلاشال الالم ،عبال الالد الال الالرحيم2006 .م .التعيال الالني وأ ال الالره يف العقال الالود املاليال الالة .رسال الالالة
الدكتوراه .جامعة اإلمام حممد بن سعود أإلسالمية الرايض.
برمال الالو ،تيسال ال حممال الالد2003.م نظريال الالة املنفعال الالة يف الفقال الاله اإلسال الالالمي .رسال الالالة
دكتوراه .كلية الشريعة .جامعة دمشق
الق الالره داغ الالي ،عل الالي حمي الالي ال الالدين 2008.م "اإلج الالارة يف من الالافع األش الالخا
دراسة فقهية مقارنالة يف الفقاله اإلسالالمي وقالانون العمالل " ،للالدورة
الثامنة عشر للمجلو األوروإل لإلفتاء والبحو ابريو.
أبالالو غالالدة ،عبالالد ألسالالتار2008.م"متويالالل املنالالافع أبورواب "حبالالث مقالالدم للالالدورة
الثامنة عشر للمجلو األوروإل لإلفتاء والبحو  ،ابريو.
مح ال الاليش ،عب ال الالد أحل ال الالق 2009.م".ضال ال الوابت وأحك ال الالام "إج ال الالارة اخلال ال الالدمات
املقدمال ال الالة مال ال الالن املؤسسال ال الالات املاليال ال الالة أإلسال ال الالالمية " مال ال الؤمتر املصال ال الالارف
اإلسالمية بني الواقع واملأمول ،دإل.
اجليوسال الالي ،محال الالد حممال الالد .علال الالى سال الاليلمان الشال الالطي .م" 2013متويال الالل املنال الالافع
واخل الالدمات يف املؤسس الالات املص الرفية اإلس الالالمية أألردني الالة " .امل الؤمتر
العلمي الثاين اخلدمات املصرفية اإلسالمية بني النظريالة والتطبيالق،
جامعة عجلون الوطنية
مشالالعل ،عبالالد ألبالالاري2013.م".حكالالم أتجيالالل األجالالرة يف إجالالارة املوصالالوفة
يف الذمة حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،الرايض.
مشعل ،عبد البالاري 2016.م "تطالوير منتجالات التمويالل الشخصالي املالؤمتر
العالاملي احلالالادي عشالالر لعلمالالاء الشالريعة يف املاليالالة أإلسالالالمية بعنالوان

http://www.almeshkat.net/vb/showthre

الغراي  ،الصادق ".بيع املنافع ابملراحبالة اإلسالالمية "
املوقال ال ال ال ال ال الالع الرمسال ال ال ال ال ال الالي لال ال ال ال ال ال الالدار اإلفتال ال ال ال ال ال الالاء الليبيال ال ال ال ال ال الالة،

March 2019

. 09

https://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-1

شال الالوقي ،عال الالالم " احل ال الالج والعمال الالرة حال الالالل ش ال الالرعا ولال الاليو راب " فت ال الالاوى دار
اإلفتاء املصرية June 2019 04 .
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/posts/58661798136798
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