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واقع صيغ التمويل التجارية اإلســــــالمية
( باإلشارة إلى بعض البنوك اإلسالمية )
د.يوسفـــــــــــــات علي
أ.عبدالرحمـان عبدالقـادر
جامـــــــــعة أدرار
مقدمة
تعترب فكرة إنشاء البنوك اإلسالمية حديثة العهد مقارنة مبثيالتها
التقليدية ،حيث يرج تاريخ إنشاء البنوك اإلسالمية إىل السبعينات عند
إنشاء أول بنك إسالمي متمثال يف بنك دبي اإلسالمي ،لتعرف بعد ذلك
هذه البنوك انتشارا واسعا على املستوى العاملي حتى يف الدول الغربية
حيث قامت بإنشاء بنوك إسالمية ونوافذ تقدم خدمات التمويل
اإلسالمي ،وأصدرت قوانني وتشريعات لتنظيم سري عمل هذه البنوك،
اليت ترتكز يف معامالتها على مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر والغنم
بالغرم ،ليتم بعدها قيام صناعة مالية إسالمية تعضم عدة مؤسسات ،من
أهمها البنوك اإلسالمية وصناعة التامني التكافلي واألسواق املالية
والصناديق االستثمارية ،...وقد أولت خمتلف الدول اهتماما كبريا بالتمويل
اإلسالمي بعد األزمة املالية الراهنة.
حيكم التمويل اإلسالمي عدة ضوابط وقواعد مستنبطة من الكتاب
والسنة  -مبادئ الشريعة اإلسالمية -مما يفرض عليه التقيد بتطبيق
املعامالت املالية اجلائزة كاملشاركات والبيوع اجلائزة وجتنب احملرمة منها
كالتعامل بالفوائد البنكية والعينة.
تعضم صيغ التمويل اإلسالمي ثالثة أنواع ،فالنوع األول يقوم
على مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر ومن أهم صيغه املشاركة
واملعضاربة واملزارعة واملساقاة ،أما النوع الثاني وهو موضوع حبثنا فيقوم
على الدين التجاري ،أما النوع األخري فهو الذي يقوم على مبدأ الرب
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واإلحسان وتطبيقه منخفض جدا يف جل البنوك اإلسالمية لعدم حتقيقه
أرباح هلذه األخرية ومن أهم صيغه القرض احلسن ،الزكاة ،الوقف.
من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:
ما واق صيغ التمويل التجارية اإلسالمية ؟
ومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية نتب اخلطوات التالية:
 احملور األول :تعريف التمويل اإلسالمية و ضوابطه.
 احملور الثاني :واق صيغ التمويل بالبيوع باإلشارة إىل حالة
عينة من البنوك اإلسالمية
 احملور الثالث :واق صيغ التمويل باإلجارة واالستصناع
باإلشارة إىل حالة عينة من البنوك اإلسالمية
احملور األول :تعريف التمويل اإلسالمية وضوابطه.
أوال -تعريف التمويل اإلسالمي :التمويل مشتق من املال ،جاء يف
لسان العرب :وملت...متال ،وصلت ومتولت كله ،كثر مالك ، 0 ...وميكن
القول إن التمول هو كسب املال والتمويل هو إنفاقه ،فأموله متويال أي
أزوده باملال . 5
فالتمويل اإلسالمي هو ":أن يقوم شخص طبيعي أو معنوي
بتقديم أموال لشخص آخر طبيعي أو معنوي ،إما على سبيل التربع
(إعانات ومساعدات مثال) أو على سبيل التعاون بني الطرفني من أجل
استثماره بقصد احلصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق
عليها مسبقا وفق طبيعة عمل كل منهما ومدى مساهمته يف رأمسال
واختاذ القرار اإلداري واالستثماري" . 0
ولقد عرفه منذر قحف بأنه":تقديم ثروة عينية أو نقدية ،بقصد
االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد
تبيحه األحكام الشرعية" . 2
فالتمويل اإلسالمي خيتلف عن التمويل التقليدي الذي يعترب على
أنه توفري املبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أو تطوير مشروع خاص أو عام،
دون النظر يف األحكام الشرعية ،بينما التمويل اإلسالمي يستند إىل
معايري وقواعد فقهية كقاعدة الغنم بالغرم . 2
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ثانيا -ضوابط التمويل اإلسالمي.
يقصد بعضوابط التمويل اإلسالمي القواعد واملبادئ اليت جيب أن
يعمل مالك رأس املال (البنك اإلسالمي) أي متخذ القرار التمويلي على
أن حيققها وهو يقوم مبنح التمويل الالزم لعميله طالب التمويل ،ومن بني
هذه العضوابط:
 -0الضوابط العقائدية :يقصد بالعضوابط العقائدية أن تلتزم
كافة العمليات التمويلية حبدود القواعد واألحكام الشرعية الستثمار
وتشغيل األموال ،وأن تراعى حتما نظرة الشرع احلنيف يف املعامالت
املختلفة ومراتبها بني احلالل واحلرام والتحريم والكراهية ،وباألحكام
اخلاصة بالعقود حمل التعاقد . 1
 -0خدمة البيئة احمللية واملساهمة يف التنمية :إن توفري خمتلف
التمويالت اليت حتتاج إليها املؤسسات واألفراد من معضاربة ومشاركة
وغريها من الصيغ اإلسالمية ،تساهم يف حتقيق التشغيل الكامل لرأس
املال الذي يؤدي إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  ، 7وجيب على
البنوك اإلسالمية إعطاء األهمية الكبرية للبيئة احمللية من حمافظات ومدن
وقرى ،وذلك ألن البنك يكون على علم باملنطقة اليت حتيط به وعلى علم
بكل احتياجاتها وعلى العمالء املتواجدين فيها ،وبذلك يقوم باملساهمة
يف التكافل االجتماعي يف املنطقة احمليطة بالبنك اإلسالمي  ، 0وحماولة
الرتكيز على االستثمار الذي يساهم على إنتاج السل واخلدمات اليت حيتاج
إليها اجملتم  ،وتسبيق مصلحة اجملتم على املصلحة الفردية  . 2ولقد
ساهمت البنوك االسالمية بالفعل يف التنمية االقتصادية يف جل الدول اليت
تنشط فيها ،والشكل التالي يوضح لنا تطور استثمارات الصناعة املالية
االسالمية يف باكستان يف جوان :5112

للدراسات القانونية واالقتصادية
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شكل رقم :10تطور استثمارات وودائع وأصول الصناعة املالية اإلسالمية يف
باكستان.

Source: Agha Zohaib Khan, "Growth of Islamic Banking in
Pakistan ", Institute of Business & Technology, November- 2009,
p.21.

من خالل الشكل أعاله يتبني لنا األهمية االقتصادية للصناعة
املالية اإلسالمية يف إحداث التنمية االقتصادية يف باكستان؛ حيث نالحظ
أن حجم الودائ واألصول وحجم التمويالت املقدمة للمؤسسات قد
كانت يف تنامي مستمر ،وهذا بالرغم من تداعيات األزمة املالية األخرية
على االقتصاد العاملي ،اليت أدت إىل إفالس العديد من البنوك التقليدية،
وحتقيق خسارة يف بععضها األخرى بينما تعرضت بعض البنوك إىل
اندماجها م بنوك أخرى وهذا حتى تنقذ نفسها من شبح اإلفالس ،يف
حني نرى أن البنوك اإلسالمية كانت تداعيات هذه األزمة عليها تقريبا
منعدمة.
 -0الرحبية :تعترب تنمية املال من ضوابط االستثمار يف اإلسالم
ولذلك كان لزاما على البنوك اإلسالمية أن تقوم بتمويل أو استثمار
أمواهلا يف املشاري اليت حتقق هلا دخل مناسب من االستثمار ،وهذا الدخل
يكون متناسب م حجم االستثمار واألدوات املستثمرة فيه ،وهذا الدخل
هو الصايف بعد خصم العضرائب  ، 01وعليه فالبنوك اإلسالمية تقوم
باختيار املشروعات األعلى رحبية وجتنب تلك اليت تكون نتائجها معرضة
للخسارة أو فيها خماطر عالية.
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 -2الغنم بالغرم واخلراج بالعضمان :الغنم بالغرم هو املشاركة يف أخذ
الغنم إذا حصل ال بد أن يكون مقابال لتحمل الغرم أو اخلسارة إذا
حدثت  ، 00أو مبعنى آخر أن من ينال نف شيء يتحمل ضرره  ، 05فاحلق
يف احلصول على العائد أو الربح يكون بقدر حتمل املشقة أو التكاليف،
املصروفات أو اخلسائر أو املخاطر.
بينما اخلراج بالعضمان يقصد به أن من ضمن أصل الشيء جاز له
أن حيصل على ما تولد عنه من عائد ،فبعضمان أصل املال يكون اخلراج
(أي ما خرج منه كثمرة الشجرة ومنفعة الدار وأجرة الدابة ونسلها)
املتولد عنه جائز االنتفاع ملن ضمن ،أي أن من يعضمن شيئاً لو تلف
ينتف به يف مقابلة العضمان* وحتمله لتبعات اهلالك الشيء أثناء بقائه
عنده . 00
ثالثا -واقع التمويل اإلسالمي يف ظل األزمة املالية العاملية.

تعد نشأة البنوك اإلسالمية هي البداية الفعلية النتشار صناعة
التمويل اإلسالمي اليت تعضم عدة صناعات ،وقد كانت جتربة بنوك االدخار
األملانية اليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية سببا يف التفكري إلنشاء بنوك
ال تتعامل بالفائدة ،ولقد كان الشرف الكبري للدكتور أمحد النجار ،حيث مت
افتتاح أول بنك لالدخار احمللي يف يوليوز  0210مبيت غمر يف مصر . 02
يعترب إنشاء بنك دبي اإلسالمي يف عام  ،0272أول ظهور فعلي
للبنوك االسالمية  ، 02كما مت يف سنة  0277إنشاء ثالثة بنوك إسالمية،
وهي بنك فيصل اإلسالمي السوداني ،بيت التمويل الكوييت ،وبنك فيصل
اإلسالمي املصري بالقاهرة  ، 01ثم تواىل إنشاء البنوك اإلسالمية يف معظم
الدول مبا فيها العربية وغري العربية ،وقد بلغ عدد املؤسسات املالية
اإلسالمية يف سنة  5112حوالي  211مؤسسة بأصول مالية إسالمية
تساوي  055بليون دوالر بنمو يساوي  ،% 07 5001لتسجل يف 5101
قيمة تساوي  02202بليون دوالر بنسبة منو  %12مقارنة بالسنة اليت
قبلها  ، 00كما متثل البنوك اإلسالمية نسبة  %02من إمجالي الصناعة
للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
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املالية اإلسالمية  ، 02وقد بلغت نسبة الصناعة املالية اإلسالمية يف دول
جملس التعاون اخلليجي يف نهاية سنة  5117نسبة  %20مقابل  %07يف
إيران والباقي يف باقي دول العامل  ، 51وقد قفزت حصة موجودات البنوك
اإلسالمية يف الدول العربية من  %0،2يف سنة  5111إىل  %05يف سنة
 5117من إمجالي املوجودات املصرفية  ، 50وبذلك تعترب البنوك
اإلسالمية أسرع منوا من مثيالتها التقليدية ،ويرج هذا إىل زيادة الطلب
على توظيف أموال العمالء وفقا للشريعة اإلسالمية واىل الطفرة
النفطية اليت شهدتها دول جملس التعاون اخلليجي وباقي الدول النفطية
األخرى ،كما أثبت التمويل اإلسالمي صالبته أثناء حدوث األزمة املالية
العاملية األخرية اليت أدت عدة مؤسسات مالية عمالقة بينما حافظت
املؤسسات املالية اإلسالمية على منوها واستقرارها األمر الذي جعل الدول
الغربية حتاول تبين هذه الصناعة وحماولة دراسة كل جوانبها من اجل
االستفادة منها لتجنب األزمات يف املستقبل.
احملور الثاني :واقع صيغ التمويل بالبيوع مع اإلشارة إىل حالة
عينة من البنوك اإلسالمية.
أوال -بيع املراحبة.
 -0تعريف املراحبة :املراحبة مفاعلة من الربح وهو النماء ،ويقصد
بها كذلك الزيادة.
اصطالحا :املراحبة هي بي الشخص ما اشرتاه بالثمن الذي اشرتى
به م زيادة ربح معلوم . 55
ولقد اختلف الفقهاء يف تعريفها فهي عند البعض البي برأس املال
وربح معلوم ،وقال البعض اآلخر هي أن يذكر البائ للمشرتي الثمن
الذي اشرتى به السلعة ويشرتط عليه رحبا بالدينار أو الدرهم . 50
إذن؛ املراحبة هي بي السلعة بالثمن الذي اشرتيت به م زيادة
ربح معلوم للطرفني ،وهي جائزة شرعاً.

مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق ( )050المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر

واقع صيغ التمويـل التجارية اإلسالمية

د.يوسفات علي /أ.ع.الرحمـان ع.القـادر

 -5شروط املراحبة :حتى تصح املراحبة جيب توفر الشروط
52
التالية:
 أن يكون العقد األول صحيحاً؛ ألن بي املراحبة مرتبط بالعقد األول،
فإذا مل يكن العقد األول صحيحا مل ترتتب عليه آثاره الشرعية ومنها
التصرف فيما ملك بهذا العقد بالبي أو غريه.
 إعالم املشرتي بثمن السلعة معضاف إليه التكاليف.
 أن يكون الربح معلوما؛ سواء كان بنسبة من الثمن أو قدرا معيناً.
 أن يكون رأس املال من ذوات األمثال؛ كاملكيالت أو املوزونات ...اخل.
 عدم تقابل الثمن يف العقد األول جبنسه لالبتعاد عن الربا.
 متلك البائ للبعضاعة املراد بيعها؛ ألن بي املراحبة يقوم على البي
احلاضر ،فال جيوز بي السل اليت ال ميلكها البائ لنهي الرسول عليه الصالة
والسالم على ذلك.
 -3أنواع املراحبة :تنقسم املراحبة إىل قسمني و هما:
أ -املراحبة العادية :وهي أن يقوم البنك بشراء السل اليت حيتاج
إليها السوق ،بناء على دراسة ألحوال السوق فهو ميتهن التجارة ،فالبنك
اإلسالمي يقوم هنا بشراء السل والقيام ببيعها مراحبة للمؤسسات ،بثمن
الشراء معضافا إليه املصاريف اليت تكبدها البنك ،وربح معلوم
للطرفني  ، 52لكن التمويل بهذه الصيغة يكاد يكون منعدم يف التمويالت
البنكية اإلسالمية ،لعدم مالءمته لطبيعة العمل البنكي اإلسالمي.
ب -املراحبة لآلمر بالشراء :عرف قانون البنك اإلسالمي األردني
بي املراحبة لآلمر بالشراء مبا يلي" :قيام املصرف بتنفيذ طلب املتعاقد
معه على أساس شراء األول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه املصرف
كليا أو جزئيا وذلك يف مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به ،وحسب
الربح املتفق عليه عند االبتداء" . 51
تتمثل صيغة بي املراحبة لآلمر بالشراء يف طلب الزبون من البنك
اإلسالمي بشراء سلعة ما بذكر أوصافها ،م الوعد من طرف املشرتي
بشراء السلعة من البنك مراحبة ،وذلك بنسبة أو ربح متفق عليه بينهما،
ثم بعد شراء السلعة من طرف البنك ومتلكها يتم إمعضاء عقد البي
للدراسات القانونية واالقتصادية
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مراحبة بني البنك واآلمر بالشراء ويتم التسليم والتسلم ،ويدف الثمن
دفعة واحدة أو على دفعات حسب إمكانية العميل املالية.
عند عدم وفاء الزبون بوعده يتحمل كل املخاطر اليت يتعرض هلا
البنك اإلسالمي عند شرائه للسلعة حمل االتفاق ،ويأخذ الوعد ثالثة
أشكال ،األول عدم االلتزام بالوعد للطرفني – البنك واملشرتي ،-والثاني
الزام احد الطرفني بالوعد ،والثالث هو التزام الطرفني بالوعد ،وهذا
االخري هو الذي تطبقه جل البنوك االسالمية كبنك فيصل االسالمي
املصري ،وبيت التمويل الكوييت ،والبنك االسالمي االردني ،وبنك دبي
االسالمي ،وأن هذا الوعد ملزم للطرفني قعضاء وفقا ألحكام املذهب
املالكي ،وديانة وفقا ألحكام املذاهب األخرى ،وما يلزم ديانة ميكن االلزام
به قعضاء  ، 57وقد اعترب بعض الفقهاء املعاصرين بأن الوعد يعترب الزما
لصاحبه ،ألن اآلمر بالشراء هو الذي ورط البنك يف عملية الشراء
للسلعة ،وهذا ما أقره جملس جمم الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره
اخلامس بالكويت من  1-0مجادى األوىل 0212هـ املوافق لـ02-01 :
كانون األول (ديسمرب) 0200م" :أن بي املراحبة لآلمر بالشراء إذا وق
على سلعة بعد دخوهلا يف ملك املأمور ،وحصول القبض املطلوب شرعاً،
هو بي جائز ،طاملا كانت تق على املأمور مسؤولية التلف قبل التسليم،
وتبعة الرد بالعيب اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم ،وتوافرت
شروط البي وانتفت موانعه ،يكون ملزماً للواعد ديانة إال لعذر ،وهو
ملزم قعضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة
الوعد ،ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد ،وإما
بالتعويض عن العضرر الواق فعالً بسبب عدم الوفاء بالوعد بال
عذر" . 50
 -2تطبيقات التمويل باملراحبة يف البنوك اإلسالمية :يعترب
التمويل بصيغة املراحبة من أهم األساليب التمويلية اليت اعتمدتها أغلبية
البنوك اإلسالمية ،وذلك يرج إىل قلة املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا
البنك اإلسالمي عند متويله بهذا األسلوب ،ونظرا لوجود عمليات ال
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يستطي البنك اإلسالمي متويلها بصيغة املعضاربة واملشاركة مثل متويل
شراء الفرد سيارة أو أثاثا ملسكنه ،ومثل شراء احلكومة أنابيب لنقل
املاء  ، 52غري أن التمويل بهذه الصيغة يف البنوك اإلسالمية ال تتم بصيغة
املراحبة العادية وإمنا تتم بصيغة املراحبة لألمر بالشراء ،اليت تعترب بديل
عن التمويل باالئتمان يف البنوك التقليدية الن هذه األخرية تتعامل
بالقروض ،بينما التمويل من طرف البنوك اإلسالمية يقوم على شراء
سل من طرف البنك ثم إعادة بيعها للزبون . 01
تالئم صيغة بي املراحبة لآلمر بالشراء املؤسسات ،من خالل توفري
التمويل اجلزئي ألنشطة هذه املؤسسات ،ومتكينها من احلصول على
السل املنتجة واملواد اخلام واآلالت واملعدات من داخل الوطن أو من
خارجه عن طريق االسترياد ،وذلك بتحديد مواصفات السل اليت حتتاجها
وتعيينها للبنك اإلسالمي ،الذي يقوم بشرائها بعد احلصول على وعد من
طرف املؤسسة ،ليقوم بعدها ببيعها مراحبة هلا ،واستيفاء مثنها دفعة
واحدة ،أو على أقساط حسب االتفاق بينهما ،فبواسطة هذه الصيغة
التمويلية يتم متويل رأس املال العامل هلذه املؤسسات.
وبذلك حيقق التمويل بهذا األسلوب للمؤسسات عدة مزايا ،منها
توفري خمتلف السل اليت حتتاجها سواء من داخل الوطن ،أو من خارجه،
ومتلكها م سداد مثنها بالتقسيط ،وبالتالي التغلب على مشكلة عدم توفر
السيولة النقدية لديهم ،واالبتعاد عن التعامل بالنظام الربوي ،الذي
يفرض ع ليها دف الفوائد البنكية على القروض ،وهو ما يسهم يف
األخري يف زيادة تكاليف إنتاج السل  ،وبالتالي ارتفاع أسعارها.
00
مترّ عملية بي املراحبة لآلمر بالشراء باخلطوات التالية:
تتقدم املؤسسة بطلب كتابي ،توضح فيه نوع البعضاعة املطلوبة
بكامل مواصفاتها ،م إرفاقه بالفاتورة املبدئية ،ويفعضل أن تكون أكثر
من واحدة ومن جهات عديدة حتى يتاح للبنك اإلسالمي التفعضيل
بينهما ،وتعد املؤسسة البنك بشراء تلك البعضاعة ،ويعترب الوعد ملزما
للمؤسسة.
للدراسات القانونية واالقتصادية
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يقوم املوظف املختص يف البنك اإلسالمي بدراسة الطلب دراسة
دقيقة من مجي النواحي ،كالعضمانات من كفالة* وغريها ،ودراسة حالة
املؤسسة املالية ،لتفادي كل املخاطر اليت قد تلحق بالبنك يف حالة نكول
املؤسسة عن طلبها.
بعد إعداد الدراسة يقوم قسم االستثمار بشراء السلعة ودف مثنها
نقداً ،ويوق م مالك البعضاعة – البائ – عقد بي مبوجبه تنتقل ملكية
السلعة للبنك اإلسالمي ،وبذلك ميكن للبنك البي للمؤسسة مراحبة بعد
متلك السلعة ولو بالوثائق فقط اليت تثبت بان السلعة انتقلت من ملكية
البائ إىل ملكية البنك.
يقوم البنك اإلسالمي بإخطار املؤسسة ،بان السلعة املتفق عليها
بينهما بأنها حبوزته ،واحلعضور إلمتام عملية البي .
توقي عقد بي املراحبة وإمتام عملية التسليم والتسلم ،ودف
املؤسسة لثمن السلعة إما دفعة واحدة أو على أقساط حسب االتفاق
بينهما.
يعترب التمويل بصيغة املراحبة لآلمر بالشراء ،من أول األساليب اليت
لقيت اهتماما من طرف الكثري من البنوك اإلسالمية ،حيث وصلت
نسبته يف بنك فيصل اإلسالمي السوداني  72من العمليات
االستثمارية يف سنة  ، 05 5112ويف نشرة إحصائية نشرها بنك باكستان
عن أداء البنوك اإلسالمية يف باكستان ،فأظهرت هذه اإلحصائيات أن
التمويل بصيغة املراحبة ،كان يف املرتبة االوىل بنسبة  21يف سنة ،5111
ثم تليه التمويل بصيغة اإلجارة بنسبة  ، 00 01كما قام "البنك
العربي اإلسالمي الدولي"  02بالتمويل بصيغة املراحبة للمؤسسات
واألفراد وهو ما يوضحه اجلدول التالي:
السنة
قيمة
باملراحبة

5110
5117
5111
5112
5112
التمويل ،000،022 ،006،190 772،021 ،201،002 ،212،010
202،
152
395
175
005

جدول رقم  :10قيمة التمويل بصيغة املراحبة الوحدة :الدينار االردني.
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املصدر :اجلدول من إعداد الباحتني بناء على التقرير السنوي لسنة 5110
للبنك العربي اإلسالمي الدولي ،ص .10
شكل رقم :10تطور عملية التمويل باملراحبة يف البنك العربي اإلسالمي
الدولي.

املصدر :من إعداد الباحثني

من خالل الشكل أعاله يظهر لنا جليا أن التمويل بصيغة املراحبة يف
هذا البنك هي يف تطور مستمر من سنة  5112إىل  5110بنسبة منو
تساوي  22،07وهي نسبة عالية جدا يف ظرف مخس سنوات ،األمر
الذي يربهن على اهتمام هذا البنك بهذه الصيغة التمويلية لسهولة
إجرائها ولرحبيتها املعضمونة.
وقد شهد التمويل بصيغة املراحبة يف البنوك اإلسالمية السودانية منوا
كبريا من  5112إىل  ،5117لتشهد اخنفاضا يف  5110نتيجة األزمة املالية
ثم يف  5112عرفت منوا بنسبة  ،12،00وقد كانت متثل نسبة 57،25
من إمجالي متويالت البنوك اإلسالمية السودانية يف سنة ، 02 5112
واجلدول التالي يوضح منو التمويل بهذه الصيغة:
جدول رقم  :10تطور التمويل بصيغة املراحبة يف البنوك اإلسالمية
السودانية من  0116إىل  0111الوحدة مليون جنيه.
قيمة التمويل
باملراحبة

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 653

3 010

5 599.10

7 311.60

6 899.70

8 186.30

املصدر :من إعداد األستاذين بناء على تقارير بنك السودان املركزي للسنوات 5112-5117-5112

لكن بالرغم من أهمية هذا األسلوب يف متويل املؤسسات ،وذلك
بتوفري احتياجاتها من خالل شراء ما حتتاجه هذه املؤسسات وبيعه
مراحبة هلا بالتقسيط ،إال أنه وجهت للبنوك اإلسالمية عدة انتقادات؛
للدراسات القانونية واالقتصادية
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نظرا الحنرافات تطبيق صيغة املراحبة يف البنوك ،عن الواق الشرعي الذي
وضعته الشريعة اإلسالمية ،ومن بني االنتقادات اليت وجهت للبنوك
اإلسالمية ،أن هذا األخرية تطبق املراحبة قصد التحايل على الزبائن،
وذلك بإظهار بان هذه الصيغة موافقة ألحكام الشريعة يف حني هي
خمالفة هلا؛ وذلك بأن البنك اإلسالمي يقوم عادة ببي سلعة ال ميلكها وهذا
غري جائز ،ولذلك يوصي كثري من الفقهاء واملهتمني بأمور االقتصاد
اإلسالمي بالتخلي عن هذه الصيغة أو التقليل منها ،وإعادة النظر يف
ممارستها لتكون موافقة ملبادئ الدين اإلسالمي ،وتوجيه االهتمام للصيغ
القائمة على املشاركة يف األرباح واخلسائر اليت أنشئت من أجلها البنوك
اإلسالمية ،واليت تساهم إىل حد كبري يف حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية للدول ،وهذا ما عرب عنه أمحد النجار حيث قال" :املراحبة
أسوأ أسلوب لعمل البنك اإلسالمي ألنها تعطي الفرصة للتحايل ،وتدل
على عجز القائمني على البنوك من ولوج نشاط املشاركة ،وهو األساس
السليم" . 01
ثانيا -بيع السلم.
 تعريفه :السلم أو السلف هو عقد بي يعجل فيه الثمن ويؤجلفيه املبي  :فهو بي أجل بعاجل .
ويعرف أيعضا على أنه ":عقد يقوم على مبادلة عوضني ،أوهلما
حاضر وهو الثمن والثاني مؤجل وهو الشيء املسلم فيه"  ،فالسلم
هو بي يعجل فيه الثمن ،ويتأخر فيه املبي  ،فهو عكس البي ألجل
املوصوف فيه الذمة بصفات حمددة إىل أجل معلوم.
02
وبي السلم ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس .
 -0شروطه:
إن جملس جمم الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاس بأبو
ظيب ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،يوم 11-10 :أبريل  0222بشأن
السلم وتطبيقاته املعاصرة قرر ما يلي 21 :السل اليت جيري فيها عقد
السلم تشمل كل ما جيوز بيعه وميكن ضبط صفاته ويثبت دين يف الذمة
سواء كانت من املواد اخلام أم املزروعة أم املصنوعات.
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 حتديد األجل لعقد السلم أما بتاريخ معني.
 تعجيل قبض رأس املال السلم يف جملس العقد وجيوز تأخريه
ليومني أو ثالثة ولو بشرط على أن ال تكون مدة التأخري مساوية أو
زائدة عن األجل احملدد للسلم.
 ال مان شرعا من أخذ املسلم (املشرتي) رهنا أو كفيال من املسلم
إليه (البائ ).
 جيوز للمسلم املشرتي مبادلة املسلم فيه (البعضاعة) بشيء أخر-
غري النقد -بعد حلول األجل سوء كان االستبدال جبنسه أم بغري جنسه،
وذلك بشرط أن يكون البدل صاحلا الن جيعل مسلما فيه برأس مال
السلم.
 إذا عجز املسلم إليه عن تسليم املسلم فيه ،ألنه عبارة عن دين،
وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عن التأخري.
 ال جيوز جعل الدين رأس املال للسلم ألنه من بي الدين بالدين.
 -3تطبيق السلم يف البنوك اإلسالمية.
إن تطبيق صيغة بي السلم يسمح للبنك بتوظيف أمواله يف
املشروعات اليت حتقق له عائد عند متويلها ،ويتم ذلك عن طريق قيام البنك
اإلسالمي لشراء سل يراها قادرة على حتقيق عائد له من خالل عملية
بيعها فيما بعد ،يعجل فيها البنك اإلسالمي الثمن للبائ م تأخري تسليم
املبي إىل أجل معلوم.
ميكن للبنوك اإلسالمية أن تقوم بتمويل املؤسسات ببي السلم ،من
خالل توفري التمويل لشراء املواد األولية اليت حتتاجها هذه املؤسسات،
وذلك بقيام البنك اإلسالمي بشراء جزء من املنتوج النهائي سلما بتعجيل
الثمن وتأخر تسلم املنتوج  ، 20وحيقق هذا األسلوب التمويلي عائد للبنك
اإلسالمي من خالل الفرق بني سعر الشراء وسعر البي للسلعة املسلم
فيها . 25
كما ميكن للبنوك اإلسالمية أيعضا أن تقوم بشراء سل بعض
املؤسسات الصغرية واملتوسطة سلما ،على أن تقوم بتعجيل الثمن هلذه
املؤسسات ،مقابل تأجيل تسليم السل إىل أجل معلوم ،أو توكيل
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املؤسسة بعملية بي السل املسلم فيها ،م الوفاء بثمنها للبنك اإلسالمي
مقابل اجر معلوم.
باإلضافة إىل ذلك ميكن للبنوك اإلسالمية  -بعد عقد سلم م
مؤسسة صغرية ومتوسطة -إعادة عقد سلم جديد م مؤسسة أخرى،
حيث يكون البنك يف هذه احلالة بائ  -يسمى هذا العقد بالسلم
املوازي  ، 20فالبنك اإلسالمي يف السلم األول يكون مشرتي ،لكن يف السلم
املوازي يكون بائ للسلعة ،بنفس مواصفات السلعة املتفق عليها م
البائ يف عقد السلم ،وبعد انتهاء أجل السلم واستالم السلعة من طرف
املؤسسة ،يقوم البنك اإلسالمي بتسليمها للمشرتي  -املؤسسة الطرف
يف السلم املوازي -وهذا طبعا أن البنك يكون قد حصل على مبلغ
السلعة يف عقد السلم املوازي . 22
وقد مت متويل النشاط الزراعي يف السودان بصيغة السلم للمؤسسات
الزراعية اليت تنتج القمح والذرة والعدس والقطن وغريها من املنتوجات
األخرى ،وقد أثبتت التجارب جناحها وفاعليتها على التمويل التقليدي
الذي كان سائدا قبل أسلمة النظام املصريف السوداني يف  ، 22 0220وقد
قام بنك التنمية التعاوني اإلسالمي السوداني بتمويل املزارعني يف سنة
 0222بـ 210 :عقد سلم خاص بالذرة والسمسم مببلغ  210مليون
جنيه سوداني . 21
لقد قامت جل البنوك اإلسالمية بالتمويل بهذه الصيغة للمؤسسات،
وهذا ما يقوم به بنك الربكة اجلزائري يف متويله للمؤسسات ،حيث عرفت
قيمة التمويل ببي السلم منوا يف  5112لكنها اخنفعضت يف سنة ،5111
واجلدول املوالي يوضح هذا:
جدول رقم  :12تطور التمويل بصيغة بي السلم يف بنك الربكة
اجلزائري من  5112اىل . 5111
البيان  /السنة
2006
2005
2004
السلم (مليون دج)
4320
5233
4184

مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق ( )084المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر
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املصدر :من إعداد األستاذين باالعتماد على تقارير بنك الربكة اجلزائري للسنوات
.5111-5112

لكننا جند أن التمويل بهذه الصيغة يف البنوك اإلسالمية السودانية
شهد ارتفاعا كبريا من سنة  5112إىل سنة  5112عدا سنة  5117اليت
شهد فيها اخنفاضا ،األمر الذي يؤكد لنا على أهمية هذه الصيغة يف متويل
املؤسسات خاصة الزراعية منها باعتبار أن السودان دولة زراعية ،وهذا
ما جعل هذه البنوك ان ختصص جزء من حمفظتها التمويلية هلذا القطاع
احليوي ،لكنها ما زالت متثل نسبة ضئيلة جدا من إمجالي التمويالت حيث
بلغت يف  5112نسبة  ، 27 %5،5ومن أجل التوضيح أكثر نستعني
باجلدول والشكل التاليني اللذين يظهران ذلك:
جدول رقم  :11تطور التمويل بصيغة السلم يف البنوك اإلسالمية السودانية من
 5112إىل  5112الوحدة:
السنوات

2004

2005

2006

2007

2008

2009

قيمة التمويل بالسلم
(مليون جنيه)

127

145

133.00

81.70

290.60

349.60

املصدر :من إعداد األستاذين باالعتماد على تقارير بنك السودان املركزي للسنوات

. 5112 -5117-5112
شكل رقم  :10تطور التمويل ببي السلم يف البنوك اإلسالمية السودانية من 5112
إىل 5112
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احملور الثالث :واقع صيغ التمويل باإلجارة واالستصناع مع
اإلشارة إىل حالة عينة من البنوك اإلسالمية.
أوال -اإلجارة.
اإلجارة بكسر اهلمزة ،هي بي املناف  ،وشرعا هي بي
0
20
نف معلوم بعوض معلوم .
تعرف اإلجارة على أنها ":عقد على منفعة مباحة معلومة ،مدة
معلومة من عني معلومة أو موصوفة يف الذمة ،أو عمل بعوض
معلوم" . 22
لقد خصص الفقه املالكي لفظ اإلجارة لإلجارة على عمل
األشخاص ،وأما اإلجارة الواردة على األعيان بالكراء ،فقالوا إن اإلجارة
تطلق على مناف من يعقل ،وأن الكراء يطلق على العقد الوارد على
من ال يعقل . 21
20
 -0شروطها :وتتمثل فيما يلي:
ً
 أن تكون املنفعة معلومة للطرفني ويتحقق العلم يف إجارة العني
بالتعيني.
 أن تكون املنفعة املعقود عليها مباحة ال حمرمة.
 أن يكون املؤجر قادرا على تسليم املنفعة حسا وشرعا وإال فال يصح،
كاستئجار أعمى حلفظ متاع فهذا ال يصح.
 أن يكون للمنفعة قيمة مالية.
 أن تكون اإلجارة معلومة حمددة غري قابلة للزيادة إذا ثبتت يف الذمة.
 أن تكون املنفعة مملوكة للمؤجر ،أو مأذون له فيها.
 أن تكون املدة معلومة نفيا للجهالة والنزاع .
 يتحمل املؤجر تبعة هالك أو خسارة العني املؤجرة ،ما مل يثبت
تقصري أو تعدي املستأجر .
 -3تطبيقات التمويل باإلجارة يف البنوك اإلسالمية.
تهتم البنوك االسالمية بتوفري التمويل للمؤسسات من خالل صيغة
االجارة ،واليت تتمثل يف اجيار اآلالت واملعدات من طرف البنك للمؤسسات،
ويتخذ التمويل بهذه الصيغة شكلني وهما:
مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق ( )080المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر
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اإلجارة التشغيلية :وهي اإلجارة اليت اليسبقها وعد بالتمليك  22؛
حيث يقوم البنك االسالمي بشراء اآلالت واملعدات اليت يراها تتمت
بقابلية جيدة يف السوق ،أو أن املؤسسات يف حاجة إليها ليقوم
باستئجارها للمؤسسات ،مقابل أجر معني ويتحمل البنك تبعات الصيانة
والتأمني وغريها ،...وتتفاوت فرتة االجيار بني ساعة وشهور عديدة ،وبعد
انقعضاء املدة املتفق عليها يف االجارة يسرتد البنك األصل املؤجر ،ليقوم
البنك بإعادة استئجاره مرة اخرى ملؤسسة أخرى ،ويعترب هذا النوع
عملية جتارية أكثر منها مالية . 22
إن هذا الشكل من التمويل يالئم احتياجات املؤسسات ،اليت تكون
يف حاجة إىل اآلالت أو بعض املعدات ،ملدة قصرية كشهر أو أسبوع وغريه،
فيكون لصاحلها حتقيق رغباتها م دف أجرة على منفعة األصل املؤجر،
إذن متنح االجارة هلذه املؤسسات باستغالل اآلالت من دون امتالكها . 21
يتحمل البنك االسالمي خماطر ركود السوق ،واخنفاض الطلب على
اآلالت واملعدات املراد تأجريها ،مما يؤدي اىل خماطر عدم استغالهلا وبقائها يف
خمازن البنك . 27
  -االجارة املنتهية بالتمليك :عرفها الدكتور جاك احلكيم بأنها:"عقد اجيار مقرون بوعد بالبي يقوم مبوجبه املتعاقدين باجيار شيء إىل
آخر ملدة معينة يكون للمستاجر عند انقعضائها خيار شرائها بسعر
معني" .
فهي عملية تأجري تنتهي بتمليك األصل املؤجر للمستاجر ،عن
طريق بيعه أو هيبته له من طرف املؤجر ،وهذا طبعا بعد الوفاء
بقيمته من خالل األقساط املدفوعة خالل مدة التأجري حيث يكون
تسديد القسط األخري عن طريق عقد بي منفصل عن عقد االجارة
يتملك مبوجبه املستاجر األصل أو العني املؤجرة . 22
والفرق بني عقد اإلجارة التشغيلية واالجارة املنتهية بالتمليك يكمن يف:
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 أن قسط اإلجارة يف االجارة املنتهية بالتمليك هو يف حقيقته جزء منمثن السل وليس مقابل االنتفاع بها ،وبذلك فهو يقدر مببلغ أكرب من
قسط اإلجارة التشغيلية.
 أن عقد اإلجارة التشغيلية ينتهي بأن يرد املستأجر العني املؤجرة إىلاملؤجر ،أما يف عقد االجارة املنتهي بالتمليك فال يردها بل يتملكها
مقابل ما دفعه من أقساط أو االتفاق على دف مبلغ رمزي يتفق عليه.
فاإلجارة املنتهية بالتمليك اليت تتعامل بها البنوك االسالمية هي
إجارة يقرتن بها الوعد بتمليك العني املؤجر إىل املستاجر يف نهاية مدة
االجارة ،أو يف أثنائها عن طريق الوعد بالبي بثمن رمزي  ، 11أو وعد
باهليبة  ، 10أو عقد هيبة معلق على شرط سداد األقساط  ، 15أو إعطاء
اخليار للمستأجر بعد الوفاء جبمي األقساط خالل املدة يف شراء العني
املؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة االجارة ،أو إعطاء اخليار
للمستأجر بشراء العني املؤجرة يف أي وقت شاء بعقد جديد بسعر
السوق . 10
12
ومتر عملية التمويل بهذا االسلوب باخلطوات التالية:
 تقديم املؤسسة أو العميل بطلب يتعضمن البيانات األساسية عنه
وعن مشروعه وعن األصل املطلوب ،واملورد أو البائ والقيمة املطلوبة
لتمويل شراء األصل.
 يقوم البنك بدراسة العميل أو املؤسسة دراسة معمقة من مجي
النواحي ،ويف ضوء ذالك يتخذ قرار التمويل.
 بعد شراء األصل وثبوت ملكيته للبنك ،يقوم بإمعضاء عقد اإلجارة
املنتهية بالتمليك ،بتمليك األصل للمؤسة بعد إنتهاء مدة اإلجارة إما
هبة ،أو بسعر رمزي ،أو بسعر حقيقي ،أو بعقد هبة معلق بشرط دف
كل األقساط.
 يتسلم العميل األصل ويدف األقساط يف مواعيدها.
 عند انتهاء مدة اإلجارة ووفاء املؤسسة جبمي األقساط يتنازل البنك
عن ملكية األصل للمؤسسة حسب الصورة اليت اتفق فيها م
املؤسسة.
مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق ( )085المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر
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ميكن للبنوك االسالمية أثناء مدة اإلجارة املنتهية بالتمليك ،أن تقوم
بإصدار أوراق مالية تسمى سندات اإلجارة وسندات األعيان املؤجرة
لتجديد استثمارتها . 12
لقد قامت معظم البنوك االسالمية بتمويل املؤسسات ص و م
بصيغة اإلجارة ،وهذا ما قام به البنك التجاري اإلسالمي بأندونسيا يف
متويالته للمؤسسات األندونسية ،وفيما يلي توضيح هذا يف اجلدول التالي:
جدول رقم  :10تطور التمويل بصيغة االجارة يف البنك التجاري االسالمي االندونسي
من  5112اىل ابريل  5112الوحدة :بليون روبية إندونسية.
السنوات
حجم متويل اإلجارة
نسبة التمويل باإلجارة
حجم التمويل املقدم للمؤسسات
ص وم
نسبة التمويل املقدم للمؤسسات
ص وم
إمجالي التمويل

سبتمرب
5880
698

ديسمرب
5880
765

مارس
5888
962

ابريل
5888
997

%1٬02

%5

%5٬66

%5٬2

27،179

27،063

27،86
7

28،24
2

%
4٬48

%
25٬26

%28

%
21٬21

%25٬13

%28٬02

%
28٬08

%
21٬88

،15
232

،20
445

27،94
4

34،1
88

681،37

195،38

،39
308

،39
726

5882

5884

5882

جوان
5880
523

516
836
316
1٬06
5٬82
%1٬23
%6٬80
%
%
24،45 19،56 14،87 10،19
5
6
2
6

Source: Bank Indonesia٬ "Islamic Banking Statistics٬" April 2009٬
p.p. 12.51. http://www.bi.go.id

من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة التمويل باإلجارة كانت منخفعضة
جدا وخاصة يف سنة  5110اليت عرفت اخنفاضا كبريا مقارنة حبجم
التمويالت املقدمة  -فمثال كانت املراحبة يف سنة  5110متثل نسبة -%02
أي أن نسبة زيادة حجم التمويالت كانت تفوق نسبة منو التمويل بصيغة
االجارة ،ثم شهد التمويل بصيغة االجارة يف سنة  5112منوا معتربا حيث
وصل يف أبريل  5112إىل  227بليون روبية إندونسية بنسبة منو سنوية
تساوي  ،%2،5وحصل هذا يف الوقت الذي تعين فيه االقتصاديات الدولية
من حتديات األزمة املالية ،األمر الذي يبني لنا املرونة الكبرية اليت تتميز
بها اإلجارة عن باقي الصيغ األخرى – فمثال املراحبة عرفت اخنفاضا يف
أبريل  5112حيث كانت متثل نسبة  %21،27بعدما كانت متثل نسبة  %2،20يف سنة
.5110

وللتوضيح أكثر نستعني بالشكل اآلتي:
للدراسات القانونية واالقتصادية
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شكل رقم  :10تطور التمويل باإلجارة يف البنك التجاري اإلسالمي اإلندونسي

لكن يف بنك البالد  11السعودي جند أن التمويل بصيغة اإلجارة شهد
منوا يف  5110بنسبة  %20،22مقارنة بسنة  5117لتعرف اخنفاضا بنسبة
ضئيلة جدا  %0،1بقيمة  025ألف ريال سعودي ،ثم ارتفعت قيمة
التمويل باإلجارة يف 5101 :مسجلة منو بقيمة  01آالف ريال سعودي،
وهذا ما يبينه اجلدول التالي:
جدول رقم  :12تطور التمويل باإلجارة يف بنك البالد من  5117إىل  5101الوحدة:
ألف ريال سعودي

املصدر :من إعداد األستاذين بناء على تقارير بنك البالد للسنوات -5112-5110
.5101

ثانيا -االستصناع.
 -0تعريفه :االستصناع هو عقد يشرتي به يف احلال شيء مما يصن
صنعا ،يلزم البائ بتقدمه مصنوعا مبواد من عنده ،بأوصاف خمصوصة
وبثمن حمدد . 17
ويعرف أيعضا على أنه "عقد على مبي يف الذمة ،يشرتط فيه العمل
10
على وجه خمصوص
مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق ( )087المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر
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فاالستصناع هو عقد من عقود التمويل اإلسالمي ،مبقتعضاه يتم
صن السل وفق الطلب ،مبواد من عند الصان بأوصاف معينة ،وبثمن
حمدد يدف حاال أو مؤجال أو على أقساط ،يف هذا العقد يسمى املشرتي
مستصنعا والبائ صانعا والشيء حمل العقد مستصنعا فيه ،والعوض
يسمى مثنا.
12
 -5شروطه :جيب يف عقد االستصناع توفري الشروط اآلتية:
 إن عقد االستصناع هو عقد وارد على العمل والعني يف الذمة،
ملزم للطرفني إذا توافرت فيه األركان والشروط احملددة مسبقا ،من
حيث املوصفات ومواعيد التسليم.
 بيان جنس املستصن ونوعه وقدره وأوصافه املطلوبة م حتديد
األجل.
 جيوز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة.
 جيوز أن يتعضمن عقد اإلستصناع شرطا جزائيا ،مبقتعضى ما اتفق
عليه العاقدان ،ما مل تكن هناك ظروف قاهرة.
 إن املادة األولية اليت يصن منها الشيء املستصن يقدمه الصان
البائ من عنده .
 إذا كان املتصن فيه خمالف للمواصفات فاملستصن املشرتي ليس
جمربا على أخذه وإذا كان موافقا للموصفات فيلزم املستصن بتسليم
املستصن فيه دفعا للعضرر الذي قد يلحق بالصان .
 -3التمويل باالستصناع يف البنوك اإلسالمية.
ميكن تطبيق التمويل بصيغة االستصناع يف البنوك اإلسالمية من
خالل الصور اآلتية:
أ -يف هده الصورة ميكن أن يكون البنك صانعا ،وذلك من خالل قيام
البنك اإلسالمي بصن ما حتتاج إليه املؤسسات ،بواسطة شركاته
ومصانعه اخلاصة ،بإنتاج املصنوعات باملوصفات اليت حتددها املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،بثمن معني إىل أجل معني . 75
ب -االستصناع املوازي :وهو أن يربم البنك عقد االستصناع
بصفته صانعا م مؤسسة ،تريد صنعة معينة فيجري العقد على ذلك،
للدراسات القانونية واالقتصادية
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ويتعاقد البنك م مؤسسة أخرى باعتبارها مستصنعا ،فيطلب منها
صناعة املطلوب باألوصاف نفسها  ، 70بسعر يقل عن السعر األول ،الذي
حدده البنك عندما كان صانعا ،حتى حيصل على ربح وكذلك احلال
بالنسبة لألجل ،يكون األجل يف العقد الثاني اقل من األجل يف العقد
األول ،حتى يتسنى للبنك تسليم املصنوع إىل املؤسسة الصغرية
واملتوسطة ،وهذه هي الصورة يف التطبيق العملي للبنوك اإلسالمية.
جـ -يف هذه الصورة يقوم البنك اإلسالمي بصفته مستصنعا بطلب
صناعة آالت أو بناء عقار أو غري ذالك ،مما حيتاج إليه السوق أو يكون عليه
طلب يف السوق من طرف مؤسسات صغرية ومتوسطة ،ثم بعد تسليمها
يقوم بتأجريها أو بيعها ملؤسسات صغرية ومتوسطة أخرى  ، 72وهذا ما
قامت به جمموعة "بنك النيلني للتنمية الصناعية" يف السودان يف سنة
 ،0222-0222حيث قامت هذه اجملموعة بتمويل الصناعات الصغرية
مثل معاصر الزيتون ومعامل الصابون من خالل إنشاء شركة تابعة
للمجموعة تقوم بدور املستصن عن طريق قيامها بطلب صناعة
معدات وآالت صناعية وفق صيغة االستصناع ليتم فيما بعد بيعها مراحبة
للمؤسسات الصغرية أو لألفراد . 72
إن التمويل باالستصناع للمؤسسات حيقق عدة مزايا سواء بالنسبة
للبنك أو للمؤسسة ،ولالقتصاد الوطين ،وذلك من خالل خلق التكامل
بني املؤسسات اليت تكون منتجاتها مكملة لبععضها البعض ،كما يساعد
اإلستصناع على معاجلة البطالة ،باإلضافة إىل ذلك يقعضي اإلستصناع
على ركود السل وحسن تصريفها ،حيث ال يتم صناعة سوى السل اليت
يتم طلبها أو يوجد طلب فعال عليها.
فعضال عن هذا ميكن للبنك اإلسالمي ،أن يقوم بإصدار صكوك
اإلستصناع ،لتوفري التمويل للمؤسسات وطرحها لالكتتاب يف السواق
املالي اإلسالمي ،واستخدام مداخيلها يف متويل هذه املؤسسات.
لكن وبالرغم املرونة الكبرية اليت يتميز بها هذا النوع من التمويل،
إال أن تطبيقه يف جل البنوك اإلسالمية مازال منخفعضا جدا ،فقد كانت
مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق ( )081المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر

د.يوسفات علي /أ.ع.الرحمـان ع.القـادر

واقع صيغ التمويـل التجارية اإلسالمية

قيمة التمويل بهذا األسلوب من طرف جمموعة الربكة املصرفية يف 01
سبتمرب 5112ما قيمته  770 ،02ألف دوالر أمريكي بعدما كانت متثل يف
 5110قيمة  222 ،00ألف دوالر أمريكي مسجلة زيادة بنسبة
 ، 71 %00،2ففي مصر مثال ميثل نسبة  %10من إمجالي التمويالت
املمنوحة ،وقد كانت نسبة التمويل بهذه الصيغة يف سنة 0251هـ للبنك
اإلسالمي للتنمية نسبة ، 77 %1101 ،ويرج هذا االخنفاض يف استعمال
هذا األسلوب التمويلي إىل كثرة املخاطر مثل عدم مقدرة الطرف اآلخر
على السداد أو عدم مقدرة الصان على تسليم الشيء املستصن يف
أجله ،وقلة العضمانات . 70
نفس الشيء نلمسه يف بنك الراجحي السعودي بهذه الصيغة حيت
إننا نالحظ يف اجلدول أسفله أن التمويل بصيغة االستصناع يف اخنفاض
مستمر من  5111إىل سنة  ،5112حيث مثلت يف هذه السنة نسبة
منخفعضة جدا بنسبة  %12،1من إمجالي متويالت البنك اليت تتمثل يف
متاجرة خزينة ومتاجرة شركات وبي بالتقسيط الذي سجل أعلى نسبة
مقارنة بالصيغ األخرى ثم املراحبة اليت سجلت نسبة منخفعضة كذلك يف
سنة  5112بنسبة  ،%12وملزيد من التوضيح نعرض اجلدول والشكل
التاليني:
جدول رقم  :17تطور التمويل بصيغة االستصناع يف بنك الراجحي من  5111إىل
. 5112
السنوات

2006

2007

2008

2009

قيمة التمويل باالستصناع(ألف
ريال سعودي)

2،164،153

1،630،014

1،290،412

901،282

املصدر :من إعداد األستاذين تقارير بنك الراجحي للسنوات 5112-5110-5117
شكل رقم  :12تطور التمويل بصيغة االستصناع يف بنك الراجحي.
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خامتـــة :
شهد التمويل االسالمي منوا كبريا يف السنوات األخرية ،وقد أثبت
صالبته ومرونته يف مواجهة آثار األزمة املالية العاملية األخرية ،حني
عرف تطورا حتى أثناء حدوث هذه األخرية ،وللعلم بأن من أهم الصيغ
اإلسالمية الرائدة يف جل البنوك االسالمية هي الصيغ التجارية وخاصة
صيغة بي املراحبة لآلمر بالشراء ،ويرج هذا إىل سهولة تطبيقها
ورحبيتها املعضمونة وقلة خماطرها ،فيما حظيت بقيت الصيغ األخرى
بنسب متفاوتة يف معظم البنوك االسالمية.
من أهم نتائج البحث:
 التزام صيغ التمويل اإلسالمي بالشريعة اإلسالمية السمحاء.
 تركيز البنوك اإلسالمية يف متويالتها على صيغ التمويل التجارية
واليت تتمثل يف املراحبة لألمر بالشراء ،بي السلم ،اإلجارة وعقد
االستصناع ،وقد سجلت املراحبة أعلى نسبة يف متويالت جل البنوك
اإلسالمية من إمجالي متويالتها فيما مل حتظ بقيت الصيغ باهتمام كبري
جدا ،وقد كانت نسب التمويل بها متفاوت من بنك ألخر.
 ابتعاد معظم البنوك اإلسالمية عن استخدام صيغ التمويل
القائمة على مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر ،م أنها تعترب من أهم
الصيغ اإلسالمية اليت تالئم طبيعة هذه البنوك وتساهم بشكل كبري يف
التنمية االقتصادية ،ألنها تساهم يف االقتصاد احلقيقي.
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 لقد عرف التمويل باملراحبة يف البنوك اإلسالمية أعلى نسبة
مقارنة بباقي الصيغ التمويلية األخرى ،حيث سجلت يف بعض البنوك
اإلسالمية نسبة  %ويف البعض األخر  ،%فهي تنحصر بني النسبتني
املذكورتني ،لكن لألسف أن التمويل بهذه الصيغة يشوبها بعض الشبهات
الحنراف بعض البنوك اإلسالمية عن شروط تطبيق هذه الصيغة واليت
تتمثل خصوصا يف شرط متلك السلعة قبل إمعضاء عقد بي املراحبة م
الزبون.
 إن التمويل ببي السلم واإلجارة واالستصناع ما زال منخفعضا
جدا بالرغم من أهميته يف متويل البنوك اإلسالمية ،لذا جيب على البنوك
اإلسالمية حماولة التقليل من استعمال املراحبة وتوجيه جهودها إىل تفعيل
الصيغ األخرى وهذا بتسهيل التمويل بهذه الصيغ ،ووضعها أمام
املؤسسات لسد احتياجاتها املالية حسبما يليب رغباتها.
اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)0
)5
)0

)6
)2
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 ابن منظور " ،لسان العرب " ،ج ،1دار املعارف ،بريوت ،ص.2011 سليمان ناصر" ،تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية"،ط ،1مجعية الرتاث ،غرداية ،5885 ،ص.32
 مهدي ميلود " ،دور التمويل اإلسالمي يف تفعيل عملية التنمية االقتصادية يفالدول النامية  -م الرتكيز على قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة" ،حبث
مقدم يف " :امللتقي الوطين حول املنظومة البنكية يف ظل التحوالت القانونية
واالقتصادية " ،بشار 52-52 ،أفريل  ،5111ص .17
 منذر قحف" ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي" ،الطبعة الثانية ،املعهداإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،5886 ،ص.15
 الصديق طلحة حممد رمحة" ،التمويل اإلسالمي يف السودان (التحديات ورؤىاملستقبل) " ،جملة املال واالقتصاد ،جملة دورية يصدرها بنك فيصل اإلسالمي
السوداني ،العدد  ،48ابريل  ،5888ص .36
 حممد إبراهيم أبو شادي " ،البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق " ،ط،1دار النهعضة العربية ،القاهرة ،سنة  ،5888ص.85
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 - )2حسام الدين فرفور " ،التمويل واستثمار األموال يف الشريعة " ،دمشق يومي
 13-15آذار  ،5882ص.11
 - )0عبد احلميد عبدالفتاح املغربي" ،اإلدارة اإلسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية"،
ط ،1املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية السعودية،
 ،5886ص ص.105-101
 - )2عبد الستار أبوغدة " ،العضوابط الشرعية للتمويل و الستثمار األموال " ،حبث
مقدم يف املؤمتر الثاني للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية بعنوان " :الصريفة
اإلسالمية .....صريفة استثمارية " ،دمشق  ،5117/0/ 00-05ص . 12
 - )18فارس أبو معمر " ،دور البنوك يف االستثمار يف فلسطني للفرتة -1888
 ،"5888جملة اجلامعة اإلسالمية ،اجمللد  ،18العدد ،1سنة ،5881ص.528
 - )11سليمان ناصر" ،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظل املتغريات
الدولية احلديثة" ،ط ،1مكتبة الريام ،اجلزائر ،5884 ،ص.128-120
 - )15حممد بن صاحل محدي " ،الغنم بالغرم واخلراج بالعضمان " ،تاريخ االطالع
 ،5888/88/16متوفر على الرابط التالي:
http://elhamiz.jeeran.com/ghanem.htm
 العضمان :هو االلتزام بالتعويض املالي عن ضرر بالغري
 - )13إدريس صاحل الشيخ فقيه " ،القواعد والعضوابط الفقهية يف نظرية العضمان
 دراسة فقهية حتليلية ،"-مذكرة ماجستري ،اجلامعة االردنية ،5884 ،ص.188
 - )16عائشة الشرقاوي املالقي " ،البنوك اإلسالمية بني الفقه والقانون والتطبيق
" ،الطبعة األوىل ،املركز الثقايف العربي ،الدار البيعضاء ،سنة  ،5888ص.42
 - )12الغريب ناصر " ،أصول املصرفية اإلسالمية وقعضايا التشغيل " ،دار ابو للو
للطباعة والنشر والتوزي  ،القاهرة ،سنة  ،1884ص.35
 - )14عادل عبد الفعضل عيد" ،الربح واخلسارة يف معامالت املصارف اإلسالمية-
دراسة مقارنة" ،الطبعة األوىل ،دار الفكر العربي اجلامعي ،اإلسكندرية،5882 ،
ص.382
17) The Australian Trade Commission (Austrade), “Islamic Finance “,
Australian government, austrad.gov.au, January 2010, p 09.
18) - Razi Fakih, " The growth of Islamic finance",HSBC Amanah, p 33.
19) Raja Teh Maimunah Raja Abdul Aziz, “ Islamic finance challenges
&opportunities “, deutsch bank access Asia conference
2010,singapor, may 12, 2010, p 04.
20) -Rodney Wilson, "The development of Islamic finance in the GCC",
Working Paper, Kuwait Programme on Development, Governance
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and Globalization in the Gulf States, the centre for the study of
global governance, may 2009, p03.

 مجال الدين زروق واخرون " ،أوضاع القطاع املصريف يف الدول العربية)51
وحتديات األزمة املالية العاملية " ،الطبعة األوىل ،صندوق النقد العربي ،سبتمرب
 ،5888ص .15
 )55فخري حسني عزي" ،صيغ متويل التنمية يف اإلسالم " ،ط ،5املعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،5885 ،ص .34
 )53مجال لعمارة " ،املصارف اإلسالمية " ،دار النبأ ،مطبعة اجلزائر،1884 ،
ص.185
 )56ملزيد من التفاصيل انظر " :املدونة الكربى " ،لإلمام مالك بن انس ،مرج
سابق ،ص  ،530وانظر عطية فياض " ،التطبيقات املصرفية لبي املراحبة يف
الفقه اإلسالمي" ،دار النشر للجامعات ،مصر ،1888 ،ص  .24-38و فادي حممد
الرفاعي" ،املصارف اإلسالمية" ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،5886 ،
ص ..130-132وانظر حمسن أمحد اخلصريي" ،البنوك اإلسالمية" ،ط ،3ايرتاك
للنشر والتوزي  ،القاهرة ،1888 ،ص ص.153-155
25) Mansour A. Al-Meaither, Chris J. Mitchell, " A Secure Electronic
Murabaha Transaction",16th Bled eCommerce Conference
eTransformation Bled, Slovenia, June 9 – 11, 2003, p663.

 )54حممود إبراهيم مصطفى اخلطيب " ،من صيغ االستثمار اإلسالمية املراحبة
الداخلية يف البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار" ،حبث مقدم يف املؤمتر
العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي جبامعة أم القرى ،مكة املكرمة خالل الفرتة
1654/6/54-53هـ املوافق 5882/4/3-2/31م ،مرج سابق ،ص.80
 )52امحد سليمان خصاونة " ،املصارف االسالمية مقررات جلنة بازل -حتديات
العوملة-اسرتاتيجية مواجهتها " ،ط ،1علم الكتاب احلديث للنشر والتوزي ،
اربد ،االردن ،5880 ،ص .28
 - )50قرار رقم  2/5 (61-68 :و )2/3بشأن الوفاء بالوعد واملراحبة لآلمر بالشراء،
جملة جمم الفقه االسالمي ،ع  ،2ج ،1800 ،5ص 223و.842
 - )58يونس املصري " ،بي املراحبة لآلمر بالشراء يف املصارف اإلسالمية " ،الطبعة
األوىل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1884 ،ص.18
)30
- Ridha Saadallah, " Financing Trade in an Islamic Economy",
First Edition, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, Saudi
Arabia, 1999, p21.

 )31انظر عبداحلميد حممود البعلي " ،االستثمار والرقابة الشرعية يف البنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية " ،الطبعة األوىل ،مكتبة وهبة ،القاهرة،1881 ،
للدراسات القانونية واالقتصادية
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ص .158-188وانظر د .الواثق عطا املنان حممد امحد " ،عقد املراحبة ضوابطه
الشرعية – صياغته املصرفية واحنرافاته التطبيقية " ،حبث مقدم يف املؤمتر العاملي
الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،5882/4/3-2/31 ،
ص ص..34-36
 )35امحد الصديق جربيل" ،دور بنك فيصل اإلسالمي السوداني يف متويل املؤسسات
الصغرية" ،امللتقى الدولي حول" :متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف الدول العربية" ،جامعة الشلف ،يومي  12و  10أفريل،5884
ص.281
33) Imran Ahmad, Sumera Baloch," Islamic Banking Bulletin",
State Bank of Pakistan, February 2007,p.°04.
 )36هو شركة مساهمة عامة حمدودة أردنية ،و ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع
إىلhttp://www.aibnk.com :
 )32تقرير بنك السودان املركزي لسنة .5888
 )34حممود إبراهيم مصطفى اخلطيب " ،من صيغ االستثمار اإلسالمية املراحبة
الداخلية يف البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار " ،مرج سابق ،ص .82
 )32التجاني عبد القادر امحد" ،السلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر" ،جملة
جامعة املالك عبد العزيز-االقتصاد اإلسالمي ،-م ،15العدد ،5888 ،1ص.25
 )30عثمان ابابكر امحد " ،جتربة البنوك السودانية يف التمويل الزراعي بصيغة السلم
" ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جده ،اململكة العربية السعودية1610 ،ﻫ،
ص.14
 )38انظر.حممد عبد احلليم عمر " ،اإلطار الشرعي واالقتصادي واحملاسيب لبي السلم
يف ضوء التطبيق املعاصر " ،الطبعة الثالثة ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
جدة ،اململكة العربية السعودية ،5886 ،ص ص.10-12
 )68علي أمحد السالوس " ،موسوعة القعضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد
اإلسالمي" ،ط ،2مكتبة دار القرءان ،مصر ،5885 ،ص.415
 )61حممد بن عبد اهلل الشباني " ،وقفات متأنية م  ..عمليات التمويل يف البنوك
اإلسالمية " ،جملة البيان ،السنة العاشرة ،العدد  ،81ربي األول 1614هـ /
أغسطس 1882م ،ص .12
 )65رحيم حسني و ميلود زنكري " ،إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية من
وجهة نظر رقابية" ،حبث مقدم يف امللتقى الدولي الثالث حول  ":إسرتاتيجية
إدارة املخاطر يف املؤسسات األفاق والتحديات " ،بالشلف ،يومي 54-52
نوفمرب ،5880ص.6
مجلة االجتهــــاد؛ معهد الحقـــــــــــــــــوق ( )075المركز الجامعي لتامنغست -الجزائر
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 )63هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية" ،السلم والسلم املوازي"،
املعيار الشرعي رقم( .)18
)44
- M.A. Mannan, " Understanding Islamic Finance: a study of
the securities market in an islamic framework", op.cit, p12.
 )62ملزيد من التفاصيل انظر :عثمان بابكر أمحد " ،جتربة البنوك السودانية يف
التمويل الزراعي بصيغة السلم " ،مرج سابق.
 )64هيفاء شفيق سليمان الدويكات " ،عقد السلم كأداة للتمويل يف املصارف
اإلسالمية " ،مذكرة ماجستري ،جامعة الريموك ،األردن ،5883 ،ص .42
 )62تقرير بنك السودان املركزي لسنة .5888
 )60امحد الشرباصي " ،املعجم االقتصادي اإلسالمي " ،دار اجليل ،1801 ،ص .12
 )68عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان" ،عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل
اإلسالمي " ،الطبعة الثانية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة
العربية السعودية ،5888 ،ص.55
 )28علي حميي الدين القره داعي " ،اإلجارة على مناف األشخاص " ،حبث مقدم
للدورة الثامنة عشر للمجلس ،مرج سابق ،ص.86
 )21حممد عبد العزيز حسن زيد " ،اإلجارة بني الفقه اإلسالمي والتطبيق
املعاصر" ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة ،1884 ،ص.12
52) - )( Maulana Taqi Usmani, “ IJARAH”, www.accountancy.com.pk,
20-11-2009.

 )23شودار محزة" ،عالقة بنوك املشاركة بالبنوك املركزية يف ظل النظم الرقابية
النقدية التقليدية" ،مذكرة ماجستري ،جامعة سطيف ،5882-5884 ،ص.150
 )26صادق راشد حسني الشمري" ،أساسيات الصناعات املصرفية اإلسالمية،
أنشطتها ،التطلعات املستقبلية" ،دار اليازوري العلمية للتوزي والنشر ،عمان،
األردن ،5880 ،ص.25
 )22يوسف عاشور " ،مقدمة يف إدارة املصارف املالية اإلسالمية " ،مطبعة
الرنتيسي ،غزة ،5885 ،ص.535
)56
Monzer Kahf and Tariqullah Khan, "Principles of Islamic
Financing: a Survey", Islamic Research and Training Institute,
Jeddah, Arabia Saudi, 1409H, p 27.
 )22عبداحلق محيش " ،ضوابط وأحكام إجارة اخلدمات املقدمة من املؤسسات
املالية اإلسالمية " ،حبث مقدم إىل" :مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواق
واملأمول" ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي ،من 31ماي إىل 83
جوان  ،5888ص .54
للدراسات القانونية واالقتصادية
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 )20جاك احلكيم " ،العقود الشائعة واملسماة " ،دار الفكر ،لبنان ،1808 ،ص.518
 )28علي أبو الفتوح احد شتا " ،احملاسبة عن عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك يف
املصارف اإلسالمية من منظور إسالمي " ،ط ،1املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،5883 ،ص.58
 )48اإلجارة املنتهية بالبي بثمن رمزي :وهي أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة،
يُمكّن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة
لإلجارة ،على أن يكون للمستأجر احلق يف متلك العني املؤجرة يف نهاية مدة
اإلجارة مقابل مبلغ رمزي.
 )41اإلجارة املقرونة بوعد اهلبه :وهي أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ،يُمكّن
املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة،
على أن املؤجر يعد املستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى املستأجر بسداد األقساط
اإلجيارية يف املدة احملددة – بهبة العني املؤجرة يف نهاية العقد على املستأجر
 )45هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية " ،اإلجارة واإلجارة
املنتهية بالتمليك " ،املعيار الشرعي رقم  ،88ص.123
 )43ادم نوح معابدة القعضاة " ،العمل املصريف اإلسالمي بني قرارات اجملام الفقهية
والقوانني السارية "اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ظل قانون التأجري التمويلي
األردني منوذجا " ،حبث مقدم اىل" :مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواق واملأمول"،
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي ،من  31ماي إىل  83جوان ،5888
ص .12
 )46هشام خالد " ،البنوك اإلسالمية الدولية وعقودها م إشارة خاصة لنظام
التأجري التمويلي" ،ط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،5882 ،ص.45 -61
 )42ملزيد من التفاصيل انظر منذر قحف " ،سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة "،
ط ،5املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية السعودية،
 .5888وانظر كذلك لنفس املؤلف " بي سندات اإلجارة وإعادة بيعها( بديل
إسالمي خلصم األوراق التجارية) " ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة،
سبتمرب  .1880وانظر أيعضا لنفس املؤلف " اإلجارة املنتهية بالتمليك وصكوك
األعيان املؤجرة" ،حبث قدم يف دورة جمم الفقه اإلسالمي الدولي الثانية عشر
املنعقدة يف الرياض من  51إىل  52سبتمرب .5888
 )11بنك البالد ،شركة سعودية مساهمة ،تأسست مبوجب املرسوم امللكي  /20م
بتاريخ 0252/2/50هـ  2نوفمرب 5112م) برأس مال  0مليار ريال سعودي.
املقر الرئيسي مدينة الرياض ،فيما خيص املنتجات واخلدمات املقدمة :يقوم بنك
البالد بتصميم املنتجات واخلدمات اليت يقدمها مبا يتناسب م قطاعات العمالء
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املستهدفة .وسوف يقدم البنك التمويل والودائ واملنتجات االستثمارية والعمليات
مثل الوساطة والتحويالت مبا يليب طلب قطاعات عمالئه املستهدفة وملزيد من
املعلومات ميكنك الدخول إلحدى اخلدمات التالية :خدمات االفراد والشركات.
 - )42مصطفى امحد الزرقا" ،عقد اإلستصناع ومدى أهميته يف االستثمارات
اإلسالمية املعاصرة " ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية
السعودية 1658 ،ﻫ ،ص.58
 - )40حممد رأفت سعيد " ،عقد االستصناع وعالقته بالعقود اجلائزة " ،ط ،1دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزي  ،املنصورة ،5885 ،ص.11
 - )48جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،م ،1885 ،3من جملس
جمم الفقه اإلسالمي قرارات ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف مؤمتره الساب املنعقد يف
جدة يف 16-8ماي  1885بشان عقد اإلستصناع قرار رقم  ،2/3/44ص.0-2
 - )28مصطفى امحد الزرقا" ،عقد اإلستصناع ومدى أهميته يف االستثمارات
اإلسالمية املعاصرة" ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية
السعودية1658 ،ﻫ ،ص.51
 - )21شوقي امحد دنيا " ،اجلعالة و اإلستصناع حتليل فقهي واقتصادي " ،الطبعة
الثالثة ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جده ،اململكة العربية السعودية،
 ،5883ص.32
 - )25نفس املرج  ،ص .62وانظر وائل عربيات" ،املصارف اإلسالمية واملؤسسات
االقتصادية" ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزي  ،األردن ،5884 ،ص.104
 - )23اشرف حممد دواية " ،متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة باإلستصناع"،
ورقة علمية وعملية مقدمة ملركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي،
جامعة األزهر ،5886 ،ص.2-6
 - )26اشرف حممد دواية ،مرج سابق ،ص .2وائل عريبات ،مرج سابق ،ص.104
 - )22عثمان بابكر امحد " ،متويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل اإلسالمي،
جتربة بعض املصارف اإلسالمية " ،ط ،5املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
جدة ،اململكة العربية السعودية ،5886 ،ص.62
 - )24جمموعة الربكة املصرفية ،القوائم املالية املرحلية املوحدة املختصرة،
38سبتمرب .5888
 - )22التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية لسنة 1654هـ ،ص.103
 - )20طارق اهلل خان وحبيب أمحد " ،إدارة املخاطر حتليل قعضايا يف الصناعة املالية
اإلسالمية " ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة ،اململكة العربية
السعودية ،5883 ،ص.48
للدراسات القانونية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
مجلة االجته

()076

سداسية محكّمة/ع( –)04جانفي

2042

