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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

      شهد الثلث األخير من القرن العشرين بعثا جديدا لالقتصاد اإلسالمي على مختلف 
المصرفية "المستويات النظرية والتطبيقية، وكان من أبرز مظاهر هذا البعث ظهور 

تشارا وتأثيرا، ؛ التي نمت وتطورت مؤسساتها خالل هذه الفترة كما وحجما وان"اإلسالمية
تشكل رقما مهما في " صناعة مالية"فبعد بدايات متواضعة ونماذج محدودة تطورت إلى 

اقتصاديات العديد من البلدان، واتسع نشاطها ليشمل كل القارات، وحازت بذلك على 
  .االهتمام واالعتراف في المحافل االقتصادية العالمية

مة فكرية وتشريعية متكاملة مستمدة من    وقد قامت المصرفية اإلسالمية على منظو
مباديء الشريعة اإلسالمية؛ التي تحظر الفائدة الربوية وتستبعدها من جميع أنواع 
التعاقدات والمعامالت المالية، وما يستتبع ذلك من إيجاد واستحداث صيغ وأدوات مالية 

  .بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
: خبراء في العمل المصرفي اإلسالمي إلى فقه المعامالت المالية   وقد رجع العلماء وال

بحثا ودراسة واجتهادا وتطويرا؛ فكان عملهم هذا بمثابة اإلحياء لهذا القسم الثري من الفقه 
اإلسالمي، وأثمر ذلك تطوير واستحداثَ تشكيلٍة واسعة من الصيغ واألدوات المالية 

سالمية؛ فتعرفنا بذلك على المشاركة والمضاربة والمصرفية التي تختص بها المصرفية اإل
واإلجارة والمرابحة؛ وغير ذلك من الصيغ التي تقوم بصورة عامة على المشاركة وتقاسم 

؛ كبديل عن آليات سعر "الغنم بالغرم"المخاطر بين أطراف العملية االستثمارية وفق مبدأ 
  .الفائدة الربوية

 في تطويرها يلمصرفي اإلسالمي دور أساس   ومن هذه الصيغ التي كان للعمل ا
عقد االستصناع الذي يعد أحد األساليب التمويلية واالستثمارية المتميزة : وبعثها من جديد

  .في االقتصاد اإلسالمي
 وهذا البحث محاولة لدراسة هذا العقد الهام في إطاره الشرعي واالقتصادي، وإبراز 

 خالل التطرق إلى تجربة البنك نتطبيقات المعاصرة مأهميته التمويلية واالستثمارية في ال
  .اإلسالمي للتنمية في توظيف هذه الصيغة في عملياته التمويلية
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  : أهمية الموضوع

  :تتمثل أهمية الموضوع فيما يلي
 إن دراسة عقد االستصناع ضرورية لكل باحث في االقتصاد :األهمية النظرية -1

" عن سائر العقود، فقد جمع هذا العقد اإلسالمي؛ لما يتميز به من خصوصية 
خاصية بيع السلم في جواز وروده على مبيع معدوم حين العقد :بين خاصيتين

سيصنع فيما بعد، وخاصية البيع المطلق العادي في جواز كون الثمن فيه 
   .1"ائتمانيا، ال يجب تعجيله كما في السلم

الجتماعية واالقتصادية إلى نشأة  أدى التطور الهائل في الحياة ا:األهمية العملية -2
العديد من الصناعات واالبتكارات التي تخدم اإلنسان فردا ومجتمعا في مختلف 

في الصناعة والزراعة والطب والهندسة : المجاالت والحقول الحياتية
الخ، ولالستفادة من هذا التطور الكبير الذي نشهده في حياتنا ...واإلسكان

 قطاعات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات لتأمين المعاصرة؛ البد من تطوير
احتياجات المنتجين والمستهلكين بأقل التكاليف، وهنا تبرز أهمية االستصناع في 
مواكبة وتدعيم هذا التطور الهائل والنمو الكبير في المياديين الصناعية 
والتكنولوجية، فهو يتيح للمستثمر دخول مجاالت االستثمار بقوة من خالل عقد 
االستصناع، وهوما يسمح أيضا للمصارف اإلسالمية من دخول مجاالت 

 توظف من خاللها ودائعها - ما كانت لتدخلها بالصيغ األخرى-استثمارية هامة
البنك وفوائضها، واتسعت أهمية االستصناع في هذا العصر عندما وظفه 

ديد من  في تمويل التنمية في الدول اإلسالمية بإنجاز العاإلسالمي للتنمية
مشاريع البنية األساسية كالطرق والسدود والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء 

 .الخ...والمياه ومرافق التعليم والصحة

وهو :     وتأكيدا ألهمية عقد االستصناع نشير إلى أحد مشتقاته التمويلية
 التي تمثل نموذجا لألدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة و  االستصناعكصكو

  .لبنة أساسية ألسواق المال اإلسالمية
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  : أسباب اختيار الموضوع

  :    هناك عدد من األسباب والدوافع التي دعتني الختيار هذا الموضوع؛ تتمثل فيما يلي
قلة األبحاث والدراسات التي تناولت بصورة وافية عقد االستصناع في إطاره  -1

  .االقتصادي
مار والتمويل اإلسالمية عموما؛ إبرازتميزوكفاءة صيغ وأساليب االستث -2

 .واالستصناع على وجه الخصوص

المساهمة في الجهود العلمية المتعلقة بإحياء فقه المعامالت، وإعماله في الواقع  -3
 .المعاصر

المشاركة في عملية بعث االقتصاد اإلسالمي بحثا وتأصيال، وإبرازا لمكانته  -4
رة التخلف والتبعية للمناهج ودوره في نهضة األمة وتقدمها، وتحريرها من دائ

 .        الوافدة

  

  :إشكالية البحث

      تعتبر قضايا االستثمار والتمويل من أهم مجاالت االختالف التي تميز االقتصاد 
اإلسالمي عن االقتصاد الوضعي، فاالقتصاد اإلسالمي يقوم على آلية المشاركة وتقاسم 

الفوائد المسبقة، ولتجسيد ذلك في الواقع ، ويرفض آلية "مبدأ الغنم بالغرم"المخاطر
االقتصادي لألمة، اجتهد الباحثون في االقتصاد اإلسالمي في تطوير صيغ استثمارية 
وتمويلية فعالة انطالقا من العقود الفقهية وتطبيقاتها في التجربة الحضارية 

لية عقد االستصناع المطبق حاليا في المؤسسات الما: ولعل من أهمها..اإلسالمية
  .والمصرفية اإلسالمية

    ونظرا لآلثار السلبية المترتبة عن التمويل المرتبط بنظام الفوائد المسبقة المضمونة 
وارتفاع تكاليفه، وحاجة االقتصاد الوطني لصيغ تمويلية واستثمارية تقوم على المشاركة 

ية أسلوب التقاول بين األطراف المتفاعلة في الحياة االقتصادية، فإن الضرورة ملحة لترق
وهذا يدفعنا إلى طرح السؤال ..المرتبط بعقد االستصناع وتطبيقاته في المجال االقتصادي

  :التالي
 هل لعقد االستصناع أهمية ودور في تطوير أدوات التمويل وتنمية أشكال -    

  االستثمار في االقتصاديات المعاصرة ؟



.  + 
. 

  :ة الجزئية منها      ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئل
  

  ما هو عقد االستصناع ؟ وفيما تتمثل أهميته ؟ وما هي أهم مشتقاته التمويلية ؟ -
 ما هي الميادين الجديدة المناسبة الستثماراته في التجارب المعاصرة ؟ -

كيف يمكن االستفادة من صيغ التمويل وأساليب االستثمار القائمة على االستصناع  -
 بية واإلسالمية ؟في اقتصاديات البلدان العر

 ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه االستصناع في تحقيق التنمية االقتصادية ؟  -

  

  :فرضيات البحث

  :   تتمثل فرضيات البحث فيما يلي
  . عقد االستصناع صيغة تمويلية تحل مشكلة التمويل للعديد من القطاعات االقتصادية-1
يل وتكثيف التعامل باالستصناع آثارا إيجابية على اقتصاديات  يمكن أن يحقق تفع-2

  .البلدان العربية واإلسالمية
                                                       

   

  :منهج البحث 

     تم االعتماد في إعداد هذا البحث على ثالثة مناهج أساسية تتناسب مع طبيعة البحث، 
  :وتتمثل فيما يلي

 وقد تم توظيفه في هذا البحث من أجل تجميع الحقائق :المنهج الوصفي التحليلي -1
والمعلومات المتعلقة بموضوع االستصناع وتحليلها وتبويبها؛ للوصول إلى معرفة دقيقة 

  .وتفصيلية عن هذا الموضوع، وفهم أفضل له
 صاعد من الجزء يستند هذا المنهج البحثي إلى الواقع، كاستدالل:  المنهج االستقرائي-2

إلى الكل، أو من الخاص إلى العام، وفي هذا المنهج يبدأ الباحث بمالحظة الجزئيات 
ليستمد منها القوانين أو النظريات؛ من خالل االنتقال بنتائج اختبار حاالت محددة من 
حاالت الواقع الالنهائية؛ إلى تعميم هذه النتائج إلى شتى الحاالت التي تنتمي إلى نفس 

  .1نوعال
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    وقد تم اعتماد هذا المنهج في هذا البحث من خالل تتبع ومالحظة عدد كبير من 
النماذج لتوظيف االستصناع في التجارب المعاصرة؛ الستخالص النتائج والدروس 

  .المتعلقة بذلك
ومن أجل ربط الجوانب النظرية للبحث بالواقع العملي بصورة :  منهج دراسة الحالة-3

راسة جانب من تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في التمويل باالستصناع؛ أوضح، قمت بد
وذلك بتجميع وتحليل المعلومات والبيانات الخاصة بهذا الموضوع، استنادا إلى الوثائق 

  .والتقارير الصادرة عن البنك
  

  :الدراسات السابقة

األحناف -    اهتم الفقه اإلسالمي بموضوع االستصناع، ودرسه فقهاؤنا القدامى
  . في فقه المعامالت الماليةه دراسة مستفيضة في معظم ما كتبو-خصوصا

  :  وبالنسبة للكتابات المعاصرة نجد عددا من الدراسات الهامة منها
 :اإلسكندرية. االستصناع في الفقه اإلسالميدعقكاسب عبد الكريم بدران،  -1

  ). دت(دار الدعوة
 دى أهميته في االستثماراتعقد االستصناع وم  مصطفى أحمد الزرقاء، -2

- 1416(المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،:جدة.اإلسالمية المعاصرة
1995.( 

بحث شرعي وقانوني –االستصناع والمشروع الصناعيأحمد عبد الرحمن الزرقا، -3   
  ).2001-1422(دارالنهضة العربية: القاهرة. - مقارن

  
يها الدراسة الفقهية؛ ولم تهتم بالجوانب       وكل الدراسات والبحوث السابقة غلبت عل

  .االقتصادية لموضوع االستصناع
واحدة :    ومن الدراسات التي اهتمت باالستصناع في إطاره االقتصادي نذكر اثنتين

  :باإلنجليزية؛ واألخرى بالعربية، وهما
in ) contract manufacturing(Istisna , Bashir Muhammad Al Amin-Muhammad Al-1

.2001-1421Noordeen .AS: Kuala Lumpur. Islamic Banking and Finance 
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 مع تطبيقعقد االستصناع في الفقه اإلسالمي بين النظرية والأحمد جابر بدران، -2 
بنك الكويت :الكويت.عرض تجارب ونماذج لعقد االستصناع في البنوك اإلسالمية

  .2003الصناعي، مارس
    هذه أهم البحوث والدراسات التي اطلعت عليها في موضوع االستصناع، وهي قليلة 
مقارنة بما كتب عن المرابحة على سبيل المثال، وقد عملت في بحثي هذا على أن استكمل 

د من سبقني من الباحثين في دراسة عقد االستصناع مع التركيز بصورة أكبر على جهو
  .جوانبه االقتصادية

  

  

  :خطة البحث

      تتوزع هذه الدراسة لموضوع االستصناع وتطبيقاته المعاصرة على أربعة فصول 
  :وخاتمة على النحو التالي

باستعراض أهم المباديء " مدخل للتعريف بعقد االستصناع"     يهتم الفصل األول 
واألحكام الفقهية التي تتعلق بعقد االستصناع من المفهوم والمشروعية إلى األركان 
والشروط واآلثار، مع اإلشارة إلى بعض المسائل الهامة كتطبيق نظرية الظروف 

  .الطارئة، والشرط الجزائي، واشتراط الصانع البراءة في عقود االستصناع
في مفهوم وخصائص " الوظيفة التمويلية لعقد االستصناع"ثاني      ويبحث الفصل ال

التمويل اإلسالمي، لينتقل إلى توظيف االستصناع في المصارف والمؤسسات المالية 
من حيث أساليب هذا التوظيف وضوابطه ومخاطره ومزاياه مقارنة بالصيغ : اإلسالمية

جديد في مجال التمويل األخرى، مع تناول موضوع صكوك االستصناع هذا المنتج ال
  .اإلسالمي

الوظيفة االستثمارية لعقد االستصناع ودوره في التنمية "      ويتعرض الفصل الثالث 

إلى بيان مفهوم االستثمار وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي، مع استعراض " االقتصادية
ذلك إلى أهم مجاالت تطبيق االستصناع في األنشطة االقتصادية المعاصرة؛ لنصل بعد 

  .دور االستصناع في التنمية االقتصادية



 ح  .
. 

" تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في التمويل باالستصناع"      ويتناول الفصل الرابع 

 وتحليل تجربته في توظيف ةالتعريف بالبنك وهياكله وأنشطته، مع التركيز على دراس
 ونستكمل هذا الفصل بتقييم االستصناع في عمليات تمويل التنمية في البلدان اإلسالمية،

  .إجمالي لهذه التجربة
     وتضمنت الخاتمة ملخصا ألهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث، مع اإلشارة إلى 
عدد من االقتراحات التي تخدم بعض الجوانب النظرية والعملية التي تناولتها هذه 

  .الدراسة
يع من وسع وطاقة؛ فإن كنت قد وفقت      وبعد فهذا جهد متواضع بذلت فيه ما أستط

فهذا فضل من اهللا تعالى وكرم منه سبحانه وتوفيق، وإن كان غير ذلك فمن نفسي 
وضعفي وقلة علمي، واَهللا أسأل أن يتقبل هذا العمل المتواضع، وأن يجعله خالصا لوجهه 

 رب الكريم، وأن يثيب عني كل من أعانني و شد أزري إلنجاز هذا البحث، والحمد هللا
  .  العالمين
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  :تمهيد
      أولت الشريعة اإلسالمية عناية كبرى بالصناعة واالستصناع، وأعلت من شأن 
العمل واالحتراف لكسب الرزق فجاءت نصوص القرآن والسنة لتبرز أهمية الصناعة في 

$:  سبحانه وتعالىحياة األمة؛ فهذه سورة قرآنية سميت بسورة الحديد يقول فيها uΖø9 t“Ρr& uρ� 

y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠÏù Ó ù̈' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9  �  -فهذه إشارة إلى أهمية هذا -25سورة احلديد، اآلية 

 يجعل من العمل �المعدن في حياة البشر في أحوال السلم والحرب، ورسول اهللا 
د طعاما قط خيرا من أن يأكل ما أكل أح« : الصناعي الحرفي في أعلى المراتب فيقول

  . 1»من عمل يده، وإن نبي اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده

وعلى هذا األساس فقد اهتم التشريع اإلسالمي منذ عهوده المبكرة ببيان وتوضيح 
المبادئ واألحكام التي تنظم المعامالت والعقود التي يتعامل بها الناس في مجاالت الحياة 

في التجارة والزراعة والصناعة، ولهذا اهتم فقهاؤنا العظام منذ بداية : صادية المختلفةاالقت
القرن الثاني الهجري بدراسة عقد االستصناع كعقد مستقل باسمه وبأحكامه وكان ذلك 
بفضل جهود اإلمام أبي حنيفة النعمان وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومن سار 

ذين نظموا عقد االستصناع وبينوا أحكامه وشروطه ومسائله، على دربهم من الفقهاء ال
وهكذا برز هذا العقد الهام في التشريع اإلسالمي، وتوالت الدراسات واألبحاث فيه من 
عصر أبي حنيفة مرورا بمجلة األحكام العدلية في أيام الدولة العثمانية وصوال إلى العصر 

  .الحديث
ا العقد وأهم أحكامه في الفقه اإلسالمي مع وفي هذا الفصل سأحاول التعريف بهذ

  .اإلشارة إلى موقف القوانين الوضعية من بعض المسائل المتطرق إليها
  :وستتم دراسة ما سبق ذكره قي ثالثة مباحث على النحو التالي

  .مفهوم االستصناع وتكييفه الفقهي ومشروعيته: المبحث األول -
 .وطه وأنواعه وآثارهأركان عقد االستصناع وشر: المبحث الثاني -

  .مسائل تتعلق بعقد االستصناع: المبحث الثالث -

                                                 
  ).2072، ر&%80 ص، 02ج.  ا����ع، ��ب آ�� ا���� و���� ���
بآ��(،  روا
 ا����ري-  1
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  املبحث األول

  مفهوم االستصناع وتكييفه الفقهي ومشروعيته

  
         سنتناول في هذا المبحث المطالب األساسية التالية

  .مفهوم االستصناع:   المطلب األول    
  .التكييف الفقهي لالستصناع:       المطلب الثاني
  .حكم االستصناع:       المطلب الثالث

  
  مفهوم االستصناع: المطلب األول

         االستصناع يقتضي التمييز بين التعريف اللغوي والتعريف الفقهي          تحديد مفهوم   إن 
  .والتعريف القانوني والتعريف االقتصادي، كما هو مبين في الفقرات الالحقة

طلب   :  أي" استصنع"اع مصدر من االستصن:  التعريف اللغوي لالستصناع -1
طلب منه أن : دعا إلى صنعه، واستصنع فالنًا كذا: الصنعة، واستصنع الشيء
  .أمر أن يصنع له: يصنعه له، واصطنع خاتما

عِمله، ومنه قوله : وأصل الكلمة من صنع يصنعه صنعا وصنعا بالفتح والضم أي
%ì÷Ψß¹� «!$# ü“Ï: تعالى ©!$# z s)ø?r& ¨≅ä. > ó x« 4 � -والصناعة ككتابة حرفة الصانع، -88 سورة النمل اآلية 

  .وعمله الصنعة
حرفة : العمل، والصناعة: طلب الصنع، والصنع: فاالستصناع في اللغة

  .1الصانع
عقد على مبيع في : "االستصناع عند الفقهاء هو :  التعريف الفقهي لالستصناع-2

معاصرين هذا التعريف وأضاف إليه قيدا وجيها وأخذ أحد ال. 2"الذمة شُرط فيه العمل

                                                 
  .209- 208، ص 8، م )1968 – 1388(���وت، دار �7در ودار ���وت :  ���ن ا���ب 123�ر ا0/�+.-،   ���ل ا��+* ا�*-  1
  .60- 59، ص3ج) د ت(ا�.�ه�ة، ا��A��B ا���/�.�A : ا�����س ا����   3@� ا��+* ا�?��وز=��دي،-   
�* ا�H+�ت و=�Gون،-   I ��Iوأ K?LM3 %إ��اه�  �2�ل، ا��A��B اA�3RS0 ) :  ���.�ه�ةQ�@3 ا��AP ا�A���O(، ا����� ا�����S1، ج)د ت(ا ،

  .525ص
�د ا�U�S�B-،�* أ�� �R� �Bء ا��+*-  2O���� ا���ا��  3�� ���د، :  V�.XW وV��OW."!ا�� ا� ���� ���ض و��دل أ��I ��� ا��� ��X3 -��

   . 84 ص6م، ج1997-هـ1418دار ا���B ا�A���O ،:  ���وت
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عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه : "فأصبح التعريف على الشكل التالي
، ولتوضيح هذا المفهوم الفقهي لالستصناع نأتي بتعريف الدكتور حسين حامد 1"مخصوص

ى بيع سلعة عقد بين بائع يسمى الصانع ومشتر يسمى المستصنع عل: "حسان وهو
موصوفة في الذمة يصنعها البائع بمادة من عنده في مقابل ثمن حال أو مؤجل أو على 

  2"أقساط
  : من التعريفات السابقة تتجلى بعض الخصائص العامة لالستصناع وهي

  .صانع ومستصنع وشيء مصنوع وثمن:  االستصناع يقوم على-أ 
، فالبد من  توافر )مستصنع(شتر وم) صانع( االستصناع عقد أي اتفاق بين بائع -ب 

 ).العادي(شروط البيع المطلق 

بل هو شيء معدوم يلتزم البائع ) الصانع( المبيع ليس موجودا في ملك البائع -ج 
 ".مبيع في الذمة: "بتصنيعه وإيجاده في المستقبل وهذا معنى قول الفقهاء

فإذا كانت من المستصنع المادة الخام لألشياء المطلوب صناعتها يحضرها الصانع،  -د
 .يكون العقد إجارة

 الذي 3 االستصناع بيع لعين في الذمة مع شرط العمل، وبذلك يتميز عن السلم-ه 
  .يكون فيه المبيع أيضا موصوفا في الذمة من غير أن يشترط فيه العمل

ال يشترط في االستصناع قبض الثمن في المجلس كما هو الحال في السلم؛ بل   - و
أجيله كله أو تقسيطه؛ أخذا بالقاعدة العامة في الوفاء بالعوض في عقود يمكن ت

 .المعاوضات المالية

 الشيء المطلوب صناعته ينبغي ضبط مواصفاته بما يكفي ليصير معلوما سالما -ز 
 .من الجهالة والغرر المفضيان إلى الخالف والنزاع

 تدخلها  في المواد التي ال االستصناع يجري في المواد التي تُصنع، وال يتحقق-ح  

 الصناعة غالبا، كالسلع الزراعية من حبوب وخضر وفواكه إذا بقيت على حالتها

 .الطبيعية
 

                                                 
� ا�&�% ا$�#��ان،  آ��S ��� ا��B+% ��ر-  1�  .59، ص)د ت(دار ا����ة، : ا�2BS0ر+A. *�! ا(�) ��ع 
��ن، -  2I �3�I *��I %+,���3�&Q�@3 Q /.^�ء ا�[�+�B+�3\� AO 66ص . ا(�)�1�ر ا$�#�� و.�ق  K�� ر�]23 _X�  ،  

www.amjaonline.com/arabic/prodeuct.asp?maindiD=8558id=278,(2-02-2007) 
3.��ض /- b�@3 ا�O.�: /- اRL7aح ا�?.^-ّ�+�ا� -  3 *�c� ��d3 A3eف /- ا��7�3 K�� �.� ��+g، د��� .(هBا�،-�+�Bا� �+���g ا���

،A+د�M�&aا A�^.?ت ا��X�LM171، ص1992- 1412ا��.(  
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اعتبر التقنين المدني الجزائري التعاقد على :   التعربف القانوني لالستصناع-3
د  من عقود المقاولة التي ذكرها في باب العقو-الذي هو حقيقة االستصناع–صنع شيء 

عقد يتعهد بمقتضاه أحد : "... بأنها549الواردة على العمل، فعرف المقاولة في المادة 
، وجاء في 1"المتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر

يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب على أن يقدم : " بأنه550المادة 
مادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد رب العمل ال

  . 2"المقاول بتقديم المادة والعمل معا
  : فقد ميز التقنين المدني بين صورتين للمقاولة

أن يقدم المقاول العمل والمادة معا وهذا ينطبق على عقد : الصورة األولى -
  .االستصناع في مفهومه الفقهي

أن يقدم المقاول العمل فقط على أن يقدم رب العمل مادة : ثانيةالصورة ال -
 الذي بين الفقه 3الصنع من عنده فيكون المقاول هنا أجيرا مشتركا

 .اإلسالمي أحكامه وشروطه

وقد سارت معظم القوانين العربية على إدراج عقد االستصناع ضمن عقد المقاولة، 
:  بأنه865لذي أفرده بالذكر، وعرفه في المادة إال ما كان من القانون المدني العراقي ا

  .4"العقد الذي وقع على صنع شيء معين، ويتعهد المقاول فيه بتقديم العمل والمادة معا"
ونستخلص مما سبق أن هناك توافقا بين تعريف االستصناع في الفقه اإلسالمي 

فإن حقيقته التي وتعريفه في القانون الوضعي، فحتى وإن لم يذكر االستصناع باالسم 
نص عليها الفقه اإلسالمي تنطبق على ما جاء في القانون في موضوع عقد المقاولة، 

  .والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني
يمكن تعريف االستصناع اقتصاديا بأنه صيغة :  التعريف االقتصادي لالستصناع -4

 ما قبل التسليم، أو مرحلة اإلنتاج، أي بمعنى من صيغ تمويل إنتاج السلع في مرحلة
فهو أسلوب تتمكن من خالله المؤسسات الصناعية أو ، 5تمويل عملية إنتاج السلعة ذاتها

                                                 
�A3، أ�3 ر&% -  1BXا� AS�hر ،A��O]ا� A�iا��+�.�ا A+�hاH@ا� A+ر� ، 1975 . 9 . 26 هـ ا���ا/V �ـ 1395  ر�k3ن d3 20رخ /- 58- 75 ا�@�^

،-Uن ا����U�.ا� *�k�+د�� ، A��Sدرة �ـ 78ا�@�+�ة ا���Mن 24، ا��k3ـ1395ر� V/ا�    .990م ،ص09-1975 - 30
 ا��
2  -��?U Qا���� .  
��\�� ��O3 ��O* :ا��67 ا���)�ك -  3+ُ *3 �
 دون W.���، وه� �bB ا���m ا���ص وه��Pو� ��d��� ��O+ يeا� �د��� .(���ة A2�O3 ه

  .)10ا���X�LMت ا�?.^�A ا�M�&aد+V��S Q��3 ،A، ص 
  .R.U 75 �* آ��S ��� ا��B+% ��ران، V��S Q��3، ص-  4
�* ا�.��Xوي، -  5Iب * �ي�: ��3�&Q إRSم أون a+*.  ا(�) ��ع �&>�م ��+�!ي  K�� ر�]23                                     . 

 www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa2-4-00/morajaat.asp - 70k (12-06-2006).  
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المقاوالت من بيع وتسويق مستقبلي لمصنوعاتها وخدماتها التي تعاقدت على توريدها أو 
تأمين الحصول على سلع توفيرها لعمالئها، وبالمقابل فإن المؤسسة المشترية تضمن 

ة صناعأم غير منمطة كإنجاز مبنى أو) متماثلة الوحدات(مطة نَمصنوعة سواء أكانت م 
آلة بأوصاف معينة وفي آجال محددة، وبما أنه ال يشترط في االستصناع الدفع المسبق 

 كان للثمن فهو بذلك صالح لتمويل البائع إذا كان الدفع قبل التسليم ولتمويل المشتري إذا
   .1الدفع بعد التسليم

  
  التكييف الفقهي لالستصناع: المطلب الثاني 

  :لقد تنوعت اآلراء الفقهية المتعلقة بتكييف االستصناع؛ ومن أهمها نذكر
وقد نسب هذا القول إلى عدد من فقهاء األحناف :3اوليس عقد2االستصناع وعد-1

االستصناع مواعدة، وإنما  "..:فقد جاء في المبسوط للسرخسي نقال عن بعض الفقهاء أن
  .4"ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء به مفروغا منه

أنه إذا اعتبرنا االستصناع :  واألثر المترتب على كون االستصناع وعدا أوعقدا
عقدا فاألصل أن يكون الزما، وبذالك يترتب عليه الضمان، أما إذا كان وعدا فال يترتب 

  .5واعدين عند عدم الوفاء بهعليه سوى اإلثم على كل من المت
  

 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن          : االستصناع سلَم    -2
االستصناع داخل في باب السلم، ومن ثم فيجب أن يخضع لشروطه وأحكامه مـن تـسليم            

  خالل ثالثة أيام عند المالكية وغير ذلك مـن شـروط           والثمن في المجلس عند الجمهور أ     
  . 6السلم، فهؤالء لم يعترفوا باالستصناع كعقد مستقل

ذهب بعض الفقهاء من األحناف إلى أن االستصناع بيع ملزم          :  االستصناع بيع    -3
  .7للطرفين، وذهب بعضهم اآلخر إلى أنه بيع ولكن للمشتري فيه حق الخيار

                                                 
1  -،-X��7 n��7  =رآ�م ا����ر @?�إ. �� =B��(ة وا����D ا� =���&Eر,� ا��ا��� F,����+� ا��[�و��ت : 23[�ر /-. � �در وا����� �W

�+� دوره� /- ا�M�&aد+�ت ا���Pر���I�/ AO3�� ،AتLWو ALS�  .542ص) �32003ي -1424ر��Q اmول  (-  p�LS-  ���س ا���PMة وا���
     - ،pX.ر ا�e23 ���?@و ��+* �  .180، ص)2000 - 1420(دار ا�?�B : دV]3.  ا�M�&aد ا3RS0- ��% أم وه%:23[�ر /-. ا(H) �د ا$�#�


 ��A/�q0 إ�K ا����.�� ���S K�� a اH��aام /- : ا��*!-2��P� ��?U K�� r�]ا� �q�?+�3��� أو �.� K�� ������ ا��زاق .(ا��Xل، و&� +.Q ا�
-3RS0ا�?.� ا -/ VXدر ا��M3 ،ري�^2��ث وا��را�Sت ا�A���O،: ا�.�ه�ة. ا�Xا�� �^O3196745،ص01م،ج.(   


 /- ��X3:  /- اRL7aح ا�?.^- ا���!- 3�uأ g�c+ و�� 3[�وع K�� ل��U-. ار��Wط إ+@�ب �.�U�.ح ا�RL7aق إ: و/- ا�?Wء ا�]Uإ K�� *�Wراد
�h�^Uإ K�� أو ��.U K�� أو VI).م�Oا�?.^- ا� �Gر&�ء، ا���Hا� K?LM3.V]3382،ص01 ،ج1998- 1418دار ا�.�%: د.(.  

4  - ،-�G��  .139 ص 12م ، ج1993-
1414دار ا���B ا�A���O ،  :���وت. طا��b�w ��J ا��+* ا�
5  - V��S Q��3 ،ا���ران %+�Bا� ��� �S79ص.  آ�.  
  .632، ص4،ج) 1991- 1412(دار ا�?�B: دV]3. ا�&�% ا$�#�� وأد�)%�A ا���IH-،  وه-  6
  .84 ص6 ا�V��S Q��3 ،-U�S�B ، ج-  7
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معقود  من الفقهاء من اعتبر االستصناع إجارة محضة، فـال         : االستصناع إجارة  -4
طلب الصنع وهو العمل، و هو بذلك كاإلجـارة،         : االستصناع نعليه عندهم هو العمل؛ أل    

  .1ألن العقد الذي قصد به العمل هو اإلجارة
 ذهب بعض األحناف إلى أن االستصناع       : االستصناع إجارة ابتداء بيع انتهاء     -5

هو إجارة ابتداء وبيـع     : "إجارة ابتداء وبيع انتهاء فقد جاء في فتح القدير نقال عن الذخيرة           
إذا مات الصانع يبطل وال يـستوفي  : انتهاء لكن قبل التسليم ال عند التسليم بدليل أنهم قالوا      

  .2"المصنوع من تركته
وهذا رأي جمهور األحناف من حيث المبـدأ، وفـي          :  االستصناع عقد مستقل   -6

ين بثمن، وبيع دين فـي      بيع ع : اعلم أن البيوع أنواع أربعة    : "ذلك يقول اإلمام السرخسي   
الذمة بثمن وهو السلم، وبيع عمٍل العين فيه تَبع وهو االستئجار للصناعة ونحوها فالمعقود              
عليه الوصف الذي يحدث في المحل بعمل العامل والعين هو الصبغ تبع فيه، وبيع عـين                

  .3..."شُرط فيه العمل وهو االستصناع فالمستصنع فيه مبيع عين
ضح أن االستصناع عقد مستقل خاص مثله مثل السلم واإلجـارة وإن            فهذا النقل يو  

عقد جديد مستقل ليس وعدا،     " يشمل الجميع، فاالستصناع     -بعمومه اللفظي –كان لفظ البيع    
وليس بيعا، وليس إجارة، وليس سلما؛ وإن كان له شبه بالسلم وباإلجارة والبيع؛ فهو يشبه               

ويشبه البيع من أجل أن الصانع يقدم المواد مـن          السلم ألنه عقد على موصوف في الذمة،        
  . 4"عنده مقابل عوض، ويشبه اإلجارة من حيث أن العمل جزء من المعقود عليه

مصطفى : وقد أخذ عدد كبير من الفقهاء المعاصرين بهذا التكييف لالستصناع منهم          
، وقـد   6اغـي ، وكاسب عبد الكريم البدران، ومحمد سليمان األشقر، وعلي القره د          5الزرقا

تبنى هذا الرأي مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورة مـؤتمره              
  . 7م1992هـ الموافق لجانفي 1412السابع المنعقد بجدة في ذي القعدة 

                                                 
1  - ، -Wد ا�������X3 *� ��X3 =,ح ا�>!ا�O =,��وت . ا����� :�B?116- 115، ص07، ج)دت(دار ا�.  
�)P ا��!,� آ��ل ا��+* �* ا�^��م، -  2 .V��OW : ���x ن: ا��^�ي ، ���وت ��� ا��زاق�k�� -�� ��X3 رات�]23 ،A���Oا� ��B1424دار ا�
 -

  .                           109 ص 07م، م 2003
3  -،-�G�����p ا����Qا� ا�.   
4  -.wmن ا����S ��X3 � ،ع��ر /-. *�! ا(�) ��ث /.: 23[X�^�7ة�O3 A+د�M�&ا �+�k& -/ A� .ن���: bh�?21، م)1998-1418(دار ا� ،

  227ص
� ا(�)�1�رات ا$�#��= ا�����Qة K?LM3 أ��I ا�Hر&�ء، -  5��ث وا���ر+�:  ��ة.*�! ا(�) ��ع و�!ى أه��)% X��� -3RS0ٍا �^Oا�� . z2ا��

، A��2��� -3RS018، ص)1995- 1416(ا.  
6  - ،-xدا 
�ر /-. ��از*�! ا(�) ��ع "�W ا(�J�ع وا(�)�#ل و"�W ا�+Vوم وا�  ��- X3- ا��+* ا�.�]23: Aت ا�����R3�Oث /- /.� ا���X� 

  136ص) 2001 - 1422(دار ا��[��h اA�3RS0ٍ : ���وت. ا���7�Oة
  .206، ص 01 ا �1U ا���VX ر&% -  7
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وال يخفى على أحد أهمية اعتبار االستصناع عقدا خاصا مـستقال، فقـد أوجـدت               
ن تمويل بائعيها؛ وذلك عن طريق عقد السلم حيـث          الشريعة أسلوبا يمكن مشتري السلع م     

يعجل الثمن وتؤجل السلعة، وكذلك سمحت الشريعة للبائع بتمويل المشتري بواسطة البيـع       
بالثمن المؤجل أو المقسط، ولكن هذين األسلوبين ال يحالن جميع المـشكالت التمويليـة،              

عذر قد يكون ماليا لـضخامة    فهناك سلع يتعذر صنعها قبل وجود مشتر محدد لها؛ وهذا الت          
ثمن السلع أو المنشآت؛ وتخوف البائع من عدم بيعها بعد صنعها، وقد يكون فنيـا وتقنيـا                 
لخصوصية المواصفات واختالفها من مشتر آلخر، وفي هـذا العـصر بالـذات عـصر               
المصنوعات واإلنجازات العمالقة حجما وتكاليفا ال يمكن أن يجازف المنتجون والمقاولون           

جاز مثل هذه المصنوعات التي قد ال تجد مشتريا لها، وكذلك قد ال يستطيع المـشتري                بإن
تطبيق صيغة السلم فيدفع الثمن مقدما، ففي هذه الحالة يكون االستصناع هو البديل الـذي               
يحقق مصلحة البائع والمشتري معا، وبذلك تتجلى ميزة اعتبار االستصناع عقدا مـستقال             

ل اإلسالمي الذي يتيح كل هذه الصيغ واألساليب المتنوعة لتمويـل           تكتمل به حلقات التموي   
  .1البائعين والمشترين
  حكم االستصناع: المطلب الثالث 

كما رأينا ذلك من –يرى جمهور العلماء جواز االستصناع وإن اختلفوا في تكييفه 
ستصناع  فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار اال-قبل

  .2قسما من أقسام السلم تشترط فيه شروطه
وذهب جمهور األحناف إلى جواز االستصناع؛ وأنّه ليس سلما فال تجب مراعـاة              

، وقد تبنى هذا الرأي عدد كبير من الفقهاء المعاصرين، وهذا ما ذهـب              3شروط السلم فيه  
.         إليـه سـابقا      الـذي أشـرنا   إليه أيضا مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره الـسابع           

  .وسنذكر فيما يلي أدلة الفريقين
  :أدلة القائلين بجواز االستصناع شرعا  -1

وفق الـصورة التـي ذكرهـا األحنـاف     الستصناع ا القائلون بمشروعيةاستدل  
  :بنوعين من األدلة 

  : األدلة العامة على مشروعية االستصناع-      أ

                                                 
  .V��S Q��3 18 -19، ص....ء، �.� ا�2M�Saع  K?LM3 ا�Hر&�-  1
  .632  ص V��S Q��3 4 ،ج.  وه�A ا���IH-، �?.� ا3RS0- وأد���-  2
3  -V���  . ا����Q ا�
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يه جمهور الفقهاء من األئمة األربعة وغيرهم من         إل ب      يقوم هذا االستدالل على ما ذه     
أن األصل في إنشاء العقود اإلباحة، وأن الناس أحرار في إنشاء عقود جديدة مـالم تكـن                 
مخالفة لنصوص القرآن والسنة، فكل موضوع لم يمنعه الشرع وال تقتضي قواعد الشريعة             

قـاد العقـود كاألهليـة    وأصولها منعه جاز التعاقد عليه، علـى أن تراعـى شـرائط انع      
وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء تشهد له األدلة الكثيرة مـن الكتـاب              . الخ..والصيغة

  :والسنة، منها
$ :قوله تعالى:  من أدلة القرآن الكريم-    yγ •ƒ r' ‾≈tƒ� š Ï%©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9 $$ Î/ �  سورة املائدة 

 اإلنسان الوفاء بالعقود التي باشرها بإرادته الحرة ، فيصبح فاآلية توجب على ،  -01اآلية
العقد ملزما له بنتائجه، وهذا يدل على أن تحريم شيء من العقود التي يتعامل بها الناس 
تحقيقا لمصالحهم بغير دليل شرعي تحريم لما لم يحرمه اهللا تعالى، فيكون األصل في 

  . العقود والشروط اإلباحة
الصلح جائز بين المسلمين إال صلحا حرم «: � قول النبي :لسنة النبوية   من أدلة ا-

 .1» حرامالحالال أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أح
  . ويقاس على الشروط الصحيحة كل عقد اليصادم أصول الشريعة، ويحقق مصالح الناس

 أي عقد جديد وإن لم يكن موجودا فـي              فعلى هذا األساس يكون من المشروع إحداث      
 أصال من أصـول     ضعصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعصر الصحابة مادام ال يناق          

  2.الشرع
فهذا االستدالل العام كاف إلثبات مشروعية عقد االستصناع وجواز التعامل به مـادام                 

  .ليس هناك دليل من الشرع يمنع ذلك
   :عية عقد االستصناع األدلة الخاصة على مشرو– ب   

     :   استدل المجيزون لالستصناع بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول

  :القرآن الكريم -

                                                 
  .1352 ، ر&%634، ص03ج. روا
 ا���e3ي، آ��ب ا�BImم، ��ب �3 ذآ� /- ا�n�M ��* ا��2س -  1
2  -�1Uج: ا،V��S Q��3 ، -��IHا� Aص. 200- 199 ص4وه� ،V��S Q��3 ،-xدا 
وآ��S ��� ا��B+% ��ران، �O�  . Q��3ه� �و1373و ��- ا�.�

  . و�O� �3ه� V��S22،ص
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θ#):  تعالىهلوقاستدل بعضهم ب  ä9$ s% �  #x‹≈tƒ È÷ tΡö� s)ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ ù' tƒ ylθã_ ù' tΒuρ tβρß‰Å¡ øãΒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $# ö≅yγ sù ã≅yè øgwΥ y7 s9 % ¹` ö�yz #’ n? tã βr& Ÿ≅ yè øgrB $ oΨuΖ÷�t/ öΝßγ oΨ÷�t/uρ # t‰y™ ∩⊆∪ tΑ$ s% $tΒ  Íh_©3tΒ ÏµŠÏù ’ În1u‘ ×�ö� yz 

’ÎΤθ ãΨ‹Ïãr' sù >ο§θ à)Î/ ö≅ yèô_ r& ö/ ä3oΨ÷�t/ öΝæηuΖ÷�t/uρ $�Β ÷Š u‘ ∩∈∪ � -95و94  اآليتان الكهف سورة-  

اآلية تصور مشهدا من قصة ذي القرنين، فقد طلب منه أولئك القوم أن يبني لهم سدا                
، والظاهر أنهم كانوا يريـدون      )خرجا(يهم من ياجوج وماجوج مقابل مال يدفعونه له         يحم

وال يشاركونه بأي شيء، ألنهم كـانوا ال        ) مواد خام وعمل  (منه أن يتحمل العملية بالكامل      
%ω�   tβρßŠ :يعرفون طريقة تصنيع هذا السد، وألنهم كما وصفهم القرآن  s3tƒ tβθ ßγ s)øtƒ Zω öθ s% 

 لم ينكر هذه الصيغة وإنما اقترح صيغة أخـرى أفـضل            ن وذو القرني  -93لكهف اآلية سورة ا - �
مواد خام ويد عاملة وهو يقدم لهم       : منها بالنسبة لهم، وهي أن يقدموا ما لديهم من إمكانات         

’ ...�الخبرة الفنية والمهارة التقنية        ÎΤθ ãΨ‹ Ïãr' sù >ο§θ à)Î/ ö≅ yè ô_ r& ö/ ä3oΨ÷�t/ öΝæηuΖ÷�t/uρ $ �Β ÷Š u‘ ∩∈∪   ’ ÎΤθ è?#u t� t/ã— 

Ï‰ƒ Ï‰ptø:    -96و95 سورة الكهف اآليتان-  �#... ) #$

وحيث أن القرآن الكريم أقر الطريقة التي اقترحوها، ولـم يرفـضها فإنهـا تكـون                
 .1مشروعة في ديننا

  :  السنة النبوية -
 اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه فـي         �أن النبي «: عن نافع أن عبد اهللا حدثه      -

 فحمد اهللا وأثنـى عليـه   ، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر  ،ن كفه إذا لبسه   بط
  .2»..إني كنت اصطنعته وإني ال ألبسه فنبذه فنبذ الناس: فقال

بعـث  «: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال         :  عن أبي حازم قال    -
ي غالمك النجار يعمل لـي أعـوادا        سهل أن مرِ   إلى فالنة امرأة قد سماها       �رسول اهللا   

أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بهـا، فأرسـلت      
 .3» فأمر بها فوضعت فجلس عليه�إلى رسول اهللا 

ن الحديثان دليالن على مشروعية االستصناع وإن كان حديث استصناع النبـي            وهذا
بوال، ألن حديث استصناع المنبر طال النقـاش حـول          صلى اهللا عليه وسلم للخاتم أكثر ق      

                                                 
1  -S ��X3 ،�.wmن ا����،V��S Q��3   228 ص.  
2  -
آ��ب ا����س وا�A2+H، ��ب /- �XW+% (، و3��% )5876،ر&% 70 ص04ج . ا����س، ��ب r/ �O� *3 ا���L� -/ %W* آ?�بآ��(  ا����ري روا

�| �3 آ�ن 3* إ����I /- أولUا����ل و K�� ه�eا� %W�G .2091، ر&% 1655 ص03ج. (  
3  -  
  ).544 ر&%386ص01ج.آ��ب ا������ و3�اQq ا�RMة(،و3��%)2094 ر&%87ص02، ��ب ا�2@�ر،جعا����آ��ب ( ا����ري روا
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وهل هو استصناع بالمعنى المراد في اللغـة أال وهـو           .. الصورة التي تم بها االستصناع    
أم هل كان هدية وتبرعا من صـانعه، أو أن التعاقـد تـم علـى أسـاس                  . طلب الصنعة 

  ؟.1اإلجارة
  :اإلجماع العملي -

إن العمل باالستصناع فيمـا يحتـاج إليـه         : الوا فق 2هذا مما استدل به فقهاء األحناف     
 دون نكيـر، فـال      هذامتعارف ومستمر من عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلى يومنا          

يكاد يخلو أحد من الناس عالما أو عاميا من أن يكون قد تعاقد بأسلوب االستصناع علـى                 
في هـذا المقـام أن      ويلحظ  : "ذلك يقول الشيخ الزرقا   صنع شيء يحتاجه في حياته، وفي       

المشاهد في عصرنا أن فقهاء المذاهب الثالثة التي ال تجيز االستصناع إال بطريق الـسلم               
  .3"وال يجدون منه بدا... يمارسونه عمليا في حاجاتهم الخاصة، وحاجات أبنائهم 

  
  :  المعقول -

ـ      ؛ يرى جمهور األحناف أن االستصناع جائز استحسانا       وز  فمقتضى القياس أنه ال يج
 وأن االستصناع أبيح استثناء من هذه       ،ألنه من بيع المعدوم وبيع المعدوم منهي عنه شرعا        

  :، وذلك استنادا إلى ما يلي4القاعدة
 التعامل بين الناس بهذا العقد من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى يومنا هذا                 -

  ).اإلجماع العملي.. (من غير نكير
 العقد ألن اإلنسان قد يحتاج إلى شيء من جنس مخصوص            الحاجة الماسة إلى هذا    -

ونوع مخصوص وعلى قدر مخصوص وصفة مخصوصة وال يجده مصنوعا فيحتاج إلى            
وإال فكيـف  ... أن يستصنع، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج، والشريعة منزهة من ذلك          

غلقنـا فـي    يتيسر للناس الوصول إلى ما يريدون من مصنوعات ومنتجات مختلفـة إذا أ            
  .وجوههم باب االستصناع مع أنه هو أقرب سبيل لإلنسان لتحقيق احتياجاته وتيسير حياته

 إن الصورة المتعارف عليها في االستصناع ال تصلح مع جعله سلما كما ذهب إليه               -
من عدا الحنفية، ألن المعتاد للناس عدم االلتزام بتعجيل الثمن وألنهم غالبا ما يـشترطون               

لصنعة من عمل الصانع نفسه وذلك مما يفسد به السلم، فلو شُرط في الـسلم أن                أن تكون ا  
                                                 

1  -،�.wmا ،V��S Q��3 229 ص  .%+�Bا� ��� �Sا���رانو آ� ،V��S Q��3 ،100 ص.  
2 -V��S Q��3 ،-U�S�B85 ص6، ج  ا�. 

  24 ا�Hر&�، V��S Q��3، ص-  3
4  - V��S Q��3 ،-U�S�B86و85 ص6، جا�  
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تكون السلعة المشتراة من إنتاج الصانع بعينه فسد السلم، فال منـاص مـن تمييـز عقـد                  
   1.االستصناع عن السلم

 ):بالصورة التي أجازها األحناف(أدلة المانعين لالستصناع  -2

  :عامة ومنهايمكن أن يستدل لهم ببعض األدلة ال
بيـع  "،وقد فسر العلماء ذلك بأنـه       2»نهى عن بيع الكالئ بالكالئ      «  � أن النبي    -أ

  .3"بيع الدين بالدين"أو " النسيئة بالنسيئة
أنه إذا أجزنا تأخير الثمن في االستصناع فيكون الـثمن والـسلعة            : ووجه االستدالل 

ويمكن الرد على هذا االستدالل بأنه      كالهما دينا فنقع في النهي الوارد في الحديث السابق،          
على فرض التسليم بصحة هذا الحديث، فإننا نقول بأن النهي عن بيع الدين بالـدين عـام                 

صورة خاصة يمكن استثناؤها مـن ذاك النهـي         ) في حالة تأجيل البدل فيه    (واالستصناع  
  :العام استنادا إلى ما يلي

جعلـه شـبيها باإلجـارة،      العمل في االستصناع جزء مهم من البيع؛ وذلك ي         -
  .واإلجارة يجوز فيها تأجيل األجرة وتعجيلها

 4.)السنة، اإلجماع، المعقول(األدلة الخاصة التي تفيد مشروعية االستصناع  -

  .5»ال تبع ما ليس عندك « :  نهى عن بيع ما ليس عند اإلنسان بقوله� أن النبي -ب 
م، أو على ما ليس عندك فهـو        أن االستصناع عقد وارد على معدو     : ووجه االستدالل 

وقد أجاب المحققون من العلماء على ذلك وبينوا أن         . داخل تحت النهي الوارد في الحديث     
معنى الحديث ينحصر في النهي عن بيع شيء معين غير مملوك لبائعه يكون على خطـر                

 في  هذا: "، وفي ذلك يقول اإلمام البغوي     6 عليه؛ وهذا يؤدي إلى النزاع والخالف      لالحصو
بيوع األعيان دون بيوع الصفات؛ فلو قَِبل السلم في شيء موصوف عـاِم الوجـود عنـد              

  .7"المحل المشروط، يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد
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والحديث أيضا ال يتناول بيع المعدوم ألنه معدوم؛ بل إنما يشمله إذا كان فيه غـرر،                  
  1.قد صحح بيع المعدوم في بعض المواضع وذلك ألن الشرع -كما وضح ذلك ابن تيمية–

ومما سبق يتأكد لنا بأن عقد االستصناع مشروع باألدلة العامة وباألدلة الخاصة مـن              
الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول، وأنه عقد مستقل متميز عن السلم، فال تـشترط فيـه               

  .وأدلة المخالفين ال تنهض أمام أدلة المجيزين شروطه،

                                                 
1  - ، A���W *� *+ا�� -.Wوى�رة02ط .  ����ع ا�&)�M2ء ، :  ، ا���/�  .296 ص20م،ج2001- 
1422دار ا�
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   املبحث الثاين

  أركان عقد االستصناع وشروطه وأنواعه وآثاره

  
  :سوف نتعرض في هذا المبحث للمطالب التالية

  .أركان عقد االستصناع وشروطه:المطلب األول
  .أنواع االستصناع ومجاالته الجديدة:المطلب الثاني
  .آثار عقد االستصناع:المطلب الثالث

   
  أركان عقد االستصناع و شروطه: المطلب األول 

  أركان عقد االستصناع: فرع األول ال
  :     االستصناع باعتباره عقدا فإنه البد من توفر مقوماته األساسية وهذه المقومات هي

  .الصيغة -
  .العاقدان -
  .     المعقود عليه -

   وهذه المقومات يعتبرها جمهور الفقهاء أركانا بينما براها األحناف شروطا مـا عـدا              
، وسنشير أوال إلى الركن المتفق عليه وهو الـصيغة ثـم            1مالصيغة فهي ركن العقد عنده    
  .نذكر باقي المقومات بعد ذلك

  الصيغة :أوال     
     وهي اإليجاب والقبول، وهي العبارات الدالة على اتفاق الطرفين المتعاقدين، فوجـود         

تعبـر  العقد متوقف على هذه الصيغة التي تبين نية هذين المتعاقدين في إنشاء هذا العقد و              
ولما كانت هذه اإلرادة من األمور الباطنة وكانت للعقود نتـائج ذات            . بجالء عن إرادتهما  

  : بال في األموال واألعمال وجب أن تتوفر في هذه الصيغة ثالثة أمور أساسية
   وضوح المعنى في صيغة العقد بأن تكون مادة اللفظ المستعمل لإليجاب-1         

  .  عقد االستصناع تدل داللة واضحة على هذا النوع من العقود             والقبول في

                                                 
   .92   صV��S Q��34 ، ج.  وه�A ا���IH- ، ا�?.� ا3RSa- وأد��� -  1
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  .توافق اإليجاب والقبول من جميع الوجوه. 2         
  .1جزم اإلرادتين بال تردد وال تسويف. 3         

  العاقدان  :ثانيا     
  : 2وهما الصانع والمستصنع ويشترط فيهما أساسا     

عاملة والتصرف،أي أهلية األداء وتعني صالحية الشخص        األهلية الكاملة للم   -1         
لصدور التصرفات عنه على وجه يعتد به شرعا، وتتحقق هذه األهلية بالعقـل والتمييـز               

  .والرشد وعدم الحجر
 الوالية وتعني أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقـد وترتيـب آثـاره                -2         

من كونه مالكا يتصرف باألصالة عن نفسه، أو نائبـا          الشرعية عليه، وهذه السلطة ناشئة      
  .عن المالك األصلي بالوكالة أو الوصاية

  المعقود عليه :ثالثا     
  ).السلعة(الثمن و المثمن:     يرد عقد االستصناع على عنصرين أساسيين هما

من  يجب أن يكون الثمن معلوما محددا نوعا وقدرا ويجوز أن يكون الث  : الـثمن  -1       
معجال كله أو مؤجال كله أو مقسطا كما في البيع العادي، وهنا تظهر أهمية االستـصناع                

  .وقابليته لتلبية حاجات المتعاملين االقتصاديين في هذا العصر
  :    وهذا الثمن يمكن أن يتحدد بإحدى طريقتين

  . أي التفاوض بين المتعاقدين للوصول إلى سعر متفق عليه: طريقة المساومة-  
 وذلك بأن يقدر الصانع سـائر النفقـات والتكـاليف الالزمـة             : طريقة المرابحة    -  

الـذي  ) نسبة مئوية أو مبلغ محـدد     (لصناعة الشيء المطلوب مع إضافة مقدار الربح      
 .  3يتفقان عليه فيكون المجموع هو الثمن الذي يحدد أثناء التعاقد 

الـشيء  (العـين : همين همـا    االستصناع في حقيقته يتطلب أمرين م     : المثمن   -2
وهما مطلوبان من الصانع، فالعين هي المـواد        ) صناعة الشيء (والعمل) المصنوع

الخام التي يراد إنجاز العمل بواسطتها من قبل الصانع وفق المواصفات المطلوبـة             
من المستصِنع، والعمل هو الجهد الواعي الذي يبذله الصانع، أو من يقـوم مقامـه             

  : ه، ومن هنا تتجلى اإلشكالية التي بحثها فقهاء األحناف وهيإلنجاز ما طلب من

                                                 
   .405   ص1م، ج1998- 
1418دار ا�.�%، : دV]3 . ا���ما��![F ا�&�>�  K?LM3 أ��I ا�Hر&�ء ، -  1
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 ؟ فـذهب  1أهو العمل أم العـين ..    ماهي حقيقة المعقود عليه في االستصناع     
ولـيس عمـل    ) الشيء المـصنوع  (أغلب األحناف إلى أن المعقود عليه هو العين       

ن قد صنعه   الصانع فلو جاء بالشيء المصنوع مفروغا منه وليس من صنعه أو كا           
وذهب آخرون إلى أن المعقود عليـه هـو         . قبل العقد فأخذه المستصنع كان جائزا     

  .   2عمل الصانع البائع في العين المطلوبة، أي صنعه لها بنفسه
،وهو أن المعقود عليه هـو العـين        3     وهناك رأي ثالث تبنّاه بعض المعاصرين     

عين، وعن اإلجارة التـي محلهـا       والعمل معا، وبذلك يمتاز عن البيع الذي محله ال        
وهذا الذي تبنـاه مجمـع      . العمل،وعن السلم الذي محله العين الموصوفة في الذمة       

  . الفقه اإلسالمي في قراره المتعلق باالستصناع الذي أشرنا إليه سابقا
  

  شروط عقد االستصناع: الفرع الثاني 
  الشروط العامة: أوال

ل العقود،بحيث إذا فقد واحد منها فـي أي   وهي الشروط التي يجب أن تتوفر في ك      
 عليه اآلثار والنتـائج     بعقد من العقود كانت النتيجة عدم انعقاد هذا العقد شرعا، وال تترت           

  :4التي رتبها الشرع على انعقاده، وهذه الشروط هي
  . أهلية المتعاقدين-1      
  . قابلية محل العقد لحكمه-2      
  .ممنوعا بمقتضى نص شرعي تحت طائلة البطالن العقد ن أن ال يكو-3      
  . أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة به-4      
  . أن يكون العقد مفيدا-5      
  . بقاء اإليجاب صحيحا إلى وقوع القبول-6      
  . اتحاد مجلس العقد-7      

  الشروط الخاصة بعقد االستصناع :     ثانيا
  : لصحة عقد االستصناع نذكر مايليمن أهم الشروط الخاصة   

                                                 
   .156 آ��S ���ا��B+% ا���ران ، V��S Q��3 ، ص-  1
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أن يكون المعقود عليه معلوما؛ والمقصود بذلك أن يذكر فـي العقـد مواصـفات           -1    
الشيء المطلوب صنعه، وتحديد المواد الخام الداخلة في الصنع، وطريقة التصنيع بصورة            

:   الكاسـاني وافية تؤدي إلى تكوين العلم به، وتمنع التنازع عند التسليم وفي ذلـك يقـول                
 ربيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصـفته ألنـه ال يـصي           : وأما شرائط جوازه فمنها   "

 ألن الحاجة   كوقد اهتم الفقهاء بهذا الشرط فقدموه على بقية الشروط، وذل         . 1"معلوما بدونه 
إلى تحديد األوصاف المرغوبة في المعقود عليه في االستصناع أشد منها في بقية العقـود               

  . يمكن االحتراز عن الغرر إال بذلكألنه ال
أن يكون الشيء المصنوع مما يجري فيه التعامل أي مما جـرى العـرف علـى      -2    

أن وجه استثناء االستصناع من بيع المعدوم       " التعامل في مثله استصناعا وذلك مبني على        
 فما لم يتعارف على استصناعه يبقى علـى أصـل المنـع ألن            ) أي العرف (هو التعارف 

  .2"التعامل دليل الحاجة 
 لما تعارف الناس على استصناعه في زمانهم كأواني الحديد          3    وقد مثّل الفقهاء القدامى   

الخ، وجاءت مجلة األحكـام العدليـة   ...والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والسيوف  
التي صدرت في القرن الثالث عشر هجري فذكرت أمثلة على الصناعات الـشائعة فـي               

، وهذا يدلنا على أن ما ذكره الفقهاء من أمثلة عما           4البنادق والسفن وغيرها  : ها مثل عصر
يجوز استصناعه إنما كان على سبيل الذكر ال الحصر، وال يعني ذلك بحال من األحـوال                
منع االستصناع في المجاالت التي استجدت في هذا العصر الذي ازدهرت فيه الصناعات             

" وخصائصها، وتعددت حاجات الناس فـأدى ذلـك إلـى أن            وتنوعت أشكالها وأوصافها    
أصبح هناك بطريق التدرج حاجة عامة، جعلت الناس يتعارفون االستـصناع فـي كـل               
المصنوعات مهما اختلفت أنواعها، فأصبح شرط العرف متـوافرا بوجـه عـام فتبقـى               

 طريق لبيع مـا  هي التي ال ...المنتوجات الطبيعية التي ال تدخلها الصنعة كالقمح والشعير
   .5"سوف ينتج عنها إال عقد السلم بشروطه 

  .ضرب األجل؛ أي تحديد المدة الالزمة لتسليم الشيء المصنوع   -3    
  :6       وقد اختلف فقهاء األحناف في هذه المسألة
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 هناك أجل يضرب في االستصناع فان وجد ذلـك          ن      فقد اشترط أبو حنيفة أن ال يكو      
ـ      . ب أن تطبق فيه شروط السلم     صار سلما يج    أن  ىوذهب الصاحبان أبو يوسف ومحمد إل

وقـد  . ضرب األجل أو عدمه في االستصناع سواء شرط أن يكون مما يجري التعامل فيه             
استدال على أن العادة جارية بضرب األجل في االستصناع، واالستصناع إنما جاز للتعامل             

  . فال يتحول إلى السلم بوجود األجل
على أن كل شيء تُعومل باستـصناعه       : " من مجلة األحكام العدلية    389صت المادة   وقد ن 

 فيـه المـدة   نإذا بـي : يصح فيه االستصناع على اإلطالق، وأما ما لم يتعامل باستصناعه     
صار سلما وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم، وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل االستصناع                

   .  1"أيضا
 رأي الصاحبين بل أوجبوا تحديد األجل في االستصناع         2عدد من المعاصرين     وقد رجح   

عقد قائم على العمل والعين المؤجلين عادة، وكـل مـاهو            "..-كما ذكر القره داغي   -ألنه  
.. ". شأنه البد فيه من تحديد المدة حتى ال يؤدي إلى النزاع والخصام قياسا على اإلجـارة           

ناع دخل في هذا العصر مجال الصناعات واإلنـشاءات         ومما يرجح ذلك أيضا أن االستص     
الكبرى كالمباني والجسور والبواخر والطائرات، وعنصر الزمن أصبح عامال مؤثرا فـي            
قرارات الممولين والمستثمرين، ولذلك قرر مجمع الفقه اإلسالمي في دورة مؤتمره السابع            

  ".أن يحدد فيه األجل: "أنه يشترط في عقد االستصناع
  
  : أن يكون العقد مكتوبا -4     

 لم يشر الفقهاء إلى هذا الشرط عند حديثهم عن شروط االستصناع ألن عقد االستـصناع               
مثل سائر عقود المعامالت التي تتم بمجرد ارتباط اإليجاب والقبول؛ وال يتوقف انعقادهـا              

عقد االستـصناع   على إتباع شكل معين وال تحتاج إلى توثيق كتابي إلثباتها، ولكن بما أن              
$ �:تترتب عليه ديون والتزامات متبادلة، وقد أمرت الشريعة بكتابة الديون قال تعالى            yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ 
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وذلك لتوفير الطمأنينة واالستقرار في المعـامالت ومنـع الخـالف والمنازعـة بـين                
≡öΝä3Ï9 �المتعاملين sŒ äÝ|¡ ø%r& y‰ΖÏã «! $# ãΠ uθ ø%r& uρ Íοy‰≈ pκ¤¶=Ï9 #’ oΤ ÷Š r& uρ āωr& (# þθ ç/$ s?ö� s? ����-  لذلك  -282قرة اآلية  سورة الب 

كله أصبح ضروريا توثيق عقد االستصناع كتابيا، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه              
  . المعامالت وتداخلت بحيث أصبح من المستحيل ضبطها إال بالعقود الموثقة

  :1ويمكن في هذا المجال اإلشارة إلى بعض الضوابط الخاصة بمحتويات العقد ومنها
  .الذي يرتبط به تحديد أجل االستصناع وتسليم المعقود عليه:   تاريخ التعاقد-
فهو مجلس العقد وهو مهم في تحديد عملية تسليم وتسلم الثمن والمثمن            :  مكان التعاقد  -

 .في حالة عدم تحديد مكان آخر

 .الصانع والمستصنع أو من يمثلهما مع إقرارهما بصحة أهليتهما للتعاقد:  طرفا العقد-

يجاب والقبول وذلك بكل األلفاظ الدالة على التراضي، والمعبرة عن إرادة            اإل : الصيغة -
 .المتعاقدين في إنشاء هذا العقد

الخ، ويتحقق  ....بيان نوعها وجنسها ومواصفاتها وقدرها وكميتها     :  العين المستصنعة  -
ذلك بإرفاق العقد بكل التصميمات والمخططات والوثائق الموضحة لذلك وتعتبر جـزء            

 .عقدمن ال

مـؤجال أو   : ، وكيفية تسليمه  ..)دينار، دوالر، ريال    ( من حيث قدره ونوعه     :  الثمن -
معجال أو على أقساط، مع النص على قبضه إن كان معجال، وإن كان مؤجال أو مقسطا                

 .فتحدد اآلجال بدقة، وكذا عدد األقساط وقيمة كل قسط ومكان التسديد

ة، فيذكر ذلك بشكل محـدد وقـاطع ومعلـوم          أي أجل تسليم العين المستصنع    :  األجل -
 هل يكون على دفعة واحدة أو على دفعات؟: للطرفين، مع بيان طريقة التسليم

إذا تراضيا على مكان آخر خالف مجلس العقد وكيفية معالجة          :  مكان التسليم واإليفاء   -
 .مصاريف النقل في حالة كون العين المستصنعة من المنقوالت 

  :  من ذلك:  الصانع والمستصنع تحديد التزامات-
  . التأكيد على قيام الصانع بإنجاز العمل حسب األصول الفنية للصناعة-
 بيان حق الصانع في التعاقد من الباطن مع من يشاء وفقا للقواعد المرعيـة               -

  .في ذلك، أو النص على منعه من ذلك 
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تصنع فـي استـصدار      في حالة مشاريع البناء يتم التأكيد على مسؤولية المس         -     
  .جميع الرخص الالزمة لتنفيذ العمل 

         
وتحديـد   وسواء أكان ذلك لظروف قاهرة أم لغير ذلـك،        :   آلية تسوية المنازعات   - 

  .أسلوب التحكيم والشروط الجزائية المترتبة على التخلف عن أداء االلتزامات
  .الخ...تحديد طبيعة الضمانات كالرهن والكفاالت: الضمانات -   
  

  أنواع االستصناع ومجاالته الجديدة : المطلب الثاني 
  أنواع االستصناع: الفرع األول

) التقليـدي (االستـصناع العـادي   :       يمكن أن نتحدث عن نوعين مـن االستـصناع        
 ).التمويلي(واالستصناع الموازي

 

  االستصناع العادي أو التقليدي  :أوال
تب الفقه قديما وحديثا، وذكرنا تعريفه فيما سـبق،         وهو األسلوب الذي تحدثت عنه ك          

  : ومن خالله يتم التعاقد بين طرفين
   – فرد أو مؤسسة  : عستصِنم  .  
  .حرفي، مقاولة، شركة  : صانع -   

ويكون موضوع هذا العقد هو صنع شيء معين بأوصاف وكميات مخصوصة متفق عليها             
ن المواد األولية مـن الـصانع، فالعالقـة         لقاء ثمن محدد معجل أو مؤجل، وعلى أن تكو        

  .التعاقدية بين طرفي العقد تكون مباشرة وليس بينهما أي وسيط مالي 
    وهذا النوع من االستصناع شائع في حياة الناس ألنه يلبي حاجاتهم ويحقـق مـصالح               

  :كبيرة لألفراد والمؤسسات في شتى المجاالت ومنها
من الناس يقتنون حاجياتهم من الثياب واألثاث       فكثير  : في مجال الحاجات الشخصية    -1

  .والتحف عن طريق االستصناع 
المؤسسات الصناعية الكبيرة تتزود بما تحتاجـه مـن آالت          : في المجال الصناعي   -2

 عن طريق استـصناعها لـدى   -غالبا–وقطع غيار ومكونات لمصنوعاتها النهائية  
 .المقاوالت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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كثير من العقود التي تتم في هذا المجال هي في حقيقـة            : البناء واإلنشاء في مجال    -3
المناقصات التي تجريها الهيئات الحكومية     : األمر عقود استصناع، ومن أمثلة ذلك     

  .والخاصة من أجل إنجاز المباني واإلنشاءات المختلفة
  

   االستصناع الموازي أو التمويلي: ثانيا
ته المصارف اإلسالمية، وهو مركب من عقدي استـصناع              وهذا أسلوب تمويلي طور   

  : على النحو التالي
 العقد األول يجريه المصرف مع الراغب في السلعة، فيكون المصرف فـي هـذا               -1   

  .ويمكن أن يكون الثمن هنا مؤجال" صانعا"العقد 
تـاج   العقد الثاني بكون مع المختصين بصناعة ذلك النوع من الـسلع ليقومـوا بإن              -2   

 وفي هذا العقـد     -في العقد األول  -وصنع السلعة المطلوبة وفق المواصفات المتفق عليها        
، ويمكن أن يكون الثمن هنا معجال، وأقـل مـن      "مركز المستصِنع "يكون مركز المصرف    

الثمن األول بطبيعة الحال، وإذا تسلم المصرف السلعة ودخلت في حيازته يقوم بتـسليمها              
ل المصرف ضمان العيوب للمستصنع والمسؤولية تجاهه عن نقص         إلى من طلبها، ويتحم   

األوصاف المشروطة في العقد األول، وليس هناك أي عالقة تعاقدية بين المستصنع فـي              
العقد األول والصانع في العقد الثاني؛ والفرق بين الثمن في العقد األول والثمن في العقـد                

ن الذي تعهد به وتحمله في العقـد األول         الثاني يكون ربحا للمصرف يستحقه بسبب الضما      
  .1من خالل تملكه للسلعة وتحمِله لمخاطرها

  :2   وقد أجاز االجتهاد الفقهي المعاصر االستصناع الموازي استنادا إلى ما يلي
أنّه ال يشترط في االستصناع أن يكون العقد مع صانع، فيصح شرعا التعاقـد مـع                  - أ

ذا الشخص إلى صانع ويتفق معه على أن        شخص من غير أهل الصنعة ثم يذهب ه       
ألن : "..يصنع له المطلوب فيأخذه ويسلمه إلى المستصنع، وفي ذلك يقول الكاساني          

العقد ما وقع على عين المعقود بل على مثله في الذمة لما ذكرنا أنه لو اشترى مـن     
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 أي-حتى لو جـاء بـه     : "..، وجاء في الهداية ما نصه     1."مكان آخر وسلم إليه جاز    
  .2" مفروغا ال من صنعته، أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز -الشيء المصنوع

أنه من استأجر شخصا ليعمـل عمـال معينـا     :  أن الفقهاء ذكروا في باب اإلجارة      - ب
بمواصفات محددة فقام هذا الشخص باالتفاق مع عامل آخر على نفس العمل بمثـل              

والدليل عليه أن صانعا تقبل     :" ..ني أقل فذلك جائز، وفي ذلك يقول الكاسا       واألجر أ 
عمال بأجر ثم لم يعمل بنفسه؛ ولكن قَبلَه لغيره بأقل من ذلك طاب له الفـضل، وال                 

 . 3."سبب الستحقاق الفضل إال الضمان

  
    

  المجاالت الجديدة لتوظيف االستصناع:الفرع الثاني 
ت والقطاعات شهدت السنوات األخيرة دخول االستصناع إلى العديد من المجاال

  :االقتصادية الجديدة؛ ومنها
وتشمل صناعة النفط والغاز ومشتقاتهما، وهي : الصناعات البتروكيمياوية -1

صناعات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدان العربية المنتجة للنفط 
  .والغاز

وتشمل مشاريع الطرق والسكك الحديدية، والسدود : مشاريع البنية األساسية -2
 .الخ..، وقطاع الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحيوالموانيء

، وهو مشروع "درة البحرين" ومنها مشروع :المشاريع العقارية الكبيرة -3
 .سياحي وعقاري مقام على جزيرة صناعية

وهي من أحدث المستجدات في مجال التمويل :صكوك االستصناع -4
 أسواق المال اإلسالمي وتشكل واحدة من األدوات التمويلية األساسية في

  .اإلسالمية
 

يع بشيء من التفصيل في الفصلين القادمين من هذا ضوسيتم التطرق إلى هذه الموا  
  .البحث
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  آثار عقد االستصناع: المطلب الثالث 
  

     آثار العقد هي األحكام والنتائج الحقوقية التي تترتب على كل عقد، ومن اآلثار التـي               
أي ما ينشئه العقد    (اإللزام: صلية في معظم العقود واالتفاقات    تعتبر من النتائج الطبيعية األ    

  .1واللزوم) من التزامات
  : وسنتناول هذه اآلثار في الفرعين التالين

  . االلتزامات التي ينشئها عقد االستصناع-                  
  . لزوم عقد االستصناع-                  

  

  ا عقد االستصناع االلتزامات التي ينشئه: لفرع األول ا

     عقد االستصناع يرتب التزامات معينة على كل من الصانع والمستصنع، وقد فصلت            
القوانين المدنية العربية هذه االلتزامات في قسم التزامات المقـاول ورب العمـل، وهـي               

  :، وسنذكر هذه االلتزامات على الشكل التالي2مستمدة في معظمها من الفقه اإلسالمي
   التزامات الصانع : أوال
  :وتتمثل في األمور التالية     

  :ويتحقق ذلك بما يلي:  التزام الصانع بالصناعة وضمانها-1
 تقديم مادة الصنع من عنده، ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات المتفق عليهـا، أو               -أ    

بقتها وافية بالغرض المقصود، ويكون الصانع مسؤوال عن جودة وسالمة هذه المواد ومطا           
للمواصفات، وكذلك من واجب الصانع توفير كل اآلالت واألدوات الالزمة إلنجاز العمـل          
على نفقته، وهذا مستنده حقيقة االستصناع التي تتمثل في مسؤولية الصانع عن تقديم مواد              

إذا تعهد المقاول   : " من القانون المدني الجزائري    551الصنع والعمل معا، وجاء في المادة     
، " ضمانها لرب العمـل    ه كان مسؤوال عن جودتها وعلي     أو بعضها ادة العمل كلها،    بتقديم م 

وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل مـن آالت             : "..552وجاء في المادة  
وأدوات إضافية ويكون ذلك على نفقته هذا ما لم يقض االتفاق أو عرف الحرفـة بغيـر                 

  ". ذلك
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مقاول مـن   (بالعمل بنفسه أو في مصنعه وله أن يعهد إلى غيره            أن يقوم الصانع     -ب    
بالعمل كله أو بعضه ما لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو إذا كانـت طبيعـة                  ) الباطن

العمل توجب عليه االعتماد على كفايته ومؤهالته الشخصية، ويكون الصانع مسؤوال عـن     
  .1هذا المقاول من الباطن أمام صاحب العمل

 إنجاز العمل حسب شروط العقد وبالطريقة المتفق عليها، ويتحقق ذلك بـااللتزام             -ج    
بما جاء في دفتر الشروط المرفق بالعقد وفي المدة المتفق عليها، وإذا لم يكن هناك شروط                
معينة التزم الصانع بإنجاز العمل حسب ما تقتضيه األصول العلمية واألعراف الخاصـة             

  .بتلك الصناعة
مان الضرر أو الخسارة، فالصانع يضمن ما ينشأ عن صنعه أو فعله من ضرر               ض - د   

أو خسارة سواء أكان ذلك بتعديه أو بتقصيره وهذا يندرج ضمن ما يعـرف فـي الفقـه                  
  .2اإلسالمي بتضمين الصناع

   التزام الصانع بتسليم الشيء المصنوع وضمانه -2
ع ونقل ملكيته أو التخلـي عـن         يلتزم الصانع بتسليم الشيء المصنوع إلى المستصن      

حيازته إليه بمقتضى عقد االستصناع، وتختلف طريقة التـسليم حـسب طبيعـة الـشيء               
إذا لم  : المصنوع ومكان ممارسة الصانع لعمله وطبيعة العقد وشروطه، فعلى سبيل المثال          

مل يكن هناك اتفاق على مكان التسليم ففي المكان الذي يحدده عرف الصنعة، فإذا كان الع              
واردا على عقار كان التسليم في مكانه، وإذا كان واردا على منقول فيتم تسليمه في المكان                

  .3الذي يوجد فيه الصانع ومركز أعماله
  

   التزامات المستصنع: ثانيا
  :    وتتمثل فيما يلي

إذا امتنع المستصنع عن تسلم المصنوع بغير سبب        :  تسلم ما تم من العمل بعد إنجازه       -1
فال   رغم دعوته إلى ذلك وحدث أن تَعيب المصنوع أو تلف بغير تعد من الصانعمشروع

  .4ضمان عليه
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وهـو االلتـزام األساسـي علـى        :  االلتزام بدفع العوض المستحق للصانع وضمانه      -2
حقا للصانع مقابل التزامه األساسي بالصناعة وتسليم       ) الثمن( المستصنع، باعتبار العوض  

  .1الشيء المصنوع
 عليه العاقدان أو عمال     ق  ويستحق الصانع العوض الواجب طبقا لشروط العقد وما اتف            

بما جرت به عادة سابقة بينهما، أو وفقا لما يقضي به العرف السائد إذا لم يكن هناك اتفاق                  
  ".المعروف عرفا كالمشروط شرطا: "سابق عمال بالقاعدة الفقهية

مقدار العوض الواجب دفعه وكيفية األداء      : غالبا     وفي عقود االستصناع يتضمن العقد      
، وإذا لم يقم المستصنع بدفع العوض المستحق في موعده كان مـن حـق               .. ونوع العملة 

الصانع الدائن بمقتضى القواعد العامة أن يجبره على الوفاء باألجر، أو بفسخ العقد وحبس              
  .2العين وطلب التعويض

  
  اع لزوم عقد االستصن: الفرع الثاني 

      نعني باللزوم عدم إمكان رجوع العاقد عن العقد بإرادته المنفردة، فيقال عقـد الزم              
، وبالنـسبة   3أن العاقد ال يستطيع فسخه إال بالتراضي      : لزوما كما يقال ملزم إلزاما بمعنى     

  :لعقد االستصناع فإن المشهور عند فقهاء األحناف أنه يمر بمراحل
  . الصنع؛ أي بعد التعاقد وقبل الشروع في العمللب مرحلة ما ق-             
  . الصنع، وقبل رؤية المستصنع للمصنوعد مرحلة ما بع-             
  . الصنع، ورؤية المصنوعد مرحلة ما بع-             

فـي  ) المشتري(وقد رأى جمهور فقهاء األحناف عدم لزوم العقد بالنسبة للمستصنع           
 في المرحلتين األولى والثانية، فيكون لكـل واحـد          عألمر للصان المراحل الثالث، وكذلك ا   

وفي المرحلة الثالثة إذا أحضر الصانع      . منهما الحق في فسخ العقد في كل الحاالت السابقة        
الشيء المصنوع مطابقا للمواصفات والشروط المطلوبة، سقط الخيار عن الصانع وألـزم            

صنع فله الخيار ألنه اشترى شيئا لم يره فكان لـه  بالتسليم بعد العمل، وحينئذ إذا رآه المست   
  .4خيار الرؤية

                                                 
  559 ا����Q ا����V ، ا���دة -  1
2  - V��S Q��3، �&رHا� ��Iأ ��X3 . 99- 98ص.  
  - Aا��.�و� �.� ، -��IHا� Aوه�  . V��S Q��3  
3  - V��S Q��3 ، م�Oا�?.^- ا� �Gر&�ء ، ا���Hا� K?LM3  . 513 ، ص 1ج-  
4  - V��S Q��3 ، -U�S�B87  ص06ج .  ا�.  
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لـزوم عقـد    : هذا هو المشهور عند فقهاء األحناف، وهناك رأي ألبي يوسف مفاده          
االستصناع بمجرد االنعقاد وعندها يجبر الصانع على العمل والمستصنع على أخذ الشيء            

 وفي ذلك يقـول صـاحب المحـيط         المستصنع إذا كان موافقا للمواصفات المتفق عليها،      
الخيار لواحد منهما، بل يجبـر الـصانع        : ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال      : "..البرهاني

وجه ما روي عن أبي يوسف أنه يجبر كـل واحـد            . على العمل والمستصنع على القبول    
لـى  أما الصانع فألنه ضمن العمل فيجبر عليه، وأما المستصنع فألنه لو لم يجبر ع           : منهما

 بذلك القدر   يالقبول يتضرر به الصانع؛ ألنه عسى ال يشتريه غيره منه أصال، أو ال يشتر             
  .1"من الثمن؛ فيجبر على القبول دفعا للضرر عن الصانع 

      وقد أخذت مجلة األحكام العدلية بهذه الرواية عن أبي يوسف فذكرت فـي مادتهـا               
قدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع علـى      إذا انعقد االستصناع فليس ألحد العا     : "293رقم

  .2"األوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا
      وهذا القول بلزوم عقد االستصناع رجحه االجتهاد الفقهي المعاصر، وأخذ به مجمع            
الفقه اإلسالمي في قراره عن عقد االستصناع الذي أشرنا إليه سابقا، وقد استند هؤالء إلى               

  3:ات التاليةاالعتبار
: النصوص الشرعية الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق، ومنها قوله تعالى           -1

$ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ� š Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãè ø9 $$ Î/ � –   وقوله عليـه الـصالة       - 01 سورة املائدة اآلية ، 

 وكذلك النـصوص الـشرعية المحرمـة      .4»المسلمون عند شروطهم    « : والسالم
  .لمخالفة الوعود والعقود 

 .القول بلزوم االستصناع يتفق مع مبدأ القوة الملزمة للعقود الذي أقرته الشريعة  -2

 بعـدم لـزوم عقـد       ل، والقو رقواعد الشريعة العامة جاءت بنفي الضرر والضرا       -3
 في هـذا العـصر الـذي        ةاالستصناع يؤدي إلى أضرار كبيرة للطرفين، وخاص      

 .الغ ضخمة فال يعقل أن يكون العقد فيها غير الزمأصبحت الصفقات تعقد بمب

                                                 
1  - ،-?2Xد �* �3زة ا����ري ا���X3 *+ه�ن ا���� �� ا�&�% ا�����@� �  300،ص07، ج)دت( ا���اث ا���O- ءدار إ��I:���وت. ا���� ا��Jه�@
  . 361 صV��S Q��3 ،01،م ��- ��Iر -  2
  .152ص . ، V��S Q��3 .. ��- ا�.�
 داx- ، �.� ا�2M�Saع –.            28ص . ، K?LM3  ... V��S Q��3 ا�Hر&� ، �.� ا�2M�Saع -  3
  .634 ، ص4 وه�A ا���IH- ، ا�?.� ا3RS0- وأد��� ، V��S Q��3، ج -  
 - ، -��IHا� ��X3    دي� (H)ا F,��(ا� : !�*�� ا�&�% ا$�#��  .                   63، ص) 1998-1418( دار ا����B- : دV]3  . ا��+� وا(�) ��ع 

��ة(  روا
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إن المصلحة العامة في استقرار المعامالت تقتضي اعتبار عقد االستصناع الزمـا             -4
 عليـه   دبحق الطرفين منذ انعقاده بحيث يطمئن كل متعامل ومتعاقد إلى أن ما تعاق            

 .قد ثبت ويستطيع أن يبني عليه

 يمكن اإلفادة منه في التعامالت االقتـصادية         ال ا إذا لم يكن االستصناع عقدا الزم      -5
  .مادام بإمكان أي متعاقد التملص والتنصل من آثاره كما يحلو له

 
 

  املبحث الثالث

   مسائل تتعلق بعقد االستصناع
  :سوف نتناول في هذا المبحث مطلبين أساسين       

  .الشرط الجزائي وأنواعه في عقود االستصناع:  المطلب األول        
  .اشتراط البراءة والظروف الطارئة وانقضاء عقد االستصناع: المطلب الثاني         

  
  الشرط الجزائي وأنواعه في عقود االستصناع: المطلب األول 

  مفهوم الشرط الجزائي وأهدافه:الفرع األول
  مفهوم الشرط الجزائي: أوال
تحقه من شُرط له عن الضرر       اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يس         هو    

  1الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف اآلخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه
هو أن يتفق الصانع والمستصنع في : وإذا أسقطنا هذا التعريف على عقد االستصناع

وفي اتفاق الحق وقبل اإلخالل بااللتزام على مقدار التعويض أذات العقد الذي بينهما؛ 
ه لكل واحٍد من المتعاقدين عند إخالل الطرف اآلخر بالتزامه أو تأخر في الواجب دفع

  .تنفيذه
  أهداف وأغراض الشرط الجزائي:ثانيا

  2:يهدف الشرط الجزائي إلى تحقيق األغراض التالية

                                                 
 �����S 28 - 23) (1421 ر�� 1-  ���دي ا�U�c-25( ا��+�ض  A�123 ،12 ا����Wd ا3RS0-، دورة ا��Q�@3 ��Wd ا�?.� ا3RS0- &�ار-  1

2000(                 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/12-3.htm                                                                    
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ضمان تنفيذ العقود وعدم اإلخالل بااللتزامات المترتبة على المتعاقدين وهـذا            -1
  .به الشريعة من الوفاء بالعقود الذي أمرت 

 بتجنيب المتعاقدين اللجوء إلى القضاء وإجراءاته الطويلة والمعقدة، وما يترت          -2
 .عن ذلك من تضييع للمال والوقت وهدر للجهود والطاقات

  .إعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر الذي يصيبه عند إخالل المدين بالتزامه -3
  أنواع الشرط الجزائي وأحكامه: الفرع الثاني

  واع الشرط الجزائيأن:أوال
  :للشرط الجزائي صور متعددة يمكن تصنيفها إلى نوعين

 ما هو مقرر لعدم تنفيذ األعمال، ومن صوره الشرط الجزائـي المقتـرن بعقـد                -1
  .االستصناع والذي يتعلق بالصانع الذي أخل بالتزامه أو تأخر في تنفيذه

 صـوره الـشرط الجزائـي        ما هو مقرر لتأخير الوفاء بااللتزامات المالية، ومن        -2
  .المتعلق بالمستصنع إذا تأخر في سداد ما عليه من مستحقات للصانع

  
  حكم الشرط الجزائي في عقود االستصناع:ثانيا

الذي هو مقرر لعدم تنفيذ الصانع اللتزاماتـه أو تـأخره فـي             :  حكم النوع األول   -1
  .تنفيذها

 في جوازه ما لـم توجـد        -يهفيما اطلعت عل  –بالنسبة لهذا النوع فليس هناك خالف       
ظروف قاهرة مفاجئة تجعل تنفيذ مقتضى العقد غير ممكن، وهذا مـا قررتـه المجـامع                

  :الفقهية ولجان الفتوى والهيئات الشرعية ومن ذلك
  
 قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في مـؤتمره             -أ 

الخـاص بعقـد    ) م1992 ماي   14-9،  هـ1412 ذو القعدة    12-7(السابع بجدة   
يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما         "أنه  :االستصناع، وفيه 

  "اتفق فيه العاقدات ما لم تكن هناك ظروف قاهرة
ـ            -ب  1-25( بالريـاض    12 قرار مجمع الفقه اإلسالمي الـدولي فـي دورتـه الـ

ز اشتراط الشرط   ، وفيه تنصيص على جوا    1)2000 سبتمبر   28-23-1421رجب
                                                 

1 - http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/12-3.htm ,(11-02-2007) 
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الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون االلتزام األصلي فيهـا              
دينا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط  فـي عقـود                 
المقاوالت بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد االستصناع بالنسبة          

  .نفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذهللصانع إذا لم ي
تحديد طبيعة الضرر الذي يجوز التعويض عنه بأنـه         : وقد جاء في هذا القرار أيضا     

الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب             : "يشمل
ـ        "مؤكد وال يشمل الضرر األدبي أو المعنوي         ال : "ه، وكذلك جاء في الفقرة الـسادسة من

يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخالله بالعقد كان بسبب خـارج عـن                 
  ". إرادته أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من اإلخالل بالعقد

  
الشرط الجزائي في حالة تأخر المستصنع عن دفع ما عليه من           :  حكم النوع الثاني   -2

  : صورتانمستحقات مالية للصانع، وفي ذلك
علـى  ) المـدين (مع المستصنع   ) الدائن( في حالة اتفاق الصانع      : الصورة األولى  -أ

 عن كل يوم تأخير في أداء ما عليه من التزامات فهـذا مـن               اتعويضه مقدارا ماليا محدد   
: الربا الصريح الذي أجمعت األمة على تحريمه، وفي ذلك يقول الشيخ مصطفى الزرقـا             

ر ضرر الدائن عن تأخير الوفاء؛ له محذور كبير، وهـو أنـه قـد               االتفاق على مقدا  "... 
  .1"يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ من الدائن والمدين

ـ           من  -الذي ذكرناه سابقا  – 12وكما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته ال
لتـزام  جواز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون اال             

أي الـشرط   –ال يجـوز    : "ثم ذكـر أنـه    ... األصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح       
  ". في عقد االستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه-الجزائي
في تسديد  ) المدين( أن يشترط في العقد أنه إذا تأخر المستصنع          : الصورة الثانية  -ب

وترتب على التأخير ضرر، فإن للمتضرر الحـق        ) الدائن(ما عليه من مستحقات للصانع      
في التعويض بقدر الضرر ويرجع في هذا التقدير إلى أهل الخبرة، أو باالتفاق بين الدائن               

  .والمدين أو إلى القاضي في حالة النزاع
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أن العاقدين يتفقان على مبدأ التعـويض عـن         : وقد اختلفت هذه الصورة عن األولى     
 التحديد إلى ما بعد وقوع الضرر بينما في الصورة األولى يكون االتفاق             الضرر، ويتركان 

  .محددا لمبلغ التعويض عند اإلخالل
الحكم على المدين المماطل بالتعويض على      : وتندرج هذه الصورة الثانية ضمن مسألة     

فذهب الـبعض إلـى الجـواز ومـنهم     : الدائن، وقد اختلف فقهاء العصر في هذه المسألة  
  . والدكتور علي القره داغي2، والدكتور الصديق الضرير1لزرقامصطفى ا

 يتفق البنك مع العميل المدين على أن        نيجوز أ : "الصديق الضرير . وفي ذلك يقول د   
 تعويضا عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفـاء، شـريطة أن يكـون                هيدفع ل 

  . 3"يل موسرا ومماطالالضرر الذي أصاب البنك ضررا ماديا وفعليا وأن يكون العم
د نزيـه   : وذهب آخرون من أهل الفقه واالقتصاد إلى عدم جواز هذا التعويض ومنهم           

 أن  س ، علـى أسـا     4حماد وزكي الدين شعبان ود رفيق المصري ومحمد عثمان شـبير          
، وفي ذلـك يقـول د       مالتعويض عن ضرر التأخير زيادة مشروطة في دين فهو ربا محر          

إن هذه االقتراحـات أخـشى أن       : ".... على مقال الشيخ الزرقا    رفيق المصري في تعقيبه   
تُتخذ ذريعة في التطبيق العملي إلى الربا، فتصبح الفائدة الممنوعة نظريا تمـارس عمليـا    

  .5"، وينتهي الفرق إلى فرق في الصور والتخريجات فحسب)جزاء التأخير(باسم العقوبة 
  6:عض البدائل األخرى منهاوقد طرح المانعون لهذا التعويض التأخيري ب

 اشتراط حلول باقي األقساط إذا تأخر المدين عن دفع قسط منها، وهذا فـي حالـة                 -
  .كون الثمن مقسطا

 االشتراط على المدين دفع مبلغ من المال ليصرف في وجوه البر إذا تـأخر عـن                 -
 .السداد دون عذر مقبول

ن من التعثر والـضياع بتوثيـق        اتخاذ االحتياطات المشروعة الممكنة لحماية الديو      -
 .الدين بالكتابة واإلشهاد والرهن والكفالة وغيرها

                                                 
1  -��?U Qا����. 
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 العمل بالمؤيدات الشرعية التي وضعتها الشريعة لحمل المدين المماطل علـى أداء             -
الدين من رفع األمر إلى القضاء و المعاقبة بالحبس والتعزير وبيع أمـوال المماطـل               

 .ر إجراءات التقاضيلتسديد دينه، مع العمل على تيسي

  
  اشتراط البراءة والظروف الطارئة وانقضاء عقد االستصناع: المطلب الثاني

  اشتراط الصانع البراءة من العيوب: الفرع األول
  مفهوم اشتراط البراءة :     أوال

تبحث هذه المسألة فيما إذا شرط الصانع براءته من ضمان العيب؛ أي عدم مسؤوليته 
 من عيوب كليا أو جزئيا في المصنوع، وتم االتفاق على ذلك بين عما يمكن أن يظهر

  .المتعاقدين اعتمادا على السالمة الظاهرة
   حكم اشتراط البراءة: ثانيا    

شرط البراءة من العيوب في البيع، فذهب األحناف إلى أنه ) القدامى(درس الفقهاء 
 يعلمه، سماه أم لم يسمه، ألن يصح البيع بالبراءة من كل عيب سواء علمه البائع أم لم

ضمان العيب من حقوق المشتري على البائع، ويجوز للمشتري إسقاط هذا الحق بمحض 
  .إرادته

على تفصيل  –وذهب جمهور فقهاء المذاهب األخرى إلى عدم جواز مثل هذا الشرط            
  .ة منه وأن البائع يبقى على مسؤوليته عن ضمان العيب ولو اشترط في العقد البراء-بينهم

والجميع متفقون على أنه لو اشترط البائع عدم مسؤوليته عن عيب معين في المبيـع               
  .1كان ذلك العيب خارجا عن مسؤوليته

ولم يتناول الفقهاء القدامى اشتراط الصانع براءته من عيوب الصنع، ألنه كما يقـول              
ع ،ألنـه لـيس مـن    إن مثل هذا االشتراط لم يكن يقع قديما في عقود االستصنا      : " الزرقا

المعقول إذ ذاك اشتراطه، إذ لم يكن االستصناع متعارفا قديما إال في الحاجات الشخـصية        
ذلك ألن الصانع يبيع شيئا سوف يصنعه هو بحسب الطلب، إذا اشترط على المشتري              ... 

المستصنع عدم مسؤوليته عن العيوب التي قد تظهر فيه، فإن هذا يوحي بسوء نيتـه منـذ        

                                                 
1  -��Iأ *� ��X3 ،�w,= ا���) ! "!ا,= ا���)>! �* ر�1409،  دار ا�@��:���وت.  و @>
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فيريد بهذا االشتراط أن يحمي نفسه ويتهرب من مسؤوليته عـن التقـصير أو              ... دالتعاق
  1."اإلهمال في إتقان العمل

 لذلك أكد الشيخ الزرقاء ووافقه بعض المعاصرين على أن اشتراط الصانع البائع في             
عقد االستصناع عدم مسؤوليته عما يظهر من عيوب أو اختالل في المبيع الذي سيـصنعه            

اط باطل، ألن البائع سيأتي بالشيء من صناعته هو، فال يكون مثل هذا االشتراط              هو اشتر 
إال من سوء نيته، وإلبعاد مسؤولية اإلهمال أو الخطأ أو الجهل بأصول صنعته التي تعاقد               
على أساس أنه متقن لها، ويكون ذلك ملحقا ألفدح األضرار بالمستصنع المشتري، فمثـل              

تدليس والغش في الصناعة وخاصة في عصرنا هـذا الـذي           هذا االشتراط يشجع على ال    
أصبح يتم فيه التعاقد على استصناع اآلليات الضخمة والمصانع الكاملة، فإذا وجـد فيهـا               

  .2 وعظمت خسارتهااعيب أو خلل تقني تعطل عملها وتوقف استثماره
  اشتراط البراءة في تعامالت المصارف اإلسالمية: ثالثا   

صارف اإلسالمية بتمويل عقود االستصناع، فيجب أن تتحمل خطـر          في حالة قيام الم   
 في المصنوع تجاه عميلها المستصنع، والصـانع الذي استصنعـه المصرف          بظهور عي 

مسؤول كذلك تجاه المصرف، فتحمـُل      ) في االستصناع الموازي  (اإلسالمي في تنفيذ العقد     
  .3ويل الربوي والتمويل اإلسالميالمصرف لهذه المسؤولية من الفروق الجوهرية بين التم

  
  
  
  
  

  الظروف الطارئة وتطبيقها في عقد االستصناع: الفرع الثاني
  التعريف بنظرية الظروف الطارئة: أوال   

– تتناول هذه النظرية مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ذات التنفيذ المتراخي               
حوال ذات التأثير الكبير في ميـزان        من تبدل مفاجئ في الظروف واأل      -ومنها االستصناع 

التعادل الذي بنى عليه المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد كال منهما من حقـوق ومـا                
  :يحملهما من التزامات ومن صور ذلك
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، يـستغرق   )بناية أو جـسر أو سـد      (لو تعاقد طرفان على استصناع منشأة ضخمة        
ع أو على أساس وحدة قياسـية معينـة، ثـم           إنجازها مدة طويلة وحدد السعر بمبلغ مقطو      

حدثت أزمة اقتصادية حادة أو حرب مفاجئة تسببت في ندرة المـواد األوليـة، وارتفـاع                
  .أسعارها ارتفاعا كبيرا مما يجعل تنفيذ االتفاق مرهقا للصانع أو شبه مستحيل

على تقوم في أصلها    "ففي مثل هذه الحالة يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي           
فكرة إسعاف المتعاقد المنكوب الذي اختل توازن عقده اقتصاديا مما قد يجره إلى الهالك،              

  .1"فهي تهدف إلى تحقيق العدالة في العقود ورفع الغبن منها
  نظرية الظروف الطارئة في القوانين العربية: ثانيا 

لجزائري، الـذي   وقد تبنى هذه النظرية معظم القوانين العربية ومنها القانون المدني ا          
في حالة الحوادث االستثنائية العامة واستحالة تنفيذ االلتـزام التعاقـدي أو            –أجاز للقاضي   

  2. أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول-كونه مرهقا للمدين
وهذه النظرية التي اعتمدتها القوانين المعاصرة تلتقي مـع نظريـة الـضرورة فـي               

أن نظرية الضرورة تـستوعب نظريـة الظـروف         : مكن القول الشريعة اإلسالمية؛ بل ي   
  .3الطارئة ألن الضرورة توجب إزالة الضرر

  نظرية الظروف الطارئة في الفقه اإلسالمي: ثالثا
  4:  حفلت كتب الفقه اإلسالمي بالعديد من التطبيقات لهذه النظرية منها

وا إلـى فـسخ عنـد    تُفسخ اإلجارة باألعذار ألن الحاجة تدع: قال فقهاء األحناف  .1
العذر ألنه لو لزم العقد عند تحقق العذر، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمـه بالعقـد،             

بحالة إفالس المستأجر أو انتقاله من حرفة إلى أخرى أو انتقاله إلـى بلـد               : ومثلوا لذلك 
  .آخر
أجاز المالكية والحنابلة إنقاص الثمن بسبب الجوائح في بيع الثمـار بعـد بـدو                .2

ا، وتسليمها للمشتري بالتخلية، والجوائح هي اآلفات التي تصيب الثمار فتهلكها،           صالحه
 5.» أمر بوضع الجوائح �أن النبي « :وقد جاء في الحديث
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فهذان المثاالن يعتبران شاهدين حيين لنظرية الظروف الطارئة في الفقـه اإلسـالمي             
  1.والتوازن في العقودتطبيقا لمبدأ العدالة ومراعاة لما يجب توفره من التعادل 

وقد بحث المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته الخامسة سـنة             
  :هـ هذه القضية، وتبنى فيها قرارا جاء فيه1402

ومنهـا  – العمل بنظرية الظروف الطارئة فـي حالـة العقـود المتراخيـة التنفيـذ               
قد تبـدال غيـر األوضـاع والتكـاليف      إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعا     -االستصناع

  .واألسعار تغييرا كبيرا ألسباب طارئة عامة
 الحق في التدخل إلصالح األوضاع وإزالـة الـضرر          -عند التنازع –وجعل للقضاء   

  :بأحد اإلجراءات التالية
  .تعديل الحقوق وااللتزامات بصورة تعيد التوازن إلى العقد .1
تعويض عادل للملتزم له صاحب الحـق فـي   فسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه مع          .2

 .التنفيذ يجبر له جانبا معقوال من الخسارة

إمهال الملتزم مدة زمنية، إذ وجد أن السبب الطارئ قابـل للـزوال فـي وقـت                  .3
 2.قصير

  
  

  انقضاء عقد االستصناع: الفرع الثالث
قـود   بما تنتهي به هـذه الع -باعتباره من عقود المعاوضات–ينتهي عقد االستصناع  

  :3عادة ومنها
   أو هالك الشيء المصنوعدإنجاز العق:أوال   

إنجاز العمل؛ أي وفاء المتعاقدين بااللتزامات المتبادلة التي يحملهـا العقـد             -1
  .على كل طرف منهما

 .هالك الشيء المصنوع وتلفه قبل تسليمه إلى المستصنع -2

 فسخ العقد أوعجز الصانع :ثانيا  

                                                 
 303 ا���IH-، ا�?.� ا3RS0- وأد���، ص-  1
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 .أو بالقضاء) اإلقالة(فسخ العقد بالتراضي -1   

 .عجز الصانع عن إتمام العمل ألي سبب من األسباب-2   

                                                              موت أحد المتعاقدين  :ثالثا  
        في هذه الحالة ينقضي العقد إال إذا كان التنفيذ ممكنا فيحل الورثة محلهما، وقد قال 

ف بانتهاء عقد االستصناع بموت الصانع قياسا على اإلجارة عندهم، ولكن يرد األحنا
عليهم بأن هذا القياس غير صحيح ألن بطالن اإلجارة بموت المستأجر مسألة خالفية، 

 .1فالجمهور ال يبطلون اإلجارة بموت أحد العاقدين أو كليهما

وال سيما في وقتنا  "- وجيهقول–فالقول بعدم انتهاء االستصناع بموت أحد العاقدين 
الحاضر الذي أصبحت للمصانع شخصية معنوية اعتبارية دائمة مستمرة ببقاء الشركة 

  .2"والمصنع، وأن األشخاص بذواتهم ليس لهم أثر في شخصية الشركة
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  : خالصة الفصل األول
  يتلخص هذا الفصل في أن االستصناع في المفهوم الفقهي هو عقد بين بائع يسمى 

صانع، ومشتر يسمى المستصنع على بيع سلعة موصوفة في الذمة، يصنعها البائع بمادة ال
بأنه : من عنده في مقابل ثمن حال أو مؤجل أو على أقساط، ويمكن أن نعرفه اقتصاديا

  .صيغة لتمويل إنتاج السلع في مرحلة ما قبل التسليم أو في مرحلة اإلنتاج
 السلم أو اإلجارة؛ وإن كان لفظ البيع  واالستصناع عقد مستقل خاص مثله مثل

بعمومه اللفظي يشمل الجميع، وهو من العقود المشروعة استنادا إلى عدد من األدلة العامة 
  .والخاصة؛ وهذا ما استقر عليه األمر في االجتهاد الفقهي المعاصر

الذي طورته المؤسسات المالية ) تمويلي(عادي وموازي: واالستصناع نوعان
ة، وهو بوصفه عقد له أركانه وشروطه الخاصة به وآثاره المترتبة عليه؛ والتي اإلسالمي

تتمثل أساسا في االلتزامات التي ينشئها على كل من الصانع والمستصنع؛ وفي لزوم هذا 
  .العقد للطرفين وعدم جواز فسخه إال بالتراضي أو في حاالت الظروف الطارئة

إمكانية اقتران عقد االستصناع بشرط : الفصل ومن القضايا األخرى التي بحثها هذا 
جزائي في حالة عدم وفاء الصانع بالتزاماته، ومسألة وجود ظروف طارئة تحول دون 
تنفيذه لها، وكذلك مسألة اشتراط الصانع البراءة وعدم المسؤولية عما يمكن أن يظهر من 

  .ناععيوب كليا أو جزئيا في المصنوع، وأيضا حاالت انقضاء عقد االستص
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  :تمهيد
 المستوى ى  كان تأسيس المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، وانتشارها عل

المتميز بمنظومته العقائدية والفكرية وأدواته " التمويل اإلسالمي"العالمي، إيذانا بظهور 
  .لك الجزء الهام من الفقه اإلسالميالمستمدة من فقه المعامالت المالية ذ

  واألساس الفكري الذي يقوم عليه التمويل اإلسالمي هو حظر الربا أو الفائدة، 
واستبعادها من جميع المعامالت المالية، وما يستتبع ذلك من إيجاد واستحداث صيغ 

ائدة وأدوات تمويلية تقوم على أساس المشاركة، فالتمويل اإلسالمي يقوم على منع الف
فاألموال لن تتاح مجانا في النظام اإلسالمي بل تتاح بكلفة، "الربوية مع إباحة الربح، 

  .1"في الربح" الحصة"وهذه الكلفة هي 
  ونؤكد هنا على ما أجمعت عليه قرارات المجامع الفقهية المختلفة من أن الفائدة 

 والفائدة، وكذلك ال فرق على أنواع القروض كلها ربا محرم، وال مجال للتفريق بين الربا
فالفوائد .. في الحرمة بين ما يسمى بالقرض اإلنتاجي وما يسمى بالقرض االستهالكي

على القروض البنكية بكل أنواعها تتطابق مع الربا الذي حرمته كل الشرائع السماوية 
  .2تطابق المعنى والمقصد

وظيف صيغ وأدوات  وعلى هذا األساس قامت المصرفية اإلسالمية منذ ظهورها، بت
االستصناع الذي تأخر : تمويلية متعددة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية كان من بينها

تطبيقه في المصرفية اإلسالمية مقارنة بالصيغ األخرى كالمرابحة واإلجارة والمضاربة، 
امة وقد أتاح ذلك للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية الدخول إلى مجاالت تمويلية ه

  .لم تتح لها من قبل بالصيغ األخرى
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        ولدراسة جوانب تجربة توظيف االستصناع كصيغة تمويل في المصارف 
  :والمؤسسات المالية اإلسالمية سوف نتعرض في هذا الفصل للمباحث التالية

  
  .مفهومه وصيغه و خصائصه: التمويل اإلسالمي: المبحث األول
   االستصناع في المصارف اإلسالميةتطبيقات: المبحث الثاني
  .صكوك االستصناع وأهميتها التمويلية: المبحث الثالث
  .مزايا التمويل باالستصناع مقارنة بالصيغ األخرى: المبحث الرابع
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  املبحث األول

  مفهومه و صيغه و خصائصه:  التمويل اإلسالمي

قتـصادي الوضـعي         سوف نتعرض في هذا المبحث لمفهوم التمويل فـي الفكـر اال           
ومفهوم التمويل وخصائصه وصيغه في المنظور اإلسالمي، وذلك من خـالل المطلبـين             

  :التاليين
  الوضعي وفي المنظور اإلسالمي مفهوم التمويل في الفكر :األولالمطلب      

  صيغ التمويل اإلسالمي وخصائصه:      المطلب الثاني
  

  ر االقتصادي الوضعي مفهوم التمويل في الفك:المطلب األول    
  وفي المنظور اإلسالمي

  مفهوم التمويل وعناصره في الفكر الوضعي:     الفرع األول
  مفهوم التمويل في الفكر االقتصادي الوضعي: أوال    

  قبل الحديث عن التمويل اإلسالمي نحتاج إلى بيـان مفهـوم التمويـل فـي الفكـر               
باإلنجليزيـة  ) Financing(جمـة لكلمـة     تر"  التمويـل "فمصطلح  . االقتصادي التقليدي 

عملية تدبير الموارد المالية    : "بالفرنسية، وهو يعني في مفهومه العام     ) Financement(و
الالزمة للمؤسسات الخاصة أو العامة من أجل تـسييرها أو تطـوير أنـشطتها وتحقيـق                

  . 1"أهدافها

يسمى بالتمويل الـذاتي،      وهذا التدبير للموارد قد يكون من داخل المؤسسة، وهذا ما           
وقد يكون من خارجها وهو التمويل الخارجي، ولتوضيح ذلك نورد ما جاء في القـاموس               

  : االقتصادي في شرح المصطلح السابق
عندما تريد منشأة زيادة طاقتها اإلنتاجية أو إنتاج مادة جديدة أو إعادة تنظيم أجهزتها              "

  :اليتينفإنها تضع برنامجا يعتمد على الناحيتين الت
عـدد  (حصر كل الوسائل المادية الضرورية إلنجاح المـشروع         : ناحية مادية  .1

  ...)وطبيعة األبنية، اآلالت، األشغال، اليد العاملة

                                                 
1  - Grand DictionnaireEncyclopédique larousse. Paris :Librairie Larausse (1983) V4. P281 
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تتضمن كلفة المشروع، ومصدر األمـوال الـضرورية، وكيفيـة          : ناحية مالية  .2
 1"استعمالها فهذه الناحية هي التي تسمى بالتمويل

مواردها الذاتية عن تحقيق أهدافها االقتصادية فإنها تلجأ إلى         فهذه المنشأة إذا عجزت     
الغير للحصول على هذه الموارد، وبذلك ينقسم المجتمع بالنسبة لهذا المفهوم التمويلي إلى             

، وفئة تفتقد إلى الموارد الالزمـة لنـشاطها         "فئة الفائض "فئة تملك مدخرات تسمى     : فئتين
نقل المـوارد مـن     : "يف التمويل في أدق معانيه بأنّه     وبذلك يمكن تعر  ". فئة العجز "تسمى  

  .2"فئات الفائض المالي إلى فئات العجز المالي
ومن المالحظ أن المفاهيم السابقة للتمويل ركّزت على التمويل بالنـسبة للمؤسـسات             
وأهملت اإلشارة إلى التمويل الموجه لألسر واألفراد القتناء أو بنـاء المـساكن، وكـذلك               

لع االستهالكية، ولغير ذلك من األهداف والغايات، ولـذلك يمكـن أن نختـار              لشراء الس 
هو تقـديم   ... التمويل"أن  : تعريفا آخر يكون أكثر شموال وأوسع نطاقا، وهذا التعريف هو         

فهـذا   3."السلع والخدمات أو وسائل الدفع مع تأجيل البدل المقابل أو بدون بـدل أصـال              
كال التمويل المشار إليها سابقا، ويضيف إليها ما يقوم على          التعريف شامل ألهم صور وأش    

  .قصد التبرع والمساعدة اإلنسانية الذي يقدمه الممول دون مقابل
 وشموله لعدد كبير من الـصيغ واألسـاليب     -كما رأينا –ورغم اتساع مفهوم التمويل     

ر مفهـوم   المتنوعة إال أنه ارتبط في االقتصاديات المعاصرة بالقرض بفائدة حتـى صـا            
  .التمويل في األذهان مكافئا لمفهوم القرض ال يتعداه إلى غيره

  عناصر التمويل في االقتصاد الوضعي: ثانيا
  :4يقوم التمويل على عنصرين أساسيين هما

إلى فئات العجز، وهذا االنتقال قد      ) المدخرين(انتقال الموارد بين فئات الفائض       .1
 مباشرة بوجود وساطة مالية، كما أن هـذا         يكون بصورة مباشرة، وقد يتم بصورة غير      

القروض بفوائـد، المـشاركات،     : االنتقال يتم وفق صيغ وأساليب وأشكال مختلفة منها       
  الخ... البيع اآلجل  أو بالتقسيط

                                                 
1  -،A��� ��]� ��X3  دي� (H)س ا���ا�� )��، إ@�+�Vي، أ���@�@�� ،��A ا�A���O ���را�Sت وا�2[� :  ���وت)*�"Sd127ص) 1985(ا�� 
2 - ،��� %��Xا� ��� ��X3 ,��(ا�����=ا� ��n =�+,��(ات ا���ا�� k,�. W* F.ر��+� دوره��  : /- 23[LWو ALS��+� ا��[�و��ت ا���PMة وا����W

Aر���Pد+�ت ا���M�&aص. /- ا ، V��S Q��3361. 
3  - ،pX& رe23�3�1U3- ���� وRS0د ا�M�&aا .،V��S Q��3167 ص  

4  - Ridah Saadalah, Le Financement Islamique :Concept et PrincipesGénéraux. Dans :Introduction aux 
Techniques Islamiques de financement ,Djeddah: Institut Islamique de Recherches et de Formation,(1417-1996) 
p14.    
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وجود األجل، ويقصد بذلك أننا ال نكون أمام عملية تمويلية إذا لم يعط المـستفيد                .2
لتوظيفها، وتحقيق عوائد تسمح لـه بالوفـاء        من تلك الموارد فسحة معقولة من الزمن        

  .بالتزاماته تجاه المانح
  مفهوم التمويل اإلسالمي وعناصره: الفرع الثاني 

   مفهوم التمويل اإلسالمي: أوال
تقديم ثـروة عينيـة أو نقديـة بقـصد          : "عرف أحد الباحثين التمويل اإلسالمي بأنّه     

صرف فيها لقاء عائد تبيحـه األحكـام        االسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها، ويت       
، وهذا التعريف كما نالحظ ال يتناول صورا وأشكاال للتمويل ال يمكن إخراجها             1"الشرعية

التمويل الذاتي وكذا التمويل القائم على التبرع       :  من دائرة التمويل اإلسالمي منها     -بداهة-
 الذي وضعه الباحث رضا     واإلحسان أي بغير قصد االسترباح، ولذلك فإني أختار التعريف        

     كل توفير أو تـدبير للمـوارد الماليـة خاضـع           : التمويل اإلسالمي هو  "سعد اهللا وهو أن
  .2"لتوجيهات وتعاليم الشريعة اإلسالمية

فهذا التعريف يضع إطارا عاما وهو التوافق مع الشريعة اإلسالمية وعدم التنـاقض             
ألشكال واألدوات التمويليـة المعروفـة      مع أحكامها، وهذا يشمل عددا كبيرا من الصيغ وا        

وكذلك يسمح بقبول ما يبدعه العقل اإلنساني من أدوات أخرى ال تخالف أحكام الـشريعة               
  .اإلسالمية
 عناصر التمويل اإلسالمي:    ثانيا

انتقـال  :  إلى أن التمويل يقوم على عنصرين أساسـين همـا          أشرنا في فقرة سابقة    
ئات العجز، ووجود األجل الذي يسمح للمستفيد باالنتفـاع         الموارد من فئات الفائض إلى ف     

  .من التمويل
وهذان العنصران يمكن اعتبارهما أيضا في التمويل اإلسالمي؛ إذ أنهما ال يحمـالن             
أي قيم يرفضها اإلسالم، فالخالف األساسي بين التمويل اإلسالمي والتمويـل التقليـدي؛             

خصوصية التمويل اإلسالمي تتجلى في تحـريم       يتعلق بطبيعة التمويل وأساليبه وطرقه، ف     
مع إيجاد أساليب وصـيغ تمويليـة        اإلسالم لكل التعامالت التي تقوم على الفائدة الربوية؛       

                                                 
1  - ،pX& رe23 �� ا(H) �د ا$�#�� F,��(3- �: ، ��ة�&>�م ا�RS0ا �^Oا�� ،A��2��� -3RS0ا z2ث وا���ر+� ا���X��)1412-1991 (12ص. 

2  - Ridah Saadalah, Op.Cit.   P16. 
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بديلة عنها، وفي المقابل يقوم التمويل التقليدي على آليات الفائدة الربوية في العالقة بـين               
  .1القرض والمقترض

    .ضايا عند حديثنا عن خصائص التمويل اإلسالميوسيأتي مزيد من التفصيل لهذه الق
  

  صيغ التمويل اإلسالمي وخصائصه:الثانيالمطلب    

  صيغ التمويل اإلسالمي: الفرع األول
 على استبعاد الربا أو الفائدة وإيجاد أدوات        -كما رأينا سابقا  -يقوم التمويل اإلسالمي     

وقد عملت المـصارف والمؤسـسات   وصيغ تمويلية بديلة عن التمويل بالقروض الربوية،      
المالية اإلسالمية على تطوير وتطبيق عدد من تلك األدوات التمويلية البديلة التـي يمكـن               

   2  :تصنيفها في أربع مجموعات على النحو التالي

  

  ا����رآ�ت: أو(
وهي تقوم على مساهمة المصرف والعميل في رأس مال المـشروع لرفـع قدراتـه          

اوية أو متفاوتة، ويقتسم الشريكان نتائج المشروع من ربـح بحـسب            التمويلية بنسب متس  
اإلنفاق أو خسارة ويكون توزيعها بحسب رأس المال فقط، وتتخذ المشاركة في المصارف             

  :اإلسالمية عدة أشكال منها
  .المشاركة الدائمة أو الثابتة -1
  .المشاركة على أساس صفقة معينة -2
  .كالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتملي -3

  ا�)��o&�ت: :�@��
�+U R.�+� أو ����2، +��?�� �I�7 �23 ا��[�وع /- �W -3RS0ف ا�Mص 3* ا��[�رآ�ت ُ+.�م /�^� ا���G ع�U -وه 

�� �3 اW?.� تإU@�ز �����I nا��� A��I -/ ا��[�وع �h��U ا��[�وع �I�7ل و� �X3دة ز�23 و�i�]U، و+�.�S% ا���

�ل ا�@��U ا����- 23^�، و+��� �I�7 ا��[�وع �^�
 و���� دون 3.�������، و/- A��I ا����رة +���X ا���.  

                                                 
1 - Ibid. 

  : ��H+� 3* ا����X�qت ُ+�12-  2
 .  �3�1U3- ���� وRS0د ا�M�&aا ،pX& رe23 .ص V��S Q��3173ه��O� �3و   
��2وي،  . Xا� bUأ=B��(ة وا����D ت ا��ا����و* F,��(� F,!Jآ ��ر /- 3 .  ا�)��,F ا$�#�]2: ALS��+� ا��[�و��ت ا���PMة وا����W

�+�ه� ودوره� /- ا�M�&aدات ا���Pر��V��S Q��3 ،A، صLWه�572و�O��3و.  
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  :وتشمل هذه المجموعة عددا من األدوات منها
  : المضاربة-1   
وهي تختص بالتمويل الزراعي، إذ يقوم المصرف بتـوفير اآلالت          :  المزارعة -2  

  .والمعدات والبذور والمخصبات ويقوم صاحب األرض بالعمل واإلنتاج

  

  ا$6ــ�رات: :��1�

وتتمثل في تقديم المصرف معدات وآالت إنتاجية أو عقارات لصاحب المشروع مقابل            
إيجار محدد، فهي عملية تمويل لألصول الثابتة من خارج الميزانيـة، أي أن المـستأجر               

وتتخذ اإلجارة عدة أشكال    . يتمكن من استخدام هذه الوسائل اإلنتاجية دون أن يقوم بشرائها         
  :منها

 .وهي عملية إيجار عادية لمدة زمنية محددة:  اإلجارة التشغيلية-1

 إجارة يتضمن وعدا من المالك المـؤجر        دوهو عق :  اإلجارة المنتهية بالتمليك   -2
للمستأجر بنقل الملكية له بعد قيامه بسداد ثمن الشيء المؤجر لـه إضـافة إلـى                

 .األجرة

  ا��Jـــ�ع: را"��
ى شراء سلعة من قبل المصرف اإلسالمي ثم يبيعها للطرف          ويقوم التمويل بالبيوع عل   

الذي يحتاجها مع الدفع اآلجل، فيكون التمويل لمدة بيع األجل ألن المصرف يـدفع ثمـن                
  :السلعة نقدا عند شرائها، ومن أهم أدوات التمويل بالبيوع

وهي أن يقوم المصرف بـشراء سـلع معينـة          : بيع المرابحة لآلمر بالشراء    -1
 .لب منه ثم يعيد بيعها له مع هامش ربح متفق عليهللعميل بط

 وهو أن يشتري المصرف كمية محددة من إنتاج المشروع بعد مدة            :بيع السلم  -2
 . الثمن فيدفع نقدامعينة فيكون تسليم السلعة آجال أما

  . وقد عرفناه سابقا:االستصناع -3
  خصائص التمويل اإلسالمي: الفرع الثاني

المي بمجموعة من الخصائص الهامة التي تجعله أقل تكلفة وأكبر      يتميز التمويل اإلس
  :عائدا بالمقارنة مع التمويل الربوي، ومنها
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 بحيث تتناسب مع نـوع النـشاط        تعدد وتنوع أدوات وصيغ التمويل اإلسالمية      :أوال
االقتصادي المطلوب تمويله، وكذلك يكون لكل مصرف إسالمي، ولكل مستثمر أن يختار            

  .1تي تتناسب مع احتياجاته وظروفه االقتصادية والماليةالصيغة ال
ومما يدلل على اتساع دائرة أساليب التمويل اإلسالمية وتنوعهـا، وجـود مـصادر              
وأساليب تمويلية ال تقوم على االسترباح كالوقف والزكاة تهدف إلى تنمية المجتمع ثقافيـا              

لفئات والقطاعـات التـي ال يمكـن        واجتماعيا واقتصاديا من خالل توفير الموارد لمالية ل       
  . تمويلها-غالبا–للمصارف العادية 

  
، فالتمويـل   ارتباط ربح الممول في جميع أساليب التمويل اإلسالمية بالملكيـة          :ثانيا

فوجود حق الملكية على شيء يمـنح المالـك         ... اإلسالمي يعتمد على الملك أساسا للربح     
تجة عن ذلك الشيء المملوك، وسواء أكانت هذه        الحق في االستفادة من جميع الزيادات النا      

الزيادات قد حصلت بعوامل طبيعية، أم بفعل المالك واجتهاده، أم بعوامل العرض والطلب             
  .2في السوق

، أي زيادة حقيقية في الشيء المملـوك،        ارتباط ربح الممول بظهور ربح حقيقي      :   ثالثا
تبر زيادة افتراضية ال تقـوم علـى أسـاس          ولذلك يرفض اإلسالم الفائدة الربوية ألنها تع      

ومن ثـم  .. رأس المال منتج فهو أحد عناصر اإلنتاج"واقعي، وإنما تقوم على افتراض أن    
ـ                     ويجب أن تكون له فائدة تعود عليه وجوابه أن رأس المال منه ما هو نقدي ومنه مـا ه

ئر أموال اإليجـار     كالبذور ومنه ما هو كاآلالت، فاآلالت وسا       ووالعيني منه ما ه   .. عيني
يجوز أن تحصل على أجر ثابت، أما البذور وسائر أموال القرض كـالنقود فالبـد مـن                 
تعريضها للمخاطرة، وال ينكر حقها في الحصول على حصة من الربح، ذلك ألنه قـد ال                
يحصل هناك ناتج عيني أصال، وإذا حصل هناك ناتج عيني فقد ال يحصل هنـاك نـاتج                 

، وخالصة األمر أن    3"نقدي فقد ال يحصل هناك ربح     ) إيراد( ناتج   نقدي، وإذا حصل هناك   
 افتراضات حول الربح، بل ينظر مباشرة إلى الربح الحقيقي          واإلسالم يرفض أي تنظير أ    

                                                 
1  -��X3  ، ��� %��Xت ��� ا��@�ري وا$*�ا�)� W,!= *+^ أ�+�ب ا����ة ا����D ت ا��ا$�#��= �+���و* F,��(ا� q�Q -/ ر�]23  : �+��W

�+�ه� ا��[�و��ت ا���PMة وا��LWو ALS� .477، ص V��S Q��3،دوره� /- ا�M�&aد+�ت ا���Pر��Aو�
 .e23 168ر ا�.pX، ا�M�&aد ا3RS0- ���� وV��S Q��3 ،�3�1U، ص -  2
�bU ا���Mي،-  3+ V�/ا��!,1=  ر �<� ،2 ا���� وا�?��hة، دراAS ا&��Mد+A 3.�رAU، ط:23[�ر /- .)�W و6>= @?� إ�#��=( ���!ة ا���ض و@?�,�

V]3د : �B?68 ،ص1422/2001–دار ا�. 
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فيقسمه بين المالك والمستثمر، وال يقبل أن يقسم ربحا افتراضـيا،أو أن يفتـرض ربحـا                
  .1 أم ربحعللممول سواء أخسر المشرو

رتباط انسياب التمويل بين أطراف العملية االستثمارية بانتقال ملكيات وتدفق          ا :رابعا
، فالتمويل اإلسالمي يعمل فـي االقتـصاد الحقيقـي باإلسـهام            تيار من السلع والخدمات   

المباشر في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، ويتجنب التمويل النقدي المحض، وبذلك يحول            
 رمزي يقوم على حركة رؤوس األموال وتقلبات أسـعار          دون تحول االقتصاد إلى اقتصاد    

الفائدة والمتاجرة في الديون بعيدا عن عمليات االستثمار في السلع والخدمات كما هو سائد              
  .2في االقتصاديات المعاصرة التي تقوم على سعر الفائدة

  وبهذا الربط المباشر بين التمويل المصرفي والسوق الحقيقية إلنتاج السلع  
تداولها؛ يمكن إلغاء التمويل ذي األثر السلبي على السوق القائم على المجازفات و

  .3والمراهنات
أن "وقد أدى انتشار هذه الممارسات التمويلية في االقتصاديات المعاصرة إلى 

التدفقات النقدية القائمة على المراهنات إلى حد كبير بين دول مجموعة السبع أمكنها أن 
 ضعفا 34على التدفقات المتعلقة بمبادالت السلع والخدمات بمقدار ) 89سنة(تزيد اليوم 

 مليار تتعلق بالتجارة 12.4 مليار دوالر يوميا للتدفقات اإلجمالية مقابل 420أي (
 . 4)"الدولية

وذلك ما يفسر التقلبات االقتصادية وعدم االستقرار الكامن في االقتصاد العالمي، الذي    
  5.اكم األهرامات المالية المقلوبة على قاعدة رقيقة من السوق الحقيقيةأصبح قائما على تر

 

 وهذا استنادا على القاعدة     ،)تحمل المخاطر (ارتباط استحقاق الربح بالضمان     : خامسا
، فالخراج أي الربح    "الغنم بالغرم "والتي يعبر عنها أيضا بقاعدة      ) الخراج بالضمان (الفقهية  

ستحقه الشخص يكون في مقابـل الـضمان الـذي يتحملـه؛ أي             أو الغلة أو العائد الذي ي     

                                                 
 .e23171ر ا�.pX، ا����Q ا����V، ص-  1
2  - ، -X��7 n��7�� ا(H) �د ا$�#��� إ.�ر @?�م ا����رآ= ��رة. ا�����= ا���!,= وا�����= M2ء: ا���/� .                   34،ص)2001- 1421(دار ا�
3  -  -،pX& رe23رف ا�رف ا$�#��= *+^ ���1= ا�� ��ا�1 t�703، ص /http://monzer.kahf.com/papers.html,(11-02-2007)   
3�ر+b إ���،-  4 !Dت ا��a#Qإ�^ إ d�7دروس ا W� د ا��7اق�) H!,= (��ث : ��ة.  ا���وط ا��X��� -3RS0ا �^Oا�� ،A��2��� -3RS0ا z2ا��

  .16، ص)دت(وا���ر+�،
5  -3 K�� A�3RS0رف ا�Mا�� ،pX& رe23 ص ،V��S Q��3 ،Ac��cا� p�m04[�رف ا 
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المخاطرة التي يتعرض لها، وبتعبير آخر أنه إذا أراد صاحب المال أن يغنم شـيئا مـن                 
  .1وراء ماله فعليه أن يتحمل مخاطرة استخدامه في نشاط اقتصادي حقيقي

لممـول، وقـد        وفي جميع صيغ التمويل اإلسالمي هناك جانب من المخاطرة يتحمله ا 
تعظم هذه المخاطرة في بعض تلك األدوات كالمشاركة والمضاربة وقد تقل في الـبعض              
اآلخر كالمرابحة، ولكن في كل األحوال يبقى تحمل المخاطرة من جانب الممول عنـصرا              

  .2أساسيا في التمويل اإلسالمي
  

تمويـل  ، فال يكتفى بأن تكـون أدوات ال       أن تكون مجاالت التمويل مشروعة     :سادسا
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية فقط؛ بل البد من التأكد من كون المشروعات المراد تمويلها              

  .واقعة في دائرة الحالل والمباح شرعا
  

  الفروق األساسية بين التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي: الفرع الثالث
 األساسية بينـه  وبعد هذا البيان لخصائص التمويل اإلسالمي نستطيع أن نتبين الفروق       

  :3، وهذه الفروق تتمثل فيما يلي)التقليدي(وبين التمويل الربوي 
  

 الربا زيادة في الدين؛ وهو أمر ليس ناميا باألصل بينمـا الزيـادة فـي التمويـل                  :أوال 
اإلسالمي هي زيادة في شيء مملوك من طبيعته النمو، لذلك فهي زيادة حقيقية فعلية،              

  .دين فهي افتراضية تحكميةبينما تلك الزيادة في ال
في التمويل التقليدي ال يضمن، أي ال يتحمل أيـة خـسارة بينمـا              ) الدائن( الممول   :ثانيا

  .الممول في التمويل اإلسالمي يضمن أي يتحمل نسبة من المخاطر
وحدها، فلذلك ) المالءة( التمويل التقليدي يستند أساسا على قدرة المتمول على السداد           :ثالثا

في ..) استثمار، استهالك، مقامرة  (ن يكون هذا التمويل ألي هدف من األهداف         يمكن أ 
  .حين التمويل اإلسالمي ال بد أن يمر عبر السلع والخدمات

                                                 
��ن، -  1I �3�I *��I  ،V��S Q��327 ص. 

2  -  Ridah Saadalah , Op.cit.    P27. 
3  -�3�1U3- ���� وRS0د ا�M�&aا ،pX& رe23  .، V��S Q��3172 ص.  
��ن، V��S Q��3 ، ص-  I �3�I *��I 23. 
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يسمح التمويل التقليدي باالقتراض بين البنوك، وكذلك بتداول الديون فيمـا بينهـا،             : رابعا
م على فكرة خصم الـسندات      وهو غير مسموح به في التمويل اإلسالمي، ألن ذلك يقو         

  .والديون وهو من الربا
 يكون التمويل اإلسالمي بالنقود أو باألصول الثابتة أو المتداولة، بينما العادة فـي              :خامسا

 .التمويل التقليدي أن يكون بالنقود فقط
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  املبحث الثاين

   تطبيقات االستصناع يف املصارف اإلسالمية

  
بحث إلى جوانـب مـن تطبيـق االستـصناع فـي                  سوف يتم التعرض في هذا الم     

  :المصارف اإلسالمية، وذلك من خالل المطالب التالية
  التمويل باالستصناع في المصارف اإلسالمية:  المطلب األول       

  .ضوابط ومعايير التمويل باالستصناع:         المطلب الثاني
  .طرق مواجهتهامخاطر التمويل بعقد االستصناع و:        المطلب الثالث

  
  التمويل باالستصناع في المصارف اإلسالمية: المطلب األول
   أساليب التمويل باالستصناع في المصارف اإلسالمية: الفرع األول

  :يمكن للمصرف اإلسالمي تطبيق االستصناع في عملياته التمويلية بأحد أسلوبين      

  نعاالمصرف باعتباره مستص: أوال

ذه الحالة بوصفه مستصنعا، أي طالبـا لمنتجـات صـناعية            يتدخل المصرف في ه   
بمواصفات معينة يشتريها من صانعيها وفق تعاقدات محددة تتيح لهم االستفادة من تمويل              

  . من السيولة النقدية التشغيلية، وتشغيل منشآتهم وتصريف منتجاتهمماحتياجاته
ا بيعا أو تـأجيرا أو      وقد يستصنع المصرف هذه المنتجات لنفسه، ومن ثم يتصرف فيه         

  .مشاركة أو قد يقوم بذلك بتوكيل من جهة أخرى
 :1فهذا األسلوب يمكن أن يحقق ما يلي

تمويلية وتجارية من خالل تمويله للمنتجين من خالل : قيام المصرف بوظيفتين -1
  .شراء منتجاتهم مسبقا

 .ةتوفير السيولة النقدية للمنشآت الصناعية بدل اللجوء إلى القروض الربوي -2

 .استثمار موارد المصرف وتحقيق أرباح من وراء ذلك -3

                                                 
� ا�J��ك ا$�#��=وH&�ت �)��X3 � ،-U�"� =�@u �* ��� ا� ا�[-  1� F,��(ت ا��ع:� *�+���ا$�)  k,�. W* F,��(د " ا��Oا����ن، ا� A�@3 93 ،

 . و�O� �3ه�50 ص،)1995 أآ����- ���1416دى اmو�K (:ا��Mدر ���ر+|
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يفتح مجاال للمصرف ليتولى توفير المواد األولية أو نصف مصنعة لبعض  -4
المصانع التي سيبيع لها ما قام بشرائه من مصانع أخرى على أنها منتج نهائي 
لها، وبذلك يسهم المصرف في تحقيق التكامل واالندماج بين المؤسسات 

 .ية الوطنيةاالقتصاد

وفي الواقع العملي ال نجد هذا األسلوب في التمويل باالستصناع مستخدما على نطاق 
واسع بسبب القيود والضوابط القانونية التي تحول في بعض البالد بين المصارف 
اإلسالمية واالستثمار المباشر في السلع والخدمات، وحتى وإن سمح لها بذلك في بالد 

لمصارف اإلسالمية وهي تجارية في غالبها، تجعلها تبتعد عن هذا أخرى، فإن طبيعة ا
األسلوب في االستصناع الذي يستدعي من المصرف تأسيس شركات تابعة له تباشر هذه 
األعمال، مع معرفة دقيقة ومهارة فائقة ومتابعة كاملة للعمليات اإلنتاجية، مما يتطلب 

طر وتكاليف ال تتحمس المصارف ـ وجود كفاءات وقدرات مادية وبشرية؛ وتحمل مخا
، ومع ذلك فقد قامت بعض المصارف اإلسالمية بهذا األمر ومنها 1غالبا ـ الخوض فيها

 الذي تبنى -البنك الصناعي سابقا-في السودان " النيلين للتنمية الصناعية"مجموعة بنك 
ن، فقد معاصر الزيتون ومعامل الصابو: هذا األسلوب لتمويل الصناعات الصغيرة مثل

كونت المجموعة في هذا اإلطار شركة تقوم بدور المستصنع تتعاقد مع الجهات المصنعة 
على تجهيز المعدات الصناعية المطلوبة، وبعد ذلك تقوم ببيعها مرابحة إلى صغار 

  .2المنتجين والحرفيين

  عاالمصرف باعتباره صان: ثانيا
لبات العمالء لتوفير سلع أو يتدخل المصرف في هذه الحالة بوصفه صانعا، يتلقى ط

  .منشآت صناعية أو معمارية بمواصفات محددة وقد ال يتوفر التمويل الكافي للعميل

فيتعاقد المصرف مع العميل لتلبية طلبه، ويتفقان على المواصفات والكميات وآجال 
التسليم للسلعة والثمن، فيكون المصرف صانعا والعميل مستصنعا، ويكون المصرف 

  .إذا أجل أو قسط عملية الدفع للعميل وهذه هي الصورة الغالبةمموال 

                                                 
1  -،A�L� *+ل ا����� k�JB(?�,= وا��ء، ا��?��، ا�)�+�! وا(@)��ا���,= وا�) W�" =��#�$ك ا��Jا�  .AIا��و :hون رd]وا� A���]آ% ا��Xا�� AS�

،�L& Aو��� A�2+ا��  ،A3mآ��ب ا A���S  ) 1407175و79ص) هـ. 
2  -،��Iأ �B��� ن��c� =��#�$رف ا�ا��  e�" ="��� ،ا��z2 اA��2��� -3RS0:  ��ة. ���,F ا��B�ع ا� ��*� و�q�Q k ا�)��,F ا$�#��=، 

�ث وا���ر+� X��� -3RS0ا �^O47ص) 1997- 1418(ا��. 
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 مؤسسات أو مقاوالت إلنجاز السلع المتعاقد على -غالبا–وبما أن المصرف ال يملك 
صنعها، فإنه سيعقد عقد استصناع متوازي بصفته مشتريا مستصنعا مع الجهة المصنعة 

  .لتوفير ما تعاقد على صنعه مع العميل األول

ن في هذه الحالة أمام عقدين منفصلين عن بعضهما فال توجد أية عالقة قانونية ونح
أو التزامات مالية بين المشتري النهائي للسلعة وبين الصانع في عقد االستصناع 
المتوازي، وفي حالة وجود خالف فإنه يحل في إطار كل عقد على حدى وفق الشروط 

  .1الواردة فيه

ستصناع هو السائد في المصارف اإلسالمية لمالءمته وهذا األسلوب في تطبيق اال
 .لطبيعة العمل المصرفي

  
  الخطوات العملية للتمويل باالستصناع واالستصناع الموازي : الفرع الثاني

  عقد االستصناع: أوال
 يتقدم إلى المصرف اإلسالمي بطلب استصناع سـلعة معينـة   :)العميل(المشتري   -1

  .بكميات ومواصفات محددة
 بعد دراسة هذا الطلب والموافقة عليه يلتزم المصرف بتصنيع الـسلعة            :المصرف -2

المعينة وتسليمها في أجل محدد وبسعر معين يتفقان عليه وعلى طريقة تسديده، ويحـسب              
المصرف في هذا السعر ما سيدفعه للصانع في االستصناع الموازي مضافا إليـه الـربح               

  .الذي يراه مناسبا له
  الستصناع الموازيعقد ا: ثانيا

يعبر عن رغبته في استصناع السلعة المتعاقد على تصنيعها في العقـد             :المصرف -1
  .األول
يكـون  ( يلتزم بتصنيع السلعة المعينة وتسليمها في األجل المحدد          ):الصانع(البائع   -2

  .ويتفق مع المصرف على الثمن وطريقة سداده) مطابقا لألجل في العقد األول أو قبله
  تسليم وتسلم السلعة: الثا  ث

                                                 
1  - ،��Uد ��Iأ -&�w دي� (Hوا �<�� F�+���ث وا���ر+�، :  ��ة ،2ط. ا�����= وا(�) ��ع X��� -3RS0ا �^Oا�� ،A��2��� -3RS0ا z2ا��
  .45 ،ص)1998- 1419(

 .����S ��X3 240ن اV��S Q��3 ،�.wm، ص-   
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يسلم السلعة إلى المصرف مباشرة أو إلى جهة أو مكان يتفقان عليه فـي               :البائع -1
  .العقد

 يسلم المصرف السلعة إلى المشتري مباشرة أو عن طريـق أي جهـة              :المصرف -2
يفوضها بالتسليم بما في ذلك تفويض الصانع بتسليم السلعة إلى المشتري، الذي يكون مـن   

ه التأكد من مطابقة السلعة المستصنعة للمواصفات المتعاقد عليها، ويبقى كـل طـرف              حق
  .مسؤوال تجاه الطرف الذي تعاقد معه

  :والشكل الالحق يوضح خطوات عملية التمويل باالستصناع
  

  منوذج للخطوات العملية لعقد االستصناع واالستصناع املوازي     ):01(شكل رقم
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  ضوابط ومعايير التمويل باالستصناع: المطلب الثاني 
     يقوم التمويل باالستصناع في المصارف اإلسالمية على نوعين من الضوابط 

  : اوالمعايير وهم
  .  الضوابط والمعايير الشرعية-
  . الضوابط والمعايير الفنية-

  ستصناعالضوابط والمعايير الشرعية للتمويل باال: الفرع األول
وهي القواعد واألسس التي تتعلق بتسيير وإدارة واستخدام األموال كما نصت عليهـا             
الشريعة اإلسالمية، والتي يقوم عليها النظام المصرفي اإلسالمي، وتخـضع لهـا جميـع              
أنشطة المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، وتتلخص هذه الضوابط الـشرعية فـي            

سالمي بقواعد الحالل والحرام المحددة شرعا، فتتركز أنـشطة         التزام العمل المصرفي اإل   
هذه المصارف في دائرة الحالل والطيبات وتبتعد عن دائرة الحرام والخبائث، هـذا هـو               

هو أن تلتزم هذه المصارف     : الحد األدنى من االلتزام بالضوابط الشرعية واألولى من ذلك        
ها المجتمعية وكذا العمـل علـى تحقيـق         بخدمة مصالح األمة اإلسالمية ومراعاة أولويات     

  .مقاصد الشريعة اإلسالمية في كل عملياتها وأنشطتها
وإذا جئنا إلى االستصناع فإن توظيفه في المصارف اإلسالمية البد أن يخضع لتلـك              
الضوابط العامة التي تخضع لها جميع الصيغ واألدوات، ويضاف إلـى ذلـك االلتـزام                

ص عليها الفقهاء وأكد عليها مجمع الفقه اإلسـالمي فـي           بشروط عقد االستصناع التي ن    
  :دورة مؤتمره السابع حيث قرر أنه يشترط في عقد االستصناع ما يلي

  .بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة -
 أن يحدد فيه األجل -

ويبقى االستصناع الموازي محورا لعدد كبير من النقاشات حـول الـضوابط الـشرعية              
 هو االختالف في توصـيف طبيعـة المـصرف          -في رأيي –ة له، وأساس النقاش     الحاكم

اإلسالمي هل هو وسيط مالي أم تاجر؟ أي هل وظيفة المـصرف اإلسـالمي مناطحـة                
األسواق وممارسة األعمال التجارية واالستثمارية على أوسع نطـاق؛ أم هـي الوسـاطة              

  الشرعية؟المالية بين المدخرين والمستثمرين في إطار الضوابط 
     وبما أن االستصناع الموازي أشبه ما يكون بعملية وساطة مالية، ألنه كما يقول منذر              

تقوم كلها على مبادرة المستثمر، وليس علـى مبـادرة          ".. القحف من صيغ التمويل التي      
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، ولذلك فقد اعتبر البعض هـذه الممارسـة         1.. "المصرف بشراء سلعة يقصد بيعها بربح     
 والمجال ال يتسع لبحـث مـسألة المـصارف اإلسـالمية      ،2ايال على الربا  لالستصناع تح 

وعالقتها بالوساطة المالية، ولكن يمكن القول أن عددا كبيرا من العلماء والباحثين أكـدوا              
على ضرورة قيام المصارف اإلسالمية بالوساطة المالية واعتبروها مهمتهـا األساسـية،            

  3:ودللوا على ذلك بما يلي
وساطة المالية للمجتمع وضرورة وجودها في كل اقتصاد متطـور، فـال            أهمية ال  -1

يمكن أن يكون هناك اقتصاد سليم حقيقي دون وسائط مالية فعالـة تزيـل مثالـب                
التمويل المباشر، وتساعد على تخصيص العمل وتقسيمه، وكل ذلك يؤدي إلى تنمية            

 .ثروات األمة

من خالل تطبيق المضاربة، وعندما     إن الحضارة اإلسالمية عرفت الوساطة المالية        -2
أجاز الفقهاء للمضارب أن يضارب، واعتبروا عمل هذا المضارب الوسيط مقبوال           

 .وجائزا

خطورة ممارسة المصارف اإلسالمية لألعمال التجارية، وما يترتب عن ذلك مـن             -3
 للتجـار   - بما معها من معلومات وأمـوال الغيـر        -احتكار ومنافسة غير شريفة     

 .عمال الحقيقيينورجال األ

وقد بينا سابقا مشروعية االستصناع الموازي وذكرنا أن أساس استحقاق المـصرف            
 هو الضمان الذي يتحمله، والمخـاطرة التـي         - من خالل استخدامه لهذه الصيغة     -للربح

   4:ومع ذلك البد من مراعاة ما يلي في االستصناع الموازي. يتعرض لها
 يكون كل من العقدين منفصال عن اآلخر وغيـر          عدم الربط بين العقدين فيجب أن      -1

مبني عليه، فتكون مسؤولية المصرف ثابتة قبل المستصنع، وال شأن للمستـصنع            
بالصانع في العقد الثاني، وإذا لم يقم الصانع بالعمل ولم ينجزه في الموعد             ) العميل(

 .المحدد فعلى المصرف أن يتحمل مسؤولية ذلك
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ال بعيدا بغرض إتاحة الفرصة للصانع لينتفع بالتمويل        أال يضرب لتسليم السلعة أج     -2
المبكر، فالبد أن يكون األجل مناسبا إلنجاز الشيء المستصنع وليس أكثر من ذلك،             

 .وإال يصبح العقد سلما تطبق عليه أحكامه
 

  الضوابط والمعايير الفنية للتمويل باالستصناع: الفرع الثاني
في جميع أنشطتها وعملياتها وتوظيفاتها إلى      المصرف اإلسالمي مؤسسة مالية تخضع      

التعاليم اإلسالمية، وهي إلى جانب ذلك مطالبة بتنمية أموالها وتحقيق ربحية مناسبة تسمح             
لها باالستمرار في أنشطتها، وتوزيع عوائد للمستثمرين عن إيداعاتهم وتعمل على تحقيـق             

مصرف إسالمي يتحقق بمدى قـدرة      التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد، ونجاح أي        
  .االلتزام بالشرع وتحقيق أهداف المصرف: العاملين فيه بين المزاوجة بين الغرضين

إضافة إلـى المعـايير     -ولذلك كان من الالزم وجود ضوابط ومعايير فنية مصرفية          
ـ         -الشرعية التي رأيناها سابقا    اال  تلتزم بها المصارف اإلسالمية في عملياتها التمويلية إجم

وفي االستصناع على وجه الخصوص تسمح لها بتحقيق مستوى جيد من الكفاءة وحـسن              
  .اإلدارة لعملياتها التمويلية

-وهذه المعايير والضوابط الفنية ال تختص بها المصارف اإلسالمية بل هي مستفادة             
 من العمل المصرفي التقليدي وال ضير في ذلك، فالحكمة ضـالة            -في خطوطها العريضة  

  :1وأهم تلك المعايير والضوابط مايلي.. ؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بهاالم
  :المصرف في تعامله باالستصناع يتعامل مع طرفين: معيار شخصية المتعامل -1

المستصنع أو طالب التمويل باالستصناع الذي سيستفيد من العمليـة ويـديرها       . أ
  .ويلتزم بشروطها

 .روع عمليا وتقنياالصانع الذي سينفذ العملية وينجز المش .  ب

ولذلك يجب أن تكون معرفة المصرف بمن يتعامل معهم معرفة وثيقة و دقيقة تـوفر               
لعمليات التمويل اإلسالمي سياجا من األمان، وهو أمر يقتضي أن تقدم هذه العمليات إلـى               
عميل أمين ذكي يتمكن من الوفاء بالتزاماته العملية أو المالية في المواعيد المحـددة دون               

                                                 
1  -�1Uا  :  
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دوث اضطراب في دوالب عمله، وللوصول إلى هذا األمان البد مـن جمـع البيانـات                ح
  :الكافية عن المتعاملين مع المصرف بواسطة

  الوثائق والمستندات التي يقدمها العميل إلى المصرف -
 الخبرة السابقة في التعامل مع العميل -

 التعاون مع المصارف األخرى وتبادل المعلومات وعن العمالء -

 ....)الصحف، النشرات القضائية، اإلعالنات،(ات العامة النشري -

 .مراكز تجميع مخاطر االئتمان المصرفي -

  :  معيار كفاءة العميل الشخصية وخبرته والظروف االقتصادية المحيطة بمنشأته-2
وهذا المعيار أساسي والبد من مراعاته في طرفي عقـد االستـصناع واالستـصناع              

 The four C’s of the((في هـذا المعيـار بالعبـارة    الموازي ويلخص العرف المـصر 

customer((1 وهذه العوامل األربعة هي:  
السمعة الجيدة واألمانة المالية والحرص على سداد       ): Character ( أخالق العميل  -   أ

  .التزاماته
الكفاءة والمقدرة التنظيمية والخبـرة المناسـبة والتأهيـل         ): Capacity( الكفاية   -     ب

 .جيدال

 .معرفة المركز المالي للعميل أو لمنشأته): Capital ( رأس المال-  ج    

العوامـل االقتـصادية والـسياسية      ): Conditions ( الظروف المحيطة بالعميل   -د
 )الخ... صدور تشريعات جديدة، تغيرات السوق، تغيرات سياسية كبيرة، (

   : معيار الضمانات المناسبة-3
نع عالقة دائن بمدين، وعلى ذلك فإن للبنك أن يطلب ما يـراه             عالقة البنك بالمستص  

مناسبا من ضمانات لسداد الدين، ومن الواجب على المصرف اإلسالمي أال يركز علـى              
مسألة الضمانات المادية لكي ال يكون التمويل حقا خالصا لفئة األغنياء القادرين على تقديم              

 أن تغلب المعايير األخـرى علـى معيـار          الضمانات المادية، فعلى المصارف اإلسالمية    
  2الضمانات المادية وهذا ما يجعلها في مستوى األهداف التي وجدت من أجلها
  :وعلى اإلجمال فإن الضمانات التي تطلب عادة في التمويل باالستصناع

                                                 
1  -،�+�i ��� .34 ص K?LM3  ، V��S Q��3 آ��ل ا�
2  -،A�L� *+ل ا����� Q��3ص ،V��S 188. 
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الرهن على المبيع وفاء للثمن، أورهن أرض المشروع في حالة االستصناع             - أ
  .العقاري

 .عميلكفالة الغير لل -  ب

 الخ... التوقيع على صكوك بقيمة الثمن كامال -   ج

  
  من المتصور أال يقدم المصرف اإلسالمي على تمويل          :معيار الجدوى االقتصادية  . 4

مشروع بواسطة االستصناع، أو بغير ذلك من األدوات التمويلية قبل التأكد مـن سـالمة               
شروع على إعطاء مردود اقتـصادي  المشروع اقتصاديا وماليا واجتماعيا أي قدرة هذا الم    

وبالنسبة لالقتصاد القومي والبيئـة المحيطـة       ) طالبة التمويل (واجتماعي ذي فائدة للمنشأة     
بالمشروع، ويتحقق ذلك بإعداد ما يعرف بدراسة الجدوى االقتصادية والتي تعتمد علـى             

  :العناصر التالية
قبلـه للـسلع أو الخـدمات        وتتمثل في دراسة السوق لمعرفة مدى ت       : تحليل تجاري  -أ

وتهتم هذه الدراسة بحجم    . المزمع إنتاجها، واألسلوب المناسب لتسويقها وترويجها     
السوق واحتياجاته وإمكانات التصدير، السلع البديلـة، هيكـل األسـعار، قنـوات             
التسعير، التشريعات المتعلقة بالسوق، الضرائب، الجمارك، احتماالت نمو الـسوق          

  الخ... 
 أي دراسة الجوانب الفنية والتقنية للمشروع بهدف التأكـد مـن            : فني تقني   تحليل -ب

إمكانية تنفيذه عمليا، ويتم ذلك بتحديد االحتياجات الالزمة للمشروع، والتحقق مـن            
 :توافرها وبيان هذه االحتياجات في شكل مالي ويدخل في هذا المجال

  .در الحصول عليها بيان التقنيات األساسية المستخدمة في المشروع ومصا-
 . اآلالت والمعدات الالزمة لذلك ومصادر الحصول عليها-

 . اإلنشاءات والمباني-

 .  موقع المشروع، صالحيته إلقامة المشروع وتوفر المرافق والخدمات-

 . الخامات ومصادرها-

 وهو يهدف إلى دراسة مقدرة المشروع على تحقيـق دخـل يكفـي              :مالي  تحليل -ج
ومصاريف اإلنتاج، باإلضافة إلى رصيد االهتالكات، ويبقى بعـد         لتغطية تكاليف   

 .ذلك عائد مقبول على رأس المال المستثمر في المشروع
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 والهدف من ذلـك بحـث       ):الربحية القومية للمشروع  ( تحليل اقتصادي اجتماعي     -د
مدى مساهمة المشروع في االقتصاد الـوطني، فقـد قـام االقتـصاد الوضـعي               

فكرة تعظيم الربح، وجعل من ربحية المشروع قاصـرة علـى           على  ) الرأسمالي(
  .ربحيته التجارية وتعظيم عوائده النقدية

وقد برز اتجاه حديث في االقتصاد الغربي يرمي إلى االهتمام بالربحية االجتماعية أو             
القومية للمشروع باإلضافة إلى ربحيته التجارية، وهذا االتجاه تبناه االقتصاد اإلسـالمي            

 المصلحة العامـة    مقا من مباديء اإلسالم التي تقوم على العدالة االجتماعية، وتقدي         انطال
  . الموارد وكفاءة استخدامهادعلى الخاصة، وترشي

وعلى هذا األساس فال بد من مراعاة جوانب الربحية القوميـة أو االجتماعيـة فـي                
دخل القومي، وفي   دراسات الجدوى؛ أي بيان اآلثار التي يحدثها المشروع على مستوى ال          

ميزان المدفوعات، وفي توفير مناصب العمل، وفي توزيع الدخل بين األجيال والفئـات             
  .والمناطق

وكذلك البد من حساب التكاليف التي يتحملها المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة،             
وث قضايا التل :وتؤثر سلبا على حياة الناس ومستقبلهم بسبب قيام هذا المشروع، ومن ذلك           
  .الخ.........وتحويل األراضي الزراعية وإنتاج سلع ترفية على حساب السلع الضرورية

 لبنة أساسية في إنجاح     - وخاصة للكبير منها   -وختاما فإن دراسة الجدوى ألي مشروع     
  .المشروع قبل البدء فيه

  
  مخاطر التمويل بعقد االستصناع وطرق مواجهتها: المطلب الثالث 

  ر التمويل بعقد االستصناعمخاط: الفرع األول
تتعدد المخاطر المرتبطة بتوظيف عقد االستصناع كأداة تمويليـة فـي المـصارف             

  :اإلسالمية، وذلك لخصوصيته من حيث
  . تعدد أطرافه-
 . انعدام محله أثناء العقد-

 ).تمويل متوسط، وطويل األجل( امتداد أجله في حاالت كثيرة -

  . الباطن لتنفيذ التزامه كصانع اعتماد المصرف على مقاولين من-
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 المخاطر المتعلقة بتطبيق عقد االستصناع: أوال 

  1:    ويمكن إجمال المخاطر المتعلقة بتطبيق عقد االستصناع فيما يلي
المخاطر المتعلقة بالصانع فيما يخص عجزه وفشله في تسليم السلع المستـصنعة             .1

  . مطابقة للمواصفاتفي اآلجال المحددة، أو تكون هذه السلع رديئة غير
من خالل تعثره في سداد ما عليـه مـن   ) المشتري(المخاطر المتعلقة بالمستصنع    .2

 .التزامات مالية

مخاطر متعلقة بالسلعة المصنعة وخاصة عندما تحتاج إلى شروط خاصـة أثنـاء              .3
 .التصنيع أو التخزين أو النقل

ة التـصنيع أو مـدة      مـد (فكلما كان العقد طويل المدة      : مخاطر متعلقة بمدة العقد    .4
فهناك مخاطر تنشأ من تغير الظروف المحيطة التي قـد تـؤثر علـى              ) السداد

 .التزامات المتعاقدين
 

 المخاطر المتعلقة بعقد االستصناع بالنسبة للمصرف اإلسالمي:  ثانيا

ومن خالل ما سبق يمكن تصنيف المخاطر التي يتعرض لها المصرف اإلسـالمي             
  :ستصناع إلىفي مجال توظيفه لعقد اال

هي المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحـد األطـراف           : مخاطر االئتمان . 1
بالتزاماته وفقا للشروط المتفق عليها، وهذا يقود إلى حدوث هبوط غير متوقع في مجمـل               

  .2التدفقات النقدية نتيجة تخلف طرف عن الدفع
منتج غير معروفة في نهاية     وفي حالة االستصناع الذي يتأجل فيه المبيع فإن قيمة ال         

وهناك احتماالت عدم قيام الصانع بتسليم الـسلعة        . العقد، فيكون العائد منها غير مضمون     
في الموعد المتفق عليه، وحتى عند تسليم السلعة فتبقى حالة من عدم التأكد بسبب ما قـد                 

زاماتـه  يحدث من عدم قبول المشتري للسلعة المصنعة لعيوب فيها أو عـدم تـسديده اللت              
  3.المالية

                                                 
1  -A���W ،��Iأ ���Iن و�G رق ا��i   : ،��Iأ �B��� ن��c��.�x= ا$�#��=:  إدارة ا�����*= ا����ا�  �� �,�jH F�+��ا��z2 ا3RS0- :  ��ة.

�ث وا���ر+� X��� -3RS0ا �^Oا�� ،A��2���)1424 -2003 (70-69ص.  
�س،-   ���   X� 57 -58_ 3.�م �����Wd ا����O- ا��M�&R� _��cد اAO3�� ،-3RS0 أم ا�.�ى، ص. �x�.� ا�)��,F ا$�#�� ��- �* ا��I ا�

                                                   www.kantakji.org/fiqh/Files/Finance/39.doc,(15-01-2007).  
  
2  -RS0ا Aا����3ت ا����� b�@3    A�3)*+�Xا�� (، ت���y�+� �.�xد,= $دارة ا���Oدئ ا$ر�Jا�� )=����u(ت ا����yا ا��!* ( ^+* � (�� �ا�)

��!,� [!��ت ����= إ�#��= . )���� .11ص) 2005د+
 V77 ص ��S Q��3 و���I أ�i  ،��Iرق ا� �Gن-  3



 60 

  
وهو واحد من مخاطر السوق، فعلى الرغم من أن المصارف          : مخاطر هامش الربح  . 2

 كمقيـاس ومعيـار فـي    1)الليبور( اإلسالمية ال تتعامل بسعر الفائدة، لكنها تلجأ إلى سعر       
، وعلى هذا فمن الممكـن أن       )ومنه تحديد هامش الربح في االستصناع     (عملياتها التمويلية   

آثار التغيرات في سعر الفائدة إلى المصارف اإلسالمية بصورة غير مباشرة، ففـي             ننتقل  
قد تواجه المصارف اإلسالمية هذه المخاطرة بمعنى       ) الليبور(حالة التغير في سعر الفائدة      

أنها ستدفع أرباحا أكثر للمودعين القادمين مقارنة بما ستتسلمه من إيـرادات اسـتثماراتها              
  .  2ي من أهمها عقود االستصناعطويلة األجل، والت

 وتتمثل في تعرض المصرف لخسارة محتملة تنشأ عـن عـدم            :مخاطر السيولة . 3
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أو تمويل الزيادة في الموجودات عنـد اسـتحقاقها دون أن            

  .3تتكبد تكاليف أو خسائر غير مقبولة
ع بوصفها أدوات ماليـة طويلـة       وهذا النوع من المخاطر يوجد في عقود االستصنا       

  .4ومتوسطة األجل مع عدم إمكانية تداولها في األسواق
  
تنبثق هذه المخاطر عن انهيار الرقابة الداخلية، فمن الممكن أن   : مخاطر التـشغيل  . 4

يؤدي نظام إدارة الشركة إلى نقص في صافي دخل المصرف أو تدفقه النقدي مقارنة بما               
ه المخاطر تنشأ أساسا من األخطاء البشرية أو الفنية والحوادث          هو متوقع أو مستهدف، فهذ    

  :المختلفة ومن مظاهرها
نقص الموارد البشرية المدربة تدريبا جيدا على األعمال المـصرفية            - أ

  .اإلسالمية
 .إهمال العاملين أو عدم كفاءتهم أو فساد ذممهم  -  ب

 مع مستلزمات األعمـال     ، أوعدم توافق برامجها   )اإلعالم اآللي ( تعطل التجهيزات    -    ج
 .المصرفية اإلسالمية

                                                 
�OS إ�2Sدي �?��hة ا0&�اض ��* �M3رف ��2ن و+���O 3* أآ�c أ�OSر ا�?��hة  = LIBOR :London Inter-Bank Offered Rate ا�+��Jر - 1

3* &�� 3@���A 3* ا��2�ك ا����A�O �?��ات �X3دة 
�+�XW %�+و ،AO�@ا�.�وض ا�� -/ a��O�Sا����- ا�?�رو&-،. (ا *��XW س���H  ا��7اق
 ).A��B3175 ���2ن ص:  ���وت2004 *�"�/إ@�+�Vي. ا�����= وراقوا7

  
��، ص-  2?U Q167 ا����  
�:��ة. ا��H�"= وا$�Oاف *+^ ا�� �رف ا$�#��=، ���w ��� ��X3ا و �iرق ا� �Gن-  X��� -3RS0ا �^Oا�� ،A��2��� -3RS0ا z2ثا�� 

  .79- 78ص) م2000- 
1421(وا���ر+� 
 .31ا�����A اV��S Q��3 ،A�3RS0، ص b�@3 ا����3ت -  3
 �i 78رق ا� �Gن ���I أV��S Q��3 ، ��I، ص-  4
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 . ضياع المستندات والبيانات-    د

 الخ.... 1 عدم الدقة في تنفيذ العمليات ومتابعتها - ه

وبالتطبيق على عقود االستصناع، فكل العوامل السابقة قد تـؤدي بالمـصرف إلـى              
  .ةالدخول في عقود والتزامات غير مدروسة تقود إلى مخاطر غير محسوب

  
هناك خصوصية للعقود المالية اإلسالمية حيث ال توجد هناك         :  المخاطر القانونية . 5

 عقود نمطية موحدة، ولذلك تواجه المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية بعض           -غالبا–
المخاطر تتعلق بتوثيق هذه العقود وتنفيذها، وخاصة مع صعوبة إجراءات التقاضي فـي             

  .2 بتنفيذ العقود من الطرف اآلخر في العقدحالة القضايا المرتبطة
  طرق مواجهة مخاطر التمويل باالستصناع: الفرع الثاني

  إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية:أوال    
تعتبر إدارة المخاطر من أهم المطالب وااللتزامات التي تقع على عاتق المـصارف             

ات أن يكون لديها إجراءات شاملة      والمؤسسات المالية اإلسالمية، فمن واجب هذه المؤسس      
إلدارة المخاطر ومواجهتها، واتباع ما يلزم لتنفيذ كافة عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك              
تحديد المخاطر وقياسها وتخفيفها ومراقبتها واإلبالغ عنها والتحكم فيها، وتقتـضي هـذه             

إدارة فعالـة  اإلجراءات تطبيق سياسات مالئمة وسقوف وإجراءات، وأنظمـة معلومـات     
  3.التخاذ القرارات وإعداد التقارير الداخلية عن المخاطر

ومواجهة مثل تلك المخاطر يقتضي من المؤسسات المالية اإلسالمية أن تتوفر علـى             
نظام رقابة كاف يشتمل على إجراءات مناسبة للمراجعة والمطابقة ويجب أن تكون هـذه              

  :اإلجراءات
  .الشرعية مطابقة للقواعد والمبادئ -    

 مطابقة للسياسات واإلجراءات التي تفرضها السلطات اإلشرافية، والـسياسات          -
 . واإلجراءات الداخلية لتلك المؤسسات

  .4 أن تأخذ في االعتبار سالمة إجراءات إدارة المخاطر-
  

                                                 
 .V��S Q��3 80، ص و �iرق ا� �Gن ،  ���w ��� ��X3ا- 1 

 .V��S Q��3 66، ص و ���I أ�i  ، ��Iرق ا� �Gن-  2
 .b�@3 09 ا����3ت ا�����A اV��S Q��3 ،A�3RS0، ص-  3
��، ص-  4?U Q9 ا���� 
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  إجراءات مواجهة مخاطر التمويل باالستصناع في المصارف اإلسالمية: ثانيا
اءات والتدابير الخاصة بمعالجة مخاطر التمويل باالستـصناع والتـي          وبالنسبة لإلجر 

  1:تنتهجها المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، فيمكن إجمالها في النقاط التالية
  .التأكد من االلتزام الكامل بمعايير التمويل باالستصناع .1
جـديتهما  اشتراط تقديم ضمانات مادية من قبل الصانع أو المستصنع للتأكد من             .2

 .في التعامل مع المصرف وقد أشرنا إلى هذه الضمانات من قبل

تضمين العقد مع الصانع شرطا جزائيا يستحقه المصرف تعويضا عن الـضرر             .3
 .الناتج عن عدم وفاء الصانع بالمواصفات أو النوعية أو آجال التسليم

يد القيمة  من أجل التأكد من حسن تنفيذ الصانع للمشروع، يمكن االتفاق على تسد            .4
على مراحل مختلفة تبعا لتقدم مراحل اإلنجاز، بدال عن السداد دفعة واحدة عند             

 .بداية التنفيذ

بسبب صعوبة إجراءات التقاضي وتعقدها عند حدوث النزاع أو الخـالف بـين              .5
اختيـار لجنـة    (األطراف المتعاقدة، يمكن االتفاق على آلية لتسوية النزاعـات          

 ).للتحكيم مثال

أثناء التعاقد على اإلجراءات الواجب اتخاذها فـي حالـة اإلعـسار أو             االتفاق   .6
 .المماطلة من قبل المستصنع

 .تحديد معدالت الربح وفقا لتصنيف المخاطر المتعلقة باألطراف المتعامل معها .7

في عمليات االستصناع الموازي على المؤسسات المالية اإلسـالمية أن تقـوم             .8
الئمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بمثل تلـك  بتقييم ووضع سياسات وإجراءات م 

العمليات، فمثال للتأكد من وفاء الصانع أو المقاول بتسليم السلع المصنعة وفـق             
 :المواصفات المتعاقد عليها يمكن اللجوء إلى

  .إنشاء إدارة هندسية منفصلة تهتم بهذه القضايا -
                                                 

  .19- 17ا����Q ا����V ، ص -  1
  .159و�i 158رق ا� �Gن و���I أV��S Q��3 ، ��I ، ص-  
  --3RS0ا �+��س، �i��3 ا������ .V��S Q��358 ، ص.  ��- أ��I ا�
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 .توظيف خبير خارجي لتقييم واعتماد ومراقبة النواحي الفنية -

إشراك العميل في معاينة السلع المصنعة من وقت آلخـر خـالل مراحـل               -
 .اإلنتاج للتأكد بنفسه من االلتزام بالمواصفات

من اإلجراءات العامة التي تطبقها المصارف في هذا المجال إنـشاء احتيـاطي              .9
لتغطية خسائر الديون، وهذا االحتيـاطي يـساهم فيـه أصـحاب المـصرف              

 .والمودعون المستثمرون
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  املبحث الثالث

   صكوك االستصناع وأمهيتها التمويلية

  
ال يمكن أن نتحدث عن االستصناع كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمية دون اإلشارة 
إلى صكوك االستصناع، وهي نوع من صكوك االستثمار اإلسالمية التي تعتبر من أهم 

 كبيرا في السنوات المستجدات في حقل أدوات التمويل اإلسالمية، والتي تشهد نموا
 مليار 27حوالي ) 2006-2004(األخيرة، فقد بلغ مجموع إصداراتها في السنوات الثالث

دوالر أمريكي، ويتوقع الخبراء أن يصل حجم سوق الصكوك اإلسالمية إلى أكثر من 
  2010.1 مليار دوالر في حدود سنة 150

تصناع على وجه وسأتناول في هذا المبحث موضوع الصكوك عموما، وصكوك االس
  :الخصوص في المطلبين التاليين

  مقدمة عن صكوك االستثمار اإلسالمية: المطلب األول
  . وخصائصها وضوابطها وتطبيقاتهامفهومها: صكوك االستصناع :المطلب الثاني

  

  مقدمة عن صكوك االستثمار اإلسالمية: المطلب األول 
 مفهوم الصكوك ونشأتها وتطورها  :الفرع األول

  كمفهوم الصكو:أوال
ج صك وتعني وثيقة إثبات أو إثبات للملكية، وعرفت هيئة المراجعة : الصكوك

وثائق متساوية القيمة : "والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية صكوك االستثمار بأنها
تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين 

ي خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء أو نشاط استثمار
  2."استخدامها فيما أصدرت من أجلها

  

                                                 
                                                                                                                                         �2M� �+�.Whttp://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2007/RES0919B.htm(11-10-2007)وق ا�2.� ا��و�-،     -  1

2  -  Accaunting and Auditing Organizatin for Islamic financial Institions (AAOIFI), Exposure draff ,Shari'a 
Standard N° (18), Investment Sukuk ,(1423-2002), Paragraph:02.  
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  :من هذا التعريف يمكن الوقوف عند األمور التالية
فكرة الصكوك تقوم على مبدأ التصكيك أو التسنيد أو التوريق، الـذي يقـصد بـه            .1

  .إصدار أوراق مالية قابلة للتداول
 محددة لجمع األموال من المستثمرين، ويمثـل ملكيـة صـاحبه            الصك أداة ملكية   .2

 .الموثقة والشائعة في موجودات المشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه وتمويله

الدخل أو العائد المنتظم المتولد مـن ذلـك         (ألصحاب الصكوك الحق في األرباح       .3
 .مع المشاركة في الخسارة إن وجدت) األصل أو المشروع

 . لتمويل االستثمار وفق صيغة من صيغ االستثمار اإلسالميةالصكوك أداة .4

5.        السندات وإن كانت صكوكا متـساوية      "وتختلف الصكوك عن السندات التقليدية أن
القيمة وقابلة للتداول، فإنها تمثل قرضا طويل األجل يعقد عن طريـق االكتتـاب              

يمكن أن تلجـأ إلـى   العام، فالشركات إذا احتاجت ألموال جديدة لمدة طويلة، فإنها   
االقتراض عن طريق إصدار سندات فيقسم مبلغ القرض إلى أجزاء متساوية يتمثل            
كل منها بسند قابل للتداول، يعطي صاحبه حق الحصول على فائدة سنوية محـددة              

، بينما الصك ال يمثل دينا على جهة        1"وحق استرداد قيمة السند في التاريخ المحدد      
، وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءا شائعا أو نسبة غيـر            )يةطبيعية أو اعتبار  (معينة  

مقسمة في ملكية أصل ما، وما يرتبط بها من حق الدخل المتولد من ذلك األصـل،               
 .فهو أقرب إلى السهم العادي منه إلى السند التقليدي

من الفروق األساسية بين األسهم العادية والصكوك اإلسالمية أن األسهم ال تصدر             .6
ركات المساهمة التي تضمن لها القوانين شخصية حقوقية مستقلة، بينمـا           إال عن ش  

  2.هذا غير مشروط في صكوك االستثمار اإلسالمية
  

  نبذة تاريخية عن نشأة الصكوك اإلسالمية: ثانيا
  كانت هناك العديد من المحاوالت والتجارب الستحداث أوراق مالية مقبولة شـرعا             

ناسب مع حجم التطور الكبير الذي تعرفه األسواق الماليـة          تشكل بدائل إسالمية متطورة تت    
  .التقليدية، وتسهل توظيف األموال وانسيابها وتداولها

                                                 
��* ��W- ا�?�رو&-، -  1XW  =���س ا��7اق وا7وراق ا�����H)يV�+�@إ-�"�*(AOا�@���، ���وت:  �3ا� ��� ����W : ون�w�U �2ن�� A��B3
 46ص) 2004(

2  -  (AAOIFI),Op.cit. 
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فبعد سنوات قليلة من ظهور المصرفية اإلسالمية بدأنا نشهد استحداث وتطوير العديـد             
ن قبل  من األدوات المالية اإلسالمية من قبل صناديق استثمارية وبنوك إسالمية، وأيضا م           

حكومات بعض الدول اإلسالمية، وخاصة تلك التي قامت بأسلمة نظامها المصرفي وهـي             
باكستان وإيران والسودان وكذلك الحال في ماليزيا التي كان لها فضل السبق فـي هـذا                

م 1983سنة  ) BIM(المجال، فمنذ إنشاء أول بنك إسالمي ماليزي وهو بنك إسالم ماليزيا          
وهي شـهادات ال تحمـل      ) GIC" (شهادات االستثمار الحكومية  "قامت الحكومة بإصدار    

) شـمم (، وكذلك األمر في السودان الذي أصدر شهادة مشاركة البنـك المركـزي              1فائدة
ووجدت أيضا شهادات االستثمار للبنـك اإلسـالمي        . 2)شهامة(وشهادة مشاركة الحكومة    

ءت االنطالقة الكبرى لما أصبح     إلى غير ذلك من األوراق المالية اإلسالمية، وجا       .. للتنمية
 من البحرين بإصـدار مؤسـسة نقـد         2001يعرف بالصكوك أو السندات اإلسالمية سنة       

د، وكذلك صكوك   / مليون 25 أشهر بقيمة    3صكوك السلم لمدة    ) البنك المركزي (البحرين  
وتبع ذلك ظهور العديد من اإلصدارات علـى مـستوى          . 3 مليون دوالر  100إجارة بمبلغ   

 من الحكومات والشركات الخاصة التي لجأت إلى سوق الصكوك لتلبيـة حاجاتهـا              العديد
التمويلية، ولم يقتصر األمر على الدول اإلسالمية فقط، بل قامت حكومة واليـة سـاكس               

)SaxonyAnhalt (       مليـون أورو     100األلمانية بإصدار صكوك إجارة بقيمـة )  سـنة
لصكوك يتم تداولها في األسـواق الماليـة        ، والعديد من تلك ا    4لسد عجز موازنتها  ) 2004
  .العالمية

  
   االستثمار وأهمية تطويرهاصكوكأنواع :الفرع الثاني

  أنواع الصكوك: أوال
هناك تشكيلة واسعة من الصكوك واألدوات التمويلية اإلسالمية التي ُأصدرت، ويـتم            

  :5التعامل بها في العديد من أقطار العالم ومن هذه األدوات
                                                 

����� ا�)��"= ا�����"��- ? أ��X3 A3�S أ��I ا�-  1�� إH��= أول ��ق @�!ي إ�#�� =,V" .�hاH@ا� ،A+د�M�&ت ا�Sت : درا�Sث وا��را�Xا�� H�3آ
 -U�cد  ا��Oة، ا���Mا�� A�U��U076ص) 2000- 1421(ا. 

2  -،-7�� ���ل ا�����= ا���!,= ��� ا��O2% ا�.�   .  12 و 11، ص  ���"= ا���دان 
www.kantakji.org/fiqh/Files/Economics/101066.doc,(11-02-2007)            

3  -  Munawar Iqbal and Tariqullah Khan. Financing Public Expenditure : an Islamic Perspective. Jeddah : 
islamic research and training institute. (1425-2004) PP 60, 65. 

4  -Bا� ،A�3RS0ون اd]و&�ف وا�mوزارة ا ،A�3RS0ا -��): : 25/04/2006 (487ا��Oد. �+A�@3  g ا�
http://alwaei.com/topics/current/index.php?catid=4438issue 

  .�i 187رق ا� �Gن و���I أV��S Q��3 ، ��I،ص-  5
                                                    -Munawar Iqbal and Tariqullah Khan, Op.cit.pp 48-50. 



 67 

وهي تصدر على أساس عقد القراض أو المـضاربة وهـي           : ادات المقارضة  شه -1    
وثائق محددة القيمة تصدر بأسماء مالكيها مقابل األموال التي قدموها لـصاحب مـشروع              
بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغالله وتحقيق الربح ويحصل مالكوها على نسبة محـددة             

  .الشهاداتوهناك نماذج متعددة لهذه . من أرباح المشروع
 لـم  ن   وقد صدر في األردن قانون لشهادات المقارضة في ثمانينات القرن الماضي، ولك   

  . يتم إصدارها لحد اآلن
ولها أشكال متنوعة منها تلك التي صدرت في إيران والسودان : شهادات المشاركة -2

مـت  وهي عبارة عن أسهم عامة لشركات تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وقـد قا             
الحكومة اإليرانية بإصدار هذه الشهادات بهدف تمويل مشروعات البنية األساسية، أما في            

  .السودان فقد صدرت لتكون واحدة من أدوات السياسة النقدية
وقد صدرت في تركيـا بغـرض إدارة تمويـل          : شهادات المشاركة في اإليرادات    -3   

  .مشروعات البنية األساسية التي تم تخصيصها
 ثم يتم تأجيرها    ت يتم إصدارها لشراء عقارات أو معدا      التي وهي: شهادات اإلجارة  -4   

لمن يرغب في ذلك، فيكون ثمن اإليجار هو العائد الذي يتحصل عليـه أصـحاب هـذه                 
صكوك اإلجارة التي أصدرتها حكومات البحرين وقطر ووالية        : ومن نماذجها   .الشهادات

  .ساكس األلمانية
 وهي شهادات مقامة على أساس عقد السلم، ويكون لحملتها الحـق            : شهادات السلم  -5  

  .في السلع والبضائع والخدمات التي سيتسلمونها في أجل محدد، وقد صدرت في البحرين
  

 المتعلق بصكوك االسـتثمار الـصادر عـن هيئـة المراجعـة             18 وقد ذكر المعيار رقم   
  :1والمحاسبة أنواعا أخرى للصكوك منها

  .ات االستصناع شهاد-        
  . شهادات المرابحة-        
  . شهادات المزارعة-        
  . شهادات المساقاة-        
  . شهادات المغارسة-        

                                                 
1- (AAOIFI), Op.cit. Paragraphs 3/1 to 3/10. 
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 . شهادات االمتياز-        

  أهمية استحداث وتطوير صكوك االستثمار: ثانيا
اقتصاديات إن تطوير سوق الصكوك اإلسالمية سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى            

  :1البلدان اإلسالمية، من أهمها
توفير وتلبية االحتياجات التمويلية للشركات والمؤسسات االقتصادية من خالل          -1

اجتذاب المزيد من مدخرات المجتمع المعطلة بسبب النفور مـن التعـامالت الربويـة              
  .واالستثمار في السندات الربوية

 .المساهمة في تغطية العجز في موازنة الدولة -2

المساهمة في تمويل مرافق البنية األساسية، وهذا يخفف العبء عن ميزانيـة             -3
 .الدولة

 .إيجاد اإلطار المالئم إلدارة السيولة الفائضة لدى البنوك اإلسالمية -4

توفير العناصر األساسية لقيام سوق مالية إسالمية تجتذب األموال الباحثة عن            -5
 .لتقليدية، وتزيل سلبياتها وأضرارها منافع األسواق اصاالستثمار الحالل، وتستخل

ترقية وتسويق البدائل اإلسالمية في مجـاالت التمويـل واالسـتثمار علـى              -6
 .المستوى العالمي

  

   وخصائصها وضوابطها وتطبيقاتهامفهومها: صكوك االستصناع : المطلب الثاني

  مفهوم صكوك االستصناع وآليات إصدارها:  الفرع األول
  ستصناع مفهوم صكوك اال: أوال
 وثائق أو شهادات متساوية القيمة تصدر لهدف تعبئة الموارد المالية المطلوبة وهي

وهذا األصل الذي سيتم استصناعه سيكون مملوكا  الستصناع أصل أو عنصر معين،
 .2لحاملي هذه الشهادات

ولتوضيح هذا المفهوم نقول إن عملية إصدار الصكوك أو التصكيك على أساس 
، تقوم على تجزئة قيمة األصل المطلوب استصناعه إلى وحدات متساوية عقد االستصناع

                                                 
�د،-  1�I *�I -3�S =ه��ت ا����ث وا���ر+�،: ،��ة02ط.  ا7دوات ا�)��,+�= ا$�#��= �+��آ�X��� -3RS0ا �^O122،ص1998-1419ا�� -

123.  
2 - ( AAOIFI ) ,Op.cit. paragraph: ( 3/4 ). 
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يمثل مجموعها قيمة ذلك األصل، وعندما تطرح هذه ) صكوك(القيمة ثم تصدر شهادات 
الصكوك لالكتتاب، ويشتريها الجمهور يصبح كل واحد من المكتتبين شريكا في ذلك 

  ).حصص(األصل بقدر ما يملكه من صكوك 
سسة أو شركة ما في استصناع أصل ما أو سلع معينة، يمكن أن فلو رغبت مؤ

تطرح صكوكا لالستصناع، وذلك على أسا س أن يشتري لها المكتتبون ما ترغب فيه 
وفق تنظيم معين، وتتعهد هي بشراء المصنوع بالربح الذي تعرضه، و بالشروط التي 

  .تناسب هذه الشركة
  دار صكوك االستصناعاآلليات واإلجراءات الالزمة إلص: ثانيا

  : أطراف عملية إصدار صكوك االستصناع-1
هناك نماذج متعددة من صكوك االستصناع وغالبا ما نجد أربعة أطراف في عملية      

  1:اإلصدار
 .الخ...مصرف، مؤسسة مالية، الحكومة: المستفيد من إصدار الصكوك  - أ

صندوق وهو أشبه ب وهي جهة ذات غرض خاص،: (الجهة المصدرة للصكوك -  ب
 )مضاربة ذي هدف محدد

 )المكتتبون في الصكوك(  المستثمرون -       ج

  ).المقاول(  الصانع-       د
  : آلية إصدار صكوك االستصناع-2

  :2وتتم عملية إصدار الصكوك وفق اآلليات التالية  
 تقوم الهيئة المستفيدة من اإلصدار بدراسة المشروع الذي ترغب في تنفيذه من - أ 

 ).دراسة جدوى كاملة (  الجوانب جميع

) Special Purpose Vehicle(  يقوم المستفيد بإنشاء صندوق ذي غرض خاص-ب 
 :يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يتولى اإلشراف على جميع العمليات المتعلقة بـ

 . إصدار الصكوك والترويج لها-

 . بيع الصكوك وتحصيل ثمنها-

 الخ...لين إلنجاز المشروع القيام بالتعاقد مع المقاو-

                                                 
1 - Salman  Syed Ali , Islamic  Capital Market Products: Developments and Challenges. Jeddah: Islamic 
Research and Training Institute.( 1425-2005 ). PP 30, 33. 
2 - Ibid. 
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 عند االنتهاء من إنجاز المشروع يتم بيع األصل للمستفيد، أو تأجيره له إجارة -ج
  .منتهية بالتمليك يحقق ألصحاب الصكوك عائدا دوريا مناسبا إلى حين انتهاء العقد

  .يوضح إجراءات و آليات إصدار صكوك االستصناع) 02(    والشكل رقم
  خمطط لصكوك االستصناع): 02( شكل رقم     

  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خصائص صكوك االستصناع وضوابط التعامل بها : الفرع الثاني
  التأصيل الشرعي لصكوك االستصناع وخصائصها: أوال

  : التأصيل الشرعي لصكوك االستصناع-1
األساس الشرعي إلجازة التعامل بصكوك االستصناع، يستند إلى القواعد الشرعية 

 عقد االستصناع نفسه، وهذا يقوم على ما تبناه االجتهاد الفقهي المعاصر من  أجازتيالت
بدائل عن األدوات التمويلية الربوية المحرمة، تقوم على العقود المالية المعروفة في الفقه 

أن ما يمكن تمويله جملة برأس المال المقدم دفعة واحدة، "اإلسالمي وذلك استنادا إلى 
  1....".بطريق التقسيم إلى حصص متساوية بصورة أدوات تمويليةيمكن تمويله تجزئة 

                                                 
�د، V��S Q��3،ص-  1�I *�I -3�S 61.  

       -AAOIFI , Op.cit.Appendix B. 

 املستفيد من اإلصدار

  اجلهة املصدرة

SPV 

  كوكاملكتتبون حاملوا الص

  املقاول أو الصانع

ط الثمن
سا

اإلجيار أو أق
 

)
06

    (
دفع قيمة 

  

ع أو بيعه
شرو

امل
 

)
05

   (
تأجري 

  
)

04
(

تنفيذ 
سليمه 

ع وت
شرو

امل
 

 )
03

(
ع 

صنا
عقد االست

 

 )02(شراء الصكوك

 )01(إصدار الصكوك

 عائد دوري
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وتأتي قرارات المجامع والهيئات الفقهية المؤكدة على لزوم العقد في االستصناع 
وجواز تقسيط الثمن فيه، ومشروعية االستصناع الموازي لتفتح آفاقا رحبة للتعامل 

  .بصكوك االستصناع
  : خصائص صكوك االستصناع-2

  1:وك االستصناع بالخصائص التاليةتتميز صك
 صكوك االستصناع وثائق صادرة بقيم موحدة، ويمكن أن تكون بأسماء مالكيها أو -أ

لحامليها، وهي تؤسس وتوثق حقوق وواجبات هؤالء المالك، ولذلك يجب أن تتميز 
 .بالشفافية والوضوح في بيان الحقوق والواجبات

الشائعة في موجودات المشروع، وال يمثل يمثل ملكية صاحبه الموثقة و:  الصك-ب
 .دينا مستحقا على صاحب اإلصدار من قبل حاملي الصكوك

 إصدار صكوك االستصناع والتعامل بها يخضع للقواعد الشرعية العامة، وكذا -ج
 .لألحكام الشرعية الخاصة بعقد االستصناع

تبر صكوكا  بسبب طبيعة عقد االستصناع فإن الصكوك المصدرة على أساسه تع-د
 .متوسطة وطويلة األجل

 حسب ما هو - إن وجدت- ألصحاب هذه الصكوك الحق في العوائد واألرباح -ه
منصوص عليه في نشرة اإلصدار، ويتحملون من الخسارة بنسبة ما يملكه كل واحد 

 .من الحصص

،والمكتتبون وتكون )المصدر(صاحب اإلصدار :  المتعاقدان في عقد اإلصدار هما-و
 :قة بينهما في صكوك االستصناع على النحو التاليالعال

يمارس هذا الدور  بواسطة (يمثل دور الصانع : )المصدر( صاحب اإلصدار -
 ).استصناع موازي(مقاولين من الباطن 

 . يقومون بدور المستصنع، والمشتري لألصل المراد استصناعه: المكتتبون -

ك هم المالكون لألصل المستصنع، وبعد ذلك        و خالل مدة العقد يكون حاملو الصكو
  .2لثمن بيعه

  

                                                 
1-Ibid ,Paragraphs : 4/1 to 4/5. 
2 - Ibid , Paragraph: 5/1/5/4.. 
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  ضوابط التعامل بصكوك االستصناع :  ثانيا
حددت هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية عددا كبيرا من الضوابط      

  :إلصدار وتداول صكوك االستثمار، ومنها صكوك االستصناع نورد منها ما يلي
  :1من هذه الضوابط: دار ضوابط اإلص-1

 يقوم العقد في صكوك االستصناع على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة -أ
اإلصدار، ويصبح هذا العقد ساري المفعول بمجرد إغالق االكتتاب وإسناد الصكوك 
ألصحابها، واإليجاب في هذا العقد يعبر عنه االكتتاب، والقبول يعبر عنه بموافقة 

يمكن أن تعتبر نشرة اإلصدار إيجابا إذا ورد فيها بند ينص على الجهة المصدرة، و
 .ذلك، وفي هذه الحالة تكون عملية االكتتاب بمثابة القبول في هذا العقد

 : يجب أن تشتمل نشرة اإلصدار على البيانات التالية-ب

 إيضاح الشروط التعاقدية بدقة، وجميع المعلومات المتعلقة باألطراف -
 .ملية اإلصدار واالكتتابالمشاركة في ع

 بيان طبيعة العقد الذي سيتم إصدار هذه الصكوك على أساسه، وفي حالتنا -
 .هذه ال بد من النص على أن هذا العقد هو االستصناع

 التأكيد على توافق العملية مع القواعد الشرعية وأنها حازت على موافقة -
رقابي إلى غاية اكتمال هيئة رقابة شرعية معتمدة، وأنها ستمارس دورها ال

 .العملية

 ال يجوز أن تتضمن نشرة اإلصدار على نص بضمان الجهة المصدرة -
 .للقيمة االسمية للصكوك، أو ضمان ربح مقطوع لحاملي الصكوك

 ليس هناك ما يمنع شرعا من استخدام الوسائل المباحة للتوقي من المخاطر -ج
الصكوك، أو التعاقد مع مؤسسة كتكوين صندوق تأمين إسالمي بمساهمة أصحاب 

 .تأمين إسالمي

  : ضوابط التداول-2
     التداول يقصد به انتقال األداة التمويلية من يد إلى يد بطريق البيع غالبا، وعلى ذلك 

 بالنقود، وبأسعار تزيد أو تساوي أو تقل -وهي تمثل حقا نقديا-فإن السندات الربوية تباع 

                                                 
1- Ibid , Paragraphs :5/1/1.to 5/1/12.  
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، وهذا كما هو معروف من )سعر الفائدة(تبعا لسعر الخصمعن القيمة االسمية المحررة 
  1.الربا المحرم لمخالفته ألحكام الصرف أي مبادلة النقود بالنقود

وعلى هذا األساس فإن تداول صكوك االستصناع يخضع للضوابط الشرعية   
  2:التالية
صكوك (  بعد إغالق االكتتاب وقبل المباشرة في العمل فإن هذه األداة -أ

مازالت نقودا، ولذلك فإن تداولها يخضع ألحكام الصرف فيباع الصك ) ستصناعاال
 .بقيمته االسمية األصلية مع التقابض الفوري

 يجوز تداول صكوك االستصناع بأعلى من قيمتها االسمية أو بالمثل أو أقل إذا -ب
إلى أصول أو ) رأس المال المحصل من بيع الصكوك ( تحولت صورة الموجودات 

 تم استصناعها، فهذه الصكوك أصبحت تمثل أعيانا حقيقية، تجري عليها نفس سلع
 .أحكام البيع العادي

 ال يجوز تداول صكوك االستصناع إذا سدد رأس المال المكتتب به كثمن في -ج
عقد االستصناع الموازي، أو سلم العنصر المصنع إلى مشتريه النهائي، ففي الحالتين 

( تمثل ديونا، والشريعة اإلسالمية ال تبيح تداول الديونمعا تصبح هذه الصكوك 
 . إال بقيمتها االسمية) بيعها وشرائها 

وهذه الموانع التي تحول دون السماح بالتداول المطلق لصكوك االستصناع تعتبر اكبر 
عائق النتشار هذا النوع من الصكوك، وذلك ألن المكتتبين يفضلون غالبا الصكوك التي 

ف فيها بالبيع قبل حلول األجل إذا احتاجوا إلى السيولة، ولتجاوز هذه الموانع يمكن التصر
  : تم اقتراح الحلول التالية

  :ولها عدة صور منها)  Hybrid(  استحداث الصكوك الهجينة-أ
، فتبدأ )إجارة + استصناع (  إصدار صكوك تجمع بين نوعين من األدوات -

له الشركة ما تريده من منشآت أو آالت فيقوم العملية بعقد استصناع، تستصنع من خال
باستصناع ما هو مطلوب منهم، فيملكون المشروع ابتداء ) المكتتبون ( الممولون 

بطريقة االستصناع، ثم يؤجرون المشروع إجارة منتهية بالتمليك للشركة، و في هذه 

                                                 
�د، V��S Q��3، ص 1�I *�I -3�S111.  

2 - (AAOIFI),Op.cit. Paragraphs: 5/2/1 and 5/2/13. 
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سنرى  ، و 1الحالة تصبح الصكوك قابلة للتداول بعد الدخول في مرحلة اإلجارة
 )).درة البحرين((نموذجا لهذه الصورة في صكوك 

 إصدار صكوك ال تمثل نوعا واحدا من األدوات كاالستصناع مثال،بل تكون -
( مشكلة من سلة من األدوات كاإلجارة واالستصناع والمرابحة على أن تكون الغلبة 

الصكوك لألصول المؤجرة لقابليتها للتداول، وتصبح بذلك هذه  ) % 50أكثر من 
 المختلطة قابلة للتداول بسعر السوق وفقا لما جاء في قرارات مجمع الفقه اإلسالمي من

أنه إذا كان مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون واألعيان والمنافع،  ".. 
فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب 

 .2.."أعيانا ومنافعفي هذه الحالة 

 .3 وهذا النوع من الصكوك المختلطة يصدره البنك اإلسالمي للتنمية

 هو استخدام هذه حل آخر مقترح لتجاوز المنع من تداول صكوك االستصناع -   ب
الصكوك كثمن للسلع أو الخدمات؛ بناء على ما رجحه بعض الفقهاء من جواز بيع الدين 

يكون لحامل الصك في مثل هذه الحالة أن بيعه بمقابل غير بعين أو بمنافع ذات معينة، ف
  .4النقود

  تجارب إصدار صكوك االستصناع: الفرع الثالث 
     شهدت األسواق المالية في السنوات األخيرة العديد من اإلصدارات لصكوك 
االستصناع الصادرة عن عدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في مختلف البالد 

  .الخ...المية ومنها السودان ودول الخليج والباكستان وماليزيااإلس
  :    وسنشير إلى بعضها فيما يلي

  إصدار صكوك االستصناع في الباكستان:أوال
     تعتبر الباكستان من الدول الرائدة في مجال التمويل اإلسالمي، فقد خطت خطوات 

ضا في مجال إصدار الصكوك  واسعة في أسلمة نظامها المالي والمصرفي،وقد برزت أي
والتعامل بها، وفي ميدان صكوك االستصناع قامت حكومة الباكستان بتوظيف هذا 

                                                 
 ���دي ا�06 A�U�c ( A?�X74647 ا�M�&aد+A ا��B�aوA�U ا��Oد ) ) ��"} �d�y �7+�ب ���,F ا�#�� n��7 ��.3 ))!,!6 ا��I ا�eآ��، -  1

1417- 02/07/2006            (,(15-03-2007)   http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=1501  
2 -Qا��ا���Wd3-، دورة ا��RS0ا ��Wdا�� A�12�� Q3- ا��و�- ا����RS0ا�?.� ا Q�@3  )1408
).                                                  1)(3/4(30، &�ار ر&%)م1988- 

htm.5-4/qrarat/sa.org.fiqhacademy.www://http      
3 - Salman  Syed Ali. Op.cit. p33. 

4  -�1Uاد، :  ا�/ -w��O=ا����#ت ا����ا��� ��� ا�|�= �� اO)�رة ا�^ ا���JB(�ت ا�����Qة � }J1, �و� ،=J��Dا� W��+� =& ا� ^+*  ��Jة  .ا���
�ث وا���ر+�:X��� -3RS0ا �^O130ص ) 2000 - 1421(ا��..  
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ومن أمثلة ذلك إنشاء : األسلوب إلنشاء مرافق البنية التحتية التي تحتاج إليها البالد
 مليون 600 صكوك استصناع بقيمة 2005الطرقات السريعة، فقد أصدرت في سنة 

، وهذه الصكوك طرحت للتداول )إسالم اباد-الهور( إنشاء الطريق السريع دوالر بغرض 
  .1في بورصة اللكسمبورج

  إصدار صكوك االستصناع في السودان: ثانيا 
  :     سبق للسودان إصدار عدد من األوراق المالية اإلسالمية، والتي من أهمها

 ).شمم(  شهادة مشاركة البنك المركزي -     

 ).شهامة( مشاركة الحكومة  شهادة -     

     وجاءت بعد ذلك صكوك االستصناع الحكومية، والتي تسمى أيضا صكوك التنمية 
  : الحكومية والتي تهدف إلى

  . استقطاب الودائع قصيرة األجل لتوظيفها في تمويل البنية التحتية- أ
 . إدارة السيولة في االقتصاد الوطني-ب

 .نة الدولة تغطية جزء من العجز في مواز-ج

 :    وهذه الصكوك تقوم على اإلجارة و االستصناع، وآلية إصدارها تتلخص فيما يلي

 يقوم البنك المركزي بتكوين صندوق مضاربة مقيدة ذات غرض محدد بهدف توفير -أ
 .الموارد لتمويل احد المشاريع التنموية

 .  تقوم الحكومة أو وكيلها ببيع أصول محسوسة لهذا الصندوق-ب

 . يقوم الصندوق بإصدار الصكوك عن طريق توريق األصل، وتعرض لالكتتاب-ج

 يتم إعداد الترتيبات واالتفاقيات لتشييد احد مشاريع البنية التحتية عن طريق -د
 ).أو أي صيغة شرعية أخرى ( االستصناع 

 تقوم الحكومة أوأي جهة أخرى باستئجار األصل بعد تشييده بموجب عقد إجارة -هـ
 .ية بالتمليكمنته

  .2كل ثالثة أشهر) عائد التأجير(  يدفع العائد على الصكوك -و
 

                                                 
1 - Bilal Aquil, Documentation Challenge in Islamic Project Finance in. First Pakistan Islamic Banking and 
Mony Market Conference.Ed:Mohsin S.Jaffri, Bahrein: International Islamic Financial Market, (September 14-
15 -2005) p74.   
                                      

�دان �����3ت ا�����A ا���Xودة -  2�  http://www.sfs-sd.com/s5.htm  (2006-12-10), .       ا���&Q ا���S- �[�آA ا�
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  إصدار صكوك االستصناع في البحرين: ثالثا
وهو مشروع "  درة البحرين" انطالق مشروع 2005 شهدت البحرين في سنة 

 مليار دوالر، وهذا المشروع سيتم 1استثماري سياحي عمالق تقدر تكلفته النهائية بـ 
( ازه على مراحل، وتمول المرحلة األولى منه عن طريق إصدار صكوك بقيمة      إنج

تجمع بين االستصناع واإلجارة، فيتم في البداية إنشاء األصل عن ) دوالر/مليون120
  .طريق االستصناع وبعد ذلك يتم تأجيره للمستفيد إجارة منتهية بالتمليك

األصل تكون عبارة عن ديون، وبالتالي ال     وعلى هذا األساس فإن الصكوك قبل إنشاء 
يمكن تداولها في السوق الثانوية، ولكن بعد تسليم أي مرحلة من المشروع يصبح باإلمكان 
تداول هذه الصكوك، وكذلك سيكون هناك عائد التأجير الذي سيستفيد منه حاملو الصكوك، 

ر سداد مستحقات ويضاف إلى ذلك أن الفوائض المتجمعة من بيع الصكوك، وفي انتظا
المقاولين سيتم استثمارها عن طريق المرابحات، وستكون العوائد جزء من رأسمال 

  .1الصكوك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-  Salman Syed Ali., Op.cit. pp33-34. 
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  املبحث الرابع

   مزايا التمويل باالستصناع مقارنة بالصيغ األخرى

  
     من أجل إبراز مزايا وخصائص االستصناع كصيغة تمويلية، نحتاج أوال إلى إجراء 

 بين صيغ التمويل اإلسالمية لتحديد نقاط التشابه ونقاط االختالف فيما بينها، مقارنة
للوصول إلى تصور عام لمميزات وخصائص هذه الصيغ إجماال واالستصناع على وجه 

  .الخصوص
  :و سنتناول هذا المبحث في مطلبين  
  .مقارنة بين االستصناع وصيغ التمويل اإلسالمية األخرى: المطلب األول  
  .مزايا التمويل باالستصناع: مطلب الثانيال  

  
  مقارنة بين االستصناع وصيغ التمويل اإلسالمية األخرى :المطلب األول

: ستكون المقارنة بين الصيغ األكثر توظيفا في العمل المصرفي اإلسالمي وهي  
  .مالمرابحة واإلجارة واالستصناع والمضاربة والمشاركة والسل

  :ي القضايا التاليةوسنجري المقارنة بينها ف
  . المجال والنطاق-  
 . اإلمكانية التمويلية-  

 . انفصال اإلدارة عن الملكية-  

 . الحصر في المشاريع االستثمارية- 

 . تحديد العائد- 

 . المخاطر والضمانات- 

  . تأثير العمل في النماء- 
  : ما سنتناوله في الفروع التالية وهذا    
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  ة بين االستصناع والصيغ األخرى على مستوىمقارن :لفرع األولا
  مجال وإمكانية التمويل                          

  مجال ونطاق التمويل :أوال
  .      ويقصد به تحديد األنشطة والسلع وما يناسبها أو يصلح لها من صيغ

ي  فالمرابحة تتناول السلع التجارية المختلفة، فهي تصلح لتمويل االستهالك الشخص
  .وتمويل حاجات المؤسسات للمعدات والخامات

     ويمكن تحديد مجال السلم بكل ما يجوز بيعه وتنضبط صفاته، وخاصة في مجال 
  .المنتجات الزراعية، فهو صالح للتمويل المسبق للمنتجين

    ونطاق اإلجارة هو تمويل جميع أنواع األصول المعمرة للشركات والمؤسسات 
  .القطاعات االقتصادية، وهي كذلك تصلح لتمويل االستهالك الشخصياإلنتاجية في شتى 

     ومجاالت توظيف المشاركة والمضاربة واسعة جدا، فهما صالحتان لتمويل مختلف 
  .األنشطة االقتصادية

    وبالنسبة لالستصناع فمجاله السلع المصنعة التي يتم إنتاجها تحت الطلب، وهو نطاق 
ناعة وتجارة السلع المصنعة تعتبران عصب االقتصاد الحديث حيث واسع جدا؛ إذ أن الص

اتسع مفهوم الصناعة في الحياة المعاصرة بحيث باتت الكثير من األنشطة االقتصادية 
  . 1أنشطة صناعية

  

  اإلمكانية التمويلية: ثانيا
ونعني بذلك مدى اعتبار الصيغة وسيلة مناسبة لتمويل األنشطة االقتصادية   
  .، وتلبية حاجات المؤسسات في مختلف مراحل اإلنتاجالمختلفة
الشك أن المضاربة والمشاركة تقفان في الصدارة من هذا الجانب حتى جاز   

: ، وأن يعتبرها في موضع آخر بأنها هي2للبعض أن يسمي المضاربة بالتمويل المحض
  .3التمويل اإلسالمي أو التمويل المالي المباح

                                                 
  .175وe23 174ر ا�.pX، ا�M�&aد ا3RS0- ���� وV��S Q��3 ، �3�1U ، ص-  1
  -S ص ، V��S Q��3 ،د��I *�I -3�51 -57.  
�&- أ��I دV��S Q��3 ،��U،ص-  w 44.  
  .e23 175ر ا�.pX ، ا����Q ا����V،ص-  2
3  --3RS0د ا�M�&aا -/ �+��م ا���^?3 ، pX& رe23  .ص ،V��S Q��357.  
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 المصارف اإلسالمية لم يعط لهاتين الصيغتين المكانة ولكن الواقع العملي في  
الالئقة بهما في عمليات تلك المصارف مقارنة بالصيغ القائمة على البيع، وذلك ألسباب 

  .كثرة المخاطر وقلة الضمانات: وعوامل متنوعة كثر الحديث عنها لعل من أهمها
 القائمة على البيع نجد أن وإذا جئنا إلى مالحظة هذه اإلمكانية التمويلية في الصيغ  

  :االستصناع يتفوق في هذا المجال على المرابحة والسلم على النحو التالي
 المرابحة تتيح تمويل بعض حاجات المؤسسات اإلنتاجية من المعدات والخامات -1  

لكن المرابحة ال تمكن من . والمواد الوسيطة، وهي تمويالت قصيرة األجل في غالبها
األجور والنفقات اإلدارية األخرى الالزمة لعمليات : ت والتكاليف المتغيرة مثلتمويل النفقا

  .1اإلنتاج
وبالمقابل فإن االستصناع كما أنه يتيح تمويل رأس المال الثابت، فإنه أيضا يمكن   

قصيرة ومتوسطة : من تمويل سائر التكاليف المتغيرة األخرى وعلى مختلف اآلجال
صارف اإلسالمية تمويل أنشطة المقاوالت واإلنشاءات والمشاريع وطويلة، وبذلك يتاح للم

  .2بمختلف أنواعها بتوظيف صيغة االستصناع
  : ويتفوق االستصناع على السلم من جانبين-2  

 أنّه يشترط في السلم تقديم الثمن، وهذا ما يشكل عائقا في العمل المصرفي -       أ
تلف أنواعها، بينما في االستصناع يجوز تقديم المعاصر الذي يقوم على المداينات بمخ

الثمن أو تأخيره أو تقسيطه، وهذا ما يعطيه مرونة كبيرة تتيح توظيفه بكفاءة كأسلوب 
  .3تمويلي متميز

 يغلب على السلم أن يوظف كأسلوب تمويل قصير األجل على خالف -     ب
  .4طويلالقصير والمتوسط وال: االستصناع  الذي يغطي اآلجال كلها

  
  
  

                                                 
  .120-119 ���ل ا��+* �V��S Q��3 ،A�L ، ص-  1

2 -Monzer Kahf and M.Fahim Khan, Short Term Financing of Commodity Production in Islamic 
Perspective.p09.                            http://monzer.kahf.com/papers.html, (11-02-2007)  
 

  -V��S Q��3 ،17، ص.... K?LM3 ا�Hر&�ء، �.� ا�2M�Saع-  3
4 -Ridha Saadallah, Financing Trade in an Islamic Economy. Jeddah :Islamic Research and Training Institute, 
(1419-1999), p 44. 
  - Monzer Kahf and M.Fahim Khan, Op.cit. p09. 
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مقارنة بين االستصناع والصيغ األخرى على مستوى طبيعة اإلدارة                                 :الفرع الثاني

  وأشكال المخاطر والضمانات
  انفصال اإلدارة عن الملكية: أوال

  :1بالنظر إلى هذه المسألة تنقسم صيغ التمويل اإلسالمية إلى ثالث فئات  
يبتعد فيها رب المال عن جميع القرارات االستثمارية، وال يحتاج  : الفئة األولى-1  

  .إلى أي خبرة في إدارة األموال واستثمارها، وهذا ما يميز المضاربة
وفيها يتخذ الممول العديد من القرارات االستثمارية من خالل :  الفئة الثانية-2  

ابحة أو االستصناع أو منحه ألنواع من التمويل التجاري بواسطة صيغ مناسبة، كالمر
السلم، فقبل انتقال السلعة إلى الطرف المستفيد من التمويل يكون رب المال مالكا لها 
 ا بعد انتقالها إلى الطرف الثاني فإنومتصرفا فيها ومتحمال لمخاطرها في آن واحد، أم

ين الملك هذا المستفيد من التمويل هو الذي يملك التصرف بمفرده أيضا، فال انفصال ب
ويمكن إدراج الشركة ضمن هذه الفئة إذ يمكن أن يشترك . واإلدارة في كال الحالتين

  .الشركاء في اتخاذ القرارات االستثمارية
 وتتمثل في اإلجارة، وفيها ينقسم القرار االستثماري إلى قسمين :الفئة الثالثة -3  

  :كل منهما يعتبر قرارا مستقال
 باألصل المؤجر نفسه من حيث استحداثه وتهيئته وبيع  القرار المتعلق: األول-أ  

  .منافعه، وهذا القسم حق للمالك
القرار المتعلق باألصل المؤجر من حيث كيفية االنتفاع به واستخالص :  الثاني- ب     

  المنافع منه، وهذا القسم يكون من حق المستأجر الذي يملك المنفعة ويديرها
  المخاطر والضمانات: ثانيا

مقارنة بين درجات المخاطر وأنواعها وبين مختلف صيغ التمويل اإلسالمية، لل
 2نستعرض نتائج دراسة ميدانية حول إدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية

دول، تضمنت هذه الدراسة استبيانا آلراء " 10"شملت عددا هاما من المؤسسات في 
دة للمخاطر الكامنة في صيغ التمويل المصرفيين اإلسالميين حول األنواع المتعد

  ):01(اإلسالمية، فكانت إجاباتهم كما هو موضح في الجدول رقم 
  

                                                 
�م ا����+� /- ا�M�&aد اV��S Q��3 ،-3RS0، ص-  1^?3 ، pX&رe23 2657و.  
  .و�O��3ه�V��S Q��3 ،72، ص......���I أ��I، إدارة ا�����i �iرق ا� �Gن و-  2
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  آراء حول المخاطر في صيغ التمويل اإلسالمية):  01(جدول رقم 

  مخاطر التشغيل  مخاطر السيولة  مخاطر هامش الربح  مخاطر اإلئتمان  
2.56  2.87  2.67  2.93  

  )14(  )10(  )10(  )16(  مرابحة
3.25  3.00  2.46  3.08  

  )12(  )13(  )11(  )12(  مضاربة
3.69  3.40  2.92  3.80  

  )11(  )12(  )10(  )13(  مشاركة
2.64  2.92  3.10  2.90  

  )10(  )10(  )12(  )14(  إجارة
3.13  3.57  3.00  3.29  

  )07(  )06(  )07(  )08(  استصناع
3.20  3.50  3.20  3.25  

  )04(  )05(  )04(  )05(  سلم
3.33  3.40  3.33  3.40  

  )05(  )06(  )05(  )06(  مشاركة متناقصة
  . األرقام بين األقواس تدل على عدد اإلجابات:مالحظة

  .وتأثيرها تعني شدة خطورتها) 5(يعني خطورة المشكلة و ) 1 : (5-1: مدى التصنيف
� �


�ق�א���
ن�و��������،�دא���א��
	�:א����	�:���
���
���א 
����א*()'��،ص%$�#�"!
�76א� �

  
فهذه الدراسة تؤكد على ارتفاع درجات المخاطر في االستصناع مقارنة بالمرابحة 

وقد فصلنا أنواع . واإلجارة وهي تتقارب مع تلك الكامنة في السلم والمضاربة والمشاركة
  . االستصناع في مبحث سابقيالمخاطر وأسبابها ف

الحصول على ضمانات الوفاء، وهذا ممكن ولكن ميزة االستصناع، هو إمكانية 
أيضا في السلم، ولكنه غير متوفر بالنسبة للمضاربة والمشاركة حيث تقل فيهما هذه 

  .1اإلمكانية
  

  مقارنة بين االستصناع والصيغ األخرى على مستوى العائد  :الفرع الثالث
 اجية والحصر في المشاريع اإلنت وتأثير العمل على النماء             

    تحديد العائد: أوال
  :تنقسم صيغ التمويل اإلسالمية من حيث تحديد العائد إلى فئتين  

                                                 
1  - ، *�MXا� n��7�� ا�� �ف ا$�#���ر /- . *�!ا ا��+� وا(�) ��ع ودوره�� ]23) : -/ Aه���&�7�O3 �+�kة /- ا�2.�د وا��2�ك وا��

�ث وا���ر+� : ،��ة) e23ر &�XW :pX+�. ا�[�آ�تX��� -3RS0ا �^O321، ص1997-1418ا�� . 
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 الصيغ ذات العائد المتغير الذي يرتبط بنتائج المشروع، وما : الفئة األولى-1  
  .يحققه من أرباح أو خسائر، وهذه الفئة تضم أساسا المضاربة والمشاركة

عائد الثابت، وتشمل االستصناع والمرابحة و السلم  الصيغ ذات ال: الفئة الثانية-2  
  .واإلجارة

  تأثير العمل في النماء: ثانيا
من الخصائص البارزة لصيغتي المضاربة والمشاركة أن يكون المال موضع   

االستثمار قابال للنمو بتأثير العمل بحيث يكون له دور في تحقيق النتائج المرجوة من هذا 
ية قد ال توجد في بقية الصيغ التي يمكن أن تكون في مال نام أو المشروع، وهذه الخاص

ولكن يمكن أن نميز في هذا المجال خصوصية لالستصناع وهو وجود عنصر . 1غيره
 ليس بيعا عاديا، وإنما – كما رأينا سابقا –العمل أو الصناعة في هذا العقد، فاالستصناع 

وبطلب مسبق، فيكون بذلك للعمل أو هو بيع لسلع مصنعة وفق شروط ومواصفات محددة 
الصنع تأثير كبير في قيمة هذه السلع، وحتى ولو لم يقم البائع بعملية التصنيع بنفسه كما 
في االستصناع الموازي، فإنه يبقى ضامنا للمبيع متحمال للمسؤولية تجاه المشتري عن أي 

  .تقصير أو تفريط في مواصفات المنتج المتعاقد على صنعه
  الحصر في المشاريع اإلنتاجية: ثالثا

 تمتاز المضاربة والمشاركة بكونهما صيغتان توظفان في العمليات االستثمارية -1
حصرا، وال توجد هذه الميزة في الصيغ األخرى التي يمكن أن تكون ألغراض 

  . 2استهالكية محضة
من أهم  إن االستصناع بحكم ارتباطه بالصناعة والسلع المصنعة حسب الطلب، وهي -2

 مقارنة - مجاالت االستثمار في االقتصاد المعاصر، كل ذلك يقودنا إلى اعتبار االستصناع
  3. أداة تمويلية تكاد تكون مخصصة لتمويل المشاريع االستثمارية-بالمرابحة والسلم

      وفي ختام هذه المقارنة يمكن تلخيص نقاط التشابه واالختالف بين مختلف صيغ 
  :ية في الجدول التاليالتمويل اإلسالم

  
  

                                                 
1  --3RS0د ا�M�&aا -/ �+��م ا���^?3 ، pX& رe23  .ص ،V��S Q��32829و.  
��، ص-  2?U Q57 ا����.  

3   -Ridha Saadallah, Financing Trade in an Islamic Economy.Op.cit.  p44. 
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  مقارنة بين صيغ التمويل اإلسالمية): 02(جدول رقم 
             

  المشاركة  المضاربة  اإلجارة  السلم  المرابحة  االستصناع  الخصائص
المجال 
  والنطاق

/ تجارة
  صناعة

  زراعة/تجارة  تجارة
تأجير 
  أصول

  زراعة.صناعة.تجارة  زراعة.صناعة.تجارة

اإلمكانية 
  ةالتمويلي

 واسعة واسعة  متوسطة  متوسطة  متوسطة  واسعة

انفصال 
اإلدارة عن 

  الملكية
  غير موجودة

غير 
  موجودة

  غير موجودة  موجودة  ال/نعم  غير موجودة

  عالية  عالية  متوسطة  عالية  منخفضة    عالية   المخاطر

  
  الضمانات

  موجودة نسبيا  قليلة  موجودة  موجودة  موجودة  موجودة

  غير مضمون  غير مضمون  ثابت  ثابت  ثابت  ثابت  العائد

 تأثير العمل 
  في النماء

 نعم نعم  ال  ال  ال  نعم

الحصر في 
المشاريع 
  اإلنتاجية

  نعم  نعم  ال  ال  ال  نعم غالبا

 

  
  

   التمويليةهمزايا التمويل باالستصناع وإمكانات: المطلب الثاني
تخداما في بعد المقارنة التي أجريت بين مختلف صيغ التمويل اإلسالمية األكثر اس

المصارف اإلسالمية، يمكن استخالص أهم المزايا التي تترتب على التمويل باالستصناع 
  .والتي يمتد أثرها ليشمل الصانع والمستصنع والمصرف الممول واالقتصاد الوطني ككل

  مزايا التمويل باالستصناع ونطاقه:  الفرع األول    
 أهم مزايا التمويل باالستصناع: أوال

اع نطاق التمويل باالستصناع ليشمل قطاعات ومجاالت واسعة من االقتصاد  اتس-1
الوطني، وهذا ما يجعل من االستصناع أداة تمويل يمكن أن تلبي حاجات 

  .المتعاملين االقتصاديين على نطاق واسع
 اإلمكانية التمويلية الواسعة التي يتيحها االستصناع، ومرونته الكبيرة مقارنة -2

 .رى المشابهة لهبالصيغ األخ
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 يجسد االستصناع بصورة واضحة ارتباط التمويل المصرفي اإلسالمي بالسوق -3
الحقيقية إلنتاج السلع وتداولها، هذه الخاصية األساسية التي يتميز بها التمويل 
اإلسالمي، الذي ينحصر فيه التمويل المصرفي في اإلنتاج والتبادل السلعي 

تقليدي القائم على المالءة االئتمانية للعميل وحدها الحقيقي على خالف التمويل ال
 .بغض النظر عن استعماالته لألموال

 على الرغم من ارتفاع مستويات المخاطر في عمليات التمويل باالستصناع، فإن -4
إمكانية الحصول على ضمانات الوفاء تمكن المصارف من توظيفه على نطاق 

 .واسع

 للعميل بعد استفادته من هذا التمويل أن يكون  إن التمويل باالستصناع يتيح-5
مستقال في إدارة مشروعه، واتخاذ قراراته االستثمارية، وهذا أمر يحبذه 

 .المستثمرون عادة إذ ال يفضلون مشاركة الغير لهم في تسيير مشاريعهم

  
  
 

  نطاق التمويل باالستصناع:    ثانيا
 الصناعية؛ ةلى مستوى األنشطإن التطور الحاصل في االقتصاد الحديث وخاصة ع

 على بعض ايجعل من االستصناع أداة تمويل مناسبة لمعظم تلك األنشطة، وسنركز هن
  .المجاالت واألنشطة ذات األهمية الخاصة، والتي يمكن تمويلها عن طريق االستصناع

  : االستصناع لتمويل مرافق البنية األساسية-1
ات الطرق والجسور وخطوط السكة الحديدية تعني شبك: البنية األساسية أو التحتية

والموانئ والمطارات ومحطات الطاقة وشبكات االتصاالت ومحطات تصفية المياه 
وشبكات الصرف الصحي، وغير ذلك من المرافق ذات المنفعة العامة، ويلحق بها أيضا 

ذلك المنشآت الموجهة لخدمة التنمية البشرية واالجتماعية كالمدارس والمستشفيات وك
  .خدمات األمن والدفاع

وتمويل مثل تلك المرافق يطرح العديد من اإلشكاالت، فهي تكلف نفقات ضخمة قد 
تعجز ميزانيات العديد من الحكومات عن تحملها، ومن جانب آخر ال يتحمس القطاع 
الخاص للدخول في هذه المشاريع باعتبارها استثمارات تكلف الكثير، وال تدر في الغالب 
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إال القليل من العوائد المالية المباشرة والسريعة، وإن كان عائدها االجتماعي األعم 
وعلى مستوي الفكر االقتصادي اإلسالمي ناقش العديد من الباحثين . واالقتصادي كبيرا

هذه المسألة، وبحثوا عن أفضل الصيغ واألساليب التمويلية اإلسالمية لتمويل مرافق البنية 
لصيغ القائمة على المشاركة التي تختص بتمويل المشاريع التي األساسية، فاستبعدت ا

يمكن أن تدر عوائد نقدية كافية يمكن اقتسامها بين أطراف العملية االستثمارية، ومثل هذا 
  .  1 في مشاريع البنية األساسية- عادة- غير متحقق

أداة وبالمقابل فقد حظيت صيغة االستصناع باألفضلية في هذا المجال لتكون أهم 
لتمويل مرافق البنية األساسية، وعلى هذا األساس فقد وجدت العديد من  تمويلية إسالمية

  :.االقتراحات لتوظيف هذه الصيغة في هذا المجال منها
 ,BUILD: وهي اختصار لكلمات ثالث وهي(BOT تكييف ما يعرف بعقود  -أ 

OPERATE AND TRANSFERعلى شكل). ة وتعني البناء والتشغيل وتحويل الملكي 
  .عقود استصناع
 BUILDاالستثمار الذي يتولى فيه القطاع الخاص بناء : تعني) BOT(وصيغة

 مرة TRANSFER أحد مشاريع البنية األساسية على أن يتم تحويله OPERATEوتشغيل 
أخرى للحكومة بعد فترة زمنية كافية يتم فيها استرداد رأس المال المستثمر وتحقيق معدل 

  .2ب للمستثمرعائد مناس
 وال بد أن يكون مثل هذا المشروع يمكن أن يدر إيرادات كافية من تشغيله وبيع 

  .الخ.....محطات الكهرباء والطرقات السريعة: خدماته للجمهور مثل
على شكل عقد استصناع تقوم الحكومة بالتعاقد مع ) BOT(فعند تكييف أسلوب 

تصناع، ويكون ثمن هذا المرفق شركة ما على إنجاز مرفق معين وفق صيغة االس
المستصنع هو إعطاء الحق للصانع في اإليرادات الناتجة عن تشغيل هذا المرفق لمدة 

    3.معينة
  :استخدام نوع من شهادات االستصناع -ب

                                                 
1- Muhammad Anas Zarqa, Istisna Financing of Infrastructure Projects. Islamic Economic Studies. Djeddah: 
IRTI,  Vol 4, No 2, Muharram 1418H,( may 1997), p 67.                                                     

2 -  ،-2�Xا� ��Iا *� *�I *� ��Iدة أ�ا$* �: F�D�(ء وا���Jب ا��+�u" =�(�(ا� =��Jر,� ا���� = x x� =,د� (Hا =�*�O =درا� )BOT( ،
  .أ��Xث ا����Wd ا����O- ا��M�&R� _��cد اAO3�� -3RS0 أم ا�.�ى AB3 09ص

                                                      www.said.net/book/open-php? Cat= 968book=1813,(14-2-07).             
2- Taqi Usmani, Salam and Istisna. 
         www.kantakji.org/fiqh/files/finance/salam istisn.htm, (14-02-2007)     
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وفي هذا الصدد تقوم السلطات العامة باإلعالن عن رغبتها في إنجاز مشروع، أو 
ويتم تحديد جميع المواصفات الخاصة به واآلجال مرفق معين يتعلق بالبنية األساسية، 

المقررة لتسديد قيمته، ثم تقوم باستجالب العروض إلنجاز المرفق بصيغة االستصناع عن 
طريق اإلعالن عن مناقصة، وبعد اكتمال المشروع يتم نقل ملكيته إلى السلطات العامة 

  .مقابل ثمن مؤجل يغطي تكاليف اإلنجاز مع هامش ربح مناسب
هذا الثمن المؤجل يمكن أن يكون على شكل شهادات دين ال ربوية، يكون مجموع و

قيمتها االسمية مساويا لمجموع الثمن المؤجل، وهذه الشهادات لها آجال استحقاق متغيرة 
 تكون هذه الشهادات تمثل دينا كومتعددة وفق اآلجال المقررة لسداد أقساط الثمن، وبذل

  . مستحقا على السلطات العامة
وبطبيعة الحال ال تبيح الشريعة تداول هذه الشهادات باعتبارها ديونا بغير قيمنها 

  .االسمية، وهذا ما يمنع من وجود سوق ثانوية لهذه الشهادات
ومن جهة أخرى فإنه باإلمكان الحصول على سلع وممتلكات عينية، وخدمات مقابل 

  .1تلك الشهادات
 وقد رأينا بعض  طريق صكوك االستصناعتمويل مرافق البنية األساسية عن -ج 

  .التفاصيل عن هذا الموضوع في مبحث سابق
  
  : االستصناع لتمويل العجز الحكومي-2

يطرح الفكر االقتصادي اإلسالمي حال لمشكلة العجز في الميزانية العامة من خالل 
 والتمويل  تشكل منظومة متكاملة بديلة للتمويل الربوييالعديد من اآلليات واألدوات الت

  .التضخمي
ومن هذه األدوات يأتي االستصناع الذي يصلح بصورة أساسية للحصول على 
التمويل المتوسط والطويل األجل من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، ويكون هذا 
التمويل لإلنشاءات وتوريد السلع والمعدات ووسائط النقل، وغير ذلك مما تحتاجه 

البنك الممول هو الفرق بين كلفة اإلنشاءات والتوريدات وثمن بيعها الحكومة، ويكون ربح 
  .للحكومة بعقد االستصناع

                                                 
1- Muhammad Anas Zarqa,.Op.cit. pp 69-70.                                                                                                                          
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فيتولى البنك عن طريق هذا العقد تقديم اإلنشاءات، أو المواد المصنوعة المطلوبة 
للحكومة، على أن تدفع قيمتها بعد سنوات محددة على شكل أقساط، يتم االتفاق على آجال 

عاقد البنك بعقد استصناع موازي مع آخرين على القيام بتلك اإلنشاءات وفق سدادها، ثم يت
  .1المواصفات المتعاقد عليها في العقد األول

وقد رأينا نموذجا لتوظيف االستصناع لتمويل العجز الحكومي في المملكة العربية 
 400اء م لتمويل انش1993السعودية، فقد احتاجت وزارة التربية في المملكة خالل سنة 

مدرسة في أرجاء المملكة فتعاقدت مع شركة الراجحي المصرفية لالستثمار إلنشاء تلك 
وسيأتي مزيد من .2 مليار ريال سعودي5.54المدارس على أساس عقد استصناع بقيمة 

  .التفصيل لهذه الحالة في موضع آخر من هذا البحث
  : دوراالستصناع في تمويل األوقاف واستثمار مواردها-3
وقف نظام إسالمي عظيم تتجلى فيه حكمة هذه الشريعة الربانية الخالدة في ترسيخ ال

أسس التعاون بين أفراد المجتمع، والتكافل بين أعضائه وفئاته وأجياله، وتشجيع سبل 
االستثمار القائم على البر والخير وتوسيع نطاقها لتسد حاجات األمة في مجاالت التربية 

 والثقافة والرعاية االجتماعية، وغير ذلك من المجاالت الهامة والتعليم والصحة والفكر
  .التي تجعل من الوقف عامال أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة في األمة

حبس العين، بحيث ال يتصرف فيها بالبيع أو (( والوقف في االصطالح الفقهي هو
   3)) الواقفالهبة أو التوريث، وصرف الثمرة إلى جهة من جهات البر وفق شروط

تحويل لألموال عن االستهالك، واستثمارها في "والوقف بمفهومه االقتصادي هو 
أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع واإليرادات التي تستهلك في المستقبل جماعيا أو 

  .  وذلك لصالح جهة من جهات البر4"فرديا
رأس مال الوقف واستمرار وقد اهتم العلماء قديما وحديثا بمسألة استغالل واستثمار 

قدرته على إنتاج المنافع والعوائد المقصودة منه، وقد اقترحت العديد من الصيغ واألساليب 
من التعاقد ) النُظّار(التمويلية لألوقاف، كان منها االستصناع الذي يمكن مسؤولي األوقاف 

ى أراض وقفية مع المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية على بناء وإنشاء مشاريع عل

                                                 
1  - ،pX& رe23 ��ا@�= ا��Vا��� �� Vا��� F,���},�Eا@�= ا�V�� =��a =و6>= @?� إ�#��= درا� W� =3- : ،  ��ة2ط. = �+!و�RS0ا �^Oا��

�ث وا���ر+�X���)1421.2000 (50ص.  
  3- Munawar Iqbal and Tariqullah Khan, Op.cit. P66.                                                                                          

� ا����X3tH أ�� زه�ة،-  3�  .44،ص )د ت(دار ا�?�B ا���O-: ا�.�ه�ة. ����gات 
4  -، pX& رe23 ف�Hأ��ال ا7و =���� F,���   http://monzer.kahf.com/papers.html (2007-02-12),.                          05ص. 
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وفق مخططات ومواصفات محددة، وبعد تنفيذ المشروع يقوم ناظر الوقف باستالمه 
واستغالله وسداد كلفته شاملة الربح على أقساط من إيرادات المشروع الوقفي، وبذلك تنشأ 

  1.عن عقد االستصناع مديونية على مؤسسة الوقف لصالح الممول
، فصيغة االستصناع 2لبلدان منها األردن وقد اعتمدت هذه الصيغة في عدد من ا

تصلح إلعمار األراضي الوقفية، بإنشاء عقارات جديدة، أو استبدال تلك القديمة المتهدمة 
بمباني جديدة، خاصة ونحن نعرف أن معظم ممتلكات األوقاف في بلداننا هي ممتلكات 

غم من أن االستثمار أراضي ومباني قديمة غير مستغلة االستغالل األمثل على الر: عقارية
العقاري يعد األفضل لتنمية أموال األوقاف لما يحققه من عوائد معتبرة، وخلوه النسبي من 

  .المخاطر
وكذلك باإلمكان توظيف االستصناع الستثمار وتنمية أموال األوقاف من خالل 

  :إنشاء أصول ثابتة لتقديم الخدمات والمنافع، ومن ذلك
 لتقديم خدمات تتعلق بأنشطة الوقف و اإلجارة، أ استصناع عقارات ألجل-    

 .).الخ...مدارس، مستشفيات، مؤسسات اجتماعية، اقتصادية(

 . استصناع آالت ومعدات ألجل اإلجارة-    

  .3 استصناع أصول ثابتة بدال من المستهلكة-    
  

  اإلمكانية التمويلية الكبيرة لالستصناع ومرونته الواسعة : الفرع الثاني 
متاز االستصناع بإمكانية تمويلية واسعة ومرونة كبيرة تجعل منه صيغة مناسبة  ي

لتمويل القطاعات اإلنتاجية، تغطي كافة مراحل العملية اإلنتاجية أوأي جزء منها؛ لتمويل 
رأس المال الثابت، أو رأس المال العامل، وعلى مختلف اآلجال قصيرة ومتوسطة 

  .وطويلة
يف االستصناع لتمويل رأس المال الثابت ال يطرح أي وفي هذا المجال فإن توظ

إشكال، إذ تستطيع المصارف اإلسالمية تمويل ما تحتاجه المؤسسات االقتصادية من 

                                                 
��، ص -  1?U Q42- 41 ا���� . 
� ��� ا�?��ح R7ح،-  2� tHا�� ="��� =��O�<ا7رد@�= ا� =E+ر /- ا����]23 ، :�7�Oا�� V��Lا�� -/ p&���Uذج ���3رة W *3@�رب ( �1Uم ا�
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بتطبيق صيغة االستصناع واالستصناع ...) مباني ومعدات وآالت( أصول إنتاجية
  .الموازي وقد وضحنا ذلك سابقا

عامل بصيغة االستصناع يستدعي منا بعض لكن بالمقابل فإن تمويل رأس المال ال
  :البيان في الفقرتين المواليتين

  
  

  تمويل رأس المال العامل بصيغة االستصناع :أوال
يمثل تمويل رأس المال العامل للمؤسسات أحد أهم أنشطة البنوك التقليدية، ويتم ذلك 

  .الفائدةعادة بقروض مباشرة، أو تسهيالت مصرفية متنوعة، تقوم كلها على أساس 
وقد حاولت المصارف اإلسالمية تغطية جانب من احتياجات عمالئها في هذا 
المجال بصيغ متعددة منها المرابحة والمشاركة والمضاربة ولكن ذلك لم يحقق النجاح 

  : المطلوب لعوامل كثيرة منها
 قصور صيغة المرابحة عن تمويل سائر التكاليف المتغيرة، كاألجور ونفقات -1 

 .الخ... والطاقةالنقل

 عدم مرونة استخدام المضاربة والمشاركة لصعوبة عملية الرقابة والتدقيق -2 
واحتساب األرباح وعملية التوزيع، وهي أمور ال تُحبذ المصارف الدخول فيها خاصة 
مع ضعف الوازع الديني واألخالقي، ويضاف إلى ذلك أن مثل هذه المشاركات تحد 

 .1ة شؤونهامن حرية المؤسسة في إدار

 تطوير عقد االستصناع ليصبح أسلوبا 2وبناء على ما سبق اقترح أحد الباحثين
لتمويل المصانع، بتوفير السيولة النقدية لها بعيدا عن القروض الربوية من خالل شراء 
البنك كميات محددة من منتجات المصنع طالب التمويل؛ تغطي التمويَل الذي يحتاج إليه 

ته التشغيلية، وتُحسب قيمة عقد االستصناع على أساس تكاليف التصنيع ذلك المصنع لنفقا
دون ربح للمصنع، أي أن البنك ال يدفع للمصنع إال التكاليف فقط، حتى يتمكن من تحقيق 

  .ربح عند قيامه بالبيع
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  اإلجراءات المتعلقة بتمويل رأس المال العامل بصيغة االستصناع:ثانيا
  :1عامل بصيغة االستصناع بتطبيق نوعين من اإلجراءاتيمكن تمويل رأس المال ال

 التي تحدد وضعية العميل الذي يرغب : اإلجراءات المتعلقة بدراسات الجدوى-1
  :في التمويل، وعندها يقوم البنك بالخطوات التالية

 دراسة السلعة أو السلع المنتجة التي سوف يتم شراؤها بموجب عقد االستصناع، -أ
طلب عليها وإمكانية تسويقها والطلب المتوقع عليها خالل الفترة القادمة، وذلك بدراسة ال

بغرض تحديد السعر المناسب الذي يمكن للبنك أن يشتري به السلعة مع تحديد منافذ 
التسويق التي سوف يتبعها، وغير ذلك من الدراسات التسويقية التي سيقرر البنك على 

  .اإثرها المضي في الصفقة أو التخلي عنه
 دراسة تكاليف إنتاج السلع المراد شراؤها دراسة واقعية دقيقة، تتوصل إلى -ب     

تحديد تكاليف الوحدة المنتجة، وعلى إثر ذلك يتحدد سعر شراء الوحدة بموجب عقد 
  .االستصناع وكذلك يحدد البنك نسبة الربح الذي سيعود عليه

رية للتدفقات النقدية للمصنع، والتي  يطلب البنك من المصنع تقديم ميزانية تقدي-ج     
ترتكز على أساس الميزانية التقديرية للمصنع خالل فترة زمنية محددة، يتم خاللها تحديد 
احتياجات المصنع من السيولة النقدية، وعلى ضوئها يتحدد العجز الذي يمكن للبنك أن 

  .يقوم بتمويله عن طريق شراء جزء من الوحدات المنتجة
  بعد تنفيذ اإلجراءات السابقة يتخذ البنك قرارا بشراء :ت التنظيمية اإلجراءا-2

  :كمية محددة من منتجات المصنع، وذلك وفق الخطوات التالية
 إعداد عقد االستصناع بين البنك والمصنع، يتم فيه توضيح مواصفات السلعة -أ

  .المصنعة ونوعها وفترات التسليم واألسعار مع تحديد آجال الدفع
داد عقد بتسويق وبيع المنتج بين البنك والصانع نفسه أو غيره، يحدد فيه  إع-ب

  .سعر بيع السلع المصنعة لحسابه
 يمكن للبنك أن يتولى بيع السلع المصنعة لحسابه باألجل لعمالء آخرين، على -ج

أن يتولى المصنع تسليم هذه السلع ألصحابها على أن يتقاضى المصنع عمولة محددة 
  . السلع للمدة المطلوبةمقابل تخزين

  

                                                 
  .232- 227 ا����Q ا����V، ص ص، -  1



 91 

  
  

  :خالصة الفصل الثاين  
هو كل توفير أو تدبير للموارد :     يتلخص هذا الفصل في أن التمويل اإلسالمي

المالية يخضع لتوجيهات وتعاليم الشريعة اإلسالمية؛ وله خصائص يتميز بها، وأدوات 
االستصناع الذي يتم : ينفرد بها عن التمويل التقليدي، ومن هذه األدوات أو الصيغ

أولهما باعتبار : توظيفه في المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية بأحد أسلوبين
أي طالبا لمنتجات صناعية بمواصفات محددة؛ وثانيهما باعتباره : المصرف مستصنعا

والصانع ) العميل( صانعا؛ ومن خاللها يؤدي مهمة تشبه الوساطة المالية بين المستصنع
 وذلك وفق ضوابط ومعايير شرعية وفنية تضبط وتنظم هذا األسلوب التمويلي؛ النهائي،

ليكون متوافقا مع مباديء الشريعة، ومتوقيا المخاطر المتعددة التي ترتبط بتوظيف 
  .االستصناع كأداة تمويل في العمل المصرفي والمالي اإلسالمي

بارة عن وثائق     وتضمن هذا الفصل أيضا حديثا عن صكوك االستصناع وهي ع
متساوية القيمة تصدر لهدف تعبئة الموارد المالية المطلوبة الستصناع أصل معين، ويتم 

  .إصدارها وتداولها وفق ضوابط وإجراءات محددة
   وانتهينا في هذا الفصل إلى بيان مزايا التمويل باالستصناع مقارنة بالصيغ األخرى؛ 

 الواسعة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها، والتي كان من أهمها اإلمكانية التمويلية
وارتباطه الكامل بالسوق الحقيقية إلنتاج السلع وتداولها، واتساع نطاق التمويل به بحيث 

 .  يغطي أهم القطاعات االقتصادية المعاصرة
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  :تمهيد
يجسد االستصناع بصورة واضحة ارتباط التمويل المصرفي اإلسالمي بالسوق    

الحقيقية إلنتاج السلع وتداولها؛ وهذا ما يجعل منه أداة فعالة يمكن توظيفها في 
االقتصاديات المعاصرة لتوجيه الموارد المالية إلى حقول االستثمار الحقيقي المنتج الذي 

  . ة المنشودةيسمح بتحقيق التنمية االقتصادي
     وعلى هذا األساس سنستعرض في هذا الفصل أهم مجاالت تطبيق االستصناع في 
االستثمارات المعاصرة،  وسنشير إلى العديد من النماذج واألمثلة التطبيقية في مختلف 
القطاعات االقتصادية، لنصل بعد ذلك إلى إبراز دور االستصناع في االستثمار و تحقيق 

  .تصاديةالتنمية االق
  :    وسيتم تناول هذه القضايا ضمن المباحث التالية

  
  . في االقتصاد اإلسالمي االستثمار وضوابطهمفهوم:  المبحث األول  

 .مجاالت تطبيق االستصناع في االستثمارات المعاصرة:    المبحث الثاني

 .دور االستصناع في التنمية االقتصادية:    المبحث الثالث
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  بحث األولامل

  مفهوم وضوابط االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي
     سوف نتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم االسـتثمار وضـوابطه فـي االقتـصاد               

  :اإلسالمي من خالل المطالب التالية
  .مفهوم االستثمار في االقتصاد اإلسالمي:  المطلب األول       

  . لالستثمار واألخالقيةديةالضوابط العق:    المطلب الثاني     
  . لالستثمارالضوابط االقتصادية واالجتماعية:         المطلب الثالث

  

  مفهوم االستثمار في االقتصاد اإلسالمي : المطلب األول
     قبل التطرق لمفهوم االستثمار في االقتصاد اإلسالمي، فإن األمر يستدعي معرفة هذا 

  .وفي االقتصاد الوضعيالمصطلح في اللغة والفقه اإلسالمي 
  المفهوم اللغوي والفقهي لالستثمار: الفرع األول  

:  ثُمورار مصدر لفعل استثمر يستثمر، وهو مشتق من ثَمر الشج: االستثمار لغة-1
 ثَمر الرجُل إذا تمول، ويقال ثَمر الرجل ماله إذا نماه وكثره، ويقال مال وظهر ثمره، 

  . ثَمره :لثمر الما مال كثير، واستيثَِمر أ
  فاستثمار المال طلب ثمره أي نمائه ونتاجه، والثَمر يطلق حقيقة على حمل 

  .1ومجازا على الولد والمال) الثمار(الشجر
بمفهومه المعاصر، " االستثمار« لم يستخدم الفقهاء القدامى لفظ : االستثمار فقها-2

مية واالستنماء والنماء و التثمير التن: وعبروا عن معناه باستعمال كلمات أخرى منها
  . 2العمل في المال لتنميته وتحقيق األرباح فيه: واالتجار و كلها تعني
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  وضعيفهوم االستثمار في الفكر االقتصادي ال م:الفرع الثاني
  : تعددت تعريفات االقتصاديين لالستثمار؛ وسنشير إلى بعضها فيما يلي   
العملية االقتصادية القاضية :" باحثين االستثمار بأنهيعرف أحد ال :التعريف األول -1

، وبذلك يفرق هذا 1"بشراء مواد إنتاج وتجهيز؛ أو بعبارة أخرى بتكوين رؤوس أموال
المؤلف بين االستثمار كما عرفه؛ وبين توظيف األموال الذي يقوم به المدخر في شكل 

 إلى أي زيادة حقيقية في يتؤد استثمارا ألنها ال رودائع أو شراء أسهم، فهذه ال تعتب
  .األصول اإلنتاجية

  : 2واالستثمار بهذا المفهوم يتناول
  . إنشاء مشروعات جديدة تتكون منها طاقة إنتاجية جديدة- أ   
   استكمال مشروعات قائمة، بإضافة أصول جديدة تؤدي إلى توسيع الطاقة اإلنتاجية- ب  
ت بشراء أصول جديدة تحُل محّل األصول        إحالل وتجديد ما هو قائم من مشروعا       -ج   

  .القديمة لالحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية أو تحسين كفاءتها
  ويميل البعض إلى توسيع مفهوم االسـتثمار ليـشمل التوظيفـات             : التعريف الثاني  -2 

  :3المالية، وهي كل عمليات استعمال األموال بهدف الحصول على أرباح، وتشمل
  .لسلع لغير أغراض االستهالك الحاضر إنتاج ا-أ            
  . توظيف المدخرات في شراء صكوك مالية لتحقيق دخل-ب        

  . شراء األصول المالية بغرض الحصول على دخل-ج        
  . االلتزام بمبلغ من المال يتوقع أن يولد دخال إضافيا-د        

مالية؛ يؤكد على ما هو سائد في    وهذا التوسيع لمفهوم االستثمار ليشمل التوظيفات ال
واستقطابه ) الرمزي(االقتصاد العالمي في السنوات األخيرة من تضخم لالقتصاد النقدي 

     .       لمدخرات الجمهور الواسع على حساب االقتصاد الحقيقي
     

   اإلسالمييد االقتصا الفكرمفهوم االستثمار في: الفرع الثالث
في االقتصاد اإلسالمي إلى وضع تعريف لالستثمار متميز      سعى عدد من الباحثين 

يبرز الخصوصية المذهبية من خالل التأكيد على أهداف العملية االستثمارية وضوابطها 
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الشرعية، وإذا استثنينا هذا األمر فلم تختلف هذه التعريفات عن سابقاتها فمنهم المضيق 
ير إليه من خالل هذا العرض لبعض تلك لمفهوم االستثمار ومنهم الموسع له، وهذا ما سنش

  :التعريفات
عبارة عن استعمال " عرف أحد الباحثين االستثمار بأنه  : التعريف األول-1      

األموال في الحصول على األرباح أي خلق أصول رأسمالية جديدة، يوجه فيها الفرد 
  . 1"أمواله؛ ويكون ذلك بالطرق المشروعة التي فيها الخير للمجتمع 

  فاالستثمار وفق هذا التعريف ينحصر في تكوين أصول رأس مالية جديدة، وهذا أمر 
متفق عليه في كل المذاهب االقتصادية، ولكن الجديد في هدا التعريف هو التنصيص على 

أي متوافقة مع أحكام " بالطرق المشروعة:" ضوابط هذه العملية االستثمارية فتكون
" الخير"، ومفهوم "الخير للمجتمع:" بيان الهدف منها وهو تحقيقالشريعة اإلسالمية، وكذلك 

  .مفهوم مذهبي ال تتفق جميع المذاهب والمناهج في تحديد تفصيالته ومشتمالته
أي :" وهناك من لجأ إلى توسيع مفهوم االستثمار فعبر عنه بأنه : التعريف الثاني-2  

 أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ توظيف للنقود ألي أجل، في أِي أصل، أو حق ملكية،
بها للمحافظة على المال، أو تنميته، سواء بأرباح دورية، أو بزيادات في قيمة األموال في 

فاالستثمار حسب هذا التعريف شامل لجميع عمليات . 2"نهاية المدة، أو بمنافع غير مادية 
رج في ذلك استعمال األموال بهدف الحصول على أرباح أو منافع غير مادية فيند

أو األصول المتداولة كالبضائع والسلع النفيسة واألوراق  االستثمار في األصول الثابتة،
ال يحدد االستثمار بالمكاسب أو المنافع المادية فقط فيمكن :"وميزة هذا التعريف أنه. المالية

  . 3"بناء على ذلك أن تكون المنافع معنوية مثل نوع من الرضا النفسي نتيجة عمل طيب 
  ويعرف كاتب آخر االستثمار من خالل التأكيد على الخصوصية : التعريف الثالث-3

توظيف الفرد المسلم ـ أو الجماعة المسلمة ـ ماله الزائد عن حاجته " اإلسالمية بأنه 
الضرورية بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط اقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشرع 

 الحصول على عائد منه يستعين به ذلك الفرد المستمر أو ومقاصده العامة، وذلك بغية
، فهذا التعريف فيه 4"الجماعة المستثمرة على القيام بمهمة الخالفة هللا وعمارة األرض 
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 على القيم والمبادئ التي تحكم عملية االستثمار، وكذا دتوسيع لمفهوم االستثمار، وتأكي
  .ر إسالميةالغاية من هذه العملية، وكل ذلك من وجهة نظ

 في تحديدهم لمفهوم -    ونستخلص مما سبق أن الباحثين في االقتصاد اإلسالمي 
 سلكوا االتجاهات نفسها التي سلكها أصحاب الفكر االقتصادي الوضعي، -االستثمار

والفرق األساسي بين أصحاب هذين الفريقين هو الضوابط الموجهة والحاكمة لهذه العملية 
فكل مجتمع أو " لضوابط تقوم على أساس فلسفة أو نظرة عامة للحياة االستثمارية، وهذه ا

نظام إنما يخضع لنظرته العامة للحياة التي تقوم على أساس مجموعة من االفتراضات 
فاختالف ....الضمنية أو الصريحة التي تدور حول أصل الكون وطبيعة الحياة البشرية

لحياة وغايتها وعن الملكية النهائية للموارد اآلراء يؤدي إلى استنتاجات مختلفة عن معنى ا
المحدودة المتاحة للبشر، والهدف من هذه الملكية، وعن عالقة البشر بعضهم ببعض 
وعالقتهم ببيئتهم، ومعايير الكفاءة والعدالة، إن لمثل هذه النظرة العامة للحياة مهمة تشبه 

م عليه البناء هو دائما خفي ال يرى فمع أن األساس الذي يقو: مهمة األساس بالنسبة للبناء
  .1"وال يذكر إال أنه يبقى له دور مؤثر

   وإذا كان األمر بهذه األهمية، كان من الالزم إبراز ضوابط االستثمار في االقتصاد 
اإلسالمي، التي تتأسس على النظرة الكلية الشاملة التي يقوم عليها التصور اإلسالمي 

لتي تعمل ـ أي الضوابط ـ دور الرقيب والموجه والهادي لإلنسان والكون والحياة وا
والمرشد ألي عملية استثمارية في المجتمعات اإلسالمية، وهذا ما سنتناوله في المطلبين 

  .التاليين
  
  

                                                 
�ري ، ���ن: A���W .م وا�)�!ي ا(H) �دي ا���w ��� ��X3#�$ا،-  1^��ا��O^� ا��B?�� -���O ا3RS0- وا��O^� ا���X3 : -��O زه�� ا�

 ،A�/�Mوا�� Aت ا������S���1416را
  .32م ، ص1996-
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  الضوابط العقدية واألخالقية لالستثمار: المطلب الثاني 

  الضوابط العقدية:   الفرع األول
ساس الفكري للنظام االقتصادي اإلسالمي، وهذه العقيـدة        تُشكل العقيدة اإلسالمية األ   

.. تبين عالقة اإلنسان بالكون وبخالق الكون، وبالغاية التي مـن أجلهـا خُلـق اإلنـسان               
فاإلنسان في ضوء هذه العقيدة من أفضل مخلوقات اهللا، وأن اهللا خلقه لعبادته وأنه ال يبلغ                

 رب العالمين، وثمـرة هـذا الخـضوع أن    هذه الغاية إال بالخضوع االختياري المطلق هللا 
) واالستثمار جـزء منـه    (يصوغ المسلم نفسه وسلوكه ونشاطه، ومنه النشاط االقتصادي         

  .على النحو الذي فصله وشرعه اهللا تعالى
وإذا اعتنق اإلنسان هذه العقيدة بشكل صحيح، وعرف عالقته بخالقه وعالقته بهـذا             

التي يعيش من أجلها فإنه سيتقبل بنفس مطمئنة كـل          الكون الذي يعيش فيه، وأدرك الغاية       
التوجيهات والقوانين التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية، ومنها تلك التي تتعلـق بالمـال              

  .1واالستثمار
    ومن مبادئ العقيدة التي تشكل ضوابط لالستثمار في االقتصاد اإلسـالمي، المبـادئ             

  :التالية
  . مستخلفون فيه المال مال اهللا والناس-      
 . ضرورة إعمار األرض-      

 . استعمال المال في مرضاة اهللا-      
 

 :       وسنتناول هذه الضوابط بشيء من التفصيل فيما يلي 

   المال مال اهللا والناس مستخلفون فيه :أوال
  :يتأسس هذا الضابط على ثالثة مبادئ هامة وهي

يدة اإلسالمية تقرر أن الكون كله، وبكل مـا فيـه           فالعق: مبدأ ملكية اهللا المطلقة للمال     -1
!مملوك هللا تعالى وحده، ألن اهللا هو خالقه  uρ�  Û�ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ �$ yϑßγ uΖ÷�t/ 

 ومن جملة هذا الكون المال؛ أي الثروات والموارد التي يحوزها            - 17  �,�=   ا�����!ة  ���رة  -

                                                 
 .239، ص�M& 1990 ا���Bب، : ا�����ة. أ�Qل ا�!*�ة��B+% ز+�ان، ا ��� -  1
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Νèδθ ملـك هللا وحـده،  الناس ويستفيدون منها، فهـي كـذلك    è?#u uρ�    ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©!$# 

� öΝä38s?#u-33 سورة النور آية-  

فاإلنسان في هذه الدنيا يملك المال ملكية مجازيـة         :  مبدأ ملكية اإلنسان المقيدة للمال     -2
تبيح له حق التصرف واالنتفاع متقيدا بتوجيهات المال الحقيقي لهذا المال، فهذه الملكية             

ة تولد دافعا قويا لالستثمار وتنمية المال في حدود المقاصـد والغايـات التـي                الفردي
 .وضعها اإلسالم

اإلنسان مستخلف من اهللا في هذه األرض لعمارتها :  مبدأ االستخالف في المال-3
واستثمار خيراتها، فأعطاه القدرة على تسخيرها وتسخير سائر الكون لمنافعه بما وهبه من 

وسائر الصفات الجسمية والعقلية التي تجعله أهال لذلك، على تفاوت بين الحواس والعقل، 
uθ، 1أفراد البشر èδ uρ� “Ï%©!$# öΝà6 n=yèy_ y# Í×‾≈ n=yz ÇÚö‘ F{ $# yìsùu‘uρ öΝä3ŸÒ ÷èt/ s−öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈y_ u‘yŠ 

öΝä.uθ è=ö7uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ ö/ ä38s?#u 3 �- 165 سورة األنعام آية- 

تخالف العام، استخالف بعض الناس في التصرف فـي المـال                ومن فروع هذا االس   
θ#الذي ملكهم اهللا تعالى إيـاه    ãΖÏΒ#u� «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ (#θ à)ÏΡr& uρ $ £ϑÏΒ / ä3n=yèy_ t Ïn=ø⇐tGó¡ •Β ÏµŠÏù (�   - 

 فاإلنسان مسؤول بين يدي من استخلفه وخاضع لرقابتـه ومحاسـبته فـي        -7  آية  الحديد سورة
  .ال والسلوكاتجميع األعم

إن اعتقاد هذه المباديء و اإليمان الجازم بها، ينشئ في اإلنسان العديد من اآلثـار               
 :2والنتائج اإليجابية منها

األخوة بين البشر جميعا فليس ألحد امتياز على آخر بسبب العـرق أو اللـون أو                  - أ
ــروة  $الث pκš‰r' ‾≈ tƒ� â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s%uρ (# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) 

ö/ ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨ �-    فمن غايات خلق اإلنـسان مـن         -13 سورة الحجرات آيـة ، 

منظور اإلسالم هو التعاون بين البشر جميعا لتحقيق النفع للجميع، في كـل المجـاالت      
ك من أخالق إيجابية كالتواضع واإليثار والتضحية والبعـد عـن           الحياتية، وما يتبعه ذل   

  .الكبر والشطط والطغيان
                                                 

  .21ص) د ت(ر ا�?A���L�� �B وا�2[� وا���ز+Q، ا د: دV]3 ،3ط.  ا(H) �د: @?�م ا$�#م ��X3 ا����رك،-  1
�k+�1 أUدي،:        أ�M�&aي ا�Xم وا��RS0ا، ا���w ��� ��X3،V��S Q��3 ه�257 ص�O� �3و . 

2  �1Uا،- : ا��w ��� ��X3 ا�  Qص ا���� ،V���263 
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ويتأسس على هذا المعنى عدد من المسائل الجوهريـة ذات األثـر            : الموارد أمانة   -  ب
 :الخطير في حياة الناس منها

 لرفاهية  الموارد وضعها اهللا لمنفعة الجميع وليس لنفع قلة مستأثرة، فيجب استخدامها بعدالة-
  .االبشر جميع

 إن الحصول على هذه الموارد والتصرف فيها استثمارا وإنتاجا واستهالكا ال بد أن يخضع -
  .لتوجيهات مالكها الحقيقي فليس ألحد أن يتصرف فيها خارج شروط االستخالف

  تجنب هدر الموارد التي حبا اهللا اإلنسان بها، فهذا من الفساد في األرض الذي                -
سالم، ويناقض هذا األصل العديد من الممارسات البشرية، من تلويث للبيئـة            حرمه اإل 

  .واستنزاف موارد الطبيعة، وإتالف المنتجات للمحافظة على األسعار
  ضرورة إعمار األرض: ثانيا  

      أشرنا سابقا إلى أن اهللا عز وجل استخلف اإلنسان في األرض وأعطاه القدرة على 
تها، فمن تمام هذا التسخير أن ينتفع اإلنسان بما خلق اهللا في الكون تسخير منافعها وخيرا

وأن يستثمر ما فيه من خيرات وموارد ولذلك توالت نصوص القرآن الكريم تُوجه وتحث 
%θèδ�   “Ïعلى عمارة األرض والعمل لكسب الرزق الذي هو ابتغاء من فضل اهللا  ©!$# Ÿ≅ yèy_ 

ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $# Zωθä9 sŒ (#θ à± øΒ$$ sù ’Îû $ pκÈ: Ï.$uΖtΒ (#θ è=ä.uρ  ÏΒ ÏµÏ%ø— Íh‘ ( Ïµ ø‹s9 Î)uρ â‘θ à± –Ψ9                                                                                          -15 سورة الملك آية- � #$

� ª!$# “Ï%©!$# t� ¤‚ y™ â/ ä3s9 t� ós t7ø9 $# y“Ì� ôf tGÏ9 à7 ù=àø9 $# Ïµ‹Ïù ÍνÌ�øΒ r' Î/ (#θ äótGö;tGÏ9 uρ ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ö/ ä3‾=yès9 uρ tβρã� ä3ô±s? 

uθ � -��12رة ا���:�= �,=  -   � èδ Νä.r' t±Ρr& zÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# óΟ ä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù � - =,� 61 ��رة  ه�د-  

 والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة حافلة بهذه المعاني التي ترفع مـن مـستوى         
قتصادي إلى مرتبة العبادة هللا تعالى والجهاد في سـبيله، وتجعـل مـن              العمل والنشاط اال  

  .1اإلعراض المطلق عن العمل والكسب أمرا مرفوضا في اإلسالم
ووجود مثل هذه القناعة لدى اإلنسان المسلم يشكل حافزا قويا الستثمار المال وتنميته،             

حملها المسلمون حكومـات    وعلى ضوء هذا المبدأ ندرك مقدار المسؤولية الشرعية التي يت         
وأفرادا بسبب تفريطهم في القيام بواجب عمارة األرض، وتخلفهم عن اسـتثمار خيراتهـا            

 .وتنمية مواردها

  
                                                 

1  -z�1 /- ذ�Uص-:  ا ،V��S Q��3 ،ا����رك ��X3 22ه��O� �3و   
�pS ا�.��qوي، -                   + �� ا(H) �د ا$�#���A ا��A��S،:���وت. دور ا���� وا7[#ق Sd31422
  . و�O� �3ه�149م، ص2002- 
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  استعمال المال في مرضاة اهللا: ثاثال  
   إن النشاط االقتصادي استثمارا وإنتاجا واستهالكا، ليس غاية في ذاته فـي نظـر              

قتضيها فطرة اإلنسان التي فطـره اهللا عليهـا، وحياتـه           اإلسالم بل هو وسيلة ضرورية ت     
المادية التي يعيشها في هذه الدنيا واالحتياجات األساسية التي ال بد مـن توافرهـا لقيـام                 

  .اإلنسان بأدواره في هذا الوجود
 فالغاية في كل ذلك هي إرضاء اهللا بعمل الخير، وبشكره على نعمه ومراعاة حقوقـه         

 في نفعهم ومصالحهم، وهذا ما نصت عليه آيات القـرآن الكـريم             وحقوق عباده والسعي  
$! �9tGö/$#uρ :ومنها yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ÏΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (  Å¡ ôm r& uρ  

!$ yϑŸ2 z |¡ ôm r& ª! $# š�ø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ9ö7 s? yŠ$ |¡xø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† t Ï‰Å¡ øßϑø9 ����������������رة   - #$

  -77ا�� � �,= 
فاآلية تقرر أن كل ما يحصل عليه المسلم من مال يجب أن يستعمله في مرضـاة اهللا                 
تعالى لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة اله تعالى ليفوز بالحياة الطبيـة فـي                 

وتوجيـه الحيـاة    اآلخرة من غير أن يؤدي ذلك إلى حرمان النفس من طيبـات الـدنيا،               
االقتصادية نحو هذه الغاية سيؤدي إلى مراعاة مصالح الناس وحقوقهم، وتجنب الفساد في             

  .األرض بكل مظاهره وصوره
وال شك أن تمثل المستثمر المسلم لهذا المبدأ سيكون له أكبـر األثـر علـى توجيـه                  

 جوانبها، فهـو    نشاطاته نحو المجاالت والعمليات التي تحظى بالسالمة الشرعية من جميع         
؛ بشرط أن يكون ذلك فيما يرضي اهللا        1يسعى إلى تعظيم أرباحه وهو مطلب مقبول شرعا       

  .تعالى ويوافق شريعته
  

  الضوابط األخالقية:  الفرع الثاني 
ال يفصل أبدا بين "والحديث عن الضوابط األخالقية لالستثمار ينطلق من كون اإلسالم 

صل بين العلم واألخالق وال بين السياسة واألخالق وال كما أنه لم يف. االقتصاد واألخالق
بين الحرب واألخالق، فاألخالق لحمة الحياة اإلسالمية وسداها، ذلك ألن اإلسالم رسالة 

إنه ال يجيز أبدا تقديم األغراض االقتصادية على رعاية المثل والفضائل التي ... أخالقية
                                                 

�bU ا���Mي،-  1+ V�/ر �� ا(H) �د ا$�#��  .129م، ص2001 - 
1421دار ا����B-،  : دV]3.  "��ث 
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خرى تؤثر الكسب االقتصادي، ولو على  الدين، على حين نجد األنظمة األايدعو إليه
، ونصوص الشريعة حافلة بالتوجيهات التي توجب 1"حساب األخالق ومقتضيات اإليمان

أن تسير أنشطة االستثمار على الصدق والعدل و األمانة والسماحة والوفاء بالعقود، 
$: وتجنب الغش والحيل والتدليس واالستغالل ، ومن هذه النصوص قوله تعالى yγ •ƒ r'‾≈ tƒ� 

šÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãè ø9$$ Î/ �-التاجر «    ومن األحاديث النبوية   -01 سورة المائدة آية

رحم اهللا « ،   3»من غشنا فليس منا«، 2»الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء
  .إلخ ...4»رجال سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى

إلسالم باألخالق وحرصه على تجسيدها في الحياة االقتصادية ليس ترفـا             واهتمام ا 
فكريا كما قد يتصوره البعض، بل قد ثبت لدى العديد من الباحثين حتى الغربيين منهم أنه                
ال يمكن ألي نظام اقتصادي مهما بلغ تطوره أن يحقق حدا أمثل مـن كفـاءة تخـصيص               

معـايير  (ادل من غير وجود مصفاة أخالقيـة        الموارد المتاحة له، وتوزيعها على نحو ع      
، وهنا يبرز دور اإلسالم في إيجـاد وتكـوين هـذه المـصفاة              5يقبلها المجتمع ) وضوابط

األخالقية من خالل بناء الوازع الرباني أي اإليمان برقابـة اهللا تعـالى واإليمـان بيـوم                 
المدرسـة،  األسـرة،   (الحساب، وكذا إلزام مؤسـسات الدولـة والمجتمـع اإلسـالميين            

ونحن عنـد حـديثنا عـن       . بالعمل على تجسيد هذه األخالقيات    ) المسجد،الحسبة، القضاء 
الضوابط األخالقية لالستثمار في االقتصاد اإلسالمي فإننا نتحدث عن منظومة كاملة مـن             
المبادئ والقيم األخالقية التي يجب أن تسود الحياة االقتصادية في المجتمعات اإلسـالمية،             

اتها وأطرافها وتؤطر العالقات بين هذه المؤسسات واألطراف المختلفة، وتوجه          بكل مؤسس 
سلوك جميع المتعاملين االقتصاديين المشاركين في أنشطة االستثمار إلى ما يحقق مقاصد            

  . الشرع من استثمار المال ومنها تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع
وبا من األفراد وحدهم بل إن مـن مـسؤولية          وااللتزام بالضوابط األخالقية ليس مطل    

سياساتها وتعامالتها مـع مواطنيهـا      " أخلقة"الحكومات ومؤسساتها المختلفة أن تعمل على       
فالصدق في التـصريحات والوفـاء      .. عموما ومع باقي المتعاملين االقتصاديين خصوصا     

ـ          ن الكـذب والرشـوة     بالوعود االنتخابية، والعدالة والنزاهة في تطبيق القوانين والبعد ع
                                                 

 .Q���61 ا����V صا� +�pS ا�.��qوي، -  1
���A ا�K�7 -�2 ا� ���� و�S% إ+�ه%( 
 ا���e3ي   روا-  2Wع، ��ب �3 ��ء /- ا��@�ر و�  )1209 ر&%515 ص03ج.آ��ب ا���
3  - %��3 
  .)101، ر&% 98، ص 01ج . آ��ب ا0+��ن،��ب &�ل ا�K�7 -�2 ا� ���� وb��/ �2]x *3 %�S �23(  روا
��A وا����I(  روا
 ا����ري  -  4^�  .)2076 ، ر&% 81 ، ص 02ج ..A /- ا���Q وا�[�اءآ��ب ا����ع، ��ب ا�
 .277، 276 ص  و صV��S Q��3 35 - 36 ، ص ص ��w ��� ��X3ا، اRS0م وا���Xي ا�M�&aدي، -  5
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والمحسوبية، ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، وغير ذلك من القيم األخالقية، يعلـي             
من مصداقية الحكومات ويؤسس لبيئة اقتصادية سليمة مشجعة لالستثمار المحلي وجاذبـة            

  .لالستثمار األجنبي
  

   لالستثمارالضوابط االجتماعية واالقتصادية: المطلب الثالث

  يةالضوابط االجتماع: ع األول الفر  

مجموع المبادئ والقيم التي قررها اإلسالم من أجل : يقصد بالضوابط االجتماعية
 إلى اإلضرار بالمجتمع رااللتزام بها في مجال استثمار األموال لئال يؤدي هذا االستثما

دئ التي  الصراع بين أفراد هذا المجتمع، فهي إذن القيم والمباباإلنساني، وإشاعة أسبا
، ويمكن تلخيص تلك القيم في مبدأين 1تهدف إلى ضبط وعالج الصراع االجتماعي

  :هامين هما

  . تقرير حقوق للمجتمع عند التصرف واستخدام المال-       

 . ترشيد استثمار رأس المال-           

  

ستثمار فإنه يتجاوز موضوع اال" تقرير حقوق للمجتمع في المال"فبالنسبة للمبدأ األول 
تشريعات الزكاة والميراث ونفقات : إلى أبعاد أخرى من النظام االقتصادي اإلسالمي مثل

األقارب واألوقاف وغير ذلك من التشريعات التي تؤكد على حقوق المجتمع في مال 
  .2الفرد، أو ما يعرف بواجبات الملكية

دأ ينطلق من تلك  المال فإن هذا المبرأسترشيد استثمار : وبالنسبة للمبدأ الثاني
أن المال مال اهللا والناس مستخلفون : الضوابط االعتقادية التي بحثناها سابقا والتي منها

  .فيه وكذلك وجوب استعمال المال في مرضاة اهللا تعالى

فإذا ترسخت هذه المعاني اإليمانية في وجدان اإلنسان المسلم، أمكن بسهولة ويسر 
  . المقاصد الشرعية المرجوة منهترشيد سلوكه االستثماري لما يحقق

                                                 
1  - ،-q�Oا� ���� ا(H) �د ا$�#��ر/gO ا�� ا��+A�2،  رAS�h ا���Xآ% ا�[���A وا�[dون: ا��وAI. ا��?�م ا�����- ا(�)�1�ر- ا�)�ز,�-ا����VEات: 

��A آ��ب اA3m ر&% �S24 ن��Ow،1410 85هـ ، ص. 
 .81 ص، �1U،V��S Q��3م اRS0م ، ا�M�&aد:  ��X3 ا����رك-  2
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  1:ومنهج اإلسالم في ترشيد استثمار رأس المال يقوم على جانبين

عن طريق ما أباحه اإلسالم من أساليب وصيغ متنوعة الستثمار :  الجانب األول-    
  .إلخ.....األموال كالشركات والمضاربات والبيوع

ستخدام المال التي تكون سببا في بتحريم بعض صور استثمار وا:  الجانب الثاني-    
 : اختالالت اجتماعية خطيرة، ومن أمثلة ذلك

والربا بكل صوره هو في نظر اإلسالم كسب غير مشروع وهو : حظر الربا .1
 من أشكال االستغالل يتعارض تعارضا أساسيا مع مبدأ إسالمي واضح وصريح هو لشك

يادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن ز"مبدأ العدالة االقتصادية االجتماعية، فالربا هو 
الحصول على أي كسب نقدي في صفقة " ، وهو بعبارة أخرى 2"يقابل هذه الزيادة عوض

  .3"من الصفقات بدون تقديم قيمة مقابلة معادلة له
ال «فقد شدد اإلسالم في تحريم االحتكار فقد جاء في الحديث : منع االحتكار .2

 المنع مراعاة لحق الجماعة؛ وإبطاال للمصلحة الفردية  ، وجاء هذا4»يحتكر إال خاطئ
التي يمكن أن تتحقق للمحتكر جراء السيطرة على األسواق والنقص المتعمد في اإلنتاج؛ 

 الخ...وزيادة األثمان عن مستوياتها الحقيقية

هو كل تعطيل وحبس للمال، سواء كان هذا التعطيل بعدم أداء : منع االكتناز.3
� : قال تعالى.زكاة مثال أو بعدم استثمارهالحقوق منه كال š Ï% ©!$#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# 

sπ āÒÏø9 $#uρ Ÿωuρ $ pκtΞθ à)ÏΖãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Νèδ ÷�Åe³t7 sù A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& �-=,� ="�(34 ��رة ا�-. 

ا وقد فرض اهللا الزكاة على النقود في كل عام، نماها مالكها أم لم ينمها لتكون حافز
  .5قويا يدفعه إلى تنميتها، وتحريكها حتى ال تأكلها الزكاة

وإنما حرم االكتناز لمناقضته لمقصد من مقاصد الشريعة من االستثمار وهو 
المحافظة على تداول المال، فتعطيل المال عن التداول سيكون سببا في نقص 

  .االستثمارات، وهذا سيقود إل اٌإلضرار بعموم أفراد المجتمع

                                                 
1  --q�Oا� ��� .96، ص V��S Q��3.  ر/gO ا�
  .245ص/2 جدار إ��Iء ا���اث ا���O-،:، ���وت07ط.  ا�&�% *+^ ا��|اه� ا7ر"�= ��� ا����Iن ا�@H+Hي،  -  2
  .���w ��� ��X375ا، ا����Q ا����V، ص -  3
4  -%��3 
�ات(  روا&mر /- ا�B�Iaا %+�XW ة، ��ب�&�� ).1605 ر&% 1228 ص03ج.آ��ب ا��
�pS ا�.��qوي  ، ا����Q ا����V ،ص -  5+ 205.  
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أن التحريم "من القواعد الشرعية الهامة : االستثمار في األنشطة المضرةمنع  .4
، ولذلك فإن جميع ما حرمه اإلسالم إنما حرمه لما فيه من أضرار "يتبع الخبث والضرر

 . تلحق بالفرد والمجتمع، ولذلك كان االستثمار في هذه األنشطة المحرمة ممنوعا شرعا

المستثمر المسلم أن يتجنب الدخول في مثل  وعلى هذا األساس فإن من واجب    
الخمور والدعارة واإلعالم الماجن حتى ولو كانت موجهة : هذه األنشطة المحرمة مثل

لغير المسلمين، وكذلك من واجب الحكومات المسلمة أن تمنع تلك االستثمارات التي وإن 
هي خطر على الدين حققت بعض المكاسب المادية فإنها ستهدم الفرد واألسرة والمجتمع، ف

 .وعلى العقل وعلى األخالق وعلى الصحة وعلى االقتصاد أيضا

أباح اإلسالم لإلنسان التمتع بطيبات الحياة الدنيا مخالفا :  منع اإلسراف والترف .5
≅  لتلك الفلسفات والمذاهب التي دعت إلى الرهبنة واالمتناع الكلي عن مباهج الحياة è%� 

ô tΒ tΠ §� ym sπoΨƒ Î— «!$# û ÉL©9 $# yl t� ÷zr& ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$#uρ zÏΒ É− ø—Ìh�9 ولكنه قيد هذه  -32 ��رة ا7*�اف �,=- � 4 #$

اإلباحة بأال تتجاوز حدود االعتدال، ألن االعتدال هو جوهر الرسالة اإلسالمية في كل 
راف األنشطة الحياتية، فكما أن اإلسالم ينهى عن التقتير، فإنه ينهى أيضا عن اإلس

θè=à2uρ� (#θ# والترف ç/u�õ°$#uρ Ÿωuρ (# þθ èùÎ�ô£è@ 4 …çµ ‾ΡÎ) Ÿω �=Ïtä† t ÏùÎ�ô£ßϑø9   .-31ا7*�اف أ,= ��رة -� #$

وبناء على ذلك فقد وضع اإلسالم جملة من الضوابط النوعية والكمية على 
 االستهالك واإلنفاق تشكل أسسا لبناء سلوك إنساني قويم؛ يقوم على تحقيق المساواة

واألخوة والعدالة وغيرها من القيم التي تؤسس لمجتمع متوازن متماسك، ولذلك يكون 
على المسلمين أن يحجموا عن أي نمط سلوكي يدمر هذه القيم أو يضعفها، فأي نفقة "لزاما 

بنية التباهي أو إظهار األبهة أو العظمة أو الخيالء البد وأن يكون من شأنها توسيع الهوة 
  . 1"ن األغنياء والفقراء بدل تضييقها، وهو ما يستنكره اإلسالم ويشجبهاالجتماعية بي

ولما كان رفض اإلسراف واالستهالك المظهري موقفا مبدئيا في المنهج اإلسالمي؛ 
فإن توجيه موارد األمة من أجل استيراد وإنتاج وتوزيع السلع الترفية والخدمات الموجهة 

ع في الترف والتعالي والمظاهر الخادعة، يعتبر لتلبية رغبات فئات محدودة من المجتم
أمرا مرفوضا أيضا، وسيأتي مزيد من البيان لهذا األمر عند الحديث عن الضوابط 

  .االقتصادية
                                                 

� �1Uم U.�ي ��دل.  ��w ��� ��X3ا -  1XU.،V��S Q��3 111 ص. 
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  الضوابط االقتصادية:  الفرع الثاني  
الحديث عن المبادئ والقيم الحاكمة والموجهة لالستثمار ال يكتمل إال باإلشارة إلى 

ذات الطبيعة االقتصادية التي تتأسس على كون اإلسالم نظاما متكامال ومنهجا تلك المبادئ 
  .شامال يستوعب مجاالت الحياة كلها

ولذلك كان من الضروري بيان هذه الضوابط االقتصادية التي نبهت إليها 
التشريعات اإلسالمية لتكون حاكمة وموجهة ليس فقط لسلوك المستثمر بل لكل بيئة 

داء بالدولة ومؤسساتها انتهاء بالمستثمر صغيرا كان أم كبيرا، من أجل تحقيق االستثمار ابت
الغايات والمقاصد الشرعية من االستثمار، والتي تقود األمة إلى اإلقالع االقتصادي، 

  .وتجسيد التنمية االقتصادية الشاملة على أرض الواقع

  :ومن أهم الضوابط االقتصادية لالستثمار ما يلي
  

 اإللزام بالتشغيل الكامل للمال:  أوال

من األسباب األساسية للتخلف االستخدام الرديء للموارد اإلنتاجية المتاحة، وذلك 
بصورة عدم االستخدام الكلي ألحد هذه الموارد أو في صورة االستخدام الجزئي أو صورة 

  .1 السيئ لهاماالستخدا

 التخلف االقتصادي، أن ولذلك كان لزاما على كل مجتمع يريد الخروج من دائرة
يقوم بالتوظيف الكامل والفعال للموارد البشرية والمادية المتاحة لديه، وهذا من األمور 

ضمن منهجه الستثمار رأس "الجوهرية التي يؤكد عليها االقتصاد اإلسالمي الذي يضع 
 المال أن يوجه إلى اإلنتاج؛ وأن يوضع في خدمة المجتمع اإلسالمي جميع وحدات رأس

المال، ويتضمن هذا أال تكون أية وحدة من وحدات راس المال عاطلة، أي ال تعمل في 
، ومستند هذا المبدأ واضح وجلي في كثير من 2"دائرة النشاط االقتصادي المشروع

  :التوجيهات والتشريعات القرآنية والنبوية؛ ومن أهمها

                                                 
� ا�)���= ا(H) �د,= �aل ا���>v ا( ��� ا����X ا�HPا�-،-  1� ��رة.�#�M2ء :  ا���/� 25- 24ص.  م1989هـ 1409.  دار ا�
2  -V��S Q��3 ،-q�Oا� ���  ر/gO ا�
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رفي مع الدعوة إلى تحريم اإلسراف المتمثل في اإلنفاق المظهري واالستهالك الت -1
 قومبدأ تجنب الهدر في اإلنفاق ال ينطب"االعتدال في اإلنفاق والتواضع في المجتمع؛ 

على األفراد فحسب، بل على الحكومة كذلك وبدرجة أكبر، ألن موارد الناس بين 
  .1"يديها أمانة يجب أن تستعملها في رفاهتهم حسب التعاليم اإلسالمية

 ����عن تعطيل الموارد اإلنتاجية، فعن جابر بن عبد اهللا  محاربة االكتناز والنهي  -2
 من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها «:   �قال رسول اهللا     :قال

 .2»أخاه 

التي تستنفد المال المدخر على مر "إيجاب الزكاة في األموال النامية أو القابلة للنماء  -3
ل هذا تعتبر الزكاة مصادرة تدريجية للمال وألج... الزمن ألنها تتكرر في كل عام 

 .3"الذي يكْنز ويجمد عن العمل

ويضاف إلى ذلك سائر التوجيهات والتشريعات اإلسالمية التي تحظر الربا وبعض  -4
كالقمار وبعض األنشطة االقتصادية الضارة : األنشطة العقيمة من الناحية اإلنتاجية
 4الخ... محرم بالمجتمع كإنتاج الخمور وأنواع اللهو ال

 والخالصة أن تجنب الهدر في اإلنفاق ومحاربة االكتناز وتطبيق الزكاة وحظر 
األنشطة الممنوعة شرعا سيقود ذلك إلى أن تندفع جميع األموال المدخرة إلى حقول 

  .النشاط االقتصادي وتمارس دورا إيجابيا في الحياة االقتصادية

الحكومات في الدول المسلمة لتقوم بوضع  وهذا كله يلقي مسؤولية كبرى على عاتق 
السياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق التوظيف الكامل والفعال لجميع موارد األمة 

الشروط الموضوعية للحياة االقتصادية وتحصي ما في "المادية والبشرية فتقوم بدرس 
شه من البالد من ثروات طبيعية، وتستوعب ما يختزنه المجتمع من طاقات، وما يعي

مشاكل، وتضع على ضوء ذلك كله وفي الحدود المذهبية، السياسة االقتصادية التي 
  .5"نتاج ونمو الثروة وتضمن يسر الحياة ورخاء المعيشةاإلتؤدي إلى زيادة 

  
  

                                                 
 117، صا����Q ا�������w ��� ��X3 Vا،-  1
2  - 
 ).1536 ر&% 1176 ص 03ج. ، ��ب آ�اء اmرض آ��ب ا����ع( 3��% روا
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 ضوابط االستثمار المتعلقة باألولويات: ثانيا

يع قطاعات ومفاد هذا المبدأ أن تتوجه االستثمارات العامة والخاصة في جم    
االقتصاد لتغطية األنشطة االقتصادية الضرورية، التي تحقق وتعظم مصالح المجتمع 
وفق منهج سليم ومتوازن ال يعرف إهدار اإلمكانات أو تبديد الطاقات وفي إطار نظام 

 االستثمارات بحسب هأولويات شديد الوضوح، ودقيق التحديد؛ فهو يقوم على توجي
أي األشياء التي ال يمكن أن تقوم الحياة " الضروريات"ع األهمية من إنتاج وتوزي

بدونها، فهي ضرورية لقيام حياة الناس وال بد منها الستقامة مصالحهم، ثم تأتي مرتبة 
الحاجيات التي تكون الحياة بدونها شاقة وعسيرة، فهي أشياء يحتاج إليها الناس لرفع 

الثة وهي مرتبة التحسينيات؛ أي الحرج والضيق عنهم، ثم أخيرا تأتي المرتبة الث
  .  1األشياء التي تجعل حياة الناس أكثر يسرا وسهولة ومتعة دون إسراف أو ترف

ال يجوز لمجتمع أن يزرع الفواكه الغالية الثمن التي ال تهم غير "..ووفق هذا المبدأ 
ت األثرياء والمترفين في حين يهمل زراعة القمح أو الذرة أو األرز التي هي القو

اليومي للجماهير، وال يجوز إقامة مساكن اصطياف لألثرياء على الشواطئ؛ وترك 
  .2"بناء المساكن الضرورية للفقراء

:  ذو أولوية من األنشطة االقتصادية إلى فكرةوويستند هذا التوجه إلى تغطية ما ه     
ة فقد ذكر التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية، وبناء على هذه الفكر" فروض الكفاية"

علماء الشريعة أن كل علم أو حرفة أو صناعة أو مهارة يحتاج إليها المجتمع المسلم؛ 
 ففرض كفاية على مجموع المسلمين أن يتقنوها ويقوموا بها؛ بحيث تكتفي األمة اكتفاء
ذاتيا، وعلى هذا األساس فإن كل نشاط اقتصادي تحتاج إليه األمة يكون القيام به، أي 

  .3جيه االستثمارات إليه فرض كفاية على جميع المسلمين ككلتنفيذه وتو

وعلى ضوء هذا المبدأ لن يكون االستثمار أعلى ربحية حين يحقق أكبر عائد نقدي،     
بل يكون االستثمار أعلى ربحية حين يوجه إلى النشاط األكثر ضرورية من وجهة 

  .4النظر اإلسالمية

                                                 
  .74 و73 ��� ا����X ا�HPا�-، V��S Q��3، ص -  1
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تثمارات الحكومية إلى المجاالت والقطاعات  ولن يكون باألمر العسير توجيه االس
األساسية التي يحتاج غليها عامة المواطنين، ولكن توجيه االستثمارات الخاصة إلى 
ذات القطاعات الضرورية يحتاج إلى سياسات رشيدة وتدابير فعالة يشترك في تقريرها 

دي إلى وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع في تعاون وتنسيق وانسجام يؤ
 وال سيما أنماط االستهالك واالستثمار في كل من القطاعين ،إصالح الهيكل االقتصادي

العام والخاص بهدف وضع حد لتدفق الموارد إلى االستخدامات التي ال تخدم مصلحة 
بتغيير أذواق األفراد من خالل حفزهم أخالقيا واجتماعيا، "المجتمع وسيتحقق ذلك 
الحوافز والتسهيالت لكي يجد القطاع الخاص تلك االستثمارات وإزالة العقبات وتوفير 

جذابة فيوجه إليها موارد طويلة األجل، وينبغي سحب جميع االمتيازات واإلعانات 
الصريحة أو الضمنية التي ترجح إنتاج واستيراد الكماليات ورموز الجاه، كما يجب أن 

رية لمصلحة تلبية االحتياجات تنحاز السياسات الحكومية الضريبية والنقدية والتجا
  .1"والصادرات وتكوين رأس المال

 ضوابط االستثمار المتعلقة بصيغ االستثمار : ثالثا  

   يؤسس االقتصاد اإلسالمي لصيغ استثمارية متعددة ومتنوعة تقوم على نظام 
المشاركة الذي تتوزع في إطاره نتائج العملية االستثمارية بشكل عادل على األطراف 

لمشاركة فيها مع تقاسم مخاطرها فيما بينها؛ بعيدا عن آليات الفائدة الربوية التي ا
ألنه ينشد إقامة نظام اقتصادي تنمحي عنه كل ضروب "يحرمها اإلسالم تحريما قاطعا 

االستغالل؛ فمن الظلم أن يكون للممول ضمان الحصول على مردود إيجابي دون أي 
مع تحمله -) المنظم(حين ال يكون لرب العمل عمل وال اشتراك في المخاطرة في 

 ضمان الحصول على مثل هذا المردود اإليجابي، ال ريب أن -مشقة إدارة العمل
  .2"رب المال ورب العمل: اإلسالم ينشد إقامة العدل بين الطرفين

وصيغ االستثمار التي تندرج ضمن هذا اإلطار كثيرة ومتنوعة؛ تلبي مختلف 
ع االستثمارية فهناك المشاركات والمضاربات والبيوع واإلجارات، االحتياجات للمشاري

وقد تطرقنا إليها في فصل سابق في موضوع التمويل اإلسالمي؛ حيث رأينا أنواعها 
  .وخصائصها

                                                 
 ���w ��� ��X3 374-375ا، اRS0م وا���Xي ا�M�&aدي، V��S Q��3، ص-  1
� �1Uم U.�ي ��دل ، V��S Q��3، ص-  2XU ، ا���w ��� ��X3 90.  
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 ضوابط االستثمار المتعلقة بعناصر السالمة االستثمارية: رابعا  

الستثمارية يستوجب فحص   إن تحقيق المقاصد والغايات المرجوة من األنشطة ا  
درجة سالمة أي مشروع سواء أكان خاصا أم عاما لتقليل الخسائر العامة والخاصة 

  .وتعظيم مصلحة المجتمع

ونجد التأصيل الشرعي لهذا المبدأ في دعوة اإلسالم إلى إتقان العمل وإحسانه فيقول 
 إن «: ، ويقول1»تقنه إن اهللا تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عمال أن ي« :����النبي 

 والنشاط االستثماري من أهم األعمال فيجب 2»اهللا يحب من العامل إذا عمل أن يحسن 
  .ممارسته بجودة وإتقان وال يتم ذلك إال بتوفر معايير السالمة فيه

وتأكيدا لما سبق نجد أن القرآن الكريم ال يأمر بتنمية واستثمار أموال اليتامى باألسلوب 
ωuρ� (#θ :ل باألسلوب األحسن؛ فيقول تعالىالحسن فقط ب ç/t� ø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9 $# āω Î) ÉL ©9 $$ Î/ }‘Ïδ 

ß |¡ôm r& 4®L ym x9 è=ö7tƒ …çν £‰ ä© r& �-34 سورة اإلسراء آية-   

ومن وجهة نظر بعض الباحثين في االقتصاد اإلسالمي فإن أي مشروع استثماري 
  :3يعتبر سليما إذا استوفى سبعة عناصر، وهي

  .السالمة الشرعية -
 .السالمة االقتصادية واالجتماعية -

 .السالمة الفنية -

 .السالمة المالية -

 .السالمة التجارية -

 .السالمة القانونية -

 .السالمة اإلدارية والتنظيمية -

   وسنشير إلى العنصرين األولين منها لتوضيح بعض السمات التي يتميز بها االقتصاد 
  .اإلسالمي في هذا المجال

                                                 
  .5312 ر&% 334 ص 04 روا
 ا���^.- /-  �Ow ا0+��ن، ج-  1
  .5314 ر&% 335 ص 04 روا
 ا���^.- /- �Ow ا0+��ن، ج-  2
  .��S 292 ا�^�اري ، V��S Q��3 ، ص-  3
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ويقصد بها عدم وجود مخالفات ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ : سالمة الشرعية ال-1 
ليس فقط على مستوى تجنب الربا، والسلع والخدمات المحرمة؛ بل وعلى مستوى 

  .األولويات اإلسالمية، وااللتزام بالمعايير األخالقية اإلسالمية

لتي يؤكد عليها الفكر من القضايا األساسية ا:  السالمة االقتصادية واالجتماعية-2 
ارتباط الجانب االقتصادي بالجانب االجتماعي؛ بحيث ال يمكن : االقتصادي اإلسالمي

الحديث عن تحسين األحوال االقتصادية للدول بمعزل عن تحسين األوضاع االجتماعية 
للسكان، ولذلك البد أن تستوفي المشروعات االستثمارية في االقتصاد اإلسالمي جملة 

ايير التي تقود إلى تعظيم مصلحة االقتصاديات الوطنية؛ ومن غير أن تكون لها من المع
    :تأثيرات سلبية على الحياة اإلنسانية واالجتماعية، ومن هذه المعايير

  . المساهمة في تحسين جودة الحياة المادية والمعنوية- 

  . واألجيال التوزيع العادل للدخل بين أصحاب عوامل اإلنتاج وبين المناطق-     

  . زيادة الدخل الوطني زيادة حقيقية-     

  . تحسين ميزان المدفوعات-     
  . كفاءة استخدام الموارد-     
  . المساهمة الفعلية في تحقيق األمن االقتصادي بما يتم توفيره من سلع وخدمات-    
  . 1إلخ..… المساهمة في التوظيف الكامل واستقرار األسعار-    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  -�1Uص ص- :  ا ،V��S Q��3 ، اري�  .��S  305 - 307 ا�^
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  املبحث الثاين

  جماالت تطبيق االستصناع يف االستثمارات املعاصرة

  
إن نطاق تطبيق االستصناع واسع جدا، ويمكن توظيفه في كل األشياء والسلع التـي              
يدخلها التصنيع في أي مرحلة من مراحل إنتاجها، فهو يشمل جميع الصناعات التي يمكن              

لبسة والمواد الغذائية إلى الـصناعات الثقيلـة        ضبط أوصافها من الصناعات الخفيفة كاأل     
كاآلالت والسفن والقاطرات مرورا بصناعة البناء والتـشييد وحتـى صـناعة الـسينما              

  . ذلك من المجاالت إذا توافرت فيها شروط االستصناعروالتليفزيون، وغي
ت وقد أصبح من اليسير تطبيق االستصناع في التعاقد على المصنوعات لتطور التقنيا           

واألساليب المستعملة في الصناعة، والتوظيف الكثيف لآلالت في مختلف عمليات التصنيع           
واإلنتاج مما مكن من الضبط الدقيق للمواصفات، واالحترام الكامل للمعـايير والـشروط             

  .المطلوبة في كل منتج صناعي متعاقد عليه
ظ نموا كبيرا فـي      نالح 21و في السنوات األخيرة من القرن العشرين وبداية القرن          

األنشطة االستثمارية االستصناعية، وبدأت الساحة االقتصادية تـشهد عـددا كبيـرا مـن      
االستثمارات الضخمة تقدر قيمتها بماليير الدوالرات وفي قطاعات اقتـصادية مختلفـة،            
وسنشير إلى نماذج من تلك األنشطة االستثمارية و مجـاالت تطبيـق االستـصناع فـي                

  :عاصرة من خالل المطلبين التالييناالستثمارات الم
  والقطاع الزراعي الصناعيطبيقات االستصناع في القطاعت:  المطلب األول       

 .قطاع البناء واإلسكان االستصناع في تطبيقات: المطلب الثاني        
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  تطبيقات االستصناع في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي: المطلب األول
  بيقات االستصناع في القطاع الصناعيتط: الفرع األول 
  

إن المشاريع المنجزة في القطاع الصناعي وفق صيغة االستصناع ال تشكل أهمية 
  :وذلك راجع لألمور التالية) إذا استثنينا قطاع البتروكيمياويات(تذكر 
وتوظيف صيغة االستصناع في ، حداثة العمل المصرفي اإلسالمي عموما -   

  .ة خصوصاالمصارف اإلسالمي
، )مع استثناءات قليلة(تخلف وضعف القطاع الصناعي في الدول اإلسالمية عموما  -  

 .وخاصة في الدول التي تشهد نموا متزايدا للعمل المصرفي اإلسالمي

 بين استثمارات المصارف بنصيب كبيرالعتبارات كثيرة لم يحظ قطاع الصناعة  -  
ة والعقارات،وهذا ما أشارت إليه العديد من اإلسالمية التي اتجهت للخدمات والتجار

 .1الدراسات

  :وفيما يلي بعض النماذج لتوظيف االستصناع في قطاعات الصناعة المختلفة

  

  في مجال الصناعات الغذائية :أوال
 من خضروات وفواكه ولحوم وأسماك ال يمكن الزراعيةعرفنا سابقا أن المنتجات     

قد عليها، ولكن هذه المنتجات إذا دخلها التصنيع من أي توظيف عقد االستصناع في التعا
 .وجه من الوجوه فإنها تخرج من زمرة المنتجات الطبيعية إلى زمرة السلع المصنعة

وعلى ذلك فإن صناعات التعليب والتجميد والتغليف لتلك المنتجات الطبيعية يمكن 
والمصانع المتخصصة في لعقد االستصناع أن يجري فيها من خالل التعاقد مع المعامل 
 .2ذلك لتعليب أو تجميد أو تغليف كميات محددة وبمواصفات معينة
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  الصناعات الدوائية والصيدالنية :ثانيا
 " جمجوم فارما السعودية"في هذا المجال يندرج مشروع تطوير مؤسسة        

)Jamjoom Pharma Expansion Project( سة  المؤس2003 والذي قامت بتمويله سنة
اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وقيمة التمويل 

 : مليون دوالر، بصيغتي المرابحة واالستصناع، وفق الترتيب التالي3.23

  .ت مليون دوالر لشراء آالت وخاما1.36: ـ صيغة المرابحة

 1تصنيع منتجات صيدالنية مليون دوالر ل1.87: ـ صيغة االستصناع              

 صناعة اآلالت والمعدات وسائر السلع واألصول الرأسمالية   :ثالثا

 6أجازت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لهذه األخيرة التعاقد على شراء  -1 
بعقد استصناع مع الشركة الصانعة، كما تقوم شركة ) B 737- 400بوينغ (طائرات 

استصناع بوصفها صانعا مع شركة طيران كمستصنع لبيعها الراجحي بتوقيع عقدا 
، كل ذلك مع 2طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة الراجحي على صنعها

  .مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه التعاقدات
بالتعاقد على بناء ) شركة سعودية( قامت شركة البكري للمالحة 1998في سنة  -2 

 مليون دوالر أمريكي وفق صيغة االستصناع، وتقوم هذه 77يمة ناقلتين للكيمياويات بق
الشركة بعد ذلك بتأجير هاتين الناقلتين إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية 

)SABIC(3. 

من المشروعات الضخمة في هذا المجال ما أقامته الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -3 
، ويهدف إلى إنشاء مراكز ضخمة )تبريد(تجاريومقرها أبو ظبي واسمها ال) اإلمارات(

للتكييف المركزي تقوم بإمداد المباني الحكومية والشركات والمجمعات ومراكز التسوق 
والسكن باحتياجاتها من التبريد عبر أنابيب، وبشكل مركزي كامل يؤدي إلى التوفير في 

 .الطاقة والتقليل من التكاليف

                                                 
1  - � A�3RS0ا A�Sdا�� Q&�  www.icd-idb.com/jamjoom pharma expansion.p.htm ( 01-12-06)ص�A��2 ا�.�Lع ا���3
3�&Q /��وى اRS0م. 80 3@���A /��وى ا�^��A ا�[���A �[�آA ا��ا�X- ا����c�SR� A�/�Mر، &�ار ر&% -  2 K�� رة�]23  

)     2007-3-2  (174=BF&190=EF&tree=t&174=id&315Page=f?asp.Display/com.islam-al.moamlat://http        
stady prepared by UNCTAD , TechniquesIslamic Finance and Structured Commodity Finance, UNCTAD-3

secretariat,(2006), p18.                            
 )2007-3-2( pdf.en_20066ditccom/docs/en/org.unctad.www://http  
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دوالر وتم توفير هذا التمويل عن طريق إصدار صكوك  مليون 100وتبلغ قيمة المشروع 
، وهي أول صكوك لشركة من القطاع الخاص في بلدان الخليج )إجارة واستصناع(

العربي، حيث كانت اإلصدارات السابقة للصكوك تتعلق بصكوك لحكومتي قطر 
  .1والبحرين

توظيف ب قامت التيمجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية في السودان هناك تجربة  -4  
صيغة االستصناع لتلبية حاجات المؤسسات الصناعية المصغرة إلى اآلالت والمعدات، 

  .2معاصر الزيوت ومعامل صناعة الصابون ومصانع الخياطة وغيرها: وشمل ذلك
  

  الصناعات التحويلية:رابعا   
ل في عقد  أجازت الهيئة الشرعية للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي إمكانية الدخو-1

استصناع عن طريق شراء كمية من البترول الخام بعد التنقية بحيث تكون موصوفة وصفا 
تاما بعد استخراجها من باطن األرض، وإتمام بعض العمليات التصنيعية عليها، وإعادة 

  3.بيعها مرة أخرى

 وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر اإلسالمي أن يتفق المصرف مع -2
تصنيع هذه ) أي المصرف(، أن يتولى )وهي الفوسفات في هذا السؤال( المادة الخام منتج

المادة وتحويلها إلى أسمدة ومواد أخرى على أن يكون نصيب المصرف مقابل هذا حصة 
من المنتج يتفق عليها مسبقا، وفي حالة االتفاق مع منتج المادة الخام سيجري المصرف 

  .4 متخصصة في هذا النشاط إلنجاز المطلوبعقد استصناع متوازي مع مؤسسة

  

  الصناعات البترولية والغازية :خامسا
 شهد هذا القطاع عددا من االستثمارات العمالقة بتمويل إسالمي كلي أو جزئي  

  :وكان لصيغة االستصناع دور أساسي فيها ومن هذه المشروعات نذكر ما يلي

                                                 
1  - A�3RS0ا Aت ا�������Sdك وا���3�&Q ا��@�b ا��Oم ���2 /news/artical.asp ?id.(05-11-06).   www.islamicfi.com/arabic 
�+� ا�.�Lع ا���2M- و/V ��7 ا����+� اV��S Q��3 ، A�3RS0، ص-  2�W ،��Iأ �B��� ن��c� 47 
3  - *� R.U: ،ران�� ���� ��Iأk�JB(?�,= وا��ا� W�" �� ا�&�% ا$�#���+g.*�! ا(�) ��ع B��2-،:ا�Mا� g+�Bا� z2�200373،ص. 
3�&Q /��وى اRS0م .17/��ى ر&% ،3RS0- /��وى ه��A ا��&��A ا�[����M�� Aف &�L ا -  4 K�� رة�]23 .  

3=BF&620=EF&tree=t&173=id&315Page=f?asp.Display/com.islam-al.moamlat://http      
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) المحدودة(ركة دولفين للطاقة الذي تقيمه ش): 2005(مشروع دولفين للغاز  -1
ويهدف إلى تطوير احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي المتوافر في حقل الشمال 

على األراضي القطرية، ومن ثم نقل الغاز الجاف " راس لفان"القطري ومعالجتها في 
أو الخالي من الشوائب إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، عبر خط من األنابيب 

  . مليار قدم مكعبة يوميا3.2ته القصوى تبلغ سع
وبلغت قيمة المشروع مليار دوالر أمريكي وتعتبر أضخم تمويل إسالمي ضمن 
صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وقد حصلت عليه شركة دولفين وفق صيغة 

 مصارف لديها هيئات 5 مصرفا عالميا بقيادة 14االستصناع، وقد ساهم في هذه الصفقة 
 وبنك الخليج ،توى والرقابة الشرعية من بينها بنك دبي اإلسالمي، وسيتي جروبللف

  .الدولي

والتي تملكها ) %51(والمساهمون في شركة دولفين للطاقة هم شركة المبادلة للتنمية 
، وشركة أوكسيد نتال بتروليوم )%24.5(، وتوتال الفرنسية يحكومة أبو ظب

   .1)%24.5(األمريكية

وهو مشروع مشترك ): Petro-Rabigh Project() 2006(رابغ _و مشروع بتر-2
ويهدف المشروع  للكيمياويات" سوميتمو"والشركة اليابانية " أرامكو"بين الشركة السعودية 

ليصبح مصفاة تكرير عالمية رائدة متعددة المجاالت لتضم ) رابغ(إلى تطوير موقع 
افة إلى مدينة صناعية، ويعتبر مجمعا لتكرير النفط وصناعات البتروكيمياوات، إض

المشروع أحد المجمعات الكبرى المتكاملة التي أنشئت من هذا النوع، وعند اكتماله 
 2.4 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية المكررة و18.4سيصبح قادرا على إنتاج 

  .ط سنويا من المنتجات البتروكيمياوية/م

 مليار دوالر أمريكي، يشكل التمويل 5.8وتبلغ قيمة الشطر األول من المشروع 
 مليون دوالر ساهم في ترتيبه 600قسما مهما منه بقيمة ) استصناع وإجارة(اإلسالمي 

 مليون 150عدد من المصارف الدولية والسعودية من بينها البنك اإلسالمي للتنمية بـ
 .2دوالر

                                                 
1 -www.dolphinenergy.com/press_docs/011_arabic_dolphin_project_finance_release.doc,(11-02-2007) . 

.01p.Islamic Project Finance in The Kingdom of Saudi Arabia, Graig Nethrcott and Mohammed Al sheikh- 2 
    )2007-02-11(,/publications/files/com.hitecasew.www                                 . 
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  تطبيقات االستصناع في القطاع الزراعي:الفرع الثاني
كن أن يكون لتوظيف االستصناع في تمويل احتياجات القطاع الزراعي دور         يم

أساسي في تنمية وتطوير هذا القطاع اإلستراتيجي في البلدان اإلسالمية، وخاصة في 
  .مجال الهياكل القاعدية والمرافق األساسية الالزمة إلنجاح وتطوير النشاطات الزراعية

مصارف اإلسالمية المساهمة في تمويل احتياجات       وعلى هذا األساس فإنه يمكن لل
المشروعات الزراعية فيما يتعلق بحفر اآلبار وإنجاز شبكات الري، وبناء المخازن 

وإلى غير ذلك من المرافق التي   ..وصوامع الغالل والحضائر والورش ومراكز الصيانة
  . يمكن تمويل إنجازها من خالل صيغة االستصناع

العملي اطلعت على تجربتين في مجال توظيف االستصناع في القطـاع                 وفي الواقع   
  :الزراعي، وهما

  تجربة بعض المصارف السودانية: أوال

 يعتبر السودان من الدول الرائدة في مجال التمويل اإلسالمي، وقد خطا خطوات      
قتصاد واسعة في أسلمة نظامه المصرفي، وبما أن القطاع الزراعي هو العمود الفقري ال

هذا البلد؛ فقد أسهمت المصارف اإلسالمية السودانية في تمويل احتياجات هذا القطاع 
مستخدمة مختلف الصيغ التمويلية كالسلم والمزارعة والمرابحة والمشاركة واإلجارة 

  . 1واالستصناع

  :2     وبالنسبة لالستصناع فقد استخدمته تلك المصارف باألسلوبين التاليين

رف والمؤسسات المالية التي تملك وحدات خدمية لمجاالت التنمية  بعض المصا -1
تقوم بصورة مباشرة بتنفيذ ..وحدات حفر اآلبار ومقاوالت البناء : الزراعية مثل

  .ماطلب العميل استصناعه من منشآت ومصنوعات

 تتعاقد المصارف الممولة مع عمالئها طالبي الصنعة على أساس االستصناع، ثم  -2
ها مع مقاولين لتنفيذ المشروع المطلوب وفق شروط العقد األول تتعاقد بدور

 ).استصناع موازي(

                                                 
1  - ،��Iأ �B��� ن��c� �+�ا� =D� " �� ا�)��,F ا�Vرا*��ث وا���ر+�،: ��ة.���"= ا�J��ك ا���دا@�= X��� -3RS0ا �^Oم،1998- 1418ا��  

  .93-  92                             ص
2  --�� ��Iا�،  أ ��� �� ا���دا@�� ا��?�م ا�� �� ��+� ا��A��2 /- اRS0م، q�Q .�+�XW ا(�)�1�ر ا�Vرا*�W ��7 -/ر�]23:  

��* �Hي، ��ةI ث وا���ر+�،:                          /��ي�X��� -3RS0ا �^O124 ص1995 - 1416ا��.  
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  تجربة البنك اإلسالمي للتنمية : ثانيا

     للبنك تجربة طويلة في تمويل التنمية الزراعية في الدول والمجتمعات اإلسالمية 
ي البنك بصورة مستخدما صيغا تمويلية مختلفة؛ كان منها االستصناع الذي يتم تطبيقه ف
السدود وشبكات : أساسية لتمويل المنشآت والمرافق األساسية التابعة للقطاع الزراعي مثل

الخ، وسيأتي مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في ...الري، واستصالح األراضي
  .الفصل الرابع المخصص لدراسة تجربة البنك في التمويل باالستصناع

  
ستصناع في قطاع البناء واإلسكان                         تطبيقات اال: المطلب الثاني

  )االستصناع العقاري(
  
  

  ه في المصارف اإلسالميةاتأهميته وتطبيق:االستصناع العقاري:الفرع األول
يعتبر القطاع العقاري أحد القطاعات االقتصادية الهامة لما له من دور كبير ومتعاظم             

  :لفي التنمية االقتصادية من خال
  . إقامة مشروعات البنية األساسية لكافة األنشطة اإلنتاجية- 
 توفير أسواق رائجة لتصريف منتجات المصانع والورش المرتبطة بصناعة البناء           - 
 )الخ... اإلسمنت، الحديد، األخشاب، (

  ... استيعاب أعداد كبيرة من األيدي العاملة - 
فق السكن والتعليم والـصحة، ومختلـف   كمرا:  توفير الحاجات اإلنسانية األساسية    - 

  .الهياكل القاعدية
وقد شهد االستثمار العقاري زيادة كبيرة في بلدان الخليج العربي، وهي التي تتجمـع              
فيها النسبة الكبرى من المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، وقـد كانـت تلـك              

  :الزيادة ناتجة عن عدة عوامل من أهمها
  .الدول نتيجة زيادة أسعار النفط زيادة مداخيل هذه -
 . الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج-

 االستثمار العقاري يعد من أنجح وأأمن أنواع االستثمار في ظل ضعف القطاعات             -
 .االقتصادية األخرى وعدم االستقرار الذي تشهده األسواق المالية العربية
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ي أحد المجاالت األساسـية التـي توجهـت إليهـا           وقد كان وما يزال القطاع العقار     
استثمارات المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية مستخدمة صيغا متنوعة كـان مـن             
أهمها االستصناع، وكان لقرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في هذا الموضـوع            

منظمـة المـؤتمر   دور أساسي في دعم هذا التوجه فقد أقر مجمع الفقه اإلسالمي التـابع ل           
عند بيانه للطرق المشروعة لتملـك      ) 1410/1990(اإلسالمي في دورة مؤتمره السادس      

أن تملك المساكن عن طريق عقد االستصناع ـ على أساس اعتباره الزماــ   : "المساكن
وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنـزاع              

 جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط متفق عليها، مع مراعاة الشروط            دون وجوب تعجيل  
  . 1"واألحوال المقررة لعقد االستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم

كما أجازت بعض هيئات الرقابة الشرعية إقامة المباني على أرض يملكها المستصنع            
بنى بكل الشروط والمواصفات المطلوبة،     فيقوم المصرف بالتعاقد مع العميل على إنجاز الم       

علما بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة إحدى شـركات المقـاوالت التـي سـيتعاقد معهـا                 
المصرف، وهذا بشرط أن يتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي وللمصرف بعـد            

و كانت األرض   ، وكذلك الحال ل   2ذلك أن يعقد اتفاقا مستقال مع أحد المقاولين للقيام بالبناء         
إقامة مبنى على هذه األرض بتمويـل مـن         ) العميل(مملوكة للمصرف، وأراد المستصنع     

  .3المصرف، فهذا أيضا يعتبر من عقود االستصناع
وهكذا فقد أتيح لمؤسسات االستثمار اإلسالمي أن تدخل ميدان االسـتثمار العقـاري             

التي تتناسب بشكل كبيـر مـع   وصناعة البناء من بابه الواسع بتوظيف صيغة االستصناع   
هذا القطاع، وسنشير فيما يلي إلى بعض النماذج لتطبيـق االستـصناع فـي االسـتثمار                

  .العقاري
  

  ن تطبيقات االستصناع العقاري في البلدان اإلسالميةمنماذج : الفرع الثاني
  )السعودية(تجربة شركة الراجحي المصرفية لالستثمار : أوال

                                                 
1  --3RS0ا�?.� ا Q�@3  -ا0 ا��و� ��Wdا�� A�12�� Q3-  ا����RS– ،دس، ��ة��) 1990 �3رس ��Ow 1410/14 -20ن 23-17( دورة ا����Wd ا�

 . �[\ن ا����+� ا�O.�ري ���2ء ا����آ* و�wاh^�)1()1/6(50 :&�ار ر&%
   /qarart/6-1.htm,(06-04-2007)                                          http://www.fiqhacademy.org.sa

2  - Aى ر&%   /��وى ه����/ ،-3RS0ا �L& ف�M�� A���]ا� A��&33ا��.    
3  - A+د�M�&aا �h���+�- /�–  ا�?��وى ا�[���A /- ا��Bا� �+�  .435ى ر&% � ��g ا���
�دان، /��ى ر&% � /�-  �3�&Q /��وى اRS0م.   05وى ه��A ا��&��A ا�[���z2��� A ا�P� -3RS0ب ا� K�� رة�
 ا�?��وى ا�Rcث 23[eوه.  

3=BF&620=EF&tree=t&173=id&315Page=f? asp.Display/com.islam-al.moamlat:// http 



 120 

مـن  ) د تحولت إلى مـصرف باسـم مـصرف الراجحـي    وق( تعتبر هذه المؤسسة  
المؤسسات الرائدة في العمل المصرفي واالستثماري اإلسالمي، وكذلك في توظيف عقـد            

ومن األمثلة الهامـة    . االستصناع في عملياتها االستثمارية في شتى القطاعات االقتصادية       
ة الراجحي فـي سـنة      العقد الذي وقعته وزارة التربية السعودية مع شرك       : في هذا المجال  

  5.54 مدرسة في مختلف مناطق المملكة من خالل عقد استصناع بقيمة            400 لبناء   1993
 قسطا متساويا، وبناء علـى      40مليار ريال سعودي، وقد اتفق على تقسيط هذا الثمن على           

هذا العقد فإن شركة الراجحي مسؤولة عن إنجاز المباني وفق المواصفات الفنية والتقنيـة              
 عقد مقاولة من البـاطن      56لوبة وفي المواقع المحددة، وقامت الشركة بالتوقيع على         المط

 مدرسة  399 كانت هناك    2002ومع نهاية سنة    . إلنجاز هذه المشاريع  ) استصناع موازي (
  1.قد اكتمل بناؤها وسلمت إلى وزارة التربية السعودية

مجتمعاتهـا مـن خـالل      فهذا مثال رائع عن مساهمة المصرفية اإلسالمية في تنمية          
المشاركة في تمويل المشاريع العامة، ومساعدة الحكومات في سد عجز موازناتها، ومـن             
جانب آخر فإن قيام القطاع الخاص، وفي ظل إشراف حكومي فعال بمثل هذه المشاريع قد               

  .يكون أكثر كفاءة ومردودية
  

   مشروع درة البحرين: ثانيا
ي المنطقة العربية، ويقام مناصـفة بـين حكومـة           أحد المشاريع العقارية الكبرى ف    

 تشمل أراضـي ومـساحات      2 كلم 20البحرين وبيت التمويل الكويتي، ويقع على مساحة        
بحرية سيتم ردم الجزء األكبر منها في المنطقة الواقعة جنوب شـرق البحـرين، وتقـدر                

 المشروع خمسة    مليون تكلفة البنية التحتية، ويتضمن     400 مليار دوالر منها     01تكلفته ب 
، وقد صمم المـشروع بـشكل   2009مراحل، ومن المتوقع االنتهاء من المشروع في عام  

 33مبتكر على شكل جزر ليكون منتجعا سياحيا بمواصفات عالمية حيث يستوعب حوالي             
ألف مقيم بشكل دائم إضافة على خمسة آالف زائر يوميا، وستخصص نـصف مـساحة               

ملعب جولف، مساحات خـضراء ومنتزهـات،       (لترفيهية  المشروع لألنشطة الرياضية وا   
، وستحتل المساحة المخصصة لألغراض السكنية نحو ربع مساحة الموقـع،           )الخ..أسواق

                                                 
1-  Manwar Iqbal and Tariqullah Khan. Financing Public Expenditure. Op.cit. P66. 
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معظمها مخصص للفيالت الفاخرة، بينما سيخصص جـزء آخـر لألغـراض التجاريـة              
  .والفنادق والخدمات العامة
المـشروع بطـرح صـكوك       عن بدء االكتتاب في هـذا        2005وقد أعلن في يناير     

 مليون دوالر تشكل قيمة المرحلة األولى مـن المـشروع،     120بقيمة  ) استصناع وإجارة (
  .1وقد تحدثنا في موضوع الصكوك عن تفاصيل أخرى عن هذا المشروع

  :ولنا جملة من المالحظات على مثل هذا المشروع
 وخاصـة فيمـا   من حيث الشكل قد ينجح هذا المشروع في اختبار السالمة الشرعية،        

حيث ال  –يتعلق بأسلوب التمويل المتبع وتوافقه مع المبادئ الشرعية، ولكن بنظرة عاجلة            
 يمكن القول أنه ال يستوفي الحد األدنـى مـن الـضوابط             -أملك جميع تفاصيل المشروع   

  :المذهبية التي توجه االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ويتضح ذلك فيما يلي
مثل هذه الضخامة والفخامة و الرفاهية العالية؛ في ظل مـا تعانيـه              إن إقامة مشاريع ب    -

األمة من أوضاع مزرية في شتى المجاالت، كل ذلك يتناقض مع قيم العدالة االجتماعيـة               
االقتصادية و يتعارض مع مبدأ مراعاة سلم األولويات في اختيار المشروعات التي يقـوم        

 .عليها االقتصاد اإلسالمي

ة لرغبات ونزوات الفئات المترفة بمثل هذا االستثمار الضخم قـد يحقـق              إن االستجاب  -
بعض العوائد المادية، ولكن ماذا عن التكاليف المباشرة وغير المباشرة علـى المـستوى              
االجتماعي والثقافي والبيئي وحتى االقتصادي؟ فعلى المستوى االجتماعي والثقافي فـإن           

على استيراد نمـاذج ثقافيـة واجتماعيـة غربيـة           -غالبا–هذه المشاريع السياحية تقوم     
 . وزرعها في المجتمعات العربية

 وعلى المستوى البيئي يمكن القول أن إقامة بيئة اصطناعية علـى حـساب البيئـة                
، أمر عواقبه غير محمودة قياسا على ما أفسده اإلنسان من أنظمـة             )ردم البحر (الطبيعية  

 . ها واستنزافه لهابيئية جراء تعامله الخاطيء مع موارد

) وهي كثيرة في منطقة الخلـيج     (وعلى المستوى االقتصادي فإن مثل هذه المشاريع        
يخشى أن تؤدي إلى ضياع مداخيل الطفرة النفطية الثانية كما ضاعت مـداخيل الطفـرة               

  .2 منه العديد من الباحثين والخبراءراألولى من غير تنمية حقيقية مستدامة، وهذا ما يحذ
                                                 

� ا���3W,��Jوح ���7، -  1�� BH�ع اH) �دي وا*! a���ر ا��ا(�)�1 ، -*+�Xء ا����Uأ A2006- 03- 18  (-  وآ��(                                                                                                                                        
           ( 14-2-2007) http://www.bna.bh/?ID=74019,                                          

                                     - Salman Syed Ali., Op.cit. pp33-34                                                           
2  - �1U2- ووز+� :   ا+�X� _Iو�� �B?3 ،و��/ -�� Q3 �3 �.�ء�U�� ،A�h�k?ة ا��+H@�2ة ا�& -/ ،V��S "ود�I R� " |+2006 - 04 - ���12ر       .  
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   مرفأ البحرين المالي:ثالثا
 ويهدف إنشاؤه إلى تعزيز مكانة البحرين كعاصمة        2 م 380.000 ويقام على مساحة     

مالية للشرق األوسط من خالل إيجاد بيئة تعكس التقنية واالحتياجات العـصرية لرجـال              
  .األعمال وشركات الخدمات المالية اإلقليمية والعالمية

 مليار دوالر حيث جرى تأسيس شركة قابـضة         1.3وتقدر التكلفة النهائية للمشروع     
 وحدة تطوير   30ويتكون المشروع من    " شركة مرفأ البحرين المالي القابضة    "تعرف باسم   

  .مستقل، ويتم إنجاز المشروع على مراحل
 مليـون   250 بتكلفـة    2006  على أن تنتهي فـي        2004المرحلة األولى بدأت سنة     

 مليـون علـى شـكل       100 +اع وإجارة    مليون على شكل صكوك استصن     150(دوالر  
  )).تمويل إسالمي أيضا(حصص تم استقطابها من بيت التمويل الخليجي 

ويتم في المرحلة األولى إنجاز المركز المالي والمجمع المالي وبيـت المرفـأ علـى               
  :النحو التالي

 طابقـا لخدمـة قطـاع       53يتكون من برجين يتألف كل منهما من        : المركز المالي  -
ت المالية والمصرفية، ومراكز األعمال التي تخـتص بـالبنوك االسـتثمارية            الخدما

  .والتجارية والخدمات االستشارية والقانونية
 . طوابق ويستهدف أن يكون مقرا لألسواق المالية9يتكون من : المجمع المالي -

 طوابق ويخصص للمشاريع اإلعالمية المتخصصة فـي        10يتكون من   : بيت المرفأ  -
ت المالية والتجارية، واالستثمارية ودور النـشر والمؤسـسات االستـشارية           المجاال

 1المختصة بالتسويق

  

   تجربة بنك قطر اإلسالمي :رابعا
من التجارب الرائدة في توظيف االستصناع في االستثمار العقاري تجربة بنك قطر            

، وهو  2مياإلسالمي الذي يعد من أول من استخدم االستصناع في العمل المصرفي اإلسال           

                                                                                                                                                         
�ار ��Xا� rUو                            KQ&�   ArchiveId?archive/earchiv/channel/net.aljazeera.www://http=332134  ا�.�2ة  3

� ا��Xث،- 1 OU�7 A�@3 ، *+�Xد  ا���O01/03/2006 (33 ا�(           
 185455=InNewsItemID?asp.Detail/com.naseej.saneoualhadath://http      

2  - Mohamed Boudjellal . As-salam, Al-Istisnaa, Al-Joala, Al-Mouzaraa, Al-Moussakat, Al-Mouhgarassa ou 
modes de financement peut Utilisés par les banques islamiques. Dans : Introduction aux Techniques 
islamiques de financement …Op.cit.p p169, 171.  
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أيضا من أكبر البنوك القطرية في التمويل العقاري ويتميز بإنشائه لدائرة عقارية هندسـية              
  :كاملة متكاملة متخصصة تقوم بـ

 إعداد الدراسات المبدئية والخاصة للمشروعات التي تعرض للمصرف لبيان          - 
  .جدوى المشروع من الناحية االستثمارية

 .لمشروعات مراجعة المخططات الهندسية ل-

 إعداد مستندات ووثائق المناقصات واإلعـالن عنهـا، ودراسـة عـروض             -
 ...األسعار

 متابعة المكاتب االستشارية في إنجاز الخدمات المختلفة في مختلف المراحل            -
  1...)التصميم، اإلنجاز، التسليم(

وكان لوجود هذه الدائرة العقارية المتخصصة دور في تميز هـذا المـصرف فـي        
دان العقاري في دولة قطر، ويشير إلى ذلك ما ورد في بعض التقارير الـصحفية أن                المي

.  من األبراج الموجودة في الدوحة قام مصرف قطـر اإلسـالمي بتمويلهـا             %60نسبة  
برج كيوتل، وبرج المحاكم العدلية، وبرج وزارة العدل، وبرج هيئة األشـغال،            : أشهرها

  2...وبرج اللجنة األولمبية
  

  ن تطبيقات االستصناع العقاري في البلدان غير اإلسالميةمنماذج  :لثالثالفرع ا

  لم يعد التمويل اإلسالمي منحصرا في البلدان اإلسالمية فقط، بل انتشر في مختلـف              
بلدان العالم غربا وشرقا بتأسيس مؤسسات مالية واستثمارية إسالمية صرفة، وكـذا فـتح            

لتقليدية، كل ذلك استجابة للطلب المتزايـد علـى         نوافذ إسالمية في كثير من المصارف ا      
المنتجات والخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية من قبل الجاليات اإلسالمية المتواجدة في           
تلك البلدان وكذلك الستقطاب أرصدة المستثمرين المسلمين الراغبين في استثمار أمـوالهم            

ستثمار العقاري نصيب من هذا االتجاه،      بأساليب متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وكان لال      
وسأذكر فيما يأتي نموذجين تم فيهما توظيف صيغة االستصناع في االستثمار العقاري في             

  .ةبريطانيا وفي الواليات المتحدة األمريكي
    

                                                 
  �L& z2�� -U)       .14 -02 -2007 (realastate/company/arabic/qa.com.qib.www ا3RSa- ا���&Q ا��B�0و- 1 

2  - A+�L.ا� *i�  /A?�X7 )13//04/2006          ( www.alwatan.com/data/20060413 ا�



 124 

  االستصناع العقاري في بريطانيا: أوال
كـة المتحـدة    ومقره بالممل ) BLC(  حصل بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي       

في حفـل جـوائز التمويـل اإلسـالمي         " أفضل هيكل تمويل إسالمي مبتكر    "على جائزة   
العقاري الذي أقيم بفندق برج العرب في دبي، وهي مناسبة تنظمهـا سـنويا مجموعـة                
المؤتمرات اإلسالمية وهي هيئة رائدة لترويج المناسبات الخاصـة بالعمـل المـصرفي             

ء المتميز في الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية         اإلسالمي، تقوم بتكريم األدا   
  .في مجال االستثمارات العقارية

التي طورها فريـق    " االستصناع الموازي "وقد منحت هذه الجائزة في تقدير لصيغة        
تمويل العقارات بوحدة إدارة الموجودات اإلسالمية ببنك المؤسسة العربيـة المـصرفية             

 مع هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وقد استخدمت هذه الصيغة خالل            اإلسالمي بالتعاون 
 مليون دوالر في شمال إنجلترا، كمـا        60 إلنشاء مشروع سكني لألسر بتكلفة       2006عام  

أنها حققت نجاحا كبيرا في خفض تكلفة تمويل مشاريع التطوير العقاري المتوافـق مـع               
  .1التمويل الذي يقوم على أساس الفائدةالشريعة اإلسالمية إلى مستوى مقارب لمستوى 

  االستصناع العقاري في الواليات المتحدة األمريكية: ثانيا   
فـي  ) االستـصناع واإلجـارة   ( تم اللجوء إلى التمويل اإلسالمي من خالل صيغتي         

  :مشروعين للتطوير العقاري في الواليات المتحدة األمريكية، وهما
) Austin ( فـي أوسـتن  )Maconda Park Project" (ماكوندا"مشروع  -1

  . وحدة232م ويضم 2000والية تكساس في جوان 
في والية ماريالند ويـضم  ) Truman Park Project(مشروع ترومان  -2

 . وحدة سكنية284

وعـدد مـن    ) الكويـت (   وقد ساهم في هذين المشروعين بيت التمويـل الخليجـي           
فـي   Fairfield Residentialعقاري  التطوير الة شركاالمؤسسات األمريكية األخرى، منه

  . في المشروع الثانيDolben company Incالمشروع األول و
  Micheal J T Mcmillen      وكما يؤكد أحد الخبراء المشاركين في المشروعين وهـو  

فإن الهيكل التمويلي القائم على االستصناع واإلجارة أصبح شائع         ) مستشار مالي وقانوني  (

                                                 
1  -z2��� -Uو��B�0ا Q&�               :   ا��

 http://www.arabbanking.com/arabic/press/NewsDetails.asp?ID=100 (4 -05-2007) 
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-في أنحاء العالم وأنـه      ) السكني والتجاري والصناعي  (االستثمار العقاري   االستخدام في   
 يعمل حاليا مع عدة صناديق استثمارية عقارية من بلدان مختلفة تستثمر فـي              -أي الباحث 

العقارات السكنية في الواليات المتحدة األمريكية، وكلها اعتمادا على هذا الهيكل التمويلي            
  .1)االستصناع واإلجارة(
  
  

                                                 
1  - Micheal  J T Mcmillen .Islamic Shariah-Compliant Project financing: Collateral Security and Financing 
Structure Case Studies.  P51.  www.kslaw.com/library/pdf/mcmillenislamic2.pdf,(05-02-2007). 
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  املبحث الثالث

   دور االستصناع يف التنمية االقتصادية

  
إن االستصناع بوصفه أداة لالستثمار والتمويل يمكن أن يلعب دورا هاما في التنمية 

  : وذلك راجع لعاملين أساسيين همافي البلدان العربية واإلسالمية، االقتصادية
لتي سبق بيانها في موضع سابق       المزايا التمويلية التي يتمتع بها االستصناع وا       -     

  .من هذا البحث
 اتساع نطاق التطبيق في المجاالت االقتصادية المعاصرة، وخاصة في قطـاع            -     

 .الصناعة الذي يعد حجر الزاوية في كل تنمية اقتصادية

وسأحاول في النقاط الموالية إلقاء بعض الضوء على أهمية االستـصناع ودوره فـي              
  .التنمية االقتصادية

  

  تفعيل الدور التنموي للمصارف اإلسالمية: أوال
تنمية العالم اإلسالمي فـي     " المصارف اإلسالمية "لقد وضع الرواد المؤسسون لفكرة      

قمة أهداف هذه المصارف، وال يتحقق ذلك إال بتوجيه الجهد نحو التنميـة عـن طريـق                 
ي قائمة الدول الناميـة     ؛ وخاصة وأن البالد اإلسالمية تحتل مراتب أساسية ف        1االستثمارات

التي تعاني من تخلف شديد في شتى المجاالت االقتـصادية، وتحتـاج إلـى مـشروعات                
استثمارية تنموية هامة تسمح لها باإلقالع االقتصادي، وكـان مـن المتوقـع أن تحظـى                
مشاريع التنمية المحلية بالمرتبة األولى ضمن قائمة أولويـات اسـتخدام األمـوال لـدى               

سالمية، ثم تمتص باقي البالد اإلسالمية ما فاض عـن حاجـة المـشاريع              المصارف اإل 
  .المحلية

                                                 
� ��>v ا�)���= ا����+= أ��I ��� ا�H+HO ا�2@�ر، -  1����ت ا�XWaد ا��و�- ���2�ك A�3RS0،: ، ا�.�ه�ة2ط. اQ7��= وا�����Qة �L3 1985م ، 
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وكذلك كان من المفترض أيضا أن تتجه عمليات تلـك المـصارف إلـى األنـشطة                
اإلنتاجية الحقيقية في مجاالت الصناعة والزراعة وغيرها مـن القطاعـات االقتـصادية             

  .الهامة
كثيرة لم يتطابق مع تلـك التوقعـات فقـد          لكن واقع المصارف اإلسالمية في أحيان       

اتجهت نسبة ال بأس بها من أصولها إلى األسواق العالمية على شكل أرصدة فـي بنـوك                 
عالمية، واستثمارات خارجية ويضاف إلى ذلك غلبة صيغة المرابحـة علـى عملياتهـا،              

لمـستوردة   التجاري وبالذات التجارة الخارجية، أي السلع ا       عومجالها في الغالب هو القطا    
 .1وهذا يقود إلى اختالل الميزان التجاري للبلدان المستوردة

وصحيح أن هذا الواقع له أسبابه الكثيرة التي تتعلق في كثير من األحيان بـالظروف               
السياسية واالقتصادية التي تعيشها العديد من البلـدان اإلسـالمية، وبالتـالي ال تتحمـل               

ن تفريطها في دورها التنموي المنـشود، ولـيس         المصارف اإلسالمية كامل المسؤولية ع    
مجال بحثنا دراسة هذا الوضع وبيان أسبابه كاملة، ولكن يمكن أن نشير إلى سبب له صلة                
بموضوعنا وهو عدم اكتمال األدوات المصرفية واالستثمارية اإلسالمية التـي تـستوعب            

 نبه إليه جمال الـدين     ، وكان هذا العامل الذي    2مجمل األموال المدخرة لدى تلك المصارف     
عطية أمرا واقعا في تلك السنوات المبكرة من عمر المصرفية اإلسـالمية، ولكـن هـذا                
الوضع تغير شيئا فشيئا؛ وانضمت أدوات اسـتثمارية جديـدة إلـى العمـل المـصرفي                
اإلسالمي، وكان من بينها االستصناع بوصفه صيغة تمويل مناسبة و مالئمـة للنـشاطات          

معاصرة، وهذا ما مكّن المصارف اإلسالمية من أن تـدخل إلـى مجـاالت              االقتصادية ال 
ما كان لهـا أن تـدخلها       ) ذكرنا بعضها في مبحث سابق    (وأنشطة اقتصادية تنموية هامة     

بصيغة المرابحة، وقد شهدت السنوات العشر األخيرة تزايدا مستمرا في نـسبة توظيـف              
ية اإلسالمية وبدأ يزاحم المرابحة في العديد       االستصناع بالمقارنة إلى بقية األدوات التمويل     

 مستندا إلى أرقام عن عمليـات تلـك         3من المصارف اإلسالمية كما بين ذلك أحد الباحثين       
  . المصارف، وستأتي دراستنا عن البنك اإلسالمي للتنمية لتؤكد هذا التوجه الجديد

ة ومهارة فـي  اإلسالمية لالستصناع بكفاء وعلى هذا األساس فإن توظيف المصارف
استخدام المال في وظيفته الطبيعيـة بتوجيهـه        "عملياتها التمويلية واالستثمارية سيقود إلى      

                                                 
1  -A�3RS0ك ا� . 187 و 181 و V��S Q��3 ،180 ص ... ���ل ا��+* �A�L، ا��2
2  - Qا�����?U� 182، ص. 

3  -   Muhammad AL-Bashir Muhammad AL-Amin. Istisna (manufacturing contract) in islmic banking and 
finance Kuala Lumpur: A.S Noordeen. (1422-2001) P102 
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،  وبـذلك    1"لعملية النمو االقتصادي؛ وذلك باستخدامه مباشرة لمواجهة حاجـات اإلنتـاج          
بعملها علـى   " رأس مال وطني حقيقي   "ستسهم في تنمية بلدانها من خالل تكوين وتأسيس         

  .2ودعم العمليات اإلنتاجيةتطوير 
وتتعاظم مسؤولية المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية عن القيـام بهـذا الـدور             
االقتصادي الهام مع تزايد أعدادها وتضخم أحجام أصولها وموجوداتها واتساع انتـشارها            
الجغرافي حيث تذهب أحدث التقديرات إلى أن الصناعة الماليـة اإلسـالمية تـضم اآلن               

 مليـار دوالر  800 اختـصاصا، وتـدير أكثـر مـن       65 مؤسسة في أكثر من      300نحو
  .3أمريكي

فعلى هذا فإن هذا الحجم الكبير من رؤوس األموال المتاحة للمصارف والمؤسـسات             
اإلسالمية يعطي فرصة كبيرة إلنعاش عمليات التنمية في البلدان اإلسالمية إذا وظفت هذه             

تدعي وجود سياسات اقتصادية شاملة ليس على مـستوى         وهذا يس . األموال بكفاءة ورشاد  
الـوطن  (األوطان فقط، بل يجب أن تشمل األمة كلها، أو على مستوى مناطقها المتجانسة              

وفي إطار هـذه الـسياسات يحـدد دور المـصارف           ) الخ... العربي، االتحاد المغاربي  
  .له وإنجاحهوالمؤسسات المالية، وتوضع اآلليات المؤسسية والتشريعية لتفعي

وفي هذا المجال يمكن للسلطات النقدية أن تتدخل في تحديد نسبة من أصول المصرف              
يجوز أن تستثمر في مجاالت االستصناع، كما يجوز لها أن تحدد المدة الخاصـة بعقـود                
االستصناع، ونسب الربح والجهات التي يجوز للبنوك أن تدخل معها في عقود استصناع؛             

توجهات التي يمكن أن تُفعل أو تكبح هذه االستثمارات بحسب حاجـة            إلى غير ذلك من ال    
  .4االقتصاد الوطني إليها

  

  تطوير وتنمية القطاع الصناعي: ثانيا
تعد التنمية الصناعية إحدى الجوانب األساسية لعملية التنمية االقتـصادية، وال يمكـن             

  .5عيتصور تحقيق تنمية اقتصادية دون تطوير وتنمية القطاع الصنا

                                                 
1  -V��S Q��3 ،-3RS0ف ا�M�2ع ودوره�� /- ا��M�Saوا %�� 320 ص،  n��7 ا��MX*، �.�ا ا�

2  -   Mohammed Boudjellal, Op.cit. P163. 
2�ي -  3� .166 ص، هـ1426  ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�
� ا$�#��U ��X3@�ة ا� �7+.-، -  4�� ا��?�م ا�� ��  .333ص. 2003 �3آH ا�2[� ا�AO3�� -��O ا���z ��� ا�H+HO، :، ��ة "��ث 
�د ا�2M�Saع /- ا���Mرف اA�3RS0 ا���V�O ���12% ا��212 ص 03  وا�1U ا���VX ر&% -  .O� �2ن�� -/ A+�.2ت ا��L�.  
 23ص. 2001دار وا�h ��2[�، : ، ���نا(H) �د ا� ��*� gI�3 آ�q% ا�.�+[-، -  5
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وعلى ضوء هذه األهمية فإن االستصناع يمكن أن يساهم في تطوير القطاع الصناعي             
من خالل تشجيعه الطلب على المنتجات الصناعية بناء على الطبيعة المرنة لالستـصناع،             
المتمثلة في عدم اشتراط تقديم الثمن كامال أثناء إبرام العقد، فمثل هـذه المرونـة تـشجع             

سلع والبضائع المصنعة، فمع وجود رغبـة لـدى المـستهلكين أو            الطلب على مختلف ال   
المنتجين على سلع صناعية نهائية أو وسيطة دون توفر قيمة تلك السلع، فليس هناك مانع               
من الحصول عليها بطريقة االستصناع على أساس دفع ثمنهـا مـؤجال أو مقـسطا فـي                 

صانع والمستـصنع، أو بـدخول      المستقبل، وسواء كان ذلك بعالقة تعاقدية مباشرة بين ال        
المصرف بينهما بصيغة االستصناع الموازي، فإن ذلك كله سيزيل عائق عدم توفر الثمن             

  .في الحال، والذي كان يمنع إتمام تلك الصفقات
فهو يؤمن  : وعلى هذا فإن االستصناع يوفر جملة من المزايا للصانع والمستصنع معا          

رغـب فيهـا وبالمواصـفات المطلوبـة دون         للمستصنع الحصول على المنتجات التي ي     
االضطرار إلى دفع ثمنها كامال عند إبرام العقد، ومن جانب آخر فهو يؤمن للصانع طلبـا        
مستقرا معروفا سلفا لمنتجاته، وال تخفى اآلثار االقتصادية اإليجابية الناتجة عـن تـشجيع         

 المعطلة وتوظيـف    الطلب من رفع مستوى النشاط االقتصادي وتوظيف الطاقات والموارد        
  .1الخ... العمالة وتوسيع األسواق

  

  تمويل األنشطة االقتصادية: ثالثا
من مزايا االستصناع أنه يمكن من توفير التمويل الالزم لكثير من األنشطة الصناعية             

  .أثناء إبرام العقد) المستصنع(وذلك عندما يتوفر الثمن لدى طالب السلعة 
مقدما يمكنه من تغطية كافة تكاليف العملية اإلنتاجية،        فحصول المنتج على ثمن السلعة      

من المواد الخام والسلع الوسيطة إلى األجور وسائر النفقات اإلداريـة األخـرى حـسب               
الدورة اإلنتاجية لكل منتوج، وهذه ميزة أساسية من مزايا االستصناع، تمكن من توظيفـه              

لمـشروعات الـصغيرة     علـى أصـحاب ا     -خاصـة –كوسيلة من وسائل تيسير التمويل      
والمتوسطة، فالشركات الكبيرة قادرة على أن تتقدم مباشرة للجهـات الـصانعة لتطلـب              
تصنيع سلع بمواصفات معينة وتقوم بتمويل عملياتها دون صعوبة، أما أصحاب المشاريع            

                                                 
�&- أ��I د��U، ا�@A��O وا�2M�Saع-  1w  .،V��S Q��343 ص.  

     -   Muhammad AL-Bashir Muhammad AL-Amin, Op.cit. P84 
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الصغيرة فهم غالبا ما يواجهون مشكالت حادة في الحصول على التمويل الالزم ألعمالهم             
لذلك فإن دخول المـصرف اإلسـالمي ممـوال لـصغار           ...  التمويل التقليدية  من مصادر 

الصناع ووسيطا بينهم وبين الشركات الكبرى والمؤسسات العامة التي تطلب تصنيع سـلع       
بمواصفات معينة يمكن أن يوفر لهم فرصا كبيرة للمحافظة على طاقاتهم اإلنتاجية، وتنمية             

، وبذلك تحمى هذه المشاريع الصغيرة مـن االنـدثار          1أعمالهم وتطوير أنشطتهم اإلنتاجية   
  .أمام المنافسة الشرسة

  

   المساهمة في استقرار أسعار السلع الصناعية:رابعا
إن التعامل باالستصناع يمكن أن يعمل على تحقيق االستقرار النسبي في أسعار السلع             

سبقا، وال يتحقق ذلك    المصنعة، وذلك ألن االتفاق على الثمن يتم بين الصانع والمستصنع م          
إال وفق اعتبارات اقتصادية صحيحة، وبناء على دراسـة معمقـة للـسوق والتطـورات               
المتوقعة فيه، فالمنتج لن يقبل أقل من السعر الذي يضمن له تحقيق هوامش ربح مناسـبة                

  .تكفل له االستمرار في السوق وتوفير طلب مستقر ومستمر إلنتاجه
 السعر الذي يراه عادال ومناسبا الحتياجاته وتوقعاتـه،         وطالب السلعة من جهته سيدفع    

وبما أن االستصناع يقوم على طلب سلع بمواصفات معينة يدل على أن هناك حاجة فعلية               
إليها وهذا يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في األسواق وبالتـالي تحقيـق               

  .2االستقرار االقتصادي
  
  

  لية والتجارة الخارجيةتنشيط التجارة الداخ: خامسا
 بصيغة االستصناع توفير التمويل للمشاريع الصناعية، وتأمين طلب         دمن مزايا التعاق  

–كل ذلك سيؤدي حتما     .. مستقر إلنتاجها مع تحقيق االستقرار في أسعار السلع المصنعة        
 إلى تنشيط وتطوير التجـارة الداخليـة والخارجيـة          -إذا توفرت بعض العوامل المساعدة    

  .مية الصادرات وفتح أسواق جديدة للصناعات الوطنيةوتن
                                                 

��ي أ��I،  ��� ا�-  1+ *�I�=��#�$ك ا��Jا�:�B(ورات ا��gو Fت ا����و��� d�7ر /.ر ا�]23-:�3RSإ �+�k& A� ك �7�O3ة /- ا�2.�د وا��2
�+� 283 ، ص2001ا��ار ا�@�A�O3 ، : ا�2BS0ر+A. وا���

2  - ،Aدوا� ��X3 ف�wت أ�ا����و* F,��� اmزه� �@��M�&R� �AO3د ا3RS0- ���آn��7 H آ�3، ور&A3�.3 A�cX� A  "�(�) ��ع ا� ��Dة
�ر     ( 2004]23 ��x _X� (07ص.  
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وفي هذا المجال يمكن أن يوفر االستصناع أسلوبا لتشجيع التجارة البينية بين الـدول              
 بينها خاصة في قطاع األصول اإلنتاجية والسلع الرأسـمالية،          ااإلسالمية، ونقل التكنولوجي  

لتمويل قبل الـشحن أو التـسليم وهـو         بـا: كما يطبقه البنك اإلسالمي للتنمية فيما يعرف      
أسلوب تمويل يمكن المصدرين من تغطية سائر التكاليف المتعلقة بإنتاج الـسلعة المـراد              

  ...).     شراء مكونات اإلنتاج، األجور، النفقات الثابتة، (تصديرها 
وإلزالة العوائق التي تمنع توظيف أسلوب االستصناع في تنشيط التجـارة الداخليـة             

  :1رجية يقترح بعض الباحثينوالخا
 تأسيس أسواق منظمة للسلع وتطوير الموجود منها؛ بحيث تـتمكن المؤسـسات             -   

المالية من بيع السلع المصنعة بالكميات نفسها، و في اآلجال ذاتها التي تَـم التعاقـد                
عليها من خالل االستصناع، فوجود مثل هذه األسواق سـيحفز المؤسـسات الماليـة              

  . على التعامل باالستصناع، إذ تتمكن من بيع ما اشترته بسهولة ويسراإلسالمية
 المزيد من تنميط السلع والمنتجات الصناعية يساعد ويحفز علـى دخولهـا إلـى            -  

 . األسواق المنظمة

 إقامة معارض وأنشطة ترويجية دائمة يمِكن من تطوير عمليـة التـسويق لتلـك               -  
 .الصناعات

اآلليات المؤسسية والقانونية التي توجد بيئة اقتصادية سـليمة         ويضاف إلى ذلك تهيئة     
  .تشجع على التطور االقتصادي

  
  

   وتحفيز عملية البحث يتشجيع التقدم الصناعي والتكنولوج: سادسا
                                 والتطوير

تعاقـد  بما أن مجال توظيف االستصناع هو إنتاج وتداول السلع المصنعة التي يـتم ال             
عليها قبل إنتاجها مما يدفع المستصنع إلى بذل عناية اكبر في اختيار الصانع أو المـورد                
القادر على توفير تلك السلعة بالمواصفات المطلوبة وبأحسن األسعار، وهذا يقـود إلـى              
إذكاء روح المنافسة اإليجابية في المجاالت الصناعية، ويدفع المؤسسات إلى المزيد مـن             

                                                 
1 - Monzer Kahf and M.Fahim Khan, Short term financing of commodity production in islamic perspective.  
Op.cit,.  p11.    
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تركيز على األنشطة التي تملك فيها ميزة تنافسية، وكذا اإلنفاق على البحوث            التخصص وال 
والتطوير، وال شك في أن هذا التوجه عامل من عوامـل التقـدم والتطـور الـصناعي                 

 اسـتخداما   ت، ومما يؤكد ذلك أن قطاع الصناعة هو من بين أكثر المجـاال            1والتكنولوجي
ن القطاعات االقتصادية، مما يجعله يلعـب دورا        لمنجزات العلم والتكنولوجيا من غيره م     

رائدا في تعزيز القدرات التكنولوجيـة والمهـارات والخبـرات الفنيـة واإلداريـة فـي                
  .2 الوطنيةتاالقتصاديا

  
  تقوية الروابط بين الوحدات االقتصادية الوطنية: سابعا

ط من مزايا وخصائص صيغة االستصناع أنه يوجد شـبكة مـن العالقـات والـرواب     
المباشرة بين القطاع المالي والقطاعات االقتصادية المختلفة تقوم على ارتبـاط التمويـل             

تقوية الروابط؛ وإيجاد نوع من الشراكة بين الوحدات        : باإلنتاج الحقيقي، وكذلك وهو األهم    
اإلنتاجية المختلفة في أشكال من التقاول والتعاقد من الباطن تقود إلـى تكـوين عالقـات                

متعددة األطراف تمكن من تكوين نسيج اقتصادي وطني متكامل في إطار نظـام           اقتصادية  
  .الشراكة أو المناولة الصناعية

ويمكن أن تكون هذه الروابط مباشرة بين الوحدات اإلنتاجية دون وسـيط أو طـرف               
  .3ثالث، كما يمكن للمصارف والمؤسسات المالية أن تلعب دورا في ربط هذه العالقة

  
  

  اهمة في استغالل الموارد االقتصاديةالمس: ناثام
بما أن صيغة االستصناع يمكن توظيفها في التعاقد على أي سـلعة أو منـتج يمكـن                 
ضبطه بالمقاييس والمواصفات، ودخلت فيه عملية التصنيع في أي مرحلة مـن مراحـل              

ن إنتاجه، وهذا يعني اتساع نطاق توظيف االستصناع في االقتصاد المعاصر إذ أن كثيرا م             
األنشطة االقتصادية باتت أنشطة صناعية، وهذا ما الحظناه عنـد حـديثنا عـن أنـواع                

البنيـة  (االستثمارات المقامة على أساس االستصناع في شـتى القطاعـات االقتـصادية             
، وبالتالي فهـذا    ....)األساسية، صناعة النفط، الصناعات الميكانيكية، الغذائية، الدوائية،        

                                                 
1 - Muhammad AL-Bashir,Op.cit.  P85 
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الستصناع في استغالل الموارد االقتصادية في أنشطة إنتاجية تحقـق          يؤكد فعالية وكفاءة ا   
 .االزدهار االقتصادي لألمة

  
  المساهمة في حل مشكلة اإلسكان: عاتاس

ـ       ضتعد مشكلة اإلسكان من المشاكل الخانقة في معظم الدول اإلسالمية حيث تشير بع
 مجرد المأوى تملكا أو      من سكان العالم اإلسالمي يفتقرون إلى      % 45اإلحصائيات إلى أن    

من المساكن تفتقر إلـى أبـسط    %60تأجيرا بغض النظر عن نوعية السكن، وكذلك فإن  
  .1قواعد السكن  الصحي والمرافق األساسية

 ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لتوفير ماليين الوحدات السكنية في العديد مـن الـبالد               
متوسط، فهذه الفئات من السكان هي      اإلسالمية، وبصورة خاصة لذوي الدخل المحدود وال      

التي تحتاج إلى تدخل المؤسسات العامة والتعاونية وكذا الخاصة لتلبية احتياجاتهـا إلـى              
  .السكن

صحيح أن عالج مشكلة اإلسكان يستدعي توافر جملة من التدابير واآلليات المؤسسية            
ر في مجال السكن، وتزيـل      والقانونية والتنظيمية المتنوعة التي تفتح المجال أمام االستثما       

  .عائق التمويل: ما يعترضه من عوائق ومن بينها
وال شك أن تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية ومنها االستصناع سيزيل األثـر الـسلبي              
المترتب عن الحرج الناتج عن التعامل باألساليب الربوية في المجتمعات اإلسالمية، والتي            

البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، وأثـر ذلـك        أدت إلى عزوف الناس عن التعامل مع        
  .على حجم االدخار واالستثمار في االقتصادات الوطنية

فوجود هذا البديل اإلسالمي الالربوي يمكن من تعبئة المزيد من المدخرات، ويـوفر             
العديد من األوعية االستثمارية التي يمكن أن توجه إلى القطاعات ذات األولويـة، ومنهـا               

  .ان ببعض التدابير واإلجراءات التحفيزيةاإلسك
وفي هذا اإلطار يمكن أن يكون لصيغة االستصناع دور أساسي في عـالج مـشكلة               

  .اإلسكان وقد تبين لنا ذلك من خالل األمثلة والنماذج التي ورد ذكرها في المبحث السابق

                                                 
 1 - ،A�3RS0ا Aت ا�������Sdك وا������,F ا$�E�ن و�k ا���,�= ا$�#��=ا��@�b ا��Oم ���2 .                    
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سـكان  فهذه الصيغة تصلح كأسلوب القتناء المساكن الفردية كما تـصلح لتـوفير اإل            
: الجماعي، وباإلمكان تطبيق االستصناع بصورته العادية المباشرة أو بصورة أخرى وهي          

صكوك أو شهادات االستصناع وهي تمكن من تعبئة مدخرات الجماهير وتوجيهها إلنجاز            
  .مشاريع سكنية معينة

  
  اآلثار اإليجابية المتعلقة بالتوظيف والتكوين: عاشرا

ية وحتى النفطية منها من ارتفاع معدالت البطالـة، وهـذا           تعاني معظم البالد اإلسالم   
الوضع يستدعي القيام بجهود كبيرة لبناء اقتصادات وطنية قوية توظف جميـع المـوارد              

  .والطاقات البشرية والمادية المعطلة
وبالنظر إلى طبيعة القطاعات االقتصادية التي يمكن لالستصناع أن يسهم في تنميتهـا             

نجد أنها تتوفر على إمكانيات واسعة الستيعاب األيـدي العاملـة،           ....) ،الصناعة، البناء (
وتوفير فرص عمل مباشرة فيها وغير مباشرة في بقية القطاعات االقتـصادية المرتبطـة              

  .1وغيرها من األنشطة الخدمية... كالنقل والمواصالت والصيانة : بها
 تفعيل توظيـف االستـصناع فـي األنـشطة والقطاعـات            ولذلك يمكن أن نؤكد أن    

االقتصادية المختلفة سيكون له أكبر األثر في تطوير سوق العمل في بلداننا، وكذلك األمر              
فيما يتعلق بقطاع التعليم والتكوين الذي سيتأثر إيجابيا كما وكيفا بنمو القطاع الـصناعي،              

لمؤسسات الصناعية الكفوءة والمتميزة،    وذلك ألن إيجاد وتطوير نسيج اقتصادي قوي من ا        
مع االتجاه إلى المزيد من التخصص على مستوى األنشطة والمؤسسات كل ذلك يـستلزم              
تطوير المهارات والقدرات الفنية واإلدارية لهذه المؤسسات، مما يستدعي تطـوير قطـاع         

  .ختلفةالتعليم والتكوين لتتأقلم مخرجاته مع احتياجات القطاعات االقتصادية الم
وعلى هذا األساس يمكن أن نقول أن الحركية االقتصادية التي يمكن أن يكون للتمويل              
اإلسالمي بأدواته المتنوعة ومنها االستصناع دور فاعل في بعثها سيكون لها آثار إيجابية             
هامة على مستوى التوظيف والتكوين، ولنا أن نستدل على ذلك بالتأثيرات اإليجابية لتفعيل             

 . المعاصرةتلمناولة الصناعية في كثير من االقتصاداقطاع ا
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  :خالصة الفصل الثالث
 إن االستثمار في االقتصاد اإلسالمي يختلف عن مثيله في االقتصاد الوضعي في 
مسألة أساسية تتعلق بالضوابط والقيم المذهبية الموجهة والحاكمة لقضايا االستثمار في كل 

ى أساس فلسفة أو نظرة عامة للحياة، وهي تختلف من منهما، وهذه الضوابط تقوم عل
مجتمع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى، وضوابط االستثمار في االقتصاد اإلسالمي 
تعمل على توجيه سلوك جميع أطراف العملية االستثمارية نحو تحقيق مقاصد اإلسالم من 

  .هية الشاملة للفرد والمجتمعاستثمار المال؛ والتي يأتي على رأسها التنمية الحقيقية والرفا
 وتأسيسا على هذه الضوابط تم التطرق إلى أهمية االستصناع في االستثمارات 

 استعراض أهم المجاالت االقتصادية التي تم فيها إنشاء وتطوير لالمعاصرة من خال
أنشطة استثمارية أقيمت وفق صيغة االستصناع، وخاصة في قطاع الصناعة بمختلف 

  .القطاع الزراعي وكذلك في االستثمار العقاري بأشكاله المختلفةفروعها، وفي 
 وختام هذا الفصل كان عن دور وأهمية االستصناع في التنمية االقتصادية من حيث 
دوره في تفعيل النشاط التنموي للمصارف اإلسالمية، وتطوير القطاع الصناعي، وتوفير 

التجارة الداخلية والخارجية، والمساهمة في التمويل لألنشطة االقتصادية المختلفة، وتنشيط 
  .استغالل الموارد االقتصادية، وتقوية الصالت والروابط بين الوحدات االقتصادية الوطنية
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  :تمهيد

العمل اإلسالمي المشترك،    يعتبر البنك اإلسالمي للتنمية خطوة كبيرة على طريق 
وتجسيدا لفكرة تضامن الدول اإلسالمية وتعاونها في مواجهة تحديات التنمية، والتخفيف 

، ولذلك فإن هذه المؤسسة التنموية الهامة  في إطار مبادئ الشريعة اإلسالميةمن حدة الفقر
وات التعاون  التجسيد األهم لخط؛تكاد تكون بعد أكثر من ثالثة عقود من العمل الدؤوب

  .المشترك بين الدول اإلسالمية

 للبنك اإلسالمي للتنمية إسهام كبير ومتميز في مجال تطوير العمل المصرفي ن     وكا
  :والمالي اإلسالمي على عدة مستويات، منها

  .من خالل تأسيس المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب: المستوى البحثي التنظيري -1

 بتطويره وتوظيفه لألدوات والصيغ التمويلية اإلسالمية :المستوى العملي التطبيقي -2
 . االستصناعاالمتنوعة، ومنه

من خالل مساهمته في تأسيس عدد من مؤسسات البنية : المستوى المؤسساتي -3
هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات : األساسية للصناعة المصرفية اإلسالمية مثل

 .الخ..ة اإلسالمية المالية اإلسالمية ومجلس الخدمات المالي

 يلعبه البنك في مجال التمويل اإلسالمي كان البد من دراسة ي الكبير الذرونظرا للدو
تجربته في التمويل باالستصناع، وهذا هو محور هذا الفصل، الذي سأتناول قيه المباحث 

  :التالية

  تعريف بالبنك اإلسالمي للتنميةال:المبحث األول

 ستصناع في البنك اإلسالمي للتنمية التمويل باال:المبحث الثاني

  تطبيقات االستصناع في عمليات البنك اإلسالمي للتنمية: المبحث الثالث

 تقويم تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في التمويل باالستصناع:المبحث الرابع
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  املبحث األول

  التعريف بالبنك اإلسالمي للتنمية

  :  سنتناول في هذا المبحث التعريف بالبنك اإلسالمي للتنمية من خالل المطالب التالية    

  .اإلطار المؤسسي والتنظيمي:  المطلب األول  

  .أعضاء مجموعة البنك والمؤسسات التابعة له:    المطلب الثاني

  .الهيكل المالي للبنك وأنشطته التمويلية التنموية:    المطلب الثالث
 

   والتنظيميياإلطار المؤسس:  األولالمطلب
  تأسيس البنك وأهدافه ووظائفه: الفرع األول

  تأسيس البنك وأهدافه:     أوال
  دولية، أنشئت تطبيقاً  تنمويةالبنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية  : تأسيس البنك-1    

قد في مدينة لبيان العزم الصادر عن أول مؤتمر لوزراء مالية الدول اإلسالمية الذي ع
وانعقد ). م1973ديسمبر عام (هـ الموافق 1393جدة في شهر ذي القعدة من عام 

هـ 1395االجتماع االفتتاحي لمجلس المحافظين في مدينة الرياض في شهر رجب عام 
وقد تم افتتاح البنك رسمياً في اليوم الخامس عشر ). م1975شهر يوليو من عام (الموافق 

  .1)م1975العشرين من أكتوبر عام (هـ 1395من شهر شوال عام 

    : اإلسالمي للتنميةكأهداف البن - 2 

 دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي في البنك اإلسالمي للتنمية     تتمثل أهداف
  مجتمعة ومنفردةلشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء

  . 2ريعة اإلسالميةوفقاً لمبادئ وأحكام الش

  

  وظائف البنك اإلسالمي للتنمية : ثانيا

                                                 
 1 - ، A��2��� -3RS0ا z2ي  ا����09، ص) 2004-2003(1424ا�)��,� ا��.  

  .6، ص 01ا���دة ) م1973- 1394.(  ا�&��H= ا�)A��2��� -3RSd��u ، ا��z2 ا0-  2
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   :1    تشتمل وظائف البنك على القيام بالمهام التالية
 وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع     ، المساهمة في رؤوس أموال المشروعات     -1

  .  اإلسالمية األعضاء الدولفي اإلنتاجية 
أشكال مختلفة ألغراض التنمية االقتـصادية    تقديم المساعدات للدول اإلسالمية في       -2

  . واالجتماعية
  صـناديق لمعونـة   :  مثل ة قيام البنك بإنشاء صناديق مالية خاصة ألغراض محدد        -3

المجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء، إلى جانب اإلشراف على صناديق األموال            
  . الخاصة

  . سائل المناسبة قَبول الودائع وتعبئة الموارد المالية بالو-4
 المساعدة في تنمية التجارة الخارجية للدول اإلسالمية األعضاء، وكذلك تشجيع -5

  . التبادل التجاري بين الدول األعضاء وخاصة في السلع اإلنتاجية
   تقديم المساعدة الفنية للدول اإلسالمية، وتوفير وسائل التدريب للعاملين في مجال-6
  . التنمية
بحاث الالزمة لممارسة أنواع النشاط االقتصادي والمالي والمصرفي في  القيام باأل-7

  . الدول اإلسالمية، طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية
 التعاون مع باقي مؤسسات العمل اإلسالمي المشترك لتعزيز التعاون االقتصاد -8

 .والتجاري بين الدول اإلسالمية

  :2ى مجموعات ثالثويالحظ على هذه الوظائف أنها تنقسم إل
، وتتمثل في األنشطة االستثمارية التنموية التي يمكن للبنـك          اقتصادية: المجموعة األولى 

  .القيام بها لتحقيق هدفه في التنمية االقتصادية في البلدان اإلسالمية
، من خالل التأكيد على التنمية االجتماعية مصاحبة للتنميـة          اجتماعية: المجموعة الثانية 

ية في المجتمعات اإلسالمية، ومن أمثلة ذلك تأسيس صندوق إلعانة المجتمعـات            االقتصاد
  .اإلسالمية في الدول غير األعضاء

، وتتمثل في تدريب العاملين في مجال التنميـة بالـدول           تعليمية وفنية : المجموعة الثالثة 
 .األعضاء وإجراء البحوث في المجاالت المصرفية والمالية اإلسالمية

                                                 
��، ا���دة -  1?U Q6، ص  02ا����.        
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                                 العضوية في البنك وأهم خصائـصه  :اني الفرع الث

  العضوية في البنك اإلسالمي للتنمية : أوال 

 في منظمة المـؤتمر     ان الشرط األساسي للعضوية في البنك أن تكون الدولة عضو              إ
هد البنـك   ش مجلس المحافظين، وقدهاإلسالمي وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقا لما يقرر      

نموا تدريجيا في عضويته مع مرور الوقت، ففي حين كانت عضويته عند إنشائه في عام               
 دولـة فـي عـام       56 دولة فقط، زادت هذه العضوية لتـصبح         22) م1975(هـ  1395
وجميع األعضاء من الدول النامية التي تنتشر في أربع قارات هـي          ). م2005(هـ  1426

دولة تنتمي  22 وجميع هذه الدول دول نامية، ومنها        الالتينيةآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا     
إلى فئة الدول األقل نموا بحسب تصنيف األمم المتحدة لها، وعالوة على ذلك يعتبر البنك               

  .   1دول أخرى أعضاء أقل نموا ويتعامل معها على هذا األساس06

                       

 تطور العضوية في مجموعة البنك ): 03(                           شكل رقم 

 

  

     

  

��2P .Development Tow Years in The Service of-Thirty, IDB :المصدر��������������� �

  

  

  

                                                 
1 -Islamic Development Bank , Thirty–Tow Years in the Service of Development(1427-2006),P 2 
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    ةخصائص البنك اإلسالمي للتنمي: ثانيا

 نستطيع أن نتبين ثالثة مالمح أساسية ميزت مسيرة البنك قمن خالل ما سب        
  :1 ووضعت أمامه تحديات كبرى، وهذه المالمح   هياإلسالمي للتنمية

وذلك انطالقا ، في كل أنشطته بأحكام الشريعة اإلسالمية إلى االلتزام البنك   سعي-1
تعزيز صناعة الصيرفة اإلسالمية في شتى أنحاء من مواثيقه األساسية وعمله المتواصل ل

 من البنوك اإلسالمية والمساهمة في العالم بكل الوسائل الممكنة بالمساهمة في إنشاء العديد
كما ساهم البنك بفاعلية في إنشاء عدد من المؤسسات ، رؤوس أموالها وتقديم العون الفني

، وهذا اليعني خلو التي تعمل على مساندة وتعزيز مسيرة العمل المصرفي اإلسالمي
 .2أنشطة البنك وعملياته من بعض المخالفات الشرعية بصورة كاملة

، حيث أن الجانب األكبر من الدول اإلسالمية للتعاون بين هاما البنك نموذجاً بر  يعت-2
 إلى مساعدة غيرها من الدول نامية تسعىرأس ماله مدفوع من قبل دول هي ذاتها دول 

  . األقل نمواً
 الدول األقل نمواً نحو نصف عضوية البنك مما يؤكد على ضرورة إعطاء   تمثل-3

القيام بعمليات التنمية خفيف من حدة الفقر بمساعدة هذه الدول من أجل األولوية لمسألة الت
  . واستهداف الفئات األكثر حرمانا، نموهاورفع معدالت

  
  تطور البنك اإلسالمي للتنمية: لثالفرع الثا 

  أهم التطورات المؤسسية التي مر بها البنك :  أوال
من لى مجموعة مكونة من عدد     تطور البنك اإلسالمي للتنمية من مؤسسة وحيدة إ

 ؛ التطور تنوع الطلب على الخدمات التي يقدمهاهذا فرض وقدالمؤسسات والصناديق، 
  :3 وتشمل مجموعة البنك الكيانات التالية،ونمو وتنوع العمليات التي يضطلع بها

) قائد المجموعة(البنك :  وهم أربع اإلسالمي للتنميةأعضاء مجموعة البنك -1
المية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار والمؤسسة اإلس

                                                 
��ا6% ا� ��*=  �[�� ��� �k/ ��X3 ا� ، -  1 �� ا�!ول ا$�#��= وا�)�!,�ت ا���)�J+�= ا�)�� د*� ا�)���= � =���(+� ����"= ا�J�} ا$�#�

  .5- 4ص ) . 2006- 1427(�?.� ا3RS0- ا����A�12�� Q ا����Wd ا3RS0- ، ��ة�X_ 3.�م ����2ى ا�?�B اQ�@�� -3RS0 ا . ا�� ���= ا$�#��=
  . R7 ��X3 725ح ��X3 ا��Mوي ، V��S Q��3، ص-  2

3 -Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development, Op.cit.  p 3.  
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 ي إليها فف، وأضيوائتمان الصادرات، والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
   . المؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة2006سنة

الصناديق المتخصصة، وتشمل محفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية،  -2
ثمار، صندوق استثمار ممتلكات األوقاف، والهيئة العالمية صندوق حصص االست

 .، صندوق الوقفللوقف

المركز و  األساسية،ة لتنمية البنيصندوق البنك اإلسالمي المؤسسات التابعة، وهي -3
الدولي للزراعة الملحية، ومشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من لحوم 

 . الهدي واألضاحي الذي يديره البنك

 إطار مجموعة يسيأتي في المطلب الموالي التعريف بهذه المؤسسات وبمهامها فو
  .البنك

  

  تطور التوجهات االستراتيجية لمجموعة البنك: ثانيا
 درج البنك منذ إنشائه على وضع االستراتيجيات والخطط متوسطة المدى لتعزيز      

، الجتماعي لشعوب تلك الدول الدول األعضاء من أجل تحقيق التنمية والرفاه اأنشطته في
الخطة االستراتيجية لمجموعة " ما سماه ) م2004-ه1425( وضع البنك في عام كولذل

 لمواجهة التحديات الجديدة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أفراد "البنك اإلسالمي للتنمية
عدة  واألمثل للمسالالمجموعة وتعزيز التنسيق بين أعضائها من أجل تحقيق األثر األفض

  .التنموية في الدول األعضاء
 ورسالته ه     وفي هذه الخطة عمد البنك إلى وضع الصياغة المناسبة التي تبرز رؤيت

وقيمه األساسية وأهدافه االستراتيجية، والمجاالت ذات األولوية في عمله على المدى 
  .1المتوسط

رؤية البنك "    وقد أشرف البنك على االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لتبني 
 وهي عبارة عن خطة استراتيجية طويلة المدى حشد لها مجموعة متميزة "هـ1440للعام

  .2من رجال الفكر والسياسة واالقتصاد لتحديد التحديات التي ستواجه األمة اإلسالمية
  
  

                                                 
  .215 ص 04  ا�1U ا���VX ر&% -  1

2 - Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development ,Op.cit,   p 2.  
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 أعضاء مجموعة البنك والمؤسسات التابعة له: المطلب الثاني

  مي للتنميةمجموعة البنك اإلسال: الفرع األول 
 تتكون مجموعة البنك من عدد من المؤسسات لكل منها مهام خاصة وأحكام محددة       

 وإن كانت تجمعهم رؤية ورسالة واحدة، فمجموعة البنك تقوم ،تحكم عملياتها وأنشطتها
من خالل هذه المؤسسات بعدد من األنشطة تشمل تمويل المشروعات وتمويل التجارة 

ت وتنمية القطاع الخاص والبحوث والتدريب وغير ذلك من األنشطة، وتأمين االستثمارا
  :والمؤسسات التي تشكل مجموعة البنك هي

  المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب: والأ
وكُلف بمهمة إجراء البحوث وتقديم ) م1981-هـ1401(      تأسس المعهد في سنة 

ويقدم .  والتمويل اإلسالميةالتدريب وخدمات المعلومات في مجال األعمال المصرفية
وكذلك ". جائزة البنك اإلسالمي للتنمية"هـ جائزة دولية باسم 1408المعهد ابتداء من سنة

يقيم المعهد العديد من الندوات والمؤتمرات ويصدر المجالت والدراسات عن االقتصاد 
ة، وقد نظم  التنمية المستدامتاإلسالمي واألعمال المصرفية والمالية اإلسالمية ومجاال

 دورة تدريبية، وبلغ 255 بين ملتقى وندوة و177هـ 1426 و1404المعهد بين سنتي 
 258هـ أكثر من 1426العدد اإلجمالي للمطبوعات التي أصدرها المعهد حتى نهاية عام 

  .1مطبوعا
   المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات: ثانيا

، وتهدف إلى توسعة نطاق )م1994-هـ1415(سنة أنشئت هذه المؤسسة في      
المعامالت التجارية، وتدفق االستثمارات بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر 

 استخدام أدوات متوافقة مع الشريعة إلتمان الصادرات عاإلسالمي، وذلك بتوفير وتشجي
ح به ورأس مال المؤسسة المصر. وتأمين االستثمار وتخفيف المخاطر السياسية

  .2)م د أمريكي150(مليون دينار إسالمي 100هو
  المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص :ثالثا

 وتتمثل أهدافها األساسية في توفير عدد كبير من) م1999-ه1420(تأسست في عام

                                                 
1- -Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development,Op.cit,   p 5 

2  - ، A��2��� -3RS0ا z2= ا�����ا�) =�!] ��  .14، ص ) 2005-1426( ،واa! و:#:�ن *��� 
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المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، والتوسع في الوصـول إلـى أسـواق              
  .الخ..المية، وتشجيع رجال األعمال في الدول األعضاءرؤوس األموال اإلس

 بليون 1: (    وللمؤسسة كيان مستقل داخل مجموعة البنك برأس مال مصرح به قدره
التمويل :  المؤسسة لعمالئها مجموعة عريضة من المنتجات المالية مثلوتقدم) دوالر

: ي تستخدمها المؤسسةالمباشر وإدارة األصول والخدمات االستشارية، ومن الصيغ الت
 .1الخ..المساهمة في رأس المال والبيع ألجل واإلجارة واالستصناع

  
 المؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة الدولية: رابعا

، وستكون مسؤولة عن )م2006-ه1427(    تَقَرر إنشاء هذه المؤسسة الجديدة خالل سنة
  . 2 باليين دوالر3:به قدره عمليات تمويل التجارة لمجموعة البنك برأس مال مصرح 

  

  الصناديق المتخصصة التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية : الفرع الثاني
  : التاليةالمؤسساتوتشمل              

   محفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية: أوال

بالمشاركة ) م1987-ه1407( وهو عبارة عن صندوق ائتماني أنشأه البنك في سنة     
مؤسسات مالية أخرى، وتتولى المحفظة تعبئة السيولة المتوافرة لدى المؤسسات مع 

المالية اإلسالمية وتوجيهها لتشجيع التجارة والتنمية في الدول األعضاء، ويدير البنك 
 المؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة الدولية ستحول سالمحفظة بصفته مضاربا، وبتأسي

  .3ة الجديدةموارد هذه المحفظة إلى الهيئ

  
  صندوق البنك اإلسالمي للتنمية لحصص االستثمار: ثانيا      

ويقوم البنك من خالله بتشجيع االستثمارات ) م1989-ه1410( تأسس الصندوق في عام
األجنبية المباشرة في الدول األعضاء، والغرض األساسي من إنشائه هو تعبئة الموارد للبنك ومنح 

ية متوافقة مع الشريعة، والصندوق مقيد في بورصة البحرين مما رفع المستثمرين فرصا استثمار

                                                 
�� ، ص-  1?U Q15- 14 ا����.  

2 --Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development ,Op.cit,  p14 
3 -Ibid, p,6-7. 
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 له بتداول وحداته دونما حاجة إلى االلتجاء إلى البنك إلعادة شراء هذه حمركز السيولة لديه، وسم
  .1الوحدات

  صندوق االستثمار في ممتلكات األوقاف : ثالثا 

قوم بتنمية الممتلكـات العقاريـة      وي) م2001-ه1421( ُأنشيء هذا الصندوق في سنة           
  .2لألوقاف واالستثمار فيها، ويديره البنك بصفته مضاربا

    الهيئة العالمية للوقف:    رابعا
      تأسست الهيئة بالتعاون مع هيئات الوقف والمنظمات غير الحكومية والمحسنين مـن    

 والتنسيق بين أنشطتها    توثيق العالقات بين هيئات األوقاف    : القطاع الخاص، ومن أهدافها     
وتقديم الخبرة في المجاالت ذات الصلة، و المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر والتنمية              

..) البرامج التعليمية والصحية، المنح الدراسـية     ( البشرية من خالل األنشطة ذات الصلة       
  .3ومساعدة الدول األعضاء على تطبيق تشريع موحد في مجال األوقاف

  وق الوقفصند: خامسا
عرف هذا الصندوق سابقا بصندوق الحساب الخاص، أو حساب المساعدة الخاص     

، ويهدف إلى مساعدة الدول األعضاء األقل نموا )م1979-ه1399(الذي تأسس في سنة
والمجتمعات اإلسالمية في الدول غير األعضاء عن طريق تمويل برنامج المعونة الخاصة 

ح البحوث والمساعدة الفنية، وكذا تمويل أنشطة المعهد وبرامج المنح الدراسية ومن
  :اإلسالمي للبحوث والتدريب، ومصادر إيرادات الصندوق هي

  .  العائد من النقد وما يعادله من الودائع الثابتة لدى البنوك التقليدية-1
  . األرباح من االستثمارات التي يديرها-2
  .ر صافي الدخل من ودائع صندوق حصص االستثما-3
  . االستثمار في المرابحة والصناديق األخرى-4

 وتستخدم موارد الصندوق من أجل دعم مختلف أنشطته وبرامج المعونة الخاصة ويتم 
م وصل حجم 2006-ه1426جل التمويل في شكل منح غير مستردة، ومع نهاية سنة

تراكمي ، وقد بلغ المجموع ال) بليون دوالر1.3( مليون دينار903.5صندوق الوقف إلى

                                                 
�ن ��A3�G -/ �3 ا��V��S Q��3 ، A��2 ، ص -  1uRuو �Iوا ، A��2��� -3RS0ا z216 ا��.  
�� ، ص -  2?U Q17 ا���� .  
3  - Qص  ا����، ��?U18.  
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 مليون دوالر لحساب 597.3ه ما مقداره1426ه و1399للتمويالت في إطار الصندوق بين
  .1عملية وبرنامج1126

  

  المؤسسات التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية : الفرع الثالث
 :2وتتمثل في المؤسسات التالية    

  صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية  : أوال
 على تنمية البنية األساسية في      هويركز عمليات ) م2001-ه1422(ندوق عام       أنشئ الص 

الدول األعضاء، ويعمل على اإلسهام في مشروعات البنية األساسـية والـصناعات ذات             
  . الصلة بالبنية األساسية ويشجع على استخدام التمويل اإلسالمي في مثل هذه المشروعات

  
  ية المركز الدولي للزراعة الملح: ثانيا

وهو مركز دولي للبحوث التطبيقية والتنمية غير       ) م1999-ه1420(    تأسس المركز عام  
ربحي يتخصص في تطوير الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة المتأثرة بالملوحة في             

  .الدول األعضاء، ومقر المركز بإمارة دبي
  

  األضاحي مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من الهدي و: ثالثا
   ويهدف إلى االستفادة من األعداد الهائلة من رؤوس األنعام التي تذبح كـل سـنة فـي                 
موسم الحج، وإيصالها إلى المحتاجين في مختلف البلدان اإلسالمية، وقد بدأ هذا المشروع             

  ).م1983-ه1403(في سنة
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1-  -Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development, Op.cit ,   p7-8. 
2 - Islamic Development Bank,  Islamic Development BankGroup in brief.(1427-2006) ,p 10-12.      
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  نك وأنشطته التمويلية التنمويةالهيكل المالي للب: المطلب الثالث
 تطور رأس مال البنك ونشاطه التمويلي:الفرع األول

  تطور رأس مال وموارد البنك:    أوال
شهد رأس مال البنك تطورا ملحوظا، وهذا دليـل علـى           :   تطور رأس مال البنك    -1

لتمويـل  تنامي أنشطة البنك وتعاون الدول األعضاء من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة ل           
 بليـون   03( بليون دينـار إسـالمي       02التنموي، فقد تطور رأس المال المصرح به من       

، كذلك  ) بليون دوالر  22،56( بليون دينار    15 ، إلى    1)م1975-ه1395(في سنة   ) دوالر
 نفس  ي بليون دينار ف   08 بليون دينار إلى أكثر من     0،75ارتفع رأس المال المكتتب به من     

 بليـون   5،4( بليون دينار    2،7هـ  1426 المدفوع في نهاية عام    الفترة، وبلغ رأس المال   
  :، والشكل الموالي يوضح التطور في رأس المال المكتتب به والمدفوع)دوالر

  
  رأس مال البنك تطور )  05(شكل رقم 

 
 
  

  
  

  

  
  

  

  .IDB, thirty-tow years in the service of development. P11       :المصدر

د الرأس مالية العادية للبنك من المبالغ المتأتية من الدول األعضاء وتتألف الموار
 بليون دينار 4،6وقد بلغت ). أي رأس المال المدفوع واحتياطاته وأرباحه المستبقاة(

 .2) بليون دوالر أمريكي6،4( هـ 1426إسالمي  في عام 

  : تعبئة الموارد-2  

                                                 
1  -  A+�@^ا� A2��ق ا���X ا���A7 ) ا�.��+A(ا��A2 ا�����z2��� A ه- ا�.I ات�Iة 3* و�Iدل و�OWو z2��� A����Xة ا��I�، وا��+�2ر ا3RS0- ه� ا�

 .��2Mوق ا�2.� ا��و�-
  

2  -Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development ,Op.cit  , p11. 

                   �� ���Bع     راس ا���ل ا��� راس ا���ل ا���/

��+R3  
��U�Uا��  

A�3RS0ا 
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 دعم موارده العادية عن طريق تعبئة ى من خالل مؤسساته المختلفة عل البنك     يعمل
األموال من خالل برامج وأدوات تمويلية متنوعة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
وقد دفع الطلب المتزايد للتمويل التنموي من قبل الدول األعضاء البنك ألن يوجه قدراً 

اآلن البرامج كبيراً من مجهوداته لتطوير هذه األدوات، وتشمل األدوات المستعملة 
  :1والصناديق اآلتية

   .برنامج ودائع االستثمار -
  .محفظة البنوك اإلسالمية -

 .صندوق حصص االستثمار -

 .صندوق البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل البنية األساس -

 .برنامج تمويل الصادرات -

 .صندوق االستثمار في ممتلكات الوقف -

   .إصدار الصكوك -
   التمويلي التنموي للبنك   طاتطور النش: ثانيا

  المتاحة لديهبتوجيه أنشطته واستغالل الموارد البنك كمؤسسة مالية تنموية     يقوم
دعم التنمية : للقيام بوظائفه وتحقيق أهدافه المنصوص عليها سابقا والتي منها 

لدول االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية في ا
 اإلستراتيجية، خطتهويهتم البنك بصفة خاصة، كما رأينا سالفاً في  األعضاء، غير

باإلنسان باعتبار أنه المستهدف والمستفيد من التنمية، ولذلك فإن التنمية البشرية تمثل 
 ذلك في اهتمامه بمحاربة الفقر وبتمويل التعليم بكل ويتجلىمحوراً أساسياً لنشاط البنك 

سائر المرافق األساسية التي  والطرقلصحة والتدريب وتوفير مياه الشرب ومراحله وا
 ويمارس البنك هذا النشاط التمويلي عبر ثالثة محاور ،تُحسن من مستوى حياة اإلنسان

   :رئيسه هي
   .وتشمل تمويل المشروعات والمساعدة الفنية العمليات العادية  -1
  . عمليات تمويل التجارة -2

 .       الخاصةة المساعدوقف، أ عمليات صندوق الو -3

                                                 
  .�k/ ��X3 ��� ��]�9 ا� ، V��S Q��3 ، ص  -  1
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وعرف حجم تمويل البنك تطورا مستمرا حيث بلغ المجموع التراكمي الصافي   
 بليون 41.374هـ، 1426للتمويالت التي اعتمدتها جميـع نوافذ البنك حتى نهاية 

 بليون دوالر لتمويل 16.361: دوالر، وقد توزع هذا التمويل التراكمي كما يلي
 بليون دوالر 24.4 و من حجم التمويالت،%39 بنسبةمساعدة الفنيةالمشروعات وال

  مليون دوالر للمعونة الخاصة597، و%59.5 بنسبة لعمليات تمويل التجارة
 حجم العمليات التي مولتها مجموعة البنك  عدد و ويوضح الجدول التالي ،1%1.5بنسبة

) م1976(هـ 1396ي العام اإلسالمي للتنمية منذ بدء نشاط أعمال البنك التمويلية ف
  ).م2006(هـ 1426وحتى العام 

  
  موجز عمليات تمويل مجموعة البنك ):03(جدول رقم              

  )2006جانفي-1976)(ه1396-1426                    (
  المبالغ المعتمدة 

  ماليين الدينارات العدد

 اإلسالمية

 ماليين الدوالرات

 12.599.05 9.381.42 1746 وارد العادية تمويل المشروعات من الم-1

 626.83 435.31 18 التمويل من الصكوك:منها

 197.41 150.85 525 مساعدة فنية: منها

 3.762.23 2.667.85 297  تمويل المشاريع من الصناديق والكيانات التابعة-2

 16.361.28 12.049.27 2043 )2+1( تمويل المشاريع اإلجمالي لمجموعة البنك -3

 24.416.14 18.377.83 1811 عمليات تمويل التجارة-4

 597.33 472.28 1126  عمليات المساعدة الخاصة-5

 41.374.75 30.899.38 4980 التمويل اإلجمالي لمجموعة البنك

  
  .Islamic Development Bank, thirty –tow years in the service of development, p.14:   المصدر

 

 لنفس الفترة  لعمليات مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةلنظر إلى التوزيع القطاعيوبا   
من إجمالي التمويل للمرافق العامة في مجاالت مد % 26تم تخصيص السابقة نجد أنه قد 

 الصرف الصحي، شبكات المياه، والطاقة الكهربائية، ومد أنابيب نقل الغاز، وشبكات
 وتشمل هذه المشروعات ،من إجمالي التمويل% 22.7 واستفاد القطاع االجتماعي من

، والمؤسسات مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي ومراكز التدريب المهني
                                                 

1- Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development ,Op.cit,   p13.  
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لبناء من التمويل % 18.4 في حين بلغت حصة قطاع النقل والمواصالت .الصحية
 ما لزراعةقطاع االطرق والموانيء والسكك الحديدية وشبكات االتصاالت، وكان نصيب 

شمل مشاريع الري وإصالح األراضي ي  وذلكمن إجمالي تمويل البنك% 8.9نسبته
 من التمويل %13.8، وكان نصيب الصناعة والتعدينوإنشاء نقاط المياه وحفر اآلبار

  .1 إلى الخدمات المالية%10.2وذهب باقي التمويل وهو
 

 
 

FEO�Hا���   :)06 ( ر F,���  �ر,� ا��J��q ا���)�!ة ���+��ت 
�1426 -  1396("��� ا��B�*�ت (   
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  تقدير مستوى إنجازات البنك اإلسالمي للتنمية: الفرع الثاني
  إنجازات البنك اإلسالمي للتنمية: أوال

-      إضافة إلى جهود البنك المنصبة على تمويل عملية التنمية في البلدان اإلسالمية 
 فإنه -2 المالية للتنمية االقتصاديةتبالمتطلباعلى الرغم من تواضع موارده المالية مقارنة 

يمكن أن نسجل له العديد من اإلنجازات و المبادرات الهامة التي قام بها خالل مسيرته 
  :من أجل تحقيق أهدافه والتي يمكن استعراضها على النحو التالي

ن   في تصنيف االئتمان طويل األجل وقصير األجل مت حصل البنك على أعلى الدرجا-1
م ثم أصبح يتم تأكيده 2002 وكان هذا التصنيف عامStandard and Poor’sوكالة التصنيف 

                                                 
1 --Ibid, p,14. 

�ث وا���ر+�،-  2X��� -3RS0ا �^Oا��،A��2��� -3RS0ا z2ري  ا���دي وا�)��) Hون ا(�(ت ا�)���� �� W,دي وا�����إ*!اد ا�7= �+��ن ا�� 
��� ا$�#��وا����� "�W ا�!ول ا7yا�� =�?�� ��  . .38ص) م1998 –
 j*)1419�ء 
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سنويا، ويرجع الفضل في ذلك إلى ميزانية البنك القوية وجودة أصوله، ومكّن هذا 
 .1التصنيف البنك من دخول أسواق رأس المال الدولية لتعبئة الموارد منها

بنك تنمية متعدد "الدولية البنك اإلسالمي للتنمية م صنف بنك التسويات 2004 في سنة-2
 وكان ذلك في إطار اتفاق بازل الجديد الخاص برؤوس "األطراف خال من المخاطر

  .2األموال
  : 3 عمل البنك على تشجيع المؤسسات والصناعة المالية اإلسالمية، ويتجلى ذلك في-3
دام صيغ تمويل متعددة  عمل البنك على استخد تطوير صيغ تمويل جديدة، فق- أ 

ومتوافقة مع الشريعة، وكذلك قام بتطوير بعض البرامج من أجل تعبئة المزيد من 
  :                    الموارد، والشكل الموالي يوضح هذه الصيغ والبرامج وتاريخ البدء باستخدامها

  
� ا�J�} ا$�#�� �+)���= ) 04( ر�H 6!ول� F,��(ا� vو"�ا� q�Q 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  .11، ص. ���= ��V6ة *W ����*= ا�J�} ا$�#�� �+)���= ا�J�} ا$�#�� �+)���=، :المصدر         

 المشاركة في رؤوس أموال البنوك اإلسالمية، فقد أصبح للبنك حصص في رؤوس -  ب
  . بنكا ومؤسسة مالية إسالمية29أموال 

                                                 
1 - Islamic Development Bank,  Islamic development bank group in brief,Op.cit, p16  

�ن ��A3�G -/ �3 ا��V��S Q��3 ، A��2 ، ص-  2uRuو �Iوا ، A��2��� -3RS0ا z212   ا��-  
3 - Islamic Development Bank , thirty –tow years in the service of development ,Op.cit,   p29-31. 
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لبنية األساسية للصناعة المالية  يعرف بمؤسسات اح ساعد البنك في تأسيس ما أصب-  ج
اإلسالمية من أجل تعزيز مستوى الشفافية والحصافة، ومعايير الضبط المؤسسي، وإدارة 

  :المخاطر، ومن هذه المؤسسات 
     )1991-1411البحرين( هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، -

  ).2002-1423ماليزيا( المجلس اإلسالمي للخدمات المالية -
  ).2001-1422البحرين( الجمعية العامة للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية -
  ).2002-1423البحرين( الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف -
  ).2002-1423البحرين( مركز إدارة السيولة -
  ).2001-1421البحرين( السوق المالية اإلسالمية الدولية -
  ).2004-1425دبي(ولي للتوفيق والتحكيم التجاري  المركز اإلسالمي الد-
  

 مساعدة الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي في المسائل المتعلقة بمنظمة -4
 برنامجا مكثفا للمساعدة الفنية يمكن تلك 1997التجارة العالمية، فقد وضع البنك في سنة

ة بأنشطة منظمة التجارة العالمية الدول من الرفع من مواردها المؤسسية والبشرية المتعلق
  .                                                             1لتعزيز قدراتها التفاوضية

  

الشراكة االقتصادية للتنمية " دعم البنك مبادرة االتحاد اإلفريقي التي أطلق عليها-5
  -1424(سنة  "ن واجادوجوبإعال"، وقد جاء هذا الدعم فيما عرف ) النيباد("اإلفريقية

 بليون دوالر أمريكي خالل 02، وقد تعهدت مجموعة البنك بدفع مبلغ قدره )2002
  . 2السنوات الخمس التالية الستثمارها في القطاعات الرئيسية بالدول اإلفريقية األقل نموا

     
ض بنوك  قام البنك بالعديد من ترتيبات التمويل المشترك لعدد من المشاريع مع بع-6

التنمية المتعددة األطراف والمنظمات األخرى مثل البنك الدولي وبنك التنمية اآلسيوي 
دولة 12عملية في15ه شارك البنك في تمويل1426مالخ، وخالل عا..وبتك التنمية اإلفريقي

 البنك فيها بـ مبليون دوالر أسه1.688باالشتراك مع مؤسسات أخرى بقيمة إجمالية تقدر
  .                                                               3%22نسبةد أي ب/م368

                                                 
�ن ��A3�G -/ �3 ا��V��S Q��3 ، A��2 ، ص -  1uRuو �Iوا ، A��2��� -3RS0ا z233ا��.  
�� ،ص -  2?U Q26ا����.  

3  - Islamic Development Bank,  Islamic development bank group in brief,Op.cit, p17. 
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 أسهم البنك في العديد من عمليات تمويل االحتياجات الطارئة للدول األعضاء في -7
د أمريكي كمساعدة /م500اعتمد البنك مبلغ: حاالت الكوارث الطبيعية فعلى سبيل المثال

تحالف منظمة المؤتمر "رثة التسونامي، وساهم في برنامج عاجلة للبلدان المتضررة من كا
، واعتمد أيضا برنامج مساعدة "اإلسالمي من أجل مساعدة األطفال ضحايا التسونامي

د أمريكي إلعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال /م501.6لحكومة الباكستان بمبلغ
                                .                        08/10/20051:الذي ضربها في 

 العلوم م اهتم البنك بتنمية الموارد البشرية لألمة من خالل تشجيعه على استخدا-8
والتكنولوجيا من أجل تحقيق التقدم االقتصادي، ولذلك وضع عددا من البرامج في هذا 

ا، وقام منذ سنة المجال تشمل تقديم المساعدة للعلماء والمنح الدراسية لطلبة الدراسات العلي
ألف دوالر تمنح 100ه بتخصيص جائزة باسم البنك في العلوم والتكنولوجيا قيمتها1423

  . 2لثالث مؤسسات كل عام، إلى غير ذلك من البرامج والمبادرات
                             

  بعض االنتقادات الموجهة للبنك : ثانيا
ك خاصة فيما يتعلق بمدى انسجام عملياته مع  هناك عدد من االنتقادات التي وجهت للبن

  :الضوابط الشرعية، ومن أهمها نذكر
 على هيئة رقابة شرعية للتأكد بصورة دائمة من توافق عملياته مع ر البنك ال يتوف-1

الشريعة اإلسالمية، وإنما يلتمس التوجيه من مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر 
 لجانا مؤقتة من علماء الشريعة لدراسة -حيثما دعت الحاجة-ا اإلسالمي، ويشكل أيض

  .                                                 3 بالشريعة واإلفتاء فيهاةالقضايا المتصل
ولكن مثل هده اإلجراءات ال تغني عن ضرورة وجود لجنة للرقابة الشرعية على 

 حيث توافقها مع أحكام الشريعة، فوجود مستوى البنك تفحص وتراقب جميع عملياته من
مثل هذه اللجان يعد من لوازم العمل المصرفي اإلسالمي، ولعل تأسيس البنك لهيئة 

    .4هـ خطوة في الطريق الصحيح1422خاصة به في سنة" استشارية"شرعية 

    

                                                 
1  --Ibid, p,18. 

�ن ��A3�G -/ �3 ا��V��S Q��3 ، A��2 ، ص-  2uRuو �Iوا ، A��2��� -3RS0ا z240 ا��.  
3 -AX?7 ،A��2��� -3RS0ا z2ا�� Q&�3   "A���mوا A��Smا "www.isdb.org/arabic_docs/isdb_home/q_ans2.htm #   

2�ي -  4�  .233هـ ، ص1426 ا��z2 اA��2��� -3RS0 ، ا��.�+�ا�
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 قيام البنك باستثمار بعض أرصدته التي ال يحتاج إليها بالتوظيف قصير األجل لدى-2
مؤسسات مالية تقليدية تعمل في األسواق المالية الدولية وفي الدول األعضاء وحصوله 

 ؛ثم 1على فوائد ربوية كانت تشكل نسبة كبيرة من إيراداته في السنوات األولى لتأسيسه
من مجموع اإليرادات في %5و%4انخفضت هذه النسبة في السنوات األخيرة حتى بلغت

 ، ولعل المبرر األساسي الذي دعا البنك إلى سلوك 2يبهـ على الترت1424و1423سنتي
هذا المسلك المناقض لطبيعته ومبادئه؛ هو قلة المنافذ االستثمارية المتوافقة مع الشريعة 
خالل السنوات األولى لتأسيسه، ومع ازدهار المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية 

 النسبة األكبر من فوائضه في وانتشارها في العالم أصبح من الممكن للبنك توظيف
     .استثمارات متفقة مع الصيغ االستثمارية اإلسالمية

  
 ، اإلسالمية األعضاء الدولفي القروض للمؤسسات والمشاريع اإلنتاجية يقدم البنك -3

وخاصة مشاريع البنية األساسية التي تتطلب موارد كبيرة وليس لها مردود اقتصادي 
ابل ذلك رسم خدمة لتغطية التكاليف الفعلية التي يتحملها مباشر وسريع، ويتقاضى مق

، وقد بحث مجمع الفقه اإلسالمي التابع 3بسبب القرض وتكون مساوية لهذه التكاليف
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي هذا الموضوع بناء على طلب من البنك، وقرر لذلك اعتماد 

            :                   المباديء التالية في هذا الموضوع
 

   . أخذ أجور عن خدمات القروضجواز -   أ
  .أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية -  ب
   .4 زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة ألنها من الربا المحرم شرعاكل -  ج

                                    
سوم نسبة     ولكن اإلشكال المطروح هنا هو في أسلوب التنفيذ فالبنك يجعل هذه الر

مئوية تتكرر كل عام مما يجعلها أقرب إلى الفوائد الربوية من كونها مجرد رسم خدمة 

                                                 
1  -*3 A+�2�3@���A ا��.�ر+� ا�،A��2��� -3RS0ا z21  ا��Kص. 7ا�، V��S Q��3 ، وي�Mا� ��X3 حR7 ��X3 *� R.U706.  
2�ي -  2�  .290- 288هـ ،ص1424 ا��z2 اA��2��� -3RS0،ا��.�+� ا�
3  -AX?7 ،A��2��� -3RS0ا z2ا�� Q&�3  "A���mوا A��Smا."  
��رات ا��z2 اQ�@3  A��2��� -3RS0 ا�?.� ا3RS0- ا��- 4?�Sا K�� A���0وة ا�U ، -و�www.fiqhacademy.org.sa/ndwat/4.htm.  
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، ولذلك يؤكد بعض 1مقابل التكاليف الفعلية التي تَحملها البنك في سبيل توفير هذه الخدمة
  :               الباحثين على وجوب وجود شرطين لصحة أخذ األجر على القرض وهما

  .أن تؤخذ النفقة على القرض مرة واحدة وال تتكرر -       
 أن يكون المبلغ المأخوذ موحدا عن القرض، أي ال يكون نسبة مئوية من مبلغ -       

 . 2القرض وحسب مدته، فهذا من ربا النسيئة المحرم
 

فهي تزيد ) %2.5(    ومن جانب آخر الحظ البعض بأن قيمة هذه الرسوم مبالغ فيها
لمصروفات اإلدارية التي تحصل عليها مؤسسات التمويل غير اإلسالمية حيث كثيرا عن ا

      .3%0.75  و%0.5ال تتجاوز تلك المصروفات في البعض منها
 

                                                 
  .R7 ��X3 689 -690ح ��X3 ا��Mوي ، V��S Q��3 ، ص-  1
  .299، ص)2002- 1422(دار ا��B% ا���L: دV]3. ا�x!��ت ا�� ���= و��tH ا���,�= ا$�#��= ��>� �Rء ا��+* ز���ي ، -  2
  - ، ���Xاد ��� ا���ر ��� ا�@w�� =,�"ا�� =���+p.ا�F,!J ا$�#�� �+&�ا�! ا�� �S -2� :A���Oا� Ak^2379- 378ص) 1990(دار ا�.  
  
�ر ��� ا�@�اد ��� ا�V��S Q��3 ،���X، ص-  3w�� 379.  
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  املبحث الثاين

  عمليات التمويل باالستصناع يف البنك اإلسالمي للتنمية

  
ارية التي سنستعرض في هذا المبحث أهم السياسات واإلجراءات التنظيمية واإلد   

 في دحددها البنك لتنظيم عمليات تمويل المشاريع عن طريق صيغة االستصناع، وسنعتم
توضيح ذلك على بعض الوثائق الصادرة عن البنك، وعلى ماهو منشور على موقعه 

، وفي هذا الصدد سيتم تناول هذه القضايا  1اإللكتروني من معلومات في هذا الموضوع
  : في المطلبين التاليين
  .أهداف ومجاالت التمويل باالستصناع وأحكامه وشروطه بالبنك:    المطلب األول
  .دورة المشاريع التي يمولها البنك عن طريق االستصناع:    المطلب الثاني

  

  أهداف ومجاالت التمويل باالستصناع وأحكامه  :المطلب األول
                      وشروطه بالبنك اإلسالمي للتنمية

                        
   مفهوم وأهداف ومجاالت االستصناع عند البنك اإلسالمي :الفرع األول

                                          للتنمية
  مفهوم وأهداف االستصناع عند البنك اإلسالمي للتنمية:أوال

 : مفهوم االستصناع عند البنك اإلسالمي للتنمية-1

  :ستصناع بعدة تعاريف متقاربة منها    عرفت وثائق البنك اال
أن يقوم بتوفير السلع موضوع ) البائع(    أنّه عقد للتصنيع أو اإلنشاء يلتزم فيه الصانع 

للمشتري وفقا للمواصفات المحددة المتفق عليها بعد أن يتم تصنيعها ) المستصنَع(التصنيع 
زام بالتصنيع يمكن أن يقع على أو إنشائها في الوقت المحدد، وبثمن متفق عليه، وهذا االلت

                                                 
1 - http://www.isdb.org/english_docs/idb_home/MFIstMod_Home.htm ,(12-01-2007). 
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أي مرحلة من مراحل إنتاج السلعة من التصنيع أو البناء أو التركيب أو التعبئة أو 
  .التغليف

    وهذا التعريف كما هو واضح ال يختلف عما هو وارد في الكتابات الفقهية 
  .واالقتصادية التي تناولت موضوع االستصناع

 في طال يشتر:"ليه الفقهاء قديما وحديثا من أنه    ويتبنى البنك أيضا ما نص ع
؛ فيمكن أن يكون هذا )البائع(االستصناع أن يكون العمل منجزا من قبل الملتزم بالتصنيع 

وهذا )". مقاول من الباطن(العمل كله أو بعضه مقدما من غيره تحت إشرافه ومسؤوليته 
نعا يتعهد بموجب هذه الصيغة ما يمكن البنك من الدخول في عقد االستصناع بوصفه صا

بتصنيع معدات بعينها، أو إنشاء أية سلع أخرى وفقا للمواصفات التي يطلبها المستفيد 
  .1وبيعها إليه بسعر يتم سداده في فترة يتم االتفاق عليها

     ويضيف البنك بعدا آخر لالستصناع عندما ذكر أنه يمكن توظيفه كأسلوب لتمويل 
، وهذا نوع من التطوير والتجديد لعقد Pre-Shipment Financing)(الصادرات 

  .االستصناع وتوظيفه في تمويل التجارة بين الدول اإلسالمية
  

 :  أهداف البنك من التمويل باالستصناع-2

  :     يؤكد البنك على هدفين أساسيين في هذا المجال
 خاصة فيما يتعلق  تطوير وترقية القدرات الصناعية واإلنشائية في الدول األعضاء،-أ

بتصنيع أصول إنتاجية على هيئة سلع رأسمالية، وكذلك إنجاز مشاريع البنية األساسية 
  .إلخ...كالطرقات وخطوط السكك الحديدية والمدارس والجسور

    وكما هو معلوم فإن تمويل المشروعات بصيغه المختلفة يؤدي دورا هاما في بناء 
دول األعضاء، باإلضافة إلى توسيع القدرات الموجودة القدرات اإلنتاجية الجديدة في ال

، ولذلك فإن صيغة االستصناع يمكن أن تلعب 2حاليا أو تحديثها أو توسيعها و تحديثها معا
  .دورا أساسيا في هذا المجال، وهذا ما بيناه في مواضع سابقة من هذا البحث

و خاصة في مجال تصدير الذي يطبقه البنك، ) EFS( تفعيل برنامج تمويل الصادرات-ب
السلع الرأسمالية، فهذا األسلوب يمكن المصدرين من تغطية سائر التكاليف المتعلقة بإنتاج 
السلعة المراد تصديرها، والبنك بصفته ممول برنامج الصادرات يهدف إلى تشجيع 

                                                 
1  -  �1Uي:  ا�2�  .244ص.1421ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�
2  -A��2��� -3RS0ا z2ا��    Iص�، وا،V��S Q��3 ،A��2ا�� A3�G -/ �3�� ن�uRu22 و.  
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الصادرات من الدول األعضاء من خالل توفير التمويل طويل و متوسط و قصير األجل 
درات الموجهة إلى الدول األعضاء أوغير األعضاء على حد سواء، ويشترك في هذا للصا

في ) بمختلف الصيغ( دولة من الدول األعضاء وبلغ مجموع المبالغ المعتمدة26البرنامج 
 بليون دوالر 1,3) (مليون دينار إسالمي945,9(ه إلى 1426إطار هذا البرنامج في نهاية 

  .1مصدرا من الدول األعضاء19لفائدة  عمليات 203والذي يمثل ) أ
 

  مجاالت التمويل باالستصناع لدى البنك اإلسالمي للتنمية: ثانيا
     يوظف البنك االستصناع كصيغة تمويل متوسط وطويل األجل لتلبية االحتياجات 
التمويلية لقطاعات التصنيع والبناء وكذا التوريد لمختلف األصول والسلع المحددة 

المباني والمنشآت الصناعية : وهذا يشمل تشكيلة واسعة من المنتجات مثلالصفات، 
والمعدات واآلالت المختلفة وناقالت النفط والقاطرات وإنجاز شبكات نقل وتوزيع المياه 
والغاز ومرافق االتصاالت وكذلك محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها وتوزيعها 

 باألصول فمن خالل االستصناع أن يمول ما يعرالخ، ولذلك فقد أصبح بإمكان البنك ....
  ...كالغاز والكهرباء) Intangible Assets(غير المادية 

    وكذلك يمكن بهذه الصيغة تمويل رأس المال العامل فتحدد مدة التمويل باالستصناع 
 مع الصيغ األخرى ربالمدة الالزمة لتصنيع السلع المتعاقد عليها، وهذه الميزة ال تتوف

  .إلجارة والبيع ألجلكا
    وبالنسبة لتوزيع التمويل باالستصناع حسب القطاعات االقتصادية، فإن هذه التمويالت 

  :قد اتجهت بصورة أساسية إلى القطاعات التالية
  .مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي: قطاع المرافق العامة -1
 .مثل شبكات الطرق والسكك الحديدية: قطاع النقل -2

 .ويشمل مرافق التعليم والصحة:جتماعيالقطاع اال -3

 .مثل السدود وشبكات الري: القطاع الزراعي -4

 وسيأتي مزيد من التفصيل لهذا الموضوع في المبحث القادم؛ عندما نقوم بدراسة وتحليل 
  .  األرقام والبيانات المتعلقة بالتوزيع القطاعي للتمويل باالستصناع

                                                 
1- -Islamic Development Bank, Thirty –Tow Years in the Service of Development, Op.cit. p22. 
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ن البنك يوظف االستصناع على أوسع نطاق  ومن خالل المعطيات السابقة نالحظ أ
  .ممكن، وهو بذلك يستغل هذه الميزة التمويلية لالستصناع بأسلوب جيد وفعال

  
  شروط وأحكام التمويل باالستصناع بالبنك اإلسالمي للتنمية :الفرع الثاني

  
  أحكام التمويل باالستصناع والمراجعات الدورية لها بالبنك:أوال

راجعات دورية لشروط وأحكام صيغ التمويل الذي يقدمه، بناء على     يقوم البنك بم
 االقتصاديةمشاورات مع الدول األعضاء، وتكيفا مع التغيرات والتطورات في الساحة 

ه قصد خفض تكلفة التمويل على 1426العالمية، وآخر هذه المراجعات كانت في سنة 
 أحكام التمويل باالستصناع على تالمستفيدين من الدول األعضاء، وفي هذا اإلطار أصبح

  :1النحو التالي
  
  : األحكام المتعلقة بحجم وفترة التمويل باالستصناع-1 

 سنة، تشمل فترة إعداد 20عاما إلى حد أقصى قدره 15 رفعت فترة التمويل من -أ
ز مماثلة للفترة التي يحتاج إليها لتصنيع السلع المتعاقد عليها أو توريدها، على أال تتجاو

  . سنوات5هذه الفترة 
 80 مليون دينار إسالمي إلى 35 رفع سقف التمويل الحالي للمشروع الواحد من -ب

  ).دوالر/م114(مليون دينار 
  : األحكام المتعلقة بهامش التمويل باالستصناع والشركات المنفذة للمشاريع-2
فيد اختيار ، وللمست%5,1 إلى%6 هامش الربح السنوي الحالي منض تَقرر خف- أ  

 .معدل عائد عائم

تطرح بعض اإلشكاالت من الناحية ) متغير(       ومسألة تطبيق هامش ربح عائم 
الشرعية وذلك أنه إذا كان الربح جزء من ثمن السلعة يمثل مبلغا مقطوعا يدفع منجما أو 

فإنه  إذا كان هذا الهامش يتغير بين الحين واآلخر، ادفعة واحدة فال حرج في ذلك، أم

                                                 
2�ي-  1�2�ي . 168، ص1426 ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا��  .244، ص1421وا�1U أ+�k ا��.�+� ا�
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يؤدي إلى تغير مبلغ القسط مع مرور الزمن، وهذا يدخل في عقد البيع غررا فاحشا مفسدا 
  .1للعقد من الناحية الشرعية

 ن إن انتقاء الشركات المنفذة للمشاريع وكذا الهيئات االستشارية يكون بصورة أولية م-  ب
  .بين مِؤسسات الدول األعضاء، وعن طريق مناقصات دولية

اجب الصانع أو المقاول أن يسلم السلع المتعاقد عليها في اآلجال المتفق عليها،  من و-  ج
وفي حالة تخلفه عن ذلك يكون عرضة للوقوع تحت طائلة الشرط الجزائي المنصوص 

  .عليه في العقد، إال إذا كان هذا التأخير لظروف قاهرة
دد مقدما أو مؤجال ودفعة  أن ثمن السلعة المتعاقد عليها بصيغة االستصناع يمكن أن يس-د

  .  واحدة أو مقسطة خالل مدة اإلنجاز أو التصنيع
  
  شروط التمويل باالستصناع:ثانيا  

؛ والتي توجب عليه أن يراعي في قيامه 2     تطبيقا لقواعد البنك الخاصة بالتمويل
بعملياته الحصول على ضمانات تحفظ له مصالحه، وتؤكد من مصداقية المتعاقد معهم 

  :درتهم على الوفاء بالتزاماتهم، فإن شروط التمويل باالستصناع تشمل النقاط التاليةوق
 من واجب الصانع أو المقاول تقديم خطاب ضمان صادر عن بنك مقبول لدى -1    

البنك اإلسالمي للتنمية، لضمان قيامه بتنفيذ العمل وفق المواصفات المنصوص عليها في 
  .العقد
بتقديم ضمانات للبنك بشأن تسديد التزاماته ) المشتري(يد من التمويل يلتزم المستف-2    

المالية في أوقاتها المحددة، وتتنوع الضمانات المقبولة لدى البنك من الضمانات الحكومية 
  .إلخ....إلى الضمانات البنكية

  .أثناء اإلنجاز لفائدة البنك)المشروع( يلتزم الصانع بتأمين األصل -3    
وم المستفيد بالتشاور مع البنك وبالنيابة عنه بالتعاقد مع استشاري لمتابعة تنفيذ  يق-4    

  .العمل، وتُدرج نفقات هذا التعاقد ضمن التمويل الممنوح من قبل البنك لهذا المشروع

                                                 
�ر /- &�7�O3 �+�kة /- ا�2.�د وا��2�ك وا����ه�A . *�ض �E�� e�J#ت ا�J��ك ا$�#��= و��)�a�ت ���ا6>)>�ي،  ��X3 ��- ا�.�-  -  1]23

  .258/- ا�[�آ�ت ، V��S Q��3 ، ص
  .11، ص16ا��z2 اA��2��� -3RS0 ، اA�&�?W ا��\V��S Q��3 ،b�S، ا���دة -  2
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 تُحدد وتُذكر قيمة التمويل للمشروع في العقد بالدينار اإلسالمي، وتسدد النفقات -5    
ي آجالها المحدد بأي عملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك، ويحق للمستفيد المالية للبنك ف

  .أن يقوم بالتسديد المسبق لهذه المستحقات قبل حلول أجلها
     وتحديد قيمة التمويالت بالدينار اإلسالمي هو ضمانة للبنك ليحمي نفسه من النتائج 

ت الدول األعضاء، أو عمالت التي تترتب على تغيير قيمة العمالت سواء كانت عمال
  .الدول األجنبية التي يتم بها التعامل عادة باعتبارها عمالت حرة قابلة للتحويل

  

  دورة المشاريع التي يمولها البنك عن طريق االستصناع : المطلب الثاني

  
 من الصيغ بدورة حياة ه      يمر كل مشروع يموله البنك عن طريق االستصناع، أو غير

تبدأ من مرحلة تحديد الحاجات واألولويات، وانتهاء بإكمال العمل النهائي في نموذجية 
المشروع وتقييم نتائجه، وللبنك دور في كل هذه المراحل يؤديه عن طريق مجمع إدارات 
العمليات القطرية، مع إشراك اإلدارة القانونية واإلدارة المالية وإدارة تخطيط ودعم 

يات، وأحيانا بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية للبنك والممثلين العمليات ومكتب تقييم العمل
  .   الميدانيين

     وسيكون  الحديث مقتصرا على استعراض مجمل للمراحل التي يمر بها المشروع، 
كما هو مبين  في وثائق البنك؛ من غير أن نبدي أي نوع من المالحظات عليها من حيث 

.                     لزمنية، وذلك لغياب المعطيات التي تمكننا من ذلكالكفاءة اإلجرائية والمرحلية وا
ويمكن توضيح هذه المراحل التي يمر بها المشروع الذي يموله البنك عن طريق 

  :1االستصناع من خالل الفرعين التاليين
  
 

  
   المشروع قبل الموافقة النهائية عليه دورة:الفرع األول

  :لتالية   وتتمثل في المراحل ا   

                                                 
1  -z2��� -�Sا�� Q&�:     ا�1U ا��

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://0cf1b5119d1cf84f8f1a07622f9ae3e6,  
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  مرحلة التعرف على المشروع  : أوال  
   هذه أول مرحلة في دورة المشروع، وهذا التعرف يمكن أن يتحقق من خالل عدة    

الحكومات والمكاتب اإلقليمية للبنك، أو باالتصال بالمؤسسات التمويلية : مصادر مثل
  . األمم المتحدة، وحتى من القطاع الخاصتالتنموية أو وكاال

رط البنك ليوافق على تمويل مشروع ما أن يحظى بموافقة رسمية من حكومة البلد ويشت
بعض الحكومات اتفقت مع البنك على عدم اشتراط موافقتها على مشاريع القطاع (المعني
  .مع ضرورة تقديم دراسة جدوى أولية للمشروع) الخاص

شاط البنك الخاص     وبعد التعرف واإلطالع على المشروع يتم إدراجه في برنامج ن
بالبلد المعني الذي يقَر لثالث سنوات قادمة، والذي يشكل قاعدة عمل البنك للعمليات 

  .المستقبلية بالنسبة لذلك البلد
   مرحلة اإلعداد : ثانيا  

، للوصول إلى تصور عملي )المنفذ/المستفيد(  وهذه المرحلة تتم بالتعاون بين البنك و   
 الجوانب واألبعاد الفنية والمالية واالقتصادية واالجتماعية كامل للمشروع يشمل جميع

  .والبيئية، ويتحقق ذلك بإعداد دراسة جدوى تفصيلية للمشروع
   مرحلة التقييم األولي والمفاوضات :  ثالثا

بعد اكتمال مرحلة اإلعداد يقوم البنك بتقييم شامل للمشروع، فتقوم لجان من الخبراء      
  :تفيد بفحص ودراسة عدد من القضايا ذات الصلة بالمشروع مثلبالتشاور مع المس

  . المخطط المالي للمشروع-1   
  . نسبة مساهمة البنك في التمويل-2   
  . أحكام وشروط التمويل المقدم من البنك-3   
  . أسلوب تنفيذ المشروع-4   
  .بيئية للمشروع تحليل األبعاد القانونية واالقتصادية والفنية واالجتماعية وال-5   

وفي نهاية عملية التقييم والمفاوضات يتم التوقيع على محضر اتفاق يجسد التفاهمات التي 
  .توصل إليها الطرفان
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  دورة المشروع بعد الموافقة عليه  :الفرع الثاني
  :   وتشتمل على المراحل التالية

   والتوقيع  النهائيةمرحلة الموافقة: أوال    
لتقييم تقريرها ومقترحاتها إلى رئيس البنك الذي يحيل ذلك إلى مجلس  تقدم لجنة ا    

المديرين التنفيذيين إلقرار المشروع، وبعد الحصول على الموافقة النهائية من المستفيد 
على شروط وأحكام التمويل الخاصة بالبنك، عندها يتم التوقيع على اتفاقية التمويل بين 

  .البنك والمستفيد
   رحلة التنفيذ واإلشرافم :    ثانيا

    هذه هي أهم مرحلة في حياة أي مشروع؛ خاصة ما تعلق منها بالتنفيذ الفعلي 
للمشروع، وخاللها يحرص البنك على متابعة االلتزام باحترام اإلجراءات المتفق عليها مع 

  .المستفيد فيما يتعلق بتنفيذ المشروع وتوريد السلع والخدمات
إجراءات وتدابير دقيقة تحكم مسائل توريد السلع والخدمات الالزمة       وقد وضع البنك 

، وهذه )الخ...ت، االستشاراتالمناقصات، تنفيذ األشغال، الضمانا(لتنفيذ المشاريع
الخطوط اإلرشادية للحصول على السلع والخدمات :"اإلجراءات يضعها البنك تحت عنوان

كل جزء أساسيا من أي اتفاقية مشروع تش ، وهي"للتنمية الممولة من البنك اإلسالمي
يعقدها البنك، وهذا الجانب له أهمية خاصة بالنسبة التفاقية التمويل باالستصناع؛ فالبنك 

  .بوصفه صانعا سيعهد بتنفيذ المشروع لمقاولين وموردين فرعيين
    

   مرحلة تقييم نتائج المشروع بعد اكتماله :ثالثا   

 البنك بتقييم نتائج المشروع وحرصا على موضوعية بعد اكتمال المشروع يقوم     
مكتبا لتقييم العمليات وهو هيئة ) م1990/ه1411(ونزاهة هذا التقييم أسس البنك في سنة

مستقلة عن إدارات العمليات تتبع رئيس البنك مباشرة، ويقوم هذا المكتب بإعداد تقرير 
ت بعد اكتماله، وفي هذا التقرير  سنوا5 إلى 2مستقل لتقييم المشروع في أجل يتراوح من 

يتم تقييم أداء ونتائج هذا المشروع المحققة فعال ومقارنتها بما كان متوقعا من نتائج في 
عملية التقييم األولي له، واستخالص الدروس من النجاحات واإلخفاقات التي تؤدي إلى 

  .  تحسين األنشطة التمويلية للبنك وتطوير نوعية وأثر عمليات البنك
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  املبحث الثالث                                

  تطبيقات االستصناع يف عمليات البنك اإلسالمي للتنمية

  
    سيكون محور هذا المبحث دراسة بعض الجوانب التطبيقية في عمليات التمويل  

  :باالستصناع في البنك اإلسالمي للتنمية من خالل المطلبين التاليين
  .ور التمويل باالستصناع في البنك ومصادره المؤسسيةتط:     المطلب األول
  .دراسة وتحليل أشكال وصيغ وقطاعات التمويل باالستصناع:     المطلب الثاني

                                   
   باالستصناع في البنك ومصادره المؤسسيةلتطور التموي: المطلب األول 

  - نظرة إجمالية-مليات البنكتطبيقات االستصناع في ع:   الفرع األول
  تطور التمويل باالستصناع في عمليات البنك اإلسالمي للتنمية :أوال  

     ابتدأ البنك اإلسالمي للتنمية توظيف االستصناع ضمن صيغه التمويلية منذ شهر 
، وقد قام البنك منذ استحداثه لهذه الصيغة إلى غاية 1)م1996مارس(هـ 1416شوال 

عمليات، وعلى أساس 104بتوظيفها في تمويل ) 2006-01-30(هـ 1426نهاية سنة 
 ، ومن خالل 2)يمليون دوالر أمريك2510) (مليون دينار إسالمي1824(تراكمي بمبلغ 

اإلحصائيات والبيانات المتوفرة لدينا سنلقي نظرة إجمالية على توظيف البنك لصيغة 
  .االستصناع، وأهمية ذلك مقارنة بقية الصيغ

نستعرض عدد العمليات وحجم التمويل باستخدام ) 05( خالل الجدول رقم    ومن
االستصناع، ونسبة هذا التمويل مقارنة بالحجم اإلجمالي لتمويل المشروعات في البنك 
اإلسالمي للتنمية منذ البدء الفعلي بتوظيف االستصناع في عمليات البنك إلى غاية 

  ).م2006(ه1426
 من الدقة تم الرجوع إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن     ومن أجل تحري أكبر قدر

- 1423- 1422-1421(مع مقارنته بالتقارير السابقة وخاصة لسنوات ) هـ1426(البنك 

                                                 
2�ي-  1�174
 ص1421ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�.  
2�ي...........................-  2�27
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للوصول إلى هذه المعطيات والبيانات التي تمدنا بنظرة إجمالية عن ) هـ1424-1425
  .عمليات التمويل باالستصناع في البنك اإلسالمي للتنمية

  )05(مجدول رق
  )ه1426-1417(عمليات تمويل المشاريع باالستصناع في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

A2�  المجموع  1426  1425  1424  1423  1422  1421  1420  1419  1418  1417  ا�

  104  11  16  21  07  14  18  12  2  2  01  عدد العمليات

مليون ( المبلغ
  248.31  180.71  18.99  18.50  07.62  )دينارإسالمي

70.43  
147.02  364.03  334.71  

276.0

2  
1824.24  

إجمالي تمويل 
المشروعات بكل 

  الصيغ
350.89  406.74  515.50  715.50  710.50  890.36  1021.35  1092.37  1400.88  

1538.7

2  
8613.1  

نسبة التمويل 
  21.17  18.00  24.07  33.32  14.39  30.37  34.94  25.25  3.68  4.64  02.17  باالستصناع

  

  )هـ1426-1425- 1424-1423-1422- 1421(البنك اإلسالمي للتنمية،التقارير السنوية:المصدر
  

  
  تطور عملية التمويل باالستصناع في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) 07(شكل رقم 

   )هـ1417-1426 (
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  المالحظات المتعلقة بتطور التمويل باالستصناع: ثانيا
  :ية التي نخرج بها من هذه البيانات      المالحظات األساس

 أنه بعد بداية محتشمة أصبح االستصناع أحد الصيغ األساسية لتمويل المشاريع في -1
البنك، ويتجلى ذلك بالمقارنة مع بقية الصيغ من حيث حجم التمويل المعتمد بكل منها من 

  ).2006.01.30) (هـ1426(بدء البنك لنشاطه إلى غاية 
، ثم القروض %30.2ألساس فقد احتلت اإلجارة المرتبة األولى بـ     وعلى هذا ا

، وتأتي بعد ذلك %15,4، والبيع ألجل بـ%15,5، ثم االستصناع بـ%22,7بـ
  1.%7,9 ، وبقية الصيغ بـ%7,3المساهمة في رأس المال بـ

  
 )ه1426-1396(توزيع حجم التمويل حسب الصيغ): 08(شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن أن توظيف االستصناع في عمليات البنك بصورة فعلية لم يمض عليه  على الرغم م-2
أكثر من عشر سنوات، إال أنه احتل هذه المرتبة المتقدمة من حيث حجم ونسبة التعامل 
به، وإذا أحصينا نسبة التعامل باالستصناع من الحجم الكلي لتمويل المشاريع ابتداء من 

  ،2%21   إلى%15النسبة ترتفع منفإن هذه ) ه1417(تاريخ توظيفه الفعلي 
وهذا كله يدلل على األهمية الكبرى التي يحتلها االستصناع كصيغة من الصيغ المعتمدة 

  .لتمويل المشاريع في البنك اإلسالمي للتنمية

                                                 
1 - Islamic Development Bank,  Islamic development bank group in brief,Op.cit. p13. 

  ) .05( ا�1U ا�@�ول ر&% -  2

ا,+����ع

$�, -
ا�.

ـ�ل  ا��3�ه�� �� راس ا��

4

� ا��"5

ا,��رة

ا�"�وض

30.2 % 

7.9% 

7.3 % 

15.4 % 

15.5 % 

22.7 % 
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 كان حديثنا السابق عن حجم ونسبة التمويل باالستصناع فيما يتعلق بتمويل المشاريع -3
المساعدة الفنية وعمليات تمويل : البنك التي تشمل أيضاالتي تشكل قسما من عمليات

  .التجارة وعمليات المساعدة الخاصة
    وعلى هذا األساس إذا أحصينا نسبة توزيع التمويل حسب الصيغ لمجموع العمليات، 
فإن المرابحة تحتل المرتبة األولى بين صيغ التمويل المعتمدة لدى البنك، بحكم أن هذه 

،وعمليات تمويل التجارة 1داة األساسية التي يستخدمها البنك لتمويل التجارةالصيغة هي األ
  من مجموع عمليات البنك %59ما نسبته) ه1426إلى نهاية(تشكل بمجموعها التراكمي 

  .2اإلسالمي للتنمية من حيث القيمة المالية لهذه العمليات
الصافية لمجموعة البنك هـ كانت االعتمادات 1425   وعلى سبيل المثال بالنسبة لسنة

  :3اإلسالمي للتنمية وفق صيغ التمويل تشكل النسب التالي
   %10,66: االستصناع- %15,07: اإلجارة- %55,70:    المرابحة
  %03,39: البيع ألجل- %03,99: المساهمة في رأس المال- %06,81:    القروض

   .%04,3:    الصيغ األخرى
 ضمن عمليات (EFS)اع في برنامج تمويل الصادرات يذكر البنك أنه يوظف االستصن-4

تمويل التجارة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، ولكن ال نجد في تقارير البنك عن هذا 
البرنامج، إشارة إلى صيغ التمويل المستخدمة في ذلك، فهو يصنف العمليات تحت عنوان 

ستخدمة في هذه العملية ، دون أي إشارة إلى صيغة التمويل الم"برنامج تمويل الصادرات"
أو تلك، وهذا األمر يجعلنا ال نتناول هذا الجانب في تحليلنا لعمليات التمويل باالستصناع 

  .في البنك اإلسالمي للتنمية
  
  
  
  
  

                                                 
2�ي:  ا���S K�� �1U ا���cل-  1�  .28 ص1426ا��.�+� ا�

2 -IDB, IDB Group in brief, Op.cit. p13. 
2�ي-  3�  .183 ص1426 ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�
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المجموعة المؤسسية للتمويل باالستصناع وطبيعته بالبنك : الفرع الثاني
  اإلسالمي للتنمية

تطور عمليات التمويل باالستصناع في مجموعة     بعد إطالعنا بصورة إجمالية على 
البنك اإلسالمي للتنمية، سنحاول في هذا الفرع القيام بدراسة تحليلية لجانب من تلك 
العمليات من أجل الوصول إلى تقييم شامل لتجربة البنك في توظيف االستصناع، وستكون 

-1425-1424(ية هذه الدراسة منصبة على العمليات المعتمدة خالل السنوات المال
، وهذه الدراسة )م2006جانفي30إلى 2003مارس( والتي تغطي الفترة من)هـ1426

يمكن أن تقدم لنا تصورا واضحا عن التمويل باالستصناع في مجموعة البنك بمختلف 
  .المؤسسات والصناديق التابعة لها

  عمليات التمويل باالستصناع في مجموعة البنك : أوال
ستصناع في البنك اإلسالمي للتنمية، والمؤسسات والصناديق      توظَف صيغة اال

المشكلة لمجموعته من أجل تمويل المشاريع، ويتفاوت حجم هذا التوظيف من مؤسسة إلى 
  :أخرى كما يوضحه الجدول الموالي 

  )06(جدول رقم
  ) هـ1426-1425-1424(عمليات التمويل باالستصناع في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

  )المبالغ بماليين الدوالرات(
  

  1424  1425  1426  

ا��@��ع ا��B-   المبلغ  العدد
�+�  �����Oت ا���

    المجموع  المبلغ  العدد  المجموع  المبلغ  العدد
  

  2607.48  409.83  11  3389.52  487.65  16  2521.87  486.02  18  )ا�J�}(ا���ارد ا��أ�����= ا����= 

ا���y�= ا$�#��= �)���= ا��B�ع 
  ا�x�ص

01  01.87  46.53  0  ....  73.69  0  ...  175.65  

� ��)+E�ت ا7وH�ف�  Q  01  03.10  76.58  0  ...  41.77  0  ...  63.88�!وق ا(�)�1�ر 

  Q  01  07  207.26  0  ...  238.85  0  ...  147.89�!وق a � ا(�)�1�ر

  3809.0  409.83  11  4574.64  487.65  16  3257.32  497.99  21  ا�����ع

 عملية استصناع ممولة من موارده العادية، ولكـن يبـدو أن إحـدى هـذه                19هـ  1424مد البنك في سنة   اعت: مالحظة
عمليـات  03عملية وهو الذي يظهر في التقارير الموالية لتلك السنة، ويضاف إلـى ذلـك  18العمليات قد ألغيت فبقي العدد    

 . عملية21ممولة من الصناديق والمؤسسات األخرى فيصبح العدد

  
  .183هـ، ص1426البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي: لمصدر ا    
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  :على ضوء هذه البيانات يمكن أن نشير إلى القضايا التالية 
 هناك عدد من الكيانات األخرى التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لم تذكر في -1

تصناع خالل الفترة الجدول السابق، وذلك إما لعدم اعتمادها لعمليات وفق صيغة االس
  .1محفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية: الزمنية المدروسة ومثال ذلك

وإما أنها تعتمد بصورة أساسية على صيغ تمويلية محددة ليس منها االستصناع، ومن 
  .2صندوق البنية األساسية الذي يعتمد أساسا على المساهمة في رأس المال: ذلك

  
 حجم التمويل باالستصناع في المؤسسات والصناديق التابعة  ما يظهر من ضآلة-2

  :لمجموعة البنك يمكن تفسيره على النحو التالي 
 حداثة عهد بعض تلك المؤسسات حيث لم يمض على تأسيسها إال سنوات قليلة وهذا - أ

ما يمنع من تكوين صورة واضحة عن سياساتها وأنشطتها، وهذا ما ينطبق على 
، وصندوق )2000بدأت نشاطها سنة(مية لتنمية القطاع الخاص المؤسسة اإلسال

  ).2001بدأ نشاطه سنة(االستثمار في ممتلكات األوقاف 
 الصناديق التابعة للمجموعة هي صناديق استثمارية، يشارك فيها عدد كبير من -ب

 المؤسسات المالية المختلفة، وهذا ما يجعل أنشطة هذه الصناديق تتجه إلى االستثمارات
التي توفر أفضل العوائد الممكنة مع حد أقصى من األمان، لتوزيع أرباح كافية على 

  .3 كانت أغلب استثماراتها وفق صيغ اإلجارة والمرابحة والبيع ألجلكالمساهمين، لذل
 أنشطة أهم صندوقين في المجموعة من حيث طول مدة النشاط وحجم االستثمار     -ج

ة وصندوق حصص االستثمار، تتمثل أساسا في مجال محفظة البنوك اإلسالمي: وهما
  .4التجارة، وهذا ما جعلها توظف ما يتناسب من الصيغ مع هذا المجال

 كان يمكن للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص أن تلعب دورا في توظيف     -د
ها، صيغة االستصناع في عملياتها، ولكن حال دون ذلك ما ذكرناه سابقا من حداثة عهد

ويمكن أن يكون ضعف القطاع الخاص في عدد كبير من البلدان اإلسالمية، وخاصة في 
 عائقا أساسيا أخر منع -  كالصناعة مثال-المجاالت التي يمكن توظيف االستصناع فيها

  .من التوسع في توظيف هذه الصيغة
                                                 

2�ي-  1�247
، ص1424 ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�.  
��،ص ا�-  2?U Q���250 -251 .ي�2�169
، ص1426وا�1U أ+�k ا��.�+� ا�.  
3  -A��2ا�� A3�G -/ �3�� ن�uRuو �Iوا ،A��2��� -3RS0ا z2ص .  ا�� V��S Q��315-16.  
4  -V���  . ا����Q ا�
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  طبيعة التمويل بصيغة االستصناع في مجموعة البنك:ثانيا
 لتمويل - بصورة أساسية-لبنك اإلسالمي للتنمية صيغة االستصناع     توظف مجموعة ا

المشاريع، ولذلك ستقوم بمالحظة حجم تمويل المشاريع بهذه الصيغة مقارنة ببقية الصيغ، 
وسنشير أوال إلى البيانات المتعلقة بتمويل المشاريع في المجموعة خالل الفترة المدروسة، 

ناع في الفترة نفسها للوصول إلى المالحظات والنتائج وبعد ذلك إلى حجم التمويل باالستص
  .المناسبة مقارنة بالصيغ األخرى

  )07( جدول رقم 
  ) هـ1426- 1424(تمويل المشاريع في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 

  1424  1425  1426  

  العدد  
ماليين 
الدنانير 
  اإلسالمية

ماليين 
  العدد  الدوالرات

ماليين 
الدنانير 

  ميةاإلسال

ماليين 
  العدد  الدوالرات

ماليين 
الدنانير 
  اإلسالمية

ماليين 
  الدوالرات

تمويل المشاريع من الموارد 
  1463.54  1000.88  130  1503.93  1051.98  152  1105.22  804.5  119  العادية

  125.00  87.74  01  285.29  192.32  08  146.73  103.33  08  التمويل من الصكوك

  12.05  08.22  48  19.63  13.58  55  11.24  08.13  25  المساعدة الفنية

تمويل المشاريع من الصناديق 
  776.76  537.07  57  522.62  438.9  43  433.09  287.87  39  والمؤسسات التابعة

تمويل المشاريع اإلجمالي 
  2240.30  1538.95  187  2026.55  1400.88  195  1538.30  1092.37  158  لمجموعة البنك

عة التمويل اإلجمالي لمجمو
  3987.07  2738.25  316  4856.65  3306.46  400  3402.57  2396.66  319  )التجارة+المشاريع(البنك

  .86هـ ، ص1426البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي :                 المصدر
  

    في هذا الجدول عرض لجهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية خالل الفترة المدروسة 
+ الموارد العادية(ويل المشاريع التنموية، من مختلف المصادر المتاحة في مجال تم

ومن المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، ومقارنة ذلك بالتمويل اإلجمالي ) الصكوك
للمجموعة الذي يشمل إضافة إلى تمويل المشاريع عمليات تمويل التجارة، وفي الجدول 

 المشاريع مع بيان حجم التمويل بالنسبة استعراض لصيغ تمويل تلك) 08رقم (الموالي 
  .  لكل صيغة
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  )08( جدول رقم 
  ) هـ1426-1424(تمويل المشاريع في مجموعة البنك حسب صيغ التمويل 

  هـ1426  هـ1425  هـ1424  

  العدد  
ماليين 
الدنانير 
  اإلسالمية

ماليين 
  الدوالرات

  العدد
ماليين 
الدنانير 
  اإلسالمية

ين مالي
  الدوالرات

  العدد
ماليين 
الدنانير 
  اإلسالمية

ماليين 
  الدوالرات

النسبة 
  المتوسطة

  % 31.12  732.11  509.80  26  689.50  464.89  37  407.14  280.46  34  اإلجارة

  % 24.17  409.83  276.02  11  487.65  334.71  16  497.99  364.03  21  االستصناع

  % 17.45  329.87  223.55  47  330.79  250.25  47  313.36  230.01  52  القروض

  % 7.34  158.59  107.80  08  155.41  106.75  12  114.36  81.52  11  البيع ألجل

المساهمة في 
  % 9.17  299.12  206.90  26  183.74  123.84  15  61.23  39.26  05  رأس المال

  % 9.98  298.74  206.66  21  159.85  106.85  13  133  88.97  10  أخرى

المساعدة 
 % 0.74  12.05  08.22  48  19.63  13.58  55  11.24  08.13  25  الفنية

إجمالي تمويل 
  158  المشروعات

1092.3

7  
1538.3

0  
195  1400.88  

2026.5

5  
187  

1538.9

5  
2240.3

0  100   % 

  .27هـ ، ص1426البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي:المصدر             
  
  )09(شكل رقم 

  ) هـ1426-1424(توزيع حجم تمويل المشاريع حسب الصيغ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :      من البيانات والمعطيات السابقة يمكن الوقوف عند القضايا التالية

ا,+����ع ; %24

أ:�ى; %10

%7 ;-
ا�.

ا��3�ه��; %9

ا�"�وض; %17,45

ا���رة; %31

%1 ;�
ا��3���ة ا�>�
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 شهدت السنوات الثالث المدروسة تناميا متزايدا لحجم تمويل المشاريع، وعرفت سنة -1
هـ تحوال استراتيجيا في أنشطة مجموعة البنك إذ ألول مرة منذ سنوات طويلة 1426

العتمادات اإلجمالية السنوية للمجموعة؛ والموجهة نحو المساعدة التنموية تجاوزت ا
 وعمليات %56اعتمادات عمليات تمويل التجارة، إذ بلغ تمويل المشروعات ما نسبته 

  .1 من التمويل اإلجمالي للمجموعة%44التجارة 
تراتيجية      وهذا التطور والنمو الكبير للمشاريع التنموية يتأسس على الخطة اإلس

هـ ، وخطة العمليات الخمسية للفترة 1424لمجموعة البنك التي اعتمدت في نهاية سنة
  ) . هـ1426-1430(

  :2   فقد تم في الخطة اإلستراتيجية تحديد ستة مجاالت لألولويات، وتتمثل في
  .      التنمية البشرية-          أ 
                                                        .                           التنمية الزراعية-ب
  . تنمية البنية األساسية-ج
  . تنمية التجارة البينية للدول األعضاء-          د
  . تنمية القطاع الخاص-          ه 
   المجاالت المصرفية واالقتصادية والماليةي البحوث والتطوير ف-          و

  .مية              اإلسال
  وجاء في خطة العمليات الخمسية التركيز على تحقيق مجموعة من األهداف 

  :3اإلستراتيجية منها
 تحقيق أثر تنموي أعلى، وذلك بأن تستهدف المساعدات التنموية التخفيف من وطأة - 

  .الفقر وتحقيق النمو االقتصادي
  . مؤسسات التمويل التنموي الشراكات اإلستراتيجية، وذلك بتحقيق التآزر والتكامل بين- 
بتسريع التدابير لتسريع عملية تنفيذ المشروعات المعتمدة، ورفع :  تحسين دخل البنك- 

  .معدل أحجام المشروعات، وعملية اإلعداد لها
  . بناء القدرات واالرتقاء بالكفاءة المهنية- 

  . للمشاريع التنمويةففي هذا اإلطار يمكن تفسير هذه الزيادة والنمو في حجم ونسبة التمويل

                                                 
2�ي-  1�  .89 ص1426 ا��z2 اA��2��� -3RS0،ا��.�+�ا�
2�ي...........................-  2�  .35 ص1424، ا��.�+� ا�
2�ي...........................-  3�  .153 ص1425، ا��.�+�ا�
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 عرفنا سابقا أن التمويل بصيغة االستصناع،  مصدره األساسي هو المـوارد العاديـة               -2

للبنك، بينما مصادر التمويل األخرى يكاد يكون إسهامها في عمليات االستصناع معدوما،            
 :ويمكن توضيح ذلك بالجدول التالي

   
   ) 09(جدول رقم 

  ) هـ1426-1424(د العادية التمويل باالستصناع من الموار
  )بماليين الدوالرات(

  

  1424  1425  1426  
  409.83  487.65  486.02  التمويل باالستصناع

  1463.54  1503.93  1105.22  تمويل المشاريع من الموارد العادية

 % 28  % 32.42  % 43.97  نسبة التمويل باالستصناع

  2240.30  2026.55   1538.30  تمويل المشاريع اإلجمالي

  % 18.29  % 24.07  % 33.352  نسبة التمويل باالستصناع

  .86 و27هـ ، ص1426البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي :المصدر
  

     من هذه البيانات نالحظ أن البنك يخصص جزء كبير من موارده العادية لعمليات 
  :التمويل باالستصناع وهذا يشير إلى

ي تحتلها هذه الصيغة في سياسات وعمليات تمويل التنمية لدى  األهمية الكبيرة الت-     أ
  .البنك

 ثبات االعتماد على هذه الصيغة في عمليات تمويل المشاريع خالل هذه السنوات -     ب
  .الثالث على الرغم من االنخفاض المالحظ في نسبة التمويل بها

ستصناع مقارنة  ما يالحظ من انخفاض وتناقص تدريجي في نسبة التمويل باال-3
  :بالتمويل اإلجمالي للمشاريع خالل السنوات الثالث المدروسة يمكن تفسيره بما يلي

 الزيادة الكبيرة في دور الصناديق والمؤسسات التابعة للمجموعة وإسهامها في -   أ
، وقد رأينا أن هذه )07أنظر الجدول رقم (عمليات التنمية خالل السنوات األخيرة 

  .توظف صيغة االستصناع بصورة كبيرة ألسباب ذكرناها سابقاالمؤسسات لم 
 قيام البنك بتعبئة الموارد من السوق المالية من خالل إصداره للصكوك ابتداء من -  ب
ه، وتتجه موارد هذه الصكوك بصورة أفضلية إلى عمليات التمويل باإلجارة؛ 1424سنة 
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تفادت من التمويل من موارد الصكوك مما رفع من حجم ونسبة التمويل بهذه الصيغة إذ اس
  .1إضافة إلى الموارد العادية

 زيادة استخدام البنك لصيغة اإلجارة في التمويل، لتكون األصول المؤجرة أساسا -  ج
  . 2إلصدار الصكوك لتعبئة الموارد من األسواق المالية

التنمية، وهذا  زيادة اهتمام البنك بتوظيف صيغة المساهمة في رأس المال في مشاريع - د
  .3خاصة من خالل صندوق البنية األساسية

   كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض نسبة التمويل باالستصناع في عمليات مجموعة 
  البنك

  
   دراسة وتحليل أشكال وأساليب وقطاعات التمويل باالستصناع:المطلب الثاني

  )م2005-2003)(هـ1426- 1424(                خالل الفترة 
 مـشروعا ممـوال بـصيغة    49    قامت مجموعة البنك خالل الفترة المدروسة باعتماد        

  : في الجدول التاليناالستصناع على النحو المبي
  
  المشاريع الممولة باالستصناع حسب القطاعات وطريقة التمويل) 10(     جدول رقم  

  تمويل    العدد  
  مشترك

  بصيغ تمويل 
   متعددة

  المرافق 
  العامة

  اع القط
  االجتماعي

  الصناعة  الزراعة  النقل

1424    22     19      10   05   07  07    02    01  
1425    16    16      06   05   03  06    02    00  
1426    11    11      03   06   02  03    00    00  
  01    04    16  12   16   19      46    49    المجموع

  

  114ص1426وما بعدها ،184ص 1425 ،اوما بعده186ص 1424ارير السنوية، التقالبنك اإلسالمي للتنمية،:المصدر

   
  : سنقوم بدراسة هذه المشاريع من خالل الفرعين التاليين 

  . أشكال وصيغ وحجم التمويل باالستصناع الذي يقدمه البنك اإلسالمي للتنمية-    
  . للتنمية القطاعات االقتصادية الممولة باالستصناع في البنك اإلسالمي-    

                                                 
2�ي-  1�152
، ص1424 ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�.  
2�ي-  2�168
، ص1426 ا��z2 اA��2��� -3RS0 ،ا��.�+� ا�.  
3  -��?U Qا���� .  
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   وحجم التمويل باالستصناع الذي يقدمه البنك أساليبأشكال و :الفرع األول

  أشكال وأساليب التمويل باالستصناع بالبنك اإلسالمي للتنمية:  أوال
   من خالل البيانات السابقة نالحظ أن البنك يستخدم االستصناع في تمويـل المـشاريع              

  : التالييننكليالتنموية، من خالل األسلوبين أو الش
  : اعتماد أسلوب التمويل المشترك-1 

يعتمد البنك بصورة مطلقة في المشاريع الممولة باالستصناع على التمويل المشترك      
بمساهمة مؤسسات التمويل الدولية أو الوطنية، أو بمساهمة حكومات الدول المستفيدة، 

من المشروع؛ وهذا ما تجسد في وفي مرات أخرى كانت المساهمة من السكان المستفيدين 
  . بعض المشاريع الزراعية

     والوثائق والمعطيات التي بين أيدينا ال توضح كيفية استخدام هذا التمويل المشترك، 
وخاصة في ظل اختالف طبيعة التمويل الممنوح من البنك اإلسالمي عن التمويل المقدم 

 .من مؤسسات التمويل التقليدية

  
  :غ تمويل مختلفة في المشروع الواحد استخدام صي-2

 من المشاريع السابقة صيغ تمويل متعددة، وعلى وجه الدقة %39  استخدم البنك في 
فإن البنك مول كل مشروع منها بصيغتين واحدة منها االستصناع، والثانية تنوعت بين 

  .القروض والبيع ألجل
ويل مشروع واحد مطبق كثيرا في      وهذا األسلوب في استخدام صيغ تمويل متعددة لتم

عمليات البنك، وذلك لتلبية االحتياجات التمويلية المتنوعة والمتعددة للمشاريع، فطبيعة 
المشروع هي التي تحدد الصيغة أو الصيغ المناسبة لتمويله، وهذا يعود بنا إلى ما ذكرناه 

أدواته التمويلية تنوع وتعدد صيغه و: سابقا في خصائص التمويل اإلسالمي والتي منها
  .لتناسب مختلف احتياجات المشاريع

    وبسبب وجود أكثر من صيغة تمويلية في المشروع الواحد اختلفت األرقام المتعلقة 
بمساهمة البنك في المشاريع التي ذكرت سابقا عن تلك المتعلقة بعمليات التمويل 

التي وظّف (ه 1426ع سنةباالستصناع، فعلى سبيل المثال كانت مساهمة البنك في مشاري



 177 

، بينما كان حجم التمويل باالستصناع في 1 مليون دوالر434تقدر بـ ) فيها االستصناع
مليون دوالر، فهذا الفرق بين الرقمين يفسر بوجود صيغ تمويل 409تلك السنة يقدر بـ

  .أخرى في نفس تلك المشاريع
 

   ومساهمة البنك في التمويل باالستصناعم حج تطور:ثانيا
  : ومساهمة البنك فيه حجم التمويل-1
  : في هذا المجال تسجيل جملة من المالحظات على النحو التالي يمكن  

هناك تباين في حجم ونسبة مساهمة البنك في التمويل المشترك لمشاريع   - أ
االستصناع خالل السنوات الثالث المدروسة، فإذا كان حجم مساهمة البنك شهد 

ة مساهمته سجلت ارتفاعا نسبيا، ويمكن توضيح ذلك انخفاضا محسوسا؛ فإن نسب
 :من خالل الجدول  التالي

  
  مساهمة البنك في التمويل المشترك لمشاريع االستصناع ) 11(جدول رقم

  )هـ1426 – 1424                             (
  هـ1426  هـ1425  هـ1424  

  التكلفة اإلجمالية للمشاريع 
  )بماليين الدوالرات( 

1555.89  989.94  1027.43  

  434.10  534.14  571.04  مساهمة البنك

  42.25  53.95  36.70  نسبة المساهمة

  .114ص 1426 وما بعدها، 184 ص 1425، ا ومابعده186 ص 1424، ةالتقارير السنويالبنك اإلسالمي للتنمية،: المصدر

  
متوسط مساهمة البنك في المشاريع الممولة باالستصناع بصورة  ارتفع  - ب

  :دريجية خالل السنوات محل الدراسة كما هو موضح في الجدول التاليت
  
  
  
  
  

                                                 
2�ي -  1�  .، ا�������O� *�kت ا�2M�Saع  ���z ا��06A2 وا�1U ا���VX ر&% .�ه� و114O� �3هـ ، ص 1426 ا��z2 اA��2��� -3RSa، ا��.�+� ا�
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  متوسط مساهمة البنك في المشاريع الممولة باالستصناع) 12(جدول رقم
  

  هـ1426  هـ1425  هـ 1424   
  حجم التمويل

  )مليون د إسالمي(

364.03  334.71  276.02  

  11     16     21     عدد العمليات

  د.م25.09  د.م20.91  د.م17.33   المتوسط
  .27هـ ، ص1426البنك اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي:                    المصدر

  
وهذا االرتفاع يمكن تفسيره جزئيا بالزيادة في حجم موارد البنك، وأيضا التغيير الذي 
 طرأ على شروط وأحكام التمويل باالستصناع، والذي تضمن رفع سقف التمويل للمشروع

  .الواحد
 وهي الصيغة األكثر -وإذا قارنا هذا المتوسط مع مثيله في عمليات التمويل باإلجارة

ه كان 1426 فإننا نجد متوسط تمويل عمليات اإلجارة لسنة-استخداما في هذه الفترة
 أقل من المتوسط المسجل في عمليات و، وه1 مليون دينار إسالمي للعملية الواحدة19.60

 يدلل على أهمية المشاريع الممولة عن طريق االستصناع من حيث االستصناع، وهذا
  .القيمة المالية بحكم أنها تتعلق في معظمها بمرافق البنية األساسية ذات الكلفة العالية

إذا نظرنا بصورة إجمالية إلى المشاريع الممولة بصيغة االستصناع، فإننا نجد  -ج
 في مساهمة البنك في كل منها، ا، وأيضتباينا في حجم المشاريع من مشروع إلى آخر

فهناك المشاريع الكبيرة وهناك المتوسطة والصغيرة، وكذلك بالنسبة لمساهمة البنك في كل 
منها، ففي بعضها كانت المساهمة كبيرة من حيث الحجم والنسبة، وفي البعض اآلخر لم 

  .يكن األمر كذلك، وأمامنا في الجدول التالي نماذج تشير إلى ذلك
  

  
  
  
  

                                                 
2�ي -  1�  . 27هـ ، ص1426 ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�



 179 

  أمثلة لمشاريع ممولة باالستصناع) 13(جدول رقم

  التكلفة الكلية  تاريخ االعتماد   الدولة واسم المشروع
  )مليون دوالر(

  مساهمة البنك
  )مليون دوالر(

  47.63  145.97  2003-06-16  مشروع قسنطينة وميلة إلمدادات مياه الشرب:الجزائر

  46.00  454.00  2003-10-20  مشروع ميناء خليفة: البحرين 

  12.20  13.00  2004-02-15  . الناقورة-إعادة تشييد طريق صور: لبنان

  42.721  52.116  2004-08-12  .مشروع شبكة الصرف في مدينة بام: إيران

  61.711  121.624  2005-02-06  .رفع كفاءة محطة المحمدية الكهربائية: المغرب

  02.3   10.7  2005-12-01  .بناء بيت للطلبة بجامعة كوتونو: نالبنيي

  114ص1426ومابعدها ،184ص1425،اومابعده186ص 1424التقارير السنوية،البنك اإلسالمي للتنمية، :المصدر
  

وهذا التباين في حجم العمليات، ومقدار استفادة الدول من هذه التمويالت يتعلق 
 البنك نبقا أباعتبارات مختلفة، تحكمها السياسات التي توجه عمليات البنك، وقد عرفنا سا

يضع برنامجا خاصا ألنشطته في كل بلد عضو يقَر لثالث سنوات، يشكل قاعدة عمل 
  للعمليات المستقبلية بالنسبة لذلك البلد

  : أسباب اعتماد التمويل المشترك في مشاريع البنك-2
 اعتمد البنك في عمليات االستصناع على التمويل المشترك بصورة مطلقة، ويمكن    

  :جوء البنك إلى هذا األسلوب لتمويل مثل هذه المشاريع بما يليتفسير ل
ضخامة تكلفة بعض هذه المشاريع بحيث تتجاوز سقف التمويل المسموح به   - أ

للمشروع الواحد، كما هو مقرر في شروط وأحكام التمويل باالستصناع، فعلى 
 كانت تكلفة مشروع ميناء خليفة بن سلمان في 1424سبيل المثال في سنة

 قدرت تكلفة مشروع خط سكة 1425 مليون دوالر، وفي سنة454لبحرين تبلغا
 مليون دوالر 361 اعتمد1426مليون دوالر، وفي سنة268حديد في المغرب

  .لمشروع توسعة ترسانة بندر عباس في إيران، وهناك أمثلة أخرى عديدة
ع مستوى تقاسم المخاطر المتعلقة بتمويل تلك المشاريع، وقد عرفنا سابقا ارتفا  -  ب

 .المخاطر في التمويل باالستصناع

   توثيق التعاون مع المؤسسات التمويلية  الدولية و الوطنية من أجل تنسيق - ج 
 . 1      السياسات واإلجراءات واألساليب المتعلقة بالعمليات لتحسين كفاءة التنمية

                                                 
2�ي-  1�  .165- 164 ،ص1424 ا��z2 اA��2��� -3RS0،ا��.�+� ا�
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مويلية من عملياته الت) 56(رغبة البنك في استفادة أكبر عدد من دوله األعضاء - د
ولذلك فهو يسير ويكيف موارده وعملياته بما يتيح له تحقيق ذلك، مع تحقيق قدر 
معقول من التوازن والعدالة بين الدول األعضاء في االستفادة من تمويالت 

 .البنك

في تنمية بلدانهم ومناطقهم، ) أفراد ومؤسسات(تفعيل مشاركة األطراف المحليين   - ه
 لمساعدات البنك على حياة المستفيدين من تلك مما يضمن زيادة األثر التنموي

  . العمليات
  

  القطاعات االقتصادية الممولة بصيغة االستصناع:الفرع الثاني
  تصنيف البنك اإلسالمي للتنمية لألنشطة االقتصادية: أوال 

  :يصنف البنك األنشطة االقتصادية إلى القطاعات التالية
  .الصناعة والتعدين -1
 .الخ... إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحيالمرافق العامة، مثل -2

 .التعليم والصحة: القطاع االجتماعي -3

 .الخ...النقل واالتصاالت، مثل الطرق والموانيء وشبكات الهاتف -4

 .الخ...الزراعة والصناعات الزراعية، مثل السدود وشبكات الري -5

  إلخ....الخدمات المالية وغيرها، مثل أنشطة البنوك اإلسالمية -6
  

  التوزيع القطاعي للتمويل باالستصناع: ثانيا
  إن المشاريع التي مولها البنك بصيغة االستصناع، قد غطت أهم القطاعات 

  .االقتصادية باستثناء الصناعة التي كان نصيبها من هذه المشاريع يكاد يكون معدوما
 قطاع خالل   وإذا جئنا إلى محاولة تقدير حجم التمويل باالستصناع المخصص لكل

السنوات الثالث المدروسة، سنصل إلى نتائج تقريبية، وذلك ألن مساهمة البنك في تلك 
 كانت هذه الصيغ نالمشاريع تشمل إضافة إلى صيغة االستصناع صيغا تمويلية أخرى، وإ

  .ال تمثل وزنا كبيرا في الحجم الكلي لتمويل تلك المشاريع
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ع التي مولها البنك من موارده العادية فقط   وسأقتصر في دراستي هذه على المشاري
 مشروعا، ولن أشير إلى تلك الممولة من المؤسسات والصناديق التابعة، والتي 46وهي

  . مشروعات، لعدم توفر البيانات الكافية عنها03يبلغ عددها
 ويمكن توضيح حجم وتوزيع التمويل باالستصناع حسب القطاعات االقتصادية على 

  :النحو التالي
  

  توزيع التمويل باالستصناع حسب القطاعات) : 14(جدول رقم

  
القطاع   المرافق العامة

  االجتماعي
    المجموع  الزراعة  النقل     

 المبلغ  العدد

  بالدوالر
المبلغ   العدد

  بالدوالر 
المبلغ   العدد

  بالدوالر
المبلغ   العدد

  بالدوالر
المبلغ   العدد

  بالدوالر
1424  05  169.52  06  137.52  06  185.89  02  78.11  19  571.04  
1425  05  189.08  03  57.901  06  225.13  02  62.02  16  534.14  
1426  06  237.36  02  35.3  03  161.44  00  .....  11  434.10  

  1539.2  46  140.13  04  572.45  15  230.72  11  595.96  16  المجموع

  100    09.10    37.19     14.98     38.71    %النسبة
  114ص1426ومابعدها ،184ص1425،اومابعده186ص 1424 التقارير السنوية،اإلسالمي للتنمية،البنك :المصدر
  

  التوزيع القطاعي للتمويل باالستصناع) 10(شكل رقم 
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ومن باب المقارنة نشير إلى التوزيع النسبي إلجمالي تمويالت مجموعة البنك حسب 
  :1التوزيع على النحو التالي، حيث كان ) ه1426-ه1396( القطاعات للفترة

   % 26 المرافق العامة -
 %23 القطاع االجتماعي -

 %18 النقل واالتصاالت -

 %14 الصناعة والتعدين -

 %10 الخدمات المالية وغيرها-

  %9 الزراعة والصناعات الزراعية -
  

اتجه      ومن البيانات السابقة نتوصل إلى أن التمويل باالستصناع في البنك اإلسالمي 
  :في هذه السنوات الثالث محل الدراسة إلى القطاعات التالية حسب الترتيب

 الزراعة والصناعات -4القطاع االجتماعي ، -3النقل ، -2المرافق العامة ، -1
  .الزراعية

  :وسنحاول إلقاء بعض الضوء على هذه المشاريع فيما يأتي
  

    : المرافق العامة-1   
دد كبير من المشاريع في عدد من الدول األعضاء خالل هذه     ساهم البنك في تمويل ع

السنوات الثالث، شملت توفير مياه الشرب في مناطق من الجزائر ولبنان والمغرب، 
وخدمات الصرف الصحي في كل من إيران ولبنان وعمان وتركيا والمغرب وتونس، 

ة بندر ومشاريع للكهرباء في المغرب أيضا، إضافة إلى مشروع توسعة ترسان
في إيران، وكذلك كان لهذه المشاريع دور في إزالة ) أحواض بناء وصيانة السفن(عباس

آثار بعض الكوارث الطبيعية كالفيضانات في المغرب والجفاف في السودان و الزلزال 
  .2الذي ضرب منطقة بام في إيران

                                                 
1 -IDB,  thirty –tow years in the service of development ,Op.cit,   p14. 
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الفقر، وجعل مكافحة : وقد رأينا من قبل أن البنك وضع على رأس أهدافه االستراتيجية
التنمية البشرية وتنمية البنية األساسية، والمشاريع : من مجاالت أولوياته األساسية

المذكورة سابقا تندرج ضمن هذا اإلطار، إذ ال شك أن االستثمار في البنية األساسية، وال 
سيما في المناطق الريفية يساهم في تخفيض معدالت الفقر، وتحسين مستوى معيشة 

توفير الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة وإمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف السكان، ف
الصحي، كل ذلك يؤدي إلى ترقية وتطوير ظروف الحياة وخفض معدالت الوفيات 
وحماية الصحة العامة، وحماية البيئة، وانتشال فئات عديدة من التهميش وحياة البؤس 

  .والفقر
 لمسألة المياه والمشاريع المتعلقة بها، مثل توفير ويالحظ أن البنك يولي أهمية كبرى

 بلغ حجم دمياه الشرب والري، وخدمات الصرف الصحي ومشاريع الطاقة المائية، فق
 من التزامات البنك اإلجمالية من تمويل المشاريع %20تمويل مشاريع المياه ما نسبته 

 مليار دوالر في مساعدة 2.2يةوالمساعدة الفنية، بحيث أنفق خالل السنوات الثالثين الماض
مليارات دوالر 10 مشروعا ذا صلة بالمياه تجاوزت قيمتها 240 دولة عضوا لتمويل 45

  .1أمريكي
واهتمام البنك بهذا القطاع يعود إلى إدراكه لخطورة وجسامة التحديات التي تواجه 

ء، هذا البشرية جمعاء، ودوله األعضاء على وجه الخصوص، فيما يتعلق بموضوع الما
  .المورد الهام الذي تتزايد أعباء ومشكالت استدامته وتوفيره للناس

  
  :  قطاع النقل-2

 كان لقطاع النقل نصيب وافر من تمويالت البنك بصيغة االستصناع، وكان على 
رأس مشاريع هذا القطاع بناء الطرق في العديد من البلدان، كالجابون والمغرب ولبنان 

  .كينافاسو و الكوت ديفواروأذربيجان وعمان وبور
واستفاد قطاع الموانيء بنصيب مهم من اعتمادات البنك من أجل بناء وتوسعة عدد من 
الموانيء في كل من البحرين وعمان وسورينام، وجاء بعد ذلك قطاع السكك الحديدية 
بمشروع واحد في المغرب، وكذلك قطاع الجمارك في إندونيسيا استفاد من مشروع 

  . 2راته المؤسسيةلتعزيز قد
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واهتمام البنك بقطاع النقل عموما، وشبكات الطرق بصورة خاصة، يندرج ضمن نفس 
اإلطار اإلستراتيجي الذي رسمه لنفسه، بأهدافه وأولوياته التي أشرنا إليها من قبل، 
فتطوير شبكات الطرق وخاصة في المناطق الفقيرة، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على 

ن وتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، فهي عامل أساسي في رفع معيشة السكا
معدالت التنمية من خالل تسهيل تنقل األفراد والبضائع، وفتح مجاالت االستثمار و إيجاد 
فرص عمل جديدة، ودفع عجلة األنشطة االقتصادية في محاور الطرق، وتوفير أسواق 

  .جديدة للمنتجات المحلية
  
   :جتماعي القطاع اال-3

حظي القطاع االجتماعي، وقطاع التعليم منه على وجه الخصوص بجزء مهم من 
مشاريع البنك الممولة بصيغة االستصناع، وشمل ذلك بناء عدد من المدارس في األردن، 
ومدارس للتدريب الفني في البنيين، وتطوير وتحديث عدد كبير من الجامعات وملحقاتها 

والبنيين، وفي المجال الصحي كان هناك مشروع واحد ممول في إندونيسيا وقازاقستان 
باالستصناع في هذه السنوات الثالث، وهو مشروع إنشاء مركز متكامل للعالج باألشعة 

  .1في مستشفى بسورينام
االستصناع لتشييد المباني :وفي أغلب هذه المشاريع استخدم البنك صيغتين لتمويلها

ض القتناء المعدات والتجهيزات الالزمة لتحقيق أهداف والمنشآت، والبيع ألجل أو القرو
  .المشروع

وهذا االهتمام بالتعليم والصحة نابع من كونهما يقعان ضمن المجاالت ذات األولوية 
 يتحقيق التنمية البشرية المتكاملة، الت: في عمل البنك الذي جعل من أهدافه االستراتيجية

 البشري في الدول األعضاء من خالل نشر تقوم على رؤية شاملة لتنمية رأس المال
  .التعليم، وتوسيع االستفادة من الرعاية الصحية على أوسع نطاق

 1.5ه نحو 1426وقد بلغ مجموع المساعدات التي قدمها البنك لقطاع التعليم حتى نهاية
  .2 مليون دوالر945مليار دوالر، ولقطاع الصحة 
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تنمية قائمة "، و"تصاديات قائمة على المعرفةبناء اق"والبنك في سبيل تشجيع ما يسميه 
 على %10ه عن سياسة جديدة يعتزم بموجبها اعتماد1426، قام باإلعالن سنة"على العلم

  .1األقل من البرامج السنوية في الدول األعضاء لقطاعي العلوم والتقانة
ية وبرامج البنك في مجاالت نشر المعرفة وتشجيع الباحثين وتوفير المنح الدراس

  .للمتفوقين كثيرة، يضيق المجال عن الحديث عنها
  
  :  الزراعة والصناعات الزراعية-4

، في هذه السنوات )السدود وشبكات الري( استفاد قطاع الزراعة والصناعات الزراعية
الثالث بأربعة مشاريع ممولة باالستصناع، ثالثة منها كانت من نصيب إيران، والرابع في 

تمثلت المشاريع اإليرانية في بناء سدين وتطوير شبكات للري، وهي الكوت ديفوار، وقد 
مشاريع ذات أهمية كبرى تستهدف تطوير الزراعات المروية، ورفع اإلنتاج الزراعي، 

  .وإنشاء آالف مناصب العمل في الزراعة وصيد األسماك
طقة والمشروع المعتمد في الكوت ديفوار، يتمثل في مشروع للتنمية الزراعية في من

، يستهدف مكافحة الفقر، وتحسين أوضاع السكان من حيث رفع مستوى االكتفاء "ساسندرا"
  .2الغذائي، وتحسين الدخل

وعلى الرغم من أن قضايا الزراعة واالكتفاء الغذائي حظيت باهتمام كبير في مواثيق 
البنك؛ وفيما يعقده من مؤتمرات وما ينجزه من دراسات وأبحاث، وتوج ذلك بوضع 

لتنمية الزراعية ضمن المجاالت ذات األولوية في الخطة اإلستراتيجية لمجموعة البنك، ا
غير أن الواقع العملي يشهد أن نصيب الزراعة من إجمالي تمويالت البنك أخذ في 

 من %14ه من 1424التناقص في هذه السنوات األخيرة؛ فبعد أن استفادت سنة
  .3ه1426 عام%06 االعتمادات اإلجمالية الصافية نزلت إلى

ويفسر البنك هذا األمر بنقص المشروعات المعدة اإلعداد المالئم، ومطالبة الدول بأن 
  .4يتم تمويل مثل هذه المشروعات من موارد ميسرة للغاية
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وهذا ما قد يدعو البنك إلى مراجعة شروط وأحكام التمويل لعملياته لتتوافق مع 
ات األولوية، وذلك بتقديم شروط تفضيلية متطلبات التنمية واحتياجات القطاعات ذ

  .للمشاريع الموجهة لتلك القطاعات وخاصة قطاع الزراعة
وبعد هذه الجولة عبر المشاريع التي ساهم البنك في تمويلها عن طريق صيغة 
االستصناع، نتوصل إلى أن هذه الصيغة قد وظفت على نطاق واسع لتمويل مرافق البنية 

دادات المياه والكهرباء وشبكات الري والصرف الصحي والسدود الطرقات وإم: األساسية
  .والموانيء، والمنشآت التعليمية والصحية
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  املبحث الرابع

  تقومي جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف التمويل باالستصناع
مي للتنمية      بعد استعراضنا لجوانب من عمليات التمويل باالستصناع في البنك اإلسال

من النواحي النظرية والتطبيقية، سنحاول في هذا المبحث تقويم هذه التجربة من حيث 
توافقها مع مباديء وضوابط الشريعة اإلسالمية، وتحقيقها لألهداف التي وضعها البنك 

  :لهذه العمليات، وهذا من خالل المطلبين التاليين
  .ات التمويل باالستصناعالتقويم الشرعي لعملي:          المطلب األول
  .التقويم االقتصادي لعمليات التمويل باالستصناع:          المطلب الثاني

  

  التقويم الشرعي لعمليات التمويل باالستصناع:المطلب األول
  

 جاء في المادة د     أعلن البنك اإلسالمي للتنمية أهدافه التنموية منذ لحظة تأسيسه، فق
دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي :"..سه أن هدفه هواألولى من اتفاقية تأسي

لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمية مجتمعة ومنفردة وفقا ألحكام الشريعة 
       1."اإلسالمية

وقد عمل البنك خالل السنوات الثالثين من حياته على تحقيق هذا الهدف وااللتزام بهذه 
هوده ودوره الكبير في تطوير الصناعة المالية اإلسالمية المبادئ، وقد أشرنا إلى ج

  .والترويج لها وإقامة مؤسساتها
وصحيح أن انتقادات واعتراضات عديدة قد وجهت إلى البنك من حيث مدى التزامه 
بأحكام الشريعة اإلسالمية في أنشطته وعملياته، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، ولكن 

شواهد عديدة ـ على أن هناك حرصا وسعيا من إدارة نستطيع أن نؤكد ـ من خالل 
البنك على تصحيح مسار البنك وتنقية معامالته من كل ما يخالف الشرع، ولكن قد يحول 

  :دون تحقيق ذلك بصورة كاملة عدد من العوائق منها
  .   كثرة وتنوع عمليات البنك مما يعقد عملية مراقبتها ومتابعتها-  
  ارية واالقتصادية التي تجمع بين الكفاءة المهنية والمعرفة  اإلدت قلة الخبرا-  
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  .     الشرعية
 بلدا، وعالقاته غالبا هي 50 عمليات البنك تتوزع على أربع قارات وفي أكثر من-  

والعديد من هذه الحكومات؛ مسألة االلتزام بأحكام الشريعة ال . مع حكومات هذه الدول
  .هم سلبيا من ذلكيعني لهم شيئا، بل قد يكون موقف

     فهذه العوامل وغيرها قد تحول بين البنك والتوافق الكامل بين عملياته و مبادئ 
  .الشريعة

وإذا جئنا إلى عمليات االستصناع وتقويمها من الناحية الشرعية، فلن تكون المهمة 
  :سهلة وذلك لسببين رئيسيين

لم تفصل الحديث في طريقة  وثائق البنك اإلسالمي للتنمية التي اطلعت عليها، -
تطبيق االستصناع كصيغة لتمويل المشاريع، ولم توضح أشكال العقود وكل ما يتعلق 

  .بتنفيذ هذه الصيغة في أرض الواقع
 الدراسات التي تناولت البنك اإلسالمي للتنمية وعملياته التمويلية لم تبحث عمليات -   

 بعض الجوانب العامة التي أمكن االستصناع، وعلى هذا فإن تقويمنا سيقتصر على
استخالصها من الوثائق والبيانات التي تم اإلطالع عليها؛ ومن خاللها سنشير إلى عدد من 
القضايا التي تبين مدى توافق عمليات التمويل باالستصناع في البنك مع المبادئ 

  : والضوابط الشرعية، ومن هذه القضايا
بنك عن طريق االستصناع تقع في دائرة اإلباحة  إن مجمل المشاريع التي مولها ال-1

  .الشرعية؛ وأنه ليس من بينها ما هو مخالف لمباديء الشريعة
 إن أغلب تلك المشاريع تستوفي أهم ضوابط ومعايير االستثمار في االقتصاد -2

اإلسالمي؛ وخاصة ما يتعلق بتوجيه االستثمارات إلى المجاالت واألنشطة ذات األولوية 
فالمشاريع كلها تتعلق بالبنية األساسية . لبي الحاجات األساسية لألفراد والمجتمعاتالتي ت

الخ، وهي قطاعات تلبي ...من الطرق والسدود والمياه والكهرباء والتعليم والصحة
االحتياجات األساسية لألفراد والمجتمعات، وخاصة أن العديد من تلك المشاريع أقيم في 

  .واألشد فقرابلدان تصنف بين الفقيرة 
 في المفهوم الذي تذكره وثائق البنك لالستصناع، ال نجد أي اختالف بينه وبين -3

المفاهيم والتعريفات الشائعة لالستصناع، والبنك أيضا يستفيد في هذا المجال من الرأي 
أنّه ال يشترط في البائع في عقد :الفقهي الذي تبناه االجتهاد المعاصر، والذي مفاده
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اع أن يكون صانعا، وهذا ما حول االستصناع من عقد بسيط إلى عقد تمويلي االستصن
  .مركب يمكن توظيفه في البنوك والمؤسسات المالية

 نطاق ومجاالت تطبيق االستصناع في البنك يتوافق مع اآلراء الشرعية التي -4
من نصت على أن ذلك يشمل كل السلع واألشياء التي يدخلها التصنيع في أي مرحلة 

مراحل إنتاجها، ويمكن ضبط أوصافها وتحديدها بدقة، وهذا ما مكّن البنك من توظيف 
ولكنها في الواقع داخلة ...) الكهرباء،المياه،الغاز(االستصناع في مجاالت تبدو جديدة 

  .ضمن ذاك النطاق
 فيما يتعلق بشروط وأحكام التمويل باالستصناع التي حددها البنك فيمكن أن نالحظ -5

الذي يمكن اعتماده في العقد، وكنا " هامش الربح المتغير أو العائم" هذا المجال مسألة في
ولكن هذه المسألة غير واضحة فيما اطلعت عليه من وثائق . قد أشرنا إلى ذلك في حينه

، وفي البعض 1البنك فبعضها يشير إلى وجود هذا الهامش العائم في التمويل باالستصناع
، 2أن الصيغة الوحيدة التي تحتمل وجود هذا المعدل العائم هي اإلجارةاآلخر؛ تأكيد على 

  .فلعل هناك تعديال طرأ في الموضوع ولم نتمكن من اإلطالع عليه
 العالقة بين البنك والمستفيد من التمويل بصيغة االستصناع، األصل فيها أنها عالقة -6

اصر، وسار عليه العمل في صانع ومستصنع، وهذا ما أكد عليه االجتهاد الفقهي المع
المصارف اإلسالمية، والبنك اإلسالمي للتنمية أيضا يتبنى هذا األمر كما ذكرنا ذلك عند 
حديثنا عن تعريفه لالستصناع، ولكن لعوامل عديدة يقوم البنك بتوكيل المستفيد من التمويل 

ية استالمها بمتابعة عملية استصناع السلعة من إجراءات التعاقد على تصنيعها إلى غا
وكيال "وقبضها، ويؤكد البنك على أن المستفيد يتصرف في أطار هذا العقد بوصفه 

؛ وهذا يقَلص كثيرا دور البنك في عقد االستصناع، ويطرح بعض اإلشكاليات، 3"للبنك
  .ويوجد نوعا من الغموض في العالقة بين الطرفين أثناء التطبيق

لغموض في عالقة البنك بالمستفيد من التمويل   وفي الواقع العملي نجد صورة لهذا ا
باالستصناع، ففي إعالن لمناقصة دولية من أجل تنفيذ مشروع في الكامرون ممول من 

    :                               ،جاء فيه4البنك اإلسالمي للتنمية بصيغة االستصناع

                                                 
2�ي -  1�  .244ص1421  ا��z2 اA��2��� -3RS0، ا��.�+� ا�
2�ي...................... ......-  2�  . 168 ص1426،ا��.�+� ا�

3 - Islamic Development Bank ,GuideLines for Procurement of Goods and Works Under Islamic  
Development Bank  Financing. June2005, Paragraph :1.2 , p1. 
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")                            استصناع"ية قرض تسمىأن حكومة الكامرون وقعت مع البنك اإلسالمي للتنمية اتفاق(
( Une convention de prét dite « Istisna’a »)   وجاء في هذا اإلعالن أيضا وصف

                                              .« Maittre d’ouvrage »صاحب المشروع : الطرف المستفيد من التمويل بأنه
اإلعالن بهذه الصورة تمليه ظروف وعوامل تتعلق بالبيئة القانونية     وقد يكون ورود 

واإلدارية التي تُسِير العالقة بين البنك والحكومات المستفيدة من التمويل، ولكن مع ذلك 
فإن هذا األمر يطرح عالمات استفهام عن طريقة تطبيق البنك اإلسالمي للتنمية لصيغة 

  .االستصناع في أرض الواقع
 من الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل باالستصناع الموازي في المصارف -7    

أن يتحمل المصرف ضمان العيوب للمستصنع والمسؤولية تجاهه عن كل عيب : اإلسالمية
  . 1في المصنوع، أو نقص في األوصاف المشروطة في العقد

 الضابط؟ ال نملك        فهل استوفت عقود االستصناع في البنك اإلسالمي للتنمية هذا
إجابة قاطعة؛ خاصة عندما نقرأ في وثائق البنك المتعلقة بالموضوع عند حديثها عن 
مسؤولية كل من البنك والمستفيد من التمويل في المشاريع الممولة من قبل البنك بمختلف 
الصيغ، فذكرت أن المسؤولية األساسية أو المطلقة فيما يتعلق بخدمات الشراء والتوريد 

سلع واألعمال؛ وكذلك التنفيذ واإلنجاز الناجح للمشاريع تبقى على عاتق المستفيد من لل
تمويل البنك، وبينت أيضا أن مسؤولية البنك تتمثل في صرف التمويل وفق أحكام وشروط 

من أن األموال التي يقدمها لتمويل المشاريع تُستخدم ) االحتياط(عقد التمويل؛ مع التأكد
ولألغراض التي قُدمت هذه األموال من أجلها أصال، وكل ذلك  بالتأكيد على نحو فاعل، 

  .  2على االحترام الدقيق لشروط ومواصفات اإلنجاز المنصوص عليها في العقد
    فهذا التوزيع للمسؤوليات بين الطرفين يلقي أحيانا معظم المخاطر على كاهل 

تي تجب عليه بمقتضى كونه صانعا في المستفيد، وال يتحمل البنك شيئا من المسؤوليات ال
  .عقد االستصناع

    وبعد هذه المناقشة لموضوع التقويم الشرعي لعمليات االستصناع يمكن أن نستخلص 
أن البنك وِفق في االلتزام بضوابط وأحكام الشرع في بعض الجوانب واالعتبارات التي 

                                                 
1  -_Xا ا��eازي  3* ه��ع ا�2M�Saع ا��q�3 -/ 
�U�1 �3 ذآ�Uا .  

2 - Islamic Development Bank, Guidelines for Procurement of Goods and Works . ...Op.cit. 
Paragraph:1.3,1.4,p02. 
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صناع فإن هناك بعض اإلشكاليات أشرنا إليها من قبل، و في الجانب التطبيقي لعقود االست
  . التي تستدعي التقويم

  
  التقويم االقتصادي لعمليات التمويل باالستصناع:  الثانيالمطلب

  
إذا أردنا أن نجري تقويما لعمليات التمويل باالستصناع في البنك اإلسالمي للتنمية من 

رة بذلها البنك من خالل الناحية الكمية والقيمية، فإننا نجد أنفسنا أمام جهود تنموية كبي
توظيفه لصيغة االستصناع، فاألرقام التي استعرضناها في دراستنا تشهد بذلك، فقد ساهم 

 مشروع خالل السنوات العشر 100في تمويل أكثر من - موظفا هذه الصيغة- البنك
، ومثّل هذا التمويل يمليار دوالر أمريك2.5الماضية، وبلغ حجم هذه التمويالت نحو

 من الحجم الكلي لتمويل المشاريع في البنك، فهذه األرقام %15صناع ما نسبتهباالست
وغيرها مما ذكرناه من قبل، تؤكد على أهمية هذه الصيغة، ودورها األساسي في نشاط 

  .وعمليات البنك
  وإذا تركنا جانب الكم وانتقلنا إلى جانب الكيف، وتأملنا المشاريع الممولة بهذه 

يع تتركز في مرافق البنية األساسية ذات األهمية االقتصادية الصيغة، وهي مشار
الكبرى، واألثر التنموي االجتماعي واالقتصادي المهم بالنسبة للدول المستفيدة، فمن هنا 
نستخلص أن البنك قد نجح في توظيف صيغة االستصناع في خدمة التنمية في الدول 

  .والمجتمعات اإلسالمية
لنظري، ومن خالل بعض المالحظات العامة، ولذلك ال يمكن هذا كله على المستوى ا

أن نكتفي بذلك للوصول إلى تقويم صحيح في هذا المجال، فهذا يستدعي منا اإلجابة على 
  :عدد من األسئلة الهامة ومنها

 هل حقق البنك جانبا من أهدافه الكبرى من خالل توظيف هذه الصيغة في تمويل -
  التنمية؟

 ريع الممولة بهذه الصيغة أهدافها الخاصة التي وضعت لها؟ هل حققت المشا-

إن الهدف األساسي الذي رسمه البنك لنفسه عند : وإجابة عن السؤال األول، نقول
هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء، :تأسيسه 

  . والمجتمعات اإلسالمية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
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اءت الخطة االستراتيجية لمجموعة البنك لتفعيل جهودها وأنشطتها، فتم تحديد ثالثة وج
  :1أهداف رئيسية ترتكز عليها أعمالها وحركتها، وهي

  . تعزيز الصناعة المالية اإلسالمية ومؤسساتها-
 . مكافحة الفقر-

  . تعزيز التعاون بين الدول األعضاء-
لبنك، يمكن أن نقول أن البنك قد أفلح في تحقيق  وبعد هذا التذكير بجانب من أهداف ا

قدر معقول من النجاح في الوصول إلى تلك األهداف من خالل توظيف صيغة االستصناع 
وهذا النجاح يتناسب مع إمكاناته وموارده والظروف المحيطة به، ويمكن توضيح ذلك بما 

  :يلي
، عزز من )مع غيرها من الصيغ(تفعيل و تكثيف توظيف صيغة االستصناع -1

مكانة الصناعة المالية اإلسالمية من خالل إبراز تشكيلة واسعة ومتنوعة من 
األدوات والمنتجات المالية اإلسالمية، التي تلبي وتغطي مختلف االحتياجات 

  .التمويلية للقطاعات االقتصادية
أغلب المشاريع التي ساهم البنك في تمويلها بصيغة االستصناع، موجهة  -2

ية ومباشرة إلى خفض معدالت الفقر وتحسين أوضاع السكان بصورة أساس
 .االجتماعية واالقتصادية

تمويل المشاريع بصيغة االستصناع يقود إلى تطوير وترقية القدرات الصناعية  -3
واإلنشائية في الدول األعضاء، وتقوية مؤسساتها االقتصادية من خالل 

ن قبل البنك، وهو ما يقود إلى إعطائها األولوية في القيام بالمشاريع الممولة م
 .قيام نوع من التعاون والشراكة بين القطاعات االقتصادية في الدول األعضاء

  
هل حققت المشاريع أهدافها الخاصة التـي       :     وإذا انتقلنا إلى اإلجابة عن السؤال اآلخر      

  وضعت لها؟ 
وضوعية تقوم  وطبعا اليمكن أن نجيب على هذا السؤال في غياب دراسات ميدانية م

بالتحقق من ذلك، ولكن نستطيع أن نقول أن هناك إمكانية ألن تُحِقق تلك المشاريع أهدافها 
من خالل عدم اكتفاء البنك بتمويل إنجاز المشاريع فقط؛ بل إن هناك جهودا كبيرة مبذولة 
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مج التنمية من قبله إليجاد اإلدارة الفاعلة للتنمية، والتي تحتل مركز الصدارة في تنفيذ برا
االقتصادية، وتستهدف هذه الفاعلية أن تُتَرجم المشاريع إلى آثار قابلة للقياس، مثل ازدياد 
االلتحاق بالمدارس االبتدائية، أو خفض معدالت وفيات األطفال في إطار مشاريع التعليم 

  . 1الخ.....والصحة
  :2وهيولتحقيق آثار تنموية كبرى، يتبع البنك ثالثة أساليب متداخلة، 

 قيام البنك بإجراء تقييم المشروعات بعد اكتمالها، واستخدام هذا التقييم لالستفادة من -
  .دروس التجربة بغرض تحسين تصميم وتنفيذ المشاريع مستقبال

 القيام بمراجعة نقدية لمحفظة المشاريع إللغاء المشاريع الراكدة، وإطالق الموارد -
 .ةالمعطلة لتوظيفها في تمويالت جديد

 تقوية دور المكاتب اإلقليمية، وزيادة الحضور الميداني للبنك من أجل تيسير -
  .        االستجابة الفورية، والتنسيق مع أصحاب الشأن اآلخرين خالل مرحلة تنفيذ المشاريع

  
مكتب "والذي يهمنا في هذا المجال، هو عملية التقييم الالحق للمشاريع التي يقوم بها 

، وتنطوي هذه العملية على قياس فاعلية المشروع من حيث تصميمه "تتقييم العمليا
وتنفيذه ومعدالت عائده المالي واالقتصادي، واستدامة فوائده وأثره االجتماعي 

  .3واالقتصادي
 28 عملية و 287هـ1426وقد بلغ عدد العمليات التي قام البنك بتقييمها إلى غاية سنة

) األردن، تونس، موريتانيا، السنغال(ة قطرية دراسات حال04عملية معونة خاصة و
  ).النقل البري والطرق في غرب إفريقيا( ودراسة قطاعية واحدة 

وِحرص البنك على عملية التقييم الالحق للمشاريع تمليه اعتبارات موضوعية، وكذلك 
بأن ضعف المؤسسات في الدول األعضاء هو أحد المشاكل الرئيسية التي "إدراكا منه 

 تلك ه، وضعف المؤسسات هو تعبير مهذب يلخص ما تعاني4"جهود التنمية فيهاتعوق 
الدول من استشراء للبيروقراطية والفساد المالي واإلداري، وفقدان آليات فعالة للمراقبة 

  مما يعرقل جهود التنمية فيها، وقد أشار تقرير لوزارة المالية في كوالمحاسبة، وغير ذل
ك، فقد تحدث عن هدر ألموال المساعدات التنموية من غير اليمن إلى نموذج عن ذل
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تحقيق ألهدافها، ومنها قرض مقدم من البنك اإلسالمي للتنمية إلنشاء وتجهيز معهد 
للتقنيات المتعددة، فعلى الرغم من مرور نصف المدة المخصصة لإلنجاز، كانت نسبة 

مخالفات عديدة لقوانين  الصفر مع صرف جزء مهم من التمويل، وحدوث باإلنجاز تقار
 .1الدولة ولوائح البنك المتعلقة بتنفيذ تلك المشاريع

ولعل هذا المثال شاهد على ما عناه البنك بضعف المؤسسات في الدول األعضاء الذي 
  .يعوق جهود التنمية فيها

ومع هذا فإن التجربة الطويلة للبنك والخبرة المكتسبة في مجاالت التنمية، والتطورات 
بيرة التي شهدها على جميع المستويات اإلدارية والتنظيمية والمؤسسية، كل ذلك يرجح الك

 ومنها – سابقا من أن معظم البرامج والمشاريع التنموية التي يشرف عليها البنك هما ذكرنا
  . قد حققت أهم أهدافها–المشاريع االستصناعية 
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  : خالصة الفصل الرابع
م 1975إلسالمي للتنمية مؤسسة مالية إسالمية دولية ظهر إلى الوجود سنة     البنك ا

بهدف دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي في الدول والمجتمعات اإلسالمية، وفقا 
هـ 1426 الشريعة اإلسالمية، وقد بلغ عدد الدول األعضاء في البنك مع نهاية سنةمألحكا

  . دولة عضوا56) 2005(
د قام البنك من خالل مؤسساته المختلفة خالل الثالثين سنة الماضية بجهود جبارة      وق

لخدمة التنمية في دوله األعضاء؛ وذلك بتمويل المشاريع التنموية في شتى القطاعات 
االقتصادية، إضافة إلى مساهماته الكبيرة في تطوير وترقية الصناعة المالية اإلسالمية 

؛ وكان من جملة تلك ...)المؤسسية والبحثية والعملية(مجاالت على مختلف المستويات وال
تطوير وتوظيف صيغة االستصناع في عمليات تمويل التنمية، وقد بدأ البنك ذلك : الجهود

قام ) 2006جانفي ( ه1426وإلى نهاية سنة ) م1996مارس ( ه1416منذ شهر شوال 
 مليون 1824إجمالي قدره  عمليات بمبلغ 104البنك بتوظيف هذه الصيغة في تمويل 

، وبذلك أصبح االستصناع إحدى  الصيغ ) ي مليون دوالر أمريك2510(دينار إسالمي
 %15األساسية التي يوظفها البنك في تمويل المشاريع، وبلغت نسبة التمويل باالستصناع 

 من الحجم الكلي المعتمد لتمويل المشاريع، وقد اتجهت هذه التمويالت بصورة أساسية إلى
الطرق ( والتعليم والصحة، وقطاع النقل..) المياه والكهرباء( المرافق العامة: قطاعات

، وهذا يدلل على األهمية النوعية لهذه ..)السدود وشبكات الري(، والزراعة)والموانيء
  .الصيغة التمويلية

     وتخضع عملية منح التمويل بصيغة االستصناع لدى البنك لجملة من التدابير 
راءات الدقيق لتنظيم عملية استفادة الدول األعضاء من هذه التمويالت ومتابعة واإلج

  .عملية تنفيذ المشاريع، وكذا تقييم نتائجها بعد اكتمالها
     وفي ختام هذا الفصل كانت هناك محاولة لتقييم تجربة البنك في التمويل باالستصناع 

جانب تحقيق أهدافها االقتصادية من جانب توافقها مع أحكام ومباديء الشريعة، ومن 
  .واالجتماعية الموضوعة لها
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  النتائج : أوال
      :  ما انتهينا إليه في النقاط التاليةمفي ختام هذه الدراسة نستطيع أن نوجز أه     

 االستصناع في المفهوم الفقهي هو عقد بين بائع يسمى الصانع ومشتر يسمى -1
سلعة موصوفة في الذمة يصنعها البائع بمادة من عنده في مقابل ثمن المستصنع على بيع 

  . أوعلى أقساطلحال أو مؤج
 االستصناع في المفهوم االقتصادي صيغة من صيغ تمويل إنتاج السلع في مرحلة ما -2

  .قبل التسليم أو في مرحلة اإلنتاج
 لفظ البيع بعمومه  وإن كانة االستصناع عقد مستقل خاص مثله مثل السلم أو اإلجار-3

وهذا ما رجحه االجتهاد .  مشروع وجائز بالكتاب والسنةواللفظي يشمل الجميع، وه
  .الفقهي المعاصر

  : يشترط لصحة عقد االستصناع-4
  .   أن يكون المعقود عليه معلوما بذكر مواصفات الشيء المراد صنعه بدقة-        أ

  . فيه التعامل أن يكون الشيء المصنوع مما يجري-        ب
  . تحديد األجل أي المدة الالزمة لتسليم الشيء المصنوع-        ج
  . أن يكون العقد مكتوبا-        د

  : االستصناع نوعان-5
  .ويكون فيه التعامل مباشرا بين المستصنع والصانع): تقليدي( استصناع عادي -        أ

 المطبق في المصارف اإلسالمية،  وهو األسلوب): تمويلي( استصناع موازي -        ب
وفيه تكون المؤسسة المالية وسيطا بين المستصنع والصانع؛ من غير أن توجد أي عالقة 

  .تعاقدية بين المستصنع والصانع
  : ينشيء عقد االستصناع عددا من االلتزامات على طرفي العقد-6

ط واآلجال المتفق  فيلتزم الصانع بصناعة الشيء المطلوب، وتسليمه وفق الشرو-   
  .عليها مع تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك

 ويلتزم المستصنع بتسلم الشيء المصنوع بعد إنجازه مع دفع العوض المستحق -   
  .للصانع وضمان ذلك
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 لم يكن اوإذ،  االستصناع عقد ملزم للطرفين منذ انعقاده فليس ألحدهما الرجوع-7
ينة كان المستصنع مخيرا؛ وهذا ما تبناه االجتهاد المصنوع على األوصاف المطلوبة المب

  . الفقهي المعاصر
 يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا في حالة إخالل الصانع بالتزاماته أو -8

وأما فيما يتعلق بتأخر المستصنع عن سداد ،  في تنفيذها ما لم توجد ظروف قاهرةهتأخر
مهور الفقهاء المعاصرين يمنعون ترتيب شرط  من مستحقات مالية للصانع؛ فجهما علي

  .جزائي على ذلك
 للصانع أن يشترط في عقد االستصناع البراءة من العيوب؛ أي عدم ز ال يجو-9

  . في المبيع الذي سيصنعه؛ فهذا اشتراط باطللمسؤوليته عما يظهر من عيوب أو اختال
لية خاضع لتوجيهات وتعاليم  التمويل اإلسالمي هو كل توفير أو تدبير للموارد الما-10

الشريعة اإلسالمية، وهو يقوم أساسا على استبعاد الربا واستحداث صيغ وأدوات تمويلية 
  .بديلة وتطبيقها في شتى التعامالت والتعاقدات

تعدد وتنوع الصيغ، وارتباط : للتمويل اإلسالمي خصائص يتميز بها، ومن أهمها-11
قيقي، وارتباط التمويل بالسوق الحقيقية إلنتاج السلع ربح الممول بالملكية وبظهور ربح ح

 عن ذلك من تعلق استحقاق الربح بالضمان؛ أي تحمل جوالخدمات وتداولها؛ وما ينت
  .المخاطر

  : يمكن للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية أن توظف االستصناع بأحد أسلوبين-12
 لمنتجات صناعية يشتريها من باعتبار المصرف مستصنعا؛ أي طالبا:      أولهما

  .صانعيها ثم يتصرف فيها لصالحه
يتلقى طلبات العمالء لتوفير سلع معينة فيتعاقد ) وهو الغالب(باعتباره صانعا :     وثانيهما

  .معهم على ذلك؛ ثم يبرم عقد استصناع موازي مع المؤسسات الصانعة لتلبية ذلك
المؤسسات المالية اإلسالمية على االلتزام  يقوم التمويل باالستصناع في المصارف و-13

  .شرعية وفنية: بنوعين من الضوابط والمعايير
    فالشرعية تتعلق بااللتزام بالشروط واألحكام التي نصت عليها الشريعة اإلسالمية في 
موضوع التمويل والعمل المصرفي عموما، وفي التمويل باالستصناع واالستصناع 

  .الموازي بصورة خاصة
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 وأما المعايير الفنية فهي تسمح بتحقيق مستوى جيد من الكفاءة وحسن اإلدارة للعمليات   
  . نجاح تلك المؤسسات في تحقيق أهدافهايالمالية والمصرفية، وبالتال

:  تتعدد المخاطر المرتبطة بتوظيف االستصناع في العمل المصرفي اإلسالمي، ومنها-14
وقد وضعت ، ، ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيلمخاطر االئتمان، ومخاطر هامش الربح

  .العديد من اإلجراءات والتدابير لمواجهة تلك المخاطر والتخفيف من آثارها
 الصكوك ومنها صكوك االستصناع من أحدث المستجدات في حقل أدوات التمويل -15

  .سالميةوهي تشكل خطوة هامة في الطريق لتأسيس أسواق المال اإل،ةواالستثمار اإلسالمي
     وصكوك االستصناع عبارة عن وثائق متساوية القيمة تصدر لهدف تعبئة الموارد 

وهذا األصل المستصنع سيكون مملوكا ،  معينرالمالية المطلوبة الستصناع أصل أو عنص
  .ويخضع إصدار وتداول هذه الصكوك لضوابط محددة دقيقة، لحاملي هذه الوثائق

ع وصيغ التمويل اإلسالمية األكثر استخداما في العمل  بالمقارنة بين االستصنا-16
المصرفي اإلسالمي؛ أمكن لنا استخالص أهم مزايا التمويل باالستصناع؛ والتي كان من 

اتساع نطاق التمويل باالستصناع ليشمل قطاعات اقتصادية واسعة وهامة، : أهمها
رة التي يتمتع بها، وأيضا إمكانية واإلمكانية التمويلية الواسعة التي يتيحها، والمرونة الكبي

الحصول على ضمانات الوفاء على الرغم من ارتفاع مستوى المخاطر في هذا النوع من 
  .التمويل

 يمكن تطبيق االستصناع في التعاقد على مختلف السلع التي يدخلها التصنيع، ويمكن -17
الحاصل في ميادين ضبط مواصفاتها وفي أي مرحلة من مراحل إنتاجها، والتطور التقني 

التصنيع واإلنتاج يخدم هذا األمر إذ أصبح من اليسير الضبط الدقيق لمواصفات 
وهذا ما يجعل ، المصنوعات واالحترام الكامل للشروط والمعايير المتفق عليها في العقود

  .من االستصناع صيغة متوافقة مع روح العصر
ستثمارية المقامة على أساس  شهدت السنوات األخيرة نموا كبيرا لألنشطة اال-18

االستصناع وهذا في العديد من البلدان اإلسالمية وغيرها، وتركز هذا النمو بصورة 
  .أساسية في القطاع العقاري وفي الصناعات البتروكيماوية

 االستصناع بوصفه أداة لالستثمار والتمويل يمكن أن يسهم ـ في حالة توظيفه -19
ية االقتصادية للبلدان اإلسالمية من خالل تفعيل الدور التنموي بفعالية وكفاءة ـ في التنم

وتطوير وتنمية القطاع الصناعي وتوفير التمويل لألنشطة ، للمصارف اإلسالمية
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االقتصادية المختلفة، وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في استقرار أسعار 
نولوجي، وحل أزمة اإلسكان والتخفيف من السلع الصناعية، وتشجيع التقدم الصناعي والتك

  .البطالة
م هدفه 1975 البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية إسالمية دولية، تأسس في سنة -20

األساسي دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي في الدول والمجتمعات اإلسالمية وفقا 
  .ألحكام الشريعة اإلسالمية

 للتنمية خالل هذه العشريات الثالث على تطوير وترقية  عمل البنك اإلسالمي-21 
وكان من ضمن ذلك ، الصناعة المالية اإلسالمية على مختلف المجاالت والمستويات

تطوير وتوظيف صيغ تمويل إسالمية متعددة في عمليات تمويل التنمية كان من بينها 
  ).م1996مارس(ه 1416االستصناع الذي بدأ العمل به منذ شهر شوال 

 يوظف البنك االستصناع كصيغة تمويل متوسط وطويل األجل لتلبية االحتياجات -22
التمويلية لقطاعات التصنيع والبناء والتوريد لمختلف األصول والسلع ذات المواصفات 
المحددة، ويهدف من خالل ذلك إلى تطوير وترقية القدرات الصناعية واإلنشائية في الدول 

  .األعضاء
ك جملة من الشروط واألحكام لالستفادة من التمويل بصيغة االستصناع  يضع البن-23

  :ومنها
  .سنة20 الحد األقصى لفترة التمويل هو-       أ

  .يمليون دينار إسالم80 سقف التمويل للمشروع الواحد هو -       ب
  .% 5.1 هامش الربح السنوي هو-       ج

ستصناع تمر بدورة حياة نموذجية تتشكل  المشاريع التي يمولها البنك عن طريق اال-24
  :من

  . مرحلة التعرف على المشروع-              أ
  .           مرحلة اإلعداد-             ب
  .  مرحلة المفاوضات-             ج
  .                          مرحلة الموافقة والتوقيع-             د

  .إلشراف مرحلة التنفيذ وا-            هـ
  .                          مرحلة التقييم-             و
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) م2006جانفي(ه1426 قام البنك منذ استحداثه لهذه الصيغة وإلى غاية نهاية سنة -25 
 يمليون دينار إسالم1.824 عمليات، وبمبلغ إجمالي يقدر ب104بتوظيفها في تمويل 

من الحجم الكلي لتمويل % 15ته ويمثل ذلك ما نسب) يمليون دوالر أمريك2510(
المشاريع، وبذلك يحتل االستصناع المرتبة الثالثة بعد اإلجارة والقروض من حيث حجم 

  .التمويل المعتمد لكل صيغة من الصيغ المطبقة في تمويل المشاريع في البنك
 التمويل بصيغة االستصناع في مجموعة البنك مصدره األساسي هو الموارد العادية -26
  .بينما لم تساهم المصادر األخرى التابعة للمجموعة إال بنصيب ضئيل في ذلك، بنكلل

 المشاريع الممولة بصيغة االستصناع اعتمد فيها البنك أسلوب التمويل المشترك -27
بمساهمة مؤسسات تمويل دولية أو محلية، وفي عدد من تلك المشاريع وظف البنك صيغ 

  . تصناعتمويل متعددة باإلضافة إلى االس
  : التمويل باالستصناع في البنك يتجه إلى القطاعات التالية حسب الترتيب-28

  .مثل توفير مياه الشرب وخدمات الصرف ومشاريع الكهرباء: المرافق العامة-     أ
  .الطرقات والموانئ: النقل-     ب
  .التعليم والصحة: القطاع االجتماعي-    ج
  .السدود وشبكات الري واستصالح األراضي:ية الزراعة والصناعات الزراع-    د

 التقويم الشرعي لعمليات التمويل باالستصناع يظهر أن البنك وفق في االلتزام -29
وبالمقابل هناك بعض القصور ، بأحكام الشرع في بعض الجوانب المتعلقة بتلك العمليات

  .في الجانب التطبيقي
يل باالستصناع تجربة هامة كما وكيفا أتاحت  تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في التمو-30

للصناعة المالية اإلسالمية الدخول بقوة إلى مجاالت التنمية الحقيقية في الدول والمجتمعات 
  . اإلسالمية

               

  االقتراحات: ثانيا
في ختام هذه الدراسة ندرج جملة من االقتراحات والتوصيات التي تخدم هذا البحث، 

  :نحو التاليوهي على ال
موضوع عقد االستصناع وتطبيقاته المختلفة :على مستوى األبحاث والدراسات -1

في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، ما زال يتطلب الكثير من الدراسات 
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واألبحاث النظرية والتطبيقية إلبراز كل خصائصه وإمكاناته التمويلية في الواقع 
 جديدة الستخدامه في األنشطة والمجاالت االقتصادية االقتصادي وتطوير أشكال وأساليب

المختلفة، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض التعامل به ومحاولة إيجاد الحلول 
  .المناسبة لها

إن أهمية االستصناع وخصائصه : على مستوى المؤسسات المالية اإلسالمية -2
 على توسيع مساحة وحجم التمويلية المتميزة؛ توجب على تلك المؤسسات أن تعمل

تطبيق وتوظيف االستصناع في استثماراتها وعملياتها التمويلية، مع ضرورة التطبيق 
 .الدقيق للمعايير والضوابط الشرعية والفنية المتعلقة بذلك

 من واجب السلطات المختصة في بلداننا أن :على مستوى السياسات الحكومية -3
لتمويل اإلسالمي بمؤسساته وصيغه للمساهمة في تنتبه إلى أهمية وضرورة فتح المجال ل

   .                  تنمية اقتصاديات أوطاننا
وفيما يتعلق باالستصناع واألدوات التمويلية المشتقة منه؛ فإن من مسؤولية 
الحكومات أن تُهيئ البيئة التشريعية والتنظيمية واإلدارية التي تتيح التطبيق الفعال لتلك 

 . لعراقيل والمعوقات التي تعترض طريقهاالصيغ وتزيح ا
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  01امللحق رقم

 )1(قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املتعلق بعقد االستصناع
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   02امللحق رقم 

  )1(طبقة يف املصارف اإلسالمية منوذج لعقد من عقود االستنصناع امل
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  03امللحق رقم 

 قرار للسلطات النقدية يف لبنان يتعلق بعمليات االستصناع يف املصارف اإلسالمية 
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  04الملحق رقم 
 )1(اإلطار االستراتيجي لجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

  
". اإلطار االستراتيجي لمجموعة البنك"اتيجية جديدة بعنوان هـ استر1424تبنى البنك في عام 

وقد حدد اإلطار االستراتيجي عناصر المجموعة في المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، 
والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب و 

ٍد لمسيرة التنمية، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى الدول البنك اإلسالمي للتنمية كقائ
  . األعضاء

وفي إطار هذه االستراتيجية وضع البنك تصوراً لتعاوٍن وتنسيٍق أكبر بين أعضاء المجموعة 
  .لضمان تكامل جهودها وتحقيق األثر التنموي الجماعي األمثل في الدول األعضاء

ك بيان رؤيته ورسالته وقيمه الجوهرية، وحدد أهدافه االستراتيجية وبناءاً على ذلك، صاغ البن
  .على المدى المتوسط ومجاالت أولوياته كما هو وارد بإيجاز أدناه

  
  الرؤيــة 

أن يقوم البنك بالدور القيادي في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول األعضاء وفي 
  . األعضاء بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةالمجتمعات اإلسالمية في الدول غير

  
  الرسـالة 

تلتزم مجموعة البنك بتخفيف حدة الفقر، وتعزيز التنمية البشرية، والعلوم والتقنية، واالقتصاد 
اإلسالمي، والعمل المصرفي اإلسالمي، والتعاون بين الدول األعضاء عن طريق العمل مع الشركاء 

  .التنمويين
  :  الجوهرية للمجموعة ما يلي وتتضمن القيم

  األداء الممتاز في كل األنشطة وفي التعامل مع العمالء والشركاء  •
االستجابة لحاجات العمالء بأسلوب قائٍم على مراجعة األداء والسعي لتحسينه، ( االستجابة  •

  ) وعلى العزم على تقديم الخدمة األفضل 
  )  واإلنصافالتحلي بأعلى درجات اإلخالص والصدق(النـزاهه  •
  التفاني في خدمة العمالء بعزم مصحوب باإلبداع والمبادرة  •
تمكين الموظفين والكيانات المعنية عن طريق تخويل السلطة والمسؤولية إليهم و غرس روح  •

 .العمل الجماعي
         



 213 

1- A��2��� -3RS0ا z2ا�� Q&�3: org.isdb.www  
   

  دافاأله
  :وفي هذا الصدد، تم تحديد األهداف االستراتيجية الثالثة التالية لعمل المجموعة 

  تعزيز الصناعة والمؤسسات المالية اإلسالمية  •
  تخفيف الفقر  •
  تعزيز التعاون بين الدول األعضاء  •
  

  مجاالت األولوية
  :ولتحقيق هذه األهداف، ستركز مجموعة البنك على المجاالت الست التالية 

  لتنمية البشرية ا •
  تنمية الزراعة وتحقيق األمن الغذائي  •
  تنمية البنية األساسية  •
  التجارة البينية للدول األعضاء  •
  تنمية القطاع الخاص  •
  . البحوث والتطوير في مجاالت االقتصاد والعمل المصرفي والتمويل اإلسالمي •
  

. نفيذ اإلطار االستراتيجي بنجاحتمثل تعبئة الموارد المالية وقوة العمل المؤهلة أهمية قصوى لت
  . وفي سعيها لزيادة قاعدتها من الموارد، ستعمل المجموعة أيضاً لتعظيم األثر التنموي لهذه الموارد
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  أ�Cاف اA@�ت ا�"�?<
�:أو,
  

  الصفحة   السورة   رقمها                     اآلية                 
  19  البقرة  282  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

  09،26،105  المائدة  01  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

  101   المائدة     17  وهللا ملك السموات واألرض

  102  األنعام  165  وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض

  110، 108  األعراف  31  وكلوا واشربوا وال تسرفوا
  108  األعراف  32  قل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

  105  التوبة  34  والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهللا

  101  هود  61  هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها

  111  اإلسراء  34  وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

  10  الكهف  93  ال يكادون يفقهون قوال

  10  الكهف  94  قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في األرض

  10  الكهف  95  قوة أجعل بينكم وبينهمقال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني ب

  102  النور  33  وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم

  03  النمل  88  صنع اهللا الذي أتقن كل شيء

  102  القصص  77  وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة

  101  الجاثية  12  اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره

  102  الحجرات  13   ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبايا أيها الناس إنا خلقناكم من

  102  الحديد  07  وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه

  02  الحديد  25  وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس

  103  الملك  15  هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها 
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>�D:�@E.ا�� F@د�HIاف ا�Cأ  
  

  الصفحة  الحديث
  113  ن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنهإ

  113  إن اهللا يحب من العامل إذا عمل أن يحسن

  10  إن النبي صلى اهللا عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب

  35  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع الجوائح

  12  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء

  10  إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبرأتى رجال 

  105  التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء

  105  رحم اهللا عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى 

  09  الصلح جائز بين المسلمين إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما

  12  ال تبع ما ليس عندك

  105  طيءال يحتكر إال خا

  02  ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده

  27  المسلمون عند شروطهم 

  105  من غشنا فليس منا

  110  من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه
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لفقه اإلسالمي منذ عصوره األولى، وهو   االستصناع عقد من العقود التي أبدعها ا
  ".عقد على تصنيع شيء بمواصفات خاصة: "بمفهومه البسيط

  وقد طورت المصرفية اإلسالمية هذا العقد لتجعل منه صيغة تمويلية هامة في 
 ىوعل، المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وفق ضوابط ومعايير شرعية وفنية دقيقة

الستصناع إلى ساحة العمل المصرفي اإلسالمي ـ مقارنة بالصيغ الرغم من تأخر دخول ا
األخرىـ إال أنه بدأ شيئا فشيئا يتبوأ مكانة معتبرة في هذا المجال؛ وذلك لما يمتاز به من 

اتساع نطاق التمويل به ليشمل قطاعات :خصائص ومزايا تمويلية هامة والتي منها
  .صيغ المشابهة لهاقتصادية واسعة ومرونته الكبيرة مقارنة بال

  وهذه المزايا وغيرها تؤهل االستصناع ليلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية من 
خالل توفير التمويل لألنشطة االقتصادية وتطوير القطاع الصناعي وتنشيط التجارة 

  .يوتشجيع التقدم الصناعي والتكنولوج
في توظيف االستصناع في   وفي هذا المجال تأتي تجربة البنك اإلسالمي للتنمية 

عمليات التنمية في البلدان والمجتمعات اإلسالمية وهي تجربة رائدة كما وكيفا تندرج 
  .ضمن جهود البنك في تنمية دولة األعضاء وتطوير وترقية الصناعة المالية اإلسالمية
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RESUME 
 
 
 

  L’Istisnaa est l’un des contrats que la législation islamique 
(Fiqh) a créé des ses premières ères ; il est défini comme un contrat de 
fabrication ou de construction d’une chose, d’un bien avec des 

caractéristiques spécifiques et particulières. 
Les banques islamiques ont développé ce contrat en le rendant un 
mode de financement très important dans les banques et les 
institutions financières islamiques en conformité avec des normes 

législatives et techniques strictes. 
En dépit du retard de l’entrée de L’Istisnaa dans le système 
bancaire islamique, il a commencé à y prendre place progressivement 
à cause de ses qualités et caractéristiques financières très importantes ; 

on cite en guise d’exemple :  
- Son vaste domaine d’application en couvrant beaucoup de 

secteurs économiques. 
- Sa flexibilité par rapport aux autres modes de financement 

islamique. 
  

Ces caractéristiques et autres accordent à l’Istisnaa un rôle 
primordial dans le développement économique en financent les 
activités économiques, la progression du secteur industriel, 
l’activation du commerce intérieur et extérieur, l’encouragement de 

progrès technologique. 
Et dans ce cadre la, viens l’expérience de la Banque Islamique du 
développement dans l’application L’Istisnaa dans ses opérations du 
développement dans les pays et sociétés musulmans, cette expérience 
prometteuse est du aux efforts de la BID de mettre en avant ses pays 

membres et de promouvoir l’industrie financière islamique.  
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SUMMARY 
 

 
 
      The Istisna’a is one among many contracts created by the Islamic 
Law (Fiqh) since its appearance, and it come simply to mean a 

contract with a manufacturer to make something.                
       The Islamic Banking modernized and developed this contract to 
make it an important financing mode in Islamic Banks and Financial 

Institutions according to legal and technical standards.    
        Inspite of the lateness of introducing Istisna’a in Islamic 
Banking, it started to take a considerable position because of its 
characteristics: large scope of its application and its flexibility 
comparing to other modes and these characteristics enables Istisna’a 
to play a key role in economic development. It provides financing to 
economic activities, promoting industrial and technological 
advancement and making use of the available possibilities of the 

economy.                                                             
        Likewise, comes the experience of Islamic Development Bank in 
applying Istisna’a in development financing operations in Islamic 

countries and communities.                                                  
        It’s a leading experience in the efforts of the IDB to develop its 

members and promote Islamic Financial Industry.                   
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  


