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 أنواع التمويل واالستثمار في المصارف اإلسالمية

 صبري ضو عمي طالب    أ. عبد الحميد الطاهر زنبيل. صالح الدين عمي محمد البريكي     د أ.

 الدرجة األكاديمية محاضر           الدرجة األكاديمية محاضر    الدرجة األكاديمية  أستاذ مساعد

 مستخمص :
دخال نظام المصارف اإلسبلمية في النظام يحاول ىذا البحث مناقشة إ شكالية تطبيق وا 

المصرفي من خبلل التمويل واالستثمار وفق الرؤية اإلسبلمية، ودخول ىذا سوق المال 
كمنافس قوي لو العديد من الميزات التي تمكنو من االستمرار واالستحواذ عمى حصة من 

يدة تحقق منافع وعوائد لممستثمرين السوق المصرفي في الدول اإلسبلمية بتقديم خدمات فر 
والمجتمع  ليا أبعاد إنسانية إضافة لبعدىا الربحي. ىدف البحث الى طرح إطار نظري 
لمتعريف بنظام المصارف اإلسبلمية وأىميتو وتوضيح أىم خصائص االستثمار والتمويل  

رف . قسم اإلسبلمي والتعرض ألىم التحديات التي تواجو إدارة النظام اإلسبلمي لممصا
اإلطار النظري الى ثبلث محاول أساسية تتضمن البعد الزمني لبلستثمار والتمويل ىي :  

تمويل  -تمويل االستثمارات في المدى المتوسط.  -تمويل االستثمارات في المدى الطويل. 
االستثمارات في المدى القصير.وجرى التعريف بكافة صنوف وأشكال التمويل االستثماري. 

لورقة الى جممة من النتائج اىميا :  انو بعد ىذا الطرح النظري اتضح كثير من وخمصت ا
المفاىيم الغامضة لمتبادالت المصرفية اإلسبلمية مثل : المرابحة والمضاربة والمشاركة 
والتمويل التاجيري واالستصناع وبيع السمم و القرض الحسن. وبيان أنواع التمويل 

الثبلث : الطويل والمتوسط والقصير و أىمية كل مدى  االستثماري اإلسبلمي بأبعاده
واستخدامو وأبعاده اإلنسانية والربحية . ان ىناك العديد من الدول اإلسبلمية مثل الدول 
الخميجية واندونيسيا وماليزيا ليا تجارب محترمة في الصيرفة اإلسبلمية تستخدم التمويل 

اجتماعية من صميم غايات المشرع الكريم االستثماري اإلسبلمي وحققت أىداف اقتصادية و 
المتبلك المال واستخدامو في وجيو الصحيح . ىناك تحديات تواجو تطبيق نظام المصارف 
اإلسبلمية منيا قصور في التشريعات الوضعية المنظمة لمعمل المصرفي، وتحديات إدارية 

 تتعمق بوضع نيج إداري إسبلمي كامل إلدارة المال.
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Abstract     

This research attempts to discuss the problem of applying and 

introducing the Islamic banking system in the banking system through 

financing and investment according to the Islamic vision. The entry of 

this capital market as a strong competitor has many advantages that 

enable it to continue and acquire a share of the banking market in 

Islamic countries by providing unique services that achieve benefits 

and returns Investors and society have human dimensions in addition 

to their profit dimension. The objective of the research is to present a 

conceptual framework to introduce the Islamic banking system and its 

importance and clarify the most important characteristics of Islamic 

investment and finance and exposure to the most important challenges 

facing the management of the Islamic banking system. The theoretical 

framework is divided into three basic attempts that include the time 

dimension of investment and finance: long-term investment 

financing. - Financing investments in the medium term. - Financing 

investments in the short term. The definition of all forms and forms of 

investment finance. The paper concluded with a number of results, 

the most important of which is that following this theoretical 

proposition, many vague concepts of Islamic banking exchanges have 

emerged, such as Murabaha, Mudarabah, Musharaka, Tajiri 

financing, Istisna'a, and the sale of peace and good loan. And to 

indicate the types of Islamic investment finance in its three 

dimensions: long, medium and short, and the importance of each 

range and use and its dimensions and profitability. That there are 

many Islamic countries such as the Gulf States, Indonesia and 

Malaysia have respected experiences in Islamic banking used Islamic 

investment finance and achieved economic and social goals of the 

purposes of the legislator to earn money and use in the right direction. 

There are challenges facing the implementation of the Islamic 

banking system, including shortcomings in the legislation regulating 

the status of banking, and administrative challenges related to the 

development of a full Islamic management approach to money 

management. 
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 المقدمة :
وىو بدوره جزء من  ،تجسد المصارف اإلسبلمية التطبيق العممي لنظام االقتصاد اإلسبلمي

ة اإلسبلمية بعقيدتيا وشريعتيا مما يجعميا متميزة عن نظام البنوك  والمصارف المنظوم
التقميدية. فالمصارف أو البنوك اإلسبلمية مؤسسات مالية ومصرفية اقتصادية واجتماعية 
تسعى إلى جذب الموارد المالية من األفراد والمؤسسات وتعمل عمى استخداميا واستثمارىا 

فمسفة اإلسبلم االقتصادية التي تستمد منيا خصائصيا وأىدافيا  بالطرق الشرعية في إطار
وكذلك مصادرىا المالية، و التي تقوم عمى فكر اقتصادي مستقل لممارسة النشاط المصرفي 
وفق آليات الستخدام المال واستثماره، وىي تتسم بالكثير من المرونة في التطبيق والعدالة 

طراف العممية االستثمارية )الشركاء( مع شيء من التطور في توزيع الناتج ) األرباح ( بين أ
يأخذ بعين االعتبار ظروف ومتطمبات العصر. ان ىذه المصارف تعتمد في تمويميا 
واستثمارىا عمى صيغ وأنواع متعددة، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويمة األجل، وال 

المصارف اإلسبلمية تقتصر عمى صيغة أو نوع واحد كما ىو حاصل اآلن في أغمب 
باعتمادىا عمى صيغة المرابحة فقط، كما إن المصرف اإلسبلمي إما أن يكون مموال 
لمشروع استثماري أو يدخل طرفا مشاركا فيو بالمال أو العمل كي تتبلءم وتنسجم مع الرؤية 

 المصرفية الحديثة.  

 مشكمة البحث :
دخال نظا م المصارف اإلسبلمية في النظام يحاول ىذا البحث مناقشة إشكالية تطبيق وا 

المصرفي العامل، ودخول ىذا سوق المال كمنافس قوي لو العديد من الميزات التي تمكنو 
من االستمرار واالستحواذ عمى حصة كبيرة من السوق المصرفي في الدول اإلسبلمية، 

مال بتقديم خدمات فريدة تحقق منافع وعوائد لممستثمرين والمجتمع، من خبلل جذب ال
 وداخمو في الدورة االقتصادية تمويبل واستثمارًا ليذا المورد المكتنز.  

 أهداف البحث :
 يسعى البحث إلى تحقيق جممة من األىداف أىميا:

 طرح إطار نظري لمتعريف بنظام المصارف اإلسبلمية وأىميتو. .1
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 توضيح أىم خصائص االستثمار والتمويل  اإلسبلمي . .2
ات الغامضة التي يعتمد عمييا النظام اإلسبلمي التعريف بعدد من المتغير  .3

 لممصارف .
معرفة إمكانية تطبيق نظام الصيرفة اإلسبلمي بالتوازي مع النظم المصرفية  .4

 التقميدية السائدة .
 التعرض ألىم التحديات التي تواجو إدارة النظام اإلسبلمي لممصارف. .5

 أهمية البحث :
 نيا :تتجمى أىمية ىذا البحث في عدة جوانب م

 تحقيق المقاصد والنواحي الدينية والشرعية لمعمل المصرفي والمالي. .1
 الفوائد االقتصادية التي يمكن تحقيقيا بتطبيق الصيرفة اإلسبلمية. .2
 العوائد االجتماعية من وراء النظام المصرفي اإلسبلمي. .3
 التعريف بأن النظام المصرفي اإلسبلمي قابل لمتطبيق من خبلل تجارب . .4

 ت :التساؤال

 يحاول البحث اإلجابة عمى عدد من األسئمة أىميا:

ما ىي صيغ التمويل و االستثمار المالي اإلسبلمي في المدى الطويل والمتوسط  .1
 والقصير؟

 ما أىم خصائص وميزات النظام اإلسبلمي لبلستثمار والتمويل  لممصارف ؟ .2
 ىل نظام الصيرفة اإلسبلمية قابل لمتطبيق الفعمي ؟ .3
يات والمشاكل التي تواجو تطبيق النظام اإلسبلمي لمتمويل واالستثمار ما ىي التحد .4
 ؟

 المنهجية :



 

rs.com.ly-www.stc 

 9109 يوليو –ثامن العدد ال

Volume. 8 – July  2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 9109والمجتمع  اإلنسانلمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2019 5 

 

بالنظر لطبيعة البحث النظرية سيعتمد الباحثين المنيج الوصفي معتمدين عمى المراجع  
المتاحة وما يتوافر بيا من بيانات ومعمومات  لمتعريف بمتغيرات الدراسة ولتحقيق أىداف 

 ىذا البحث .
 
ول ىذه الجزء الورقة التعريف بأنواع التمويل واالستثمار اإلسبلمي وتقسيماتو حسب نتنا

 اآلجال:

 أوال: تمويل االستثمارات في المدى الطويل. 
 ثانيا: تمويل االستثمارات في المدى المتوسط.
 ثالثا: تمويل االستثمارات في المدى القصير.

 ي في المدى الطويل:أوال: صيغ التمويل و االستثمار المالي اإلسالم
 المقصود بالتمويل طويل األجل أكثر من خمس سنوات ويمثل نوعين من التمويل ىما:

 المضاربة.                    ب. المشاركة. . أ
وىي من أىم صيغ التمويل واالستثمارات في المصارف اإلسبلمية  النوع األول: المضاربة :

 بصورة تبلئم متغيرات واقع العصر.  وذلك ألنيا وسيمة لتوظيف واستثمار األموال

كما ورد في الفقو اإلسبلمي ىي "أن يعطي الرجل الرجل المال عمى أن  تعريف المضاربة:
يتاجر بو عمى جزء معموم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان بما يتفقان عميو ثمثا أو 

 (.25م،ص1997ربعا أو نصفا".)القرطبي،

اد اإلسبلمي "اتفاق بين طرفين يقدم أحدىم بموجبو مالو لآلخر وتعني المضاربة في االقتص
ليعمل فيو عمى أن يكون ربح ذلك بينيما عمى يتفقان عميو ويسمى األول رب المال والثاني 

 (226،ص1995المضارب أو العامل". )سعد اهلل،

يممك وقد شرعت المضاربة ألىميتيا البالغة في الحياة االقتصادية، فيوجد من الناس من 
المال وال يحسن استثماره وفي المقابل يوجد من يحسن استثماره وال يممك المال، فوجدت ىذه 

 الصيغة لتمبية مصمحة الطرفين.
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توجد مجموعة من الشروط وضعيا الفقياء لصحة عقد المضاربة وتقسم  شروط المضاربة:
 ىذه الشروط إلى:

 شروط متعمقة برأس المال:   -1
النقود أو المعروض كبضاعة أو دابة أو نظائرىا في العصر أن يكون رأس المال من  -أ 

الحديث من معدات وتجييزات كاآلالت أو مصانع ليعمل فييا والربح بينيما. )سعد 
 (228.227،ص1995اهلل،

أن يكون رأس المال المضارب بو معموم من حيث القدر والجنس والصفة لكل من  -ب 
 رب العمل والمضارب.

رب كي يتسنى لو استثمار المال والتصرف فيو وفق ما أن يسمم رأس مال المضا  -ج 
 أتفق عميو في العقد.

أن ال يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب والمقصود ىنا أن ال يكون ذلك عند ابتدأ  -د 
المضاربة بأن يكون شخص مدينا آلخر بمبمغ من النقود فيقول لو الدائن ضارب بما لي 

 (212،ص1976عميك من دين.)حمودة،
 لشروط المتعمقة بالربح:ا  -2
أن يستقل المضارب استقبلال تاما بالعمل واإلدارة بما يناسب طبيعة النشاط ويوافق  -أ 

 مصمحة المضاربة.
نما يجوز في كل األعمال واألنشطة  -ب  ال تقتصر المضاربة عمى نشاط واحد فقط وا 

يعة التي تيدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح وفق ما تقتضيو قواعد ومبادئ الشر 
 اإلسبلمية.

في حالة الخسارة يخسر المضارب عممو وجيده ويخسر رب المال مالو ما لم   -ج 
يخالف المضارب الشروط المنصوص عمييا في العقد و إن ثبت العكس فإنو )المضارب( 

 مطالب بتقديم رىن أو طمب كفيل إلستيفاء حق رب المال.
ى المضارب ألنو مجرد أمين أو ولكن ال يجوز اشتراط الضمان لرأس المال أو الربح عم

وديع واشتراط الضمان عمى األمين باطل وتكون المضاربة صحيحة والشرط 
 (442،ص2002باطبل.)الزحيمي،
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 تنقسم المضاربة إلى نوعين: أقسام المضاربة:
 المضاربة العامة أو المطمقة . - أ

 (304.305،ص200المضاربة الخاصة أو المقيدة.) المالقي، - ب
)المطمقة( ىي التي ال يرد في عقدىا أي شرط يحد من سمطة  المضاربة العامة  - أ

المضارب في العمل سواء من حيث نوعيتو أو مكانو أو األشخاص الذين سيتم التعامل 
 معيم بل يبقى مطمق الحرية في التصرف.  

المضاربة الخاصة )المقيدة( ىي التي يتضمن عقدىا شروط تقيد حرية المضارب   - ب
عميو رب المال أن يشتغل في سمعة معينة أو تنتمي إلى قطاع  في التصرف كأن يشترط

 معين أو في مكان محدد أو أن ال يتعامل إال مع شخص بذاتو.

 أهمية تطبيق المضاربة في المصارف اإلسالمية:
 تحقق المصارف اإلسبلمية من أسموب المضاربة األتي :

لسيولة النقدية كما تتحمل الحصول األرباح في نياية العممية االستثمارية وتوفير ا  -1
 الخسارة إن وجدت حسب النسب المتفق عمييا.

توجيو األموال لبلستثمارات المربحة عند تمقي الودائع االدخارية واالستثمارية   -2
وأقسام الربح مع المودعين بنسب يتفق عمييا عند التعاقد وتعتبر ىذه الصيغة البديل 

 ميدية.الشرعي لمفوائد التي تدفعيا البنوك التق
تقديم التمويل البلزم لممضاربين أو المستثمرين بما يحتاجونو من األموال لمباشرة   -3

 عممياتيم االستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية.
إصدار صكوك المضاربة وىي عبارة عن حصص مشاعة من رأس مال   -4

بقيمة ىذه الصكوك. المضاربة ويعتبر المالك لعدد من الصكوك رب مال في المضاربة 
وفائدة ىذا األسموب أنو يسيل االستثمار في المضاربة عن طريق بيع تمك الصكوك ومن ثم 

 (  281،ص1995فيو يعمل عمى تكوين نواة لسوق مالي إسبلمي.)سعد اهلل،
  
تعتبر المشاركة عقد استثماري طويل المدى ووسيمة إلى تحقيق  النوع الثاني: المشاركة: 

 يع وتكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في النشاط االقتصادي.عدالة التوز 
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يعرف الفقياء المشاركة بأنيا عبارة " عن تعاقد بين أثنين أو أكثر عمى  تعريف المشاركة:
العمل لمكسب بواسطة األموال أو األعمال أو الوجاىة )مراكزىم الشخصية( ليكون الغنم 

 (466،ص1998بالغرم بينيم حسب االتفاق". )أبوالفتوح،

والمشاركة عقد من عقود االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي وتستخدميا المصارف اإلسبلمية 
باعتبارىا " أسموب تمويمي يشترك بوجبة المصرف اإلسبلمي مع طالب التمويل في تقديم 
المال البلزم لمشروع ما أو عممية ما ويوزع الربح بينيما بحسب ما يتفقان عميو أما الخسارة 

 (283،ص1995فبنسبة تمويل كل منيما".)سعد اهلل،

نما المشاركة في  وعميو فإن المشاركة في البنك اإلسبلمي ال تقتضي منو التمويل فقط وا 
النشاط االستثماري وأن عبلقتو مع العمبلء ىي عبلقة شريك بشريك وليست عبلقة دائن 

ى ىذه العبلقة مشاركة بمدين كما ىو الحال في المصارف التقميدية ومن ثم يترتب عم
المصرف اإلسبلمي لممتعاممين معو في تحمل المخاطر طالما كان ذلك دون تقصير من 
جانبيم. وتختمف المشاركة عن المضاربة في كون صاحب الجيد يمتمك جيده فقط وال 
يمتمك المال وىذا غير كاف لمقيام بنشاطو، فيمجأ إلى  طرف آخر لتقديم ما يحتاجو من 

سم الطرفان الربح والخسارة بنسب يتم االتفاق عمييا مسبقا. أما المشاركة تقتضي مال ويتقا
 ( 37.36،ص1990إذا وجود جية تممك المال وجية تممك المال والجيد معا.)بوحبلل،

 يمكن تقسيم شروط المشاركة إلى ثبلثة مجموعات: شروط المشاركة:

 شروط متعمقة برأس المال:  -1
ذا  أن يكون رأس مال المشاركة -أ  من النقود المحددة والمعروفة ومن المعامبلت المتداولة وا 

كانت حصة بعض الشركاء عينية فيجب تقييميا بدقة مراعاة لمعدل في تقدير وتقييم 
حصص الشركاء النيا ستتخذ كأساس لتوزيع األرباح والخسائر بعد 

 (168.167،ص2004ذلك.)المغربي،
ا ألحد الشركاء في ذمة شريك أن ال يكون جزء من رأس مال المشاركة دين -ب 

 آخر.
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 ال يشترط التساوي بين حصص الشركاء و ال العمل في رأس مال المشاركة.  -ج 
يجوز اشتراك أحد الشركاء بشيء معنوي لو صيغة مالية كبراءة االختراع أو االسم  -د 

 (126،ص1990التجاري أو العبلمة التجارية كما يرى أحد الفقياء المعاصرين.)البعمي،
 المتعمقة بالربح: الشروط  -2
 أن يكون الربح نسبة شائعة ومعمومة وليس محددا بمقدار من المال.  - أ

في حالة وقوع الخسارة فيتحمميا الشركاء بقدر حصة كل شريك ومساىمتو في رأس  - ب
المال ىذا إذا لم يحدث تقصير أو مخالفة من طرف أحد الشركاء القائمين باإلدارة أو 

 العمل.  
 الشركاء:الشروط المتعمقة ب  -3
أن يكون كل شريك متمتعا بأىمية التوكيل أي أصيبل في عممو لمشركة باعتباره  يعمل  - أ

 في مالو وكيبل في آن واحد باعتبار أنو ال يعمل في مالو فحسب بل مخموطا بمال غيره.
أن يكون يد كل شريك في كل ما يختص بأعمال وأموال الشركة يد أمانة فبل يضمن ما  - ب

 أو تجاوز حدود األمانة. أتمف إال حيث قصر

تتعدد أشكال وأقسام المشاركة وصيغيا إال أن المستقر والشائع في أقسام الشراكة:  
 المصارف اإلسبلمية واألكثر استخداما ىو نوعين من المشاركات:

 المشاركة المنتيية بالتمميك )المتناقصة( -المشاركة المستمرة )الثابتة(      ب - أ
مرة: وتسمى أيضا بالمشاركة الدائمة وىي "التي يدخل المصرف المشاركة الثابتة المست - أ

فييا كشريك مع التعامل في رأس مال عممية تجارية أو صناعية محدودة يقترحيا ىذا 
األخير عميو فيصبح الطرفان شريكين في ممكيتيا وتسييرىا والرقابة عمييا والتحمل بالتزاماتيا 

 الضوابط المتفق عمييا. وخسائرىا واقتسام أرباحيا" وكل ذلك حسب
والمقصود بكونيا ثابتة ىو استمرارية وجود كل طرف فييا حتى نيايتيا أي أن كل طرف  -

يحتفظ بحصصو ثابتة في رأس مال المشروع حتى يتم انجازه وتصفى 
 (2002،371،373الشركة.)الشرقاوي،

 وتأخذ المشاركة الثابتة شكمين ىما: -
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 مشاركة في رؤوس أموال المشروعات. - أ
 (372،ص2002مشاركة بحسب الصفة الواحدة.)الشرقاوي،  - ب

المشاركة في رأس المال فإن المشروعات تأخذ شكل التمويل المباشر  لمنوع األولبالنسبة 
في المدى المتوسط والطويل مما يؤىل المصارف اإلسبلمية أن تقترب أكثر من مصارف 

ديدة أو المساىمة في رأس األعمال، ويتم تنفيذ ىذا الشكل عن طريق إنشاء مشروعات ج
وىو المشاركة حسب الصفقة الواحدة فيي التي  النوع الثانيمال مشروعات قديمة. أما 

يمول فييا المصرف عممية واحدة من عمميات المشروع تمويبل كامبل أو نسبيا ويتم احتساب 
 األرباح والخسائر طبقا لبلتفاق.  

المشاركة وفييا يحدد نصيب كل من  المشاركة المتناقصة المنتيية بالتمميك: وىي - ت
المصرف والعميل في رأس مال المشروع وعندما يبدأ ىذا المشروع في تحقيق األرباح يتنازل 
المصرف تدريجيا عن حصتو في رأس المال ببيعيا لمعميل إلى أن يصبح ىذا المشروع بعد 

ويأخذ ىذا    ( .   103،ص2002مدة زمنية يتفق عمييا ممموكا بكاممو لمعميل. )ناصر،
 (106.105،ص2002النوع من المشاركة ثبلثة صور وىي:)ناصر،

يتفق المصرف مع الشريك عمى تحديد حصة كل طرف في رأسمال المشاركة والشروط  -1
المرتبطة بذلك، ثم يكون بيع حصة المصرف إلى العميل بعد ذلك بعقد مستقل بعد انتياء 

 آجال المشاركة.
المشاركة في تمويل كمي أو جزئي لمشروع ذي دخل يتفق المصرف مع الشريك عمى  -2

متوقع مقابل حصة من األرباح مع اقتطاع جزء من أرباح الشريك لتسديد حصة المصرف 
 من رأس المال.

يتفق المصرف مع الشريك عمى أن يكون رأسمال المشاركة في شكل أسيم يمثل  -3
و من اإليراد المتحقق مجموعة من قيم المشروع المتفق عميو ويحصل كل منيا عمى نصيب

مع قيام الشريك بشراء جزء من أسيم المصرف سنويا إلى أن يصبح المشروع بالكامل ممكا 
 لمشريك.
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إن استخدام المصارف اإلسبلمية لصيغة أهمية تطبيق المشاركة في المصارف اإلسالمية: 
 التمويل بالمشاركة الستثمار األموال بالطرق المشروعة يتيح اآلتي:

فرصة جديدة ومبلئمة لتمويل المشروعات في المدى المتوسط والطويل إعطاء   -1
لممستثمرين بعيدا عن مشكبلت القروض، وما يتبعيا من مشاكل سعر الفائدة والضمانات 

 وتأخير السداد كما في المصارف التقميدية.
ة نقل الخبرات واالستفادة منيا بين المصارف والشركاء إضافة إلى تحقيق األرباح وتقوي -2

 القدرات المالية لكل منيا.
 توزيع المسؤولية والمخاطر توزيعا عادال بين المصارف والشركاء. -3
القيام بتمويل المنشآت الصناعية والمزارع والمستشفيات وكل ما من شأنو أن يكون  -4

 مشروعا منتجا لمدخل المنتظم.

لبوا التمويل ممن ومن ىنا فيي وسيمة ىامة لتمويل المشروعات حيث يميل إلييا األفراد طا
 (131،ص2005ال يرغبون باستمرار مشاركة المصارف ليم.)بركاني،

 ثانيا: صيغ تمويل االستثمار في المدى المتوسط:
تطبق المصارف اإلسبلمية صيغا لتمويل االستثمارات تكون مدتيا أكبر من سنة وأقل من 

 -التأجيري  -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل: خمس سنوات حيث نستعرض ىذه الحالة كل من صيغ التمـــــــــــــ
 البيع بالتقسيط.  -االستصناع 

اإليجار صيغة فعالة لتمويل الفرع األول: التمويل التأجيري )التأجير التمويمي(: 
االستثمارات لما تحقق حاجة الناس إلى المنافع وحاجة المبلك إلى المال وأيضـــــــــا لما تمبي 

 مختمف القطاعات االقتصادية الحيوية. حاجيات

التأجير مأخوذ من اإلجارة وقد وردت في كتب الفقو اإلسبلمي تعريف التأجير التمويمي: 
لما تطبقو المصارف ‘بمعاني مختمفة وقد اجمع أىل العمم عمى مشروعيتيا وسنتطرق 
مى عادة باإليجار أو اإلسبلمية أو التقميدية والمقصود بذلك اإلجارة عمى األعيان وىو ما يس

 التأجير وىذا األخير ينقسم إلى قسمين:
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وىو الذي تمتمك فيو المصارف اإلسبلمية المعدات  التأجير التشغيمي )الخدمي(: -
 (2002،326والعقارات المختمفة ثم تقوم بتأجيرىا إلى الناس لسد حاجاتيم.)شبير،

ي أو التأجير التمويمي أو وتسمى أيضا التمويل التأجير اإلجارة المنتهية بالتمميك:  -
الرأسمالي وىو المطبق بكثرة في المصارف لحداثة ظيوره نسبيًا، ويقصد بو قيام المصرف 
بشراء المعدات الكبيرة مثل تمك التي تحتاجيا شركات المقاوالت والقيام بتأجيرىا لمشركات أو 

مبلء لمقيام العمبلء نظير أقساط شيرية أو نصف سنوية كنوع من التمويل ليؤالء الع
بعممياتيم الكبيرة، وقد ينتيي ىذا التأجير بتمميك المعدات لمعميل وفي ىذه الحالة يكون البيع 
بالتقسيط بيعا حقيقيا ويكون الشراء واقعا وليس تبريرا وىو ما يسمى بالشراء التأجيري ) 

hire-purchase ،71،ص1988(.)المصري) 
الكويتي اإلجارة المنتيية بالتمميك مع مراعاة أو وقد أجازت الندوة الفقيية لبيت التمويل 

 (.326،ص2002)شبير،:بشروط التالية
ضبط مدة اإلجارة وتطبيق أحكاميا عمييا طيمة تمك المدة وتحديد مقدار كل قسط من  -

أقساط األجرة ونقل الممكية إلى المستأجر في نياية المدة، ووىبيا لو تنفيذا لوعد سابق بذلك 
 الك( والمستأجر.بين المصرف )الم

وىي الشروط التي وضعيا الفقياء لعقد اإلجارة فاإلضافة إلى  شروط: التمويل التأجيري:
 أىمية العاقدين:

 رضا العاقدين فمو أكره أحدىما عمى اإلجارة فإنيا ال تصح.  -1
 أن تكون المنفعة عمييا والمدة معمومتين.  -2
 باحة شرعا.أن تكون المنفعة مقدوره االستيفاء وغير متعذرة وم  -3
أن تكون األخيرة معمومة في عقد اإلجارة ويمكن االتفاق عمى أجرة متزايدة أو   -4

 متناقصة مادامت معمومة لطرفي العقد كمبمغ أو مبالغ محددة.

التأجير التمويمي ال يخرج في  ( بالرغم من أن240)حسن،صأنماط التأجير التمويمي
إننا سنطرق لؤلنماط األكثر شيوعا من ىذا  طبيعتو عن الصورة التي ذكرناىا فيما سبق إال

 التأجير.
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( وىي العمميات التأجيرية العادية والتي تنتيي lease directالتأجير المباشر )  -1
 في نياية فترة التعاقد بإعادة األصل في حالتو التي كان عمييا إلى المؤجر التمويمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة التأجير مع حق المستأجر في شراء األصل في نياية المـــ -2
(purchase lease وفقا ليذا النمط يكون من حق المستأجر في نياية فترة التأجير أن )

 يشتري األصل عمى حالتو ويكون ذلك إما: 
 .بسعر السوق عند الشراء 
 .بنسبة محددة من القيمة األصمية لؤلصل 
 والمستأجر. عن طريق التفاوض عمى السعر بين المؤجر 
 .عمى أن يتم االتفاق عمى من ىذه الطرق في بداية التعاقد 
( ويأتي ىذا النمط في حالة قيام sale and lease backالبيع ثم التأجير ) -3

إحدى المنشآت ببيع أصل تممكو فعبل إلى شركة تأجير وتحصل عمى ثمن البيع ثم تستأجر 
 لمشركة الدفعات اإليجارية عنو.ىذا األصل من شركة التأجير بعقد تأجيري وتؤدي 

إن اعتماد صيغة التمويل أهمية تطبيق التأجير التمويمي في المصارف اإلسالمية: 
 التأجيري في المصارف اإلسبلمية تعود عمييا بفوائد جمة منيا:

توفير سيولة مستمرة من خبلل تسديد أقساط اإلجار والقدرة عمى تسييل األصول  -1
صيغ لمتطبيق من قبل طرف المصارف اإلسبلمية ألنو يساعد عمى الثابتة ويعد من أحسن ال

 (475،ص1985حل مشكمة امتصاص المدخرات والودائع في ىذه المصارف.)شيحة،
تحسين مركز السيولة لممستأجر وعدم إرىاقو بالديون مما يسمح لو توسيع نشاطو  -2

 والمحافظة عمى استقبلليتو المالية.  
عائدا معقوال لممؤجر ألموالو المستثمرة وليس عائدا  يدر ىذا األسموب من التمويل -3

 افتراضيا )سعر الفائدة(
يحقق استثمار ناجحا لؤلعيان والطاقات البشرية بالعمل واستغبلل الميارات وفي  -4

الوقت ذاتو يمبي لممجتمع حاجات ضرورية تمثل عنصرا أساسيا في النشاط االقتصادي 
 (76.75،ص1996وغيرىا.)لعمارة، اليومي لممواطن كالسكن و وسائل النقل
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اإلستصناع ىو من العقود التي تفي حاجات ىذا  الفرع الثاني: التمويل باإلستصناع:
العصر المتطور والتي ليا قابمية ألن تمبي مطالب اقتصادية ميمة وتحل بعض المشكبلت 

 تيم.في التعامل لمن يحرصون عمى التزام قواعد الشريعة اإلسبلمية وفقييا في معامبل
طمب الصنعة واصطبلحا ىو أن يطمب شخص من آخر صناعة  ويعرف اإلستصناع بأنه

 ( 30،ص1990شيء لو عمى أن يكون الموارد عند الصانع وذلك نظير ثمن معين.)دنيا،
ويمجأ لئلستصناع في المصارف اإلسبلمية بتمويل مشروع معين تمويبل كامبل بواسطة 

عمى تسميمو المشروع كامبل بمبمغ محدد ومواصفات  التعاقد مع المستصنع )طالب الصنعة(
محدودة وفي تاريخ معين ومن ثم يقوم المصرف بالتعاقد مع مقاول أو أكثر لتنفيذ المشروع 
حسب المواصفات المحددة ويمثل الفرق بين ما يدفعو المصرف وما يسجمو عمى حساب 

 ( 232،ص2001المستصنع الربح الذي يؤول إلى المصرف.)ريحان،
إذا فاإلستصناع المصرفي ىو دخول المصرف في وساطة بين طالب الصنعة والصانع 

 )المقاول( لتمويل صناعة سمعة أو إنشاء أصل معين بمواصفات محددة.

: اشترط فقياء الحنفية لصحة اإلستصناع شروطا ثبلثة اإلستصناع شروط
 (58،ص2002وىـــــــــــــــي:)الزحيمي،

 وقدره وصفتو وكل ما يتعمق بو نفيا لمنزاع. بيان حسن المصنوع ونوعو -1
أن يكون المصنوع مما يجري فيو تعامل الناس والتعامل يختمف بحسب األزمنة  -2

 واألمكنة.
أن ال يذكر فيو أجل محدود فإن ذكر العاقدان أجبل معينا لتسميم المصنوع تحول  -3

 ومع عدمو.العقد إلى عقد سمم ويرى بعض الفقياء أن اإلستصناع جائز مع األجل 
واإلستصناع يتفق مع عقد السمم بأنو بيع موصوف في الذمة ويختمف معو في أن 
اإلستصناع يجوز فيو تعجيل الثمن أو بعضو كما يجوز تأجيمو إلى ما بعد مجمس العقد 

 ( 293،ص1990وىذا كمو في عقد السمم ال يجوز.)عبدالحميد،
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: يكتسي تطبيق ىذا األسموب الميةأهمية تطبيق التمويل باإلستصناع في المصارف اإلس
التمويمي في المصارف اإلسبلمية أىمية بالغة في الحياة االقتصادية سواء بالنسبة لممصرف 

 أ بالنسبة ألفرد المجتمع المتعاممين معو حيث تبرز أىميتو في:
تأمين مختمف السمع االستيبلكية واإلنتاجية لؤلفراد والقطاعات االقتصادية وفي   -1

 ة لكبل الطرفين الصانع والمستصنع.  ىذا مصمح
تقميب وتحريك أموال المصرف في تمويبلت أقل خطورة تكسبو خبرة واسعة من  -2

المتعاممين وتخميصيم من المشاكل التمويمية والتقنية ومخاطر القروض وفوائدىا التي 
 يتعرضون ليا في المصارف التقميدية.

ق جديدة لممنتجات المحمية وتحقيق حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح أسوا -3
 استقرار اقتصادي.

عقد البيع إما أن يكون حاال نقدا أي أن  الفرع الثالث: التمويل عن طريق البيع بالتقسيط:
يكون الثمن حاضرا والمبيع حاضر وىو األصل وقد يكون مؤجبل والبيع حاضرا فيو البيع 

قسيط ىو عقد يقضي بسداد ثمن البيع بثمن مؤجل أو البيع إلى أجل معموم ومنو بيع الت
عمى عدد محدد من الدفعات في تواريخ معينة وتنقل فيو حق ممكية السمعة المباعة إلى 
العميل، ابتداء من توقيع ودفع القسط األول ومن ىنا ال تصبح لمبائع )المصرف( أية حقوق 

خمف عن عمى السمعة المباعة إال أنو من حقو مطالبة المشتري بسداد أي قسط ت
( .  وتقوم المصارف اإلسبلمية إلى اعتماد ىذه الصيغة في 31،ص1992دفعو.)منصور،

معامبلتيا وذلك عن طريق شراء التجييزات والموارد وتبيعيا لمعميل ألجل معموم بأقساط 
معينة ومحددة حسب االتفاق وأجل األداء ال يتعدى بصفة عامة أربع سنوات.    إال أن 

مية لمتنمية تقدم تسييبلت عمى البيع بالتقسيط حيث قد يصل إلى بعض المصارف اإلسبل
عشرة سنوات أو أكثر في حال تمويل مشروعات البنية التحتية.)البنك اإلسبلمي 

 ( 2004لمتنمية،
يمي:  يشترط في البيع بالتقسيط ماشروط صحة البيع بالتقسيط: 

(25.24،ص1999)الحسيني،  
 قد البيع تجنبا لمنزاع بين المتعاقدين.أن يتم تحديد األجل عند ابتداء ع -1
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أن ال يجمع البدلين في بيع التقسيط عمة الربا أي ال يكون البدالن من السمع التي  -2
يجمعيا قدر الوزن أو الكيل أو التمنية أو القوت أو الطعم كالذىب والفضة أو القمح أو 

 الشعير .......إلخ. 
 الثمن وتعيين أجمو. يشترط في بيع التقسيط بيان قيمة كل قسط من -3

إن المصارف أهمية تطبيق التمويل عن طريق البيع بالتقسيط في المصارف اإلسالمية: 
اإلسبلمية حينما تطبيق التمويل عن طريق البيع بالتقسيط مع عمبلئيا فيي بذلك تسعى 

في لتحقيق أىدافيا االجتماعية واالقتصادية في آن واحد وتكمن أىمية ىذه الصيغة التمويمية 
 ما يمي:

مراعاة حاجة الناس لتممك بعض األشياء لتحقيق مصالحيم الخاصة )أصحاب  -1
 الدخول المحدودة منيم(.

إتاحة فرصة تمويمية لممؤسسات الصغيرة أو المتوسطة لشراء المواد الخام أو السمع  -2
 الوسيطة التي يحتاجيا في نشاطيا اإلنتاجي.

يحقق نوع من اليسر والسماحة تراضي المتعاقدين حول ثمن المبيع وأقساطو  -3
والمنفعة لكمييما وليس الحال كما ىو في العقد الوضعي الذي يحدد فيو الدين عمى أساس 

 الحاضر مضافا إليو سعر الفائدة ومحممة عمى فترة السداد.

 ثالثا: صيغ تمويل االستثمارات قي المدى القصير :
ارات التي تكون مدتيا أقل من سنة تسعى المصارف اإلسبلمية إلى تقديم التمويل لبلستثم

 عن طريق الصيغ اآلتية:
 القرض الحسن -بيع السمم   -بيع المرابحة   -

المعروفة في الشريعة  (1)المرابحة ىي أحد صور بيوع األمانةالفرع األول: بيع المرابحة: 
ل والمرابحة واحدة من أكثر أساليب التموي (2)اإلسبلمية التي تختمف عن بيوع المساومة

% من إجمالي التمويل الذي 80% و70شيوعا بين المصارف اإلسبلمية ويقدر أنو مابين 
 (  40تقدمو المصارف اإلسبلمية يتم عن طريق المرابحة اإلسبلمية.)أحمد،،ص
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المرابحة من الربح وىو النماء وفي اصطبلح الفقياء "ىي البيع بمثل  تعريف المرابحة:
يشتري الشيء بعشرة دنانير ويريد بيعيا بربح دينار )مقدار الثمن األول مع زيادة ربح" كأن 
( ويعتمد بيع المرابحة 67،ص2002% )الزحيمي،،2أو  1مقطوع( أو بنسبة عشرية مثل 

 عمى أمانة وصدق البائع في اإلفصاح عن الثمن األصمي )ثمن شراء السمعة(.
السمعة باالعتماد عمى بيوع األمانة: يتم فييا االتفاق بين البائع والمشتري عمى ثمن  -1

أمانة البائع الذي يخير بثمن المبيع الذي اشتراه بو وىي ثبلثة أنواع: المرابحة ،التولية، 
 (2002،65الوضعية وىي جائزة شرعا.)وىبة الزحيمي،

بيع المساومة: فيتم االتفاق بين البائع والمشتري عمى الثمن بغض النظر عن الثمن  -2
 ( 2002،65ا في شكميا المجرد.)وىبة الزجيمي،األصمي لمسمعة وىي جائزة شرع

وعميو فإن المرابحة ىي نوع من أنواع البيوع التي يزيد فييا سعر البيع عن شعر الشراء 
األصمي لممبيع، ويكون اليدف منيا ىو تحقيق ىامش ربح وتتجسد صيغة التمويل بالمرابحة 

يعمل عمى توفير المتعاقد  الذي –في عقد قانوني يكون طرفيو كل من المصرف اإلسبلمي 
المتعاقد عميو:  –والعميل طالب التمويل من خبلل صيغة المرابحة ومحل العقد  -عميو

 والمتمثل في األصل أو السمعة المطموبة.

باإلضافة إلى الشروط العامة لمعقد كاألىمية تختص المرابحة شروط صحة بيع المرابحة: 
 بشروط ىي:  

ة معموما بما في ذلك المصروفات )التكاليف( التي أن يكون الثمن األول لمسمع -1
 تكبدىا.

أن يكون الربح معموما ألنو جزء من الثمن سواء كان الربح مبمغا معينا أو بنسبة  -2
 من الثمن.

أن يمتمك البائع )المشتري األول( السمعة بعقد صحيح قبل بيعيا إلى المشتري  -3
دة المصرف اإلسبلمي( في محضور الثاني )العميل( وذلك حتى ال يقع البائع )وىو عا

 شرعي وىو بيع ماال يممك.
 أن ال يكون الثمن في العقد األول مقاببل بجنسو من أموال الربا. -4
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وتستخدم المصارف اإلسبلمية عمميات المرابحة كأسموب ىام من أساليب توظيف األموال 
تقوم بيا المصارف تتم المتجمعة لدييا إال أن النسبة الغالبة من عمميات بيع المرابحة التي 

في صورة  بيع المرابحة لؤلمر الشراء وىي صيغة مستحدثة في المصارف اإلسبلمية لذا 
 سيتم عرضيا بشيء من التفصيل. 

يعد بيع المرابحة لؤلمر الشراء من بيع المرابحة لألمر الشراء في المصارف اإلسالمية: 
حيث تزامن ظيورىا مع فترة نشأة  البيوع المستحدثة في المعامبلت المصرفية اإلسبلمية

المصارف اإلسبلمية وبالرغم من الجدل الذي ثار حول مدى شرعيتيا بين الفقياء إال أن 
م أفتى 1988ه 1409مجمس الفقو اإلسبلمي المنعقد في الدورة الخامسة لممؤتمر بالكويت 

 (64،ص1996بجواز بيع المرابحة بأمر الشراء.)المصري،

ىي طمب الفرد أو المشتري من لألمر الشراء)المرابحة المصرفية(:  تعريف بيع المرابحة
شخص آخر )أو مصرف( أن يشتري سمعة معينة بمواصفات محددة وذلك عمى أساس وعد 
منو بشراء تمك السمعة البلزمة لو مرابحة وذلك حسب النسبة أو الربح المتفق عميو ويدفع 

 (309،ص2001اتو وقدرتو المالية.)شبير،الثمن عمى أساس دفعات أو أقساط تبعا إلمكاني

إضافة إلى الشروط السابقة الواجب الشروط الواجب توافرها في بيع المرابحة لألمر الشراء: 
توافرىا في بيع المرابحة يستوجب عمى المصارف اإلسبلمية في تطبيق بيع المرابحة لؤلمر 

ة وتستبعد إلغاء جميع أعبائيا الشراء أن يمتزم بالضوابط التي تظير دور المصرف في العممي
 (131،ص1998عمى اآلمر بالشراء ومن ىذه الضوابط ما يمي:)االشقروأخرون،

ثمن  تولي المصرف شراء السمعة بنفسو أو بتوكيل عنو غير اآلمر بالشراء ودفع -1
 الشراء مباشرة من البائع دون توسط اآلمر بالشراء.

 تسمم المصرف لمسمعة بحيث تدخل في ضمانو. -2
 اق المستندات لعممية شراء المصرف لمسمعة وتسممو إياىا.إرف -3
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تستخدم المصارف  أهمية تطبيق بيع المرابحة لألمر الشراء في المصارف اإلسالمية:
اإلسبلمية ىذا األسموب كصيغة لتمويل احتياجات مختمف القطاعات االقتصادية لما ليذا 

 (72.71،ص1996،لعمارة)األسموب من مرونة كبيرة في التمويل من خبلل:

توفير احتياجات قطاع التجارة الداخمية والخارجية فتسيم بذلك في تنشيط حركة  -1
البيع والشراء في السوق المحمي ورفع حجم الطمب الكمي والمساىمة في دوران النشاط 

 االقتصادي.
توفير مستمزمات اإلنتاج من المواد الخام والسمع والمعدات واآلالت واألجيزة  -2

 قطاعات اإلنتاجية مما يسيم في دعم الكفاءة اإلنتاجية لبلقتصاد الوطني.بالنسبة لم
دعم النشاط االستثماري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير وسائل  -3

اإلنتاج وتصريف المنتجات األمر الذي يسيم في تنمية االقتصاد الوطني وتحقيق درجة 
 أعمى من الترابط بين قطاعاتو.

ابحة لؤلمر الشراء أىم صيغ التمويل التي تطبقيا المصارف اإلسبلمية عمى ويعتبر بيع المر 
اإلطبلق نظرا لما فييا من ربح مضمون وأجل قصير، بحيث أصبحت تطبق بنسبة ال تقل 

% من مجموع معامبلت المصرف اإلسبلمي وىذا ما ينذر بمشكمة حقيقية قد تواجو 75عن 
مجمع الفقو اإلسبلمي في دورتو الخامسة  المصارف اإلسبلمية، لذلك جاء في توصيات

م "أن يتوسع نشاط جميع المصارف اإلسبلمية في شتى 1988المنعقد في الكويت سنة 
أساليب تنمية االقتصاد والسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجيود خاصة عن 

 (318،ص1998طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.)االشقر وأخرون،

بيع السمم ىو أحد أنواع البيوع اآلجمة التي تطبقيا لفرع الثاني: التمويل ببيع السمم: ا
المصارف اإلسبلمية وىو صيغة لتمويل االستثمارات في المدى القصير عادة تكون أقل من 
سنة )دورة إنتاجية أو موسم فبلحي ...إلخ( وىو أسموب مشروع لما ييدف إليو من تحقيق 

 مشتري بالتراضي بينيما.مصمحة البائع وال



 

rs.com.ly-www.stc 

 9109 يوليو –ثامن العدد ال

Volume. 8 – July  2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 9109والمجتمع  اإلنسانلمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2019 91 

 

السمم أو السمف ىو بيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة تعريف بيع السمم: 
يتم تسميمو في أجل الحق ويجب أن يكون الثمن كمو معجبل أي أنو يتقدم فيو رأس المال أو 

 (295،ص2002الثمن ويتأخر فيو تسميم المبيع أو المسمم فيو ألجل في المستقبل.)الزجيمي،

فبيع السمم ىو بيع يعجل فيو الثمن ويؤجل فيو المثمن )السمعة( والذي يسمم في وقت معموم 
مستقببل، وىذا عكس بيع األجل الذي يعجل فيو المثمن ويؤجل فيو الثمن وبينما يكون تأخير 
الثمن في بيع األجل مقابل زيادة في الثمن يكون تقديمو في حالة السمم مقابل تخفيض 

 الثمن.

اتفق الفقياء عمى شروط عامة لعقد السمم واختمفوا في تفاصيل ىذه شروط بيع السمم: 
 الشروط فباإلضافة إلى أىمية العاقدين يشترط ما يمي:

 (21،ص1992)عمر،الشروط المتعمقة برأسمال السمم: -1
 قبض )تسميم( رأس المال أو الثمن في مجمس العقد قبل التفرق. -أ 
 معموما لمطرفين وال يجوز تركو معمقا.أن يكون رأس المال أو الثمن  -ب 
 أن ال يكون رأس المال دينا في ذمة المسمم إليو أو غيرة. -ج 
 يجوز أن يكون رأس المال عينا أو نقدا أو حتى منفعة.  -د 

 الشروط المتعمقة باألجل:   -2
 أن يكون األجل معموم باتفاق المذاىب منعا لمجيالة المفضية إلى النزاع. - أ

 إلى المسمم فيو ألن ىذا ما يميز السمم عن غيره من البيوع. تأجيل التسميم بالنسبة - ب
 الشروط المتعمقة بالُمسمم فيه: -3
 أن يكون الُمسمم فيو دينًا في الذمة بحسب صفات مشروطة في االتفاق .  -أ 
 أن يكون الُمسمم فيو معمومًا من حيث المقدار عددًا أو كيبًل أو وزنًا . -ب 
 ميمو.أن يكون الُمسمم فيو مقدورًا عمى تس -ج 

إن استخدام المصارف اإلسبلمية لبيع أهمية تطبيق بيع السمم في المصارف اإلسالمية: 
السمم يجعل منيا أداة تمويل واستثمار فعالة وبديمة عن االقتراض بفائدة ودفع الحرج والمشقة 
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نما لتوفير اإلنتاج واإلمداد بالسيولة النقدية، والسمم ال يقتصر تطبيقو عمى اإلنتاج الزراعي  وا 
 يشمل اإلنتاج المستقبمي الصناعي والتجاري:

تمويل القطاع الزراعي بإمداد المزارعين بالتمويل الضروري ليم لتغطية نفقات  -1
الدورة اإلنتاجية من شراء مستمزمات اإلنتاج واآلالت واألجيزة مما يؤدي إلى تحسين اإلنتاج 

 ووفرة المحصول الزراعي المتوقع.
بتوفير المادة األولية لممصانع مقابل الحصول عمى جزء  تمويل القطاع الصناعي -2

من منتجاتيا، ثم بيعيا بيامش ربح بتقديم التمويل البلزم لمحرفيين وأصحاب الصناعات 
 الصغيرة.

تمويل التجارة الخارجية ودفع حصيمة الصادرات إلى المستوى الذي يؤدي إلى  -3
الديون الخارجية وبالتالي تحمل  تغطية عجز ميزان المدفوعات، ويحول دون المجوء إلى

 (74،ص1996أعبائيا وأعباء خدماتيا. )لعمارة،

في المصارف التقميدية تقترن كممة قرض مباشرة بالتمويل الفرع الثالث: القرض الحسن: 
بسعر الفائدة غير أن معناىا في المصارف اإلسبلمية بصفة خاصة وفي النظام االقتصادي 

 بالبر واإلحسان. اإلسبلمي بصفة عامة معروفة

القرض لغة: يعني القطع. أما فقيا: فيو تمميك شيء لمغير عمى أن تعريف القرض الحسن: 
 (282،،ص2002يرد بدلو من غير زيادة.)زعتري

ويقصد بالقرض الحسن تقديم المصرف مبمغًا محددًا من المال لفرد او افراد أو شركة أو 
لحسن دون تحمل أية أعباء أو مطالبتو حكومة، حيث يضمن اآلخذ لمقرض سداد القرض ا

بفوائد أو عوائد استثمار ىذا المبمغ، أو مطالبتو بأي زيادة من أي نوع بل يكتفي المصرف 
بأن يسترد أصل المبمغ فقط. تضاف عادة كممة )حسن( إلى القرض، كي ال يدخل في ىذا 

نو وتعالى وصف المفيوم القرض الذي يجر نفعا أي اإلقراض بالربا كما أن اهلل سبحا
القرض الذي ندب إليو بالحسن في أكثر من موضع في القرآن الكريم بقولو عز وجل ))من 
ليو  ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا فيضاعفو لو أضعافا كثيرة واهلل يقبض ويبسط وا 

 (245ترجعون(()سورة البقرة األية
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محدد لؤلفراد أو ألحد وتقوم المصارف اإلسبلمية عمى تقديم القرض الحسن في شكل مبمغ 
العمبلء حيث تضمن سداد القرض الحسن دون تحمل ىذا الفرد أو العميل أي أعباء أو 
عموالت أو مطالبتو بفوائد وعائد استثمار ىذا المبمغ، أو مطالبتو بأي زيادة من أي نوع، بل 
يكفي المصرف أن يسترد أصل القرض واألموال التي أقرضيا ليذا العميل أو ليذا 

 (204،ص1989فرد.)الحضيري،ال

يشترط لصحة القرض الحسن أربعة شروط وىي ما شروط القرض الحسن: 
 (80،ص2002يمي:)الزجيمي،

 أن يكون المقرض أىبل لمتبرع ألن القرض تمميك مال ومن عقود التبرع.  -1
أن يكون المال المقترض من األموال المثمية كالمكيبلت والموزونات والدرعيات  -2

 تقاربو.والعدديات الم
 القبض فبل يتم القرض إال بالقبض ألن فيو معنى التبرع. -3
أن ال يكون قرضا جر نفعا إلى المقرض وذلك إذا كان النفع مشروطا أو متعارفا  -4

 عميو في القرض.

تسعى المصارف اإلسبلمية إلى أهمية تطبيق القرض الحسن في المصارف اإلسالمية: 
االجتماعية ويعد القرض الحسن من أىم أدوات تحقيق أىدافيا التي من بينيا األىداف 

المصارف اإلسبلمية في تنفيذ رسالتيا االجتماعية وىي ميمة إنسانية تتوليا المصارف 
عبلء قيم التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع حيث "ال توزع عشوائيا  اإلسبلمية لتحقيق وا 

ون يحاسبون عن أمواليم من بل يجب دراسة وفحص كل حالة لوحدىا سدا لمذرائع فالمسمم
( ومن ىنا فإن القرض الحسن أىمية 39،،ص1990أين اكتسبوىا وفيما أنفقوىا")بوحبلل

 تتجمى في:
تفريج كروب المسممين والتنفيس عن أزماتيم االجتماعية وذلك لتحمل أعباء التعمم  -1

 ث لؤلفراد.أو الزواج أو السكن ...إلخ أو حاالت الوفاة وغيرىا من األزمات التي قد تحد
تمويل بعض أنشطة العمبلء بقروض حسنو إلقالتيم من عثرتيم أو لتيسير  -2

 وتخفيف عسرىم وترويج نشاطيم االقتصادي حتى يستعيدوا قدرتيم المالية.
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المساىمة في إقامة المشاريع واالستثمارات الخيرية أو تمويل المتوقف منيا خاصة  -3
 عن العمل.المشاريع اإلنتاجية لتدعيم الشباب العاطل 

ومن األمثمة عمى ذلك بنك ناصر االجتماعي )بمصر( يطبق أسموب القرض الحسن في 
صور تمميك ومستمزمات اإلنتاج لممشروعات متناىية الصغر وبمغت قيمة التمويل التي 

 25م حوالي 1999م وحتى عام 1995قدميا البنك أو المصرف بيذه الصورة منذو عام 
 (      17،ص2005جرامين في بنجبلديش.)عمر، مميون جنيو مصري وكذلك بنك

 
 أوال : النتائج :

بعد استعراض متغيرات البحث ومن خبلل األىداف والتساؤالت المطروحة خمص البحث  
 إلى النتائج التالية : 

يعتقد الباحثين انو بعد ىذا الطرح النظري اتضح كثير من المفاىيم الغامضة لمتبادالت  .1
ثل : المرابحة والمضاربة والمشاركة والتمويل التاجيري واالستصناع المصرفية االسبلمية م

 وبيع السمم و القرض الحسن.
تم سرد أنواع التمويل االستثماري االسبلمي بأبعاده الثبلث : الطويل والمتوسط والقصير  .2

 بالتفصيل مع استعراض أىمية كل مدى واستخدامو وأبعاده اإلنسانية والربحية .
ن الدول اإلسبلمية مثل الدول الخميجية واندونيسيا وماليزيا ليا تجارب ىناك العديد م .3

محترمة في الصيرفة اإلسبلمية، تستخدم المعامبلت اإلسبلمية مثل المرابحة والمضاربة 
والتمويل التاجيري ... حققت بيا أىداف اقتصادية واجتماعية، من صميم غايات المشرع 

 ي وجيو الصحيح .الكريم المتبلك المال واستخدامو ف
ىناك جممة من التحديات التي تواجو تطبيق نظام المصارف اإلسبلمية، منيا قصور في  .4

التشريعات الوضعية المنظمة لمعمل المصرفي ، وتحديات إدارية تتعمق بوضع نيج إداري 
إسبلمي كامل إلدارة المال واىم التحديات حسب رأي الباحثين عدم وجود إرادة سياسية في 

 الدول اإلسبلمية لتطبيق نظام الصيرفة اإلسبلمية كنظام بديل لممصارف التقميدية.معظم 
 إن استثمار األموال في مشاريع اقتصادية سمة بارزة في التمويل اإلسبلمي .5
 يحقق عدالة ومنفعة عامة.  .6

 ثانيًا التوصيات :
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 يوصي الباحثين باالتي :
 بلمية بجوانبو المختمفة.بمزيد من الدراسات المتعمقة بموضوع المصارف اإلس .1
عقد لقاءات بين المختصين في الجوانب الشرعية والمصرفيين والمستثمرين لتوضيح  .2

 أىمية تنفيذ ىذا النظام الفريد لمجميع.
عبلم المجتمع بفوائد المصارف اإلسبلمية وعرض التجارب الناجحة  .3 تسميط الضوء وا 

 صادية وسياسية. لمعديد من الدول وما حققتو من فوائد اجتماعية واقت
 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -1
أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي: بداية ونياية المقتصد، دار المعرفة بيروت،  -2
 .42م، المجمد الثاني 1997ه 1،1418ط
 م.1998، 2، ط 2أحمد أبو الفتوح: المعامبلت في اإلسبلم، ج  -3
يط بين االقتصاد اإلسبلمي، مؤسسة أحمد بن حسن بن أحمد الحسيني: بيع التقس -4

 م.1999، 1شباب الجامعة اإلسكندرية، ط 
إسماعيل حسن: التأجير التمويمي لؤلصول والمعدات كأحد وسائل التمـــــويل، )  -5

مطبوعة برنامج صيغ االستثمار اإلسبلمية، المصرف اإلسبلمي الدولي لبلستثمار والتنمية 
 الدراسات واالستشارات والتدريب، القاىرة./ مركز االقتصاد اإلسبلمي لمبحوث و 

أم نائل بركاني: وسائل االستثمار في المصارف اإلسبلمية، مجمة الصراط، كمية  -6
 م.2005ه 1426، جماد الثاني، 11العموم اإلسبلمية، جامعة الجزائر العدد 

أوصاف أحمد: الممارسات المعاصرة ألساليب التمويل اإلسبلمية، مجمة دراسات  -7
، جوان 2ية إسبلمية، البنك اإلسبلمي لمتنمية جدة السعودية، المجمد التاسع، العدد اقتصاد
 م.1999

بكري ريحاني: دور المصارف اإلسبلمية في الحد من اآلثار السمبية لمعولمة  -8
 م.2001وأبعادىا االقتصادية، جامعة الزرقاء األردن، 

ة البشرية )مطبوعات عام من المساىمة في التنمي 30البنك اإلسبلمي لمتنمية:  -9
 م.2004ه 1425إعبلمية( جدة السعودية، 
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حسن بن منصور: البنوك اإلسبلمية بين النظرية والتطبيق، دار الشياب لمطباعة  -10
 م.1992والنشر الجزائر، 

رضا سعداهلل: المضاربة والمشاركة )كتاب البنوك اإلسبلمية وردودىا في تنمية  -11
إلسبلمي لمبحوث والتدريب، البنك اإلسبلمي لمتنمية، اقتصاديات المغرب العربي(، المعيد ا

 م.1995ه 1416، 1جدة السعودية، ط
رفيق يونس المصري: بيع المرابحة لآلمر الشراء في المصارف اإلسبلمية،  -12

 م.1996ه 1416، 1مؤسسة الرسالة بيروت، ط 
ار سامي حمودة: تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسبلمية، توزيع د -13

 .1976التراث دمشق، 
سميمان ناصر: تطوير صيغ التمويل قصير األجل لمبنوك اإلسبلمية )مع دراسة  -14

، 1تطبيقية حول مجموعة من البنوك اإلسبلمية(، نشر جمعية القرارة، غرداية الجزائر، ط 
 م.2002ه 1423

بنك شوقي أحمد دنيا: الجعالة واإلستصناع، المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب، ال -15
 م.1990ه 1411اإلسبلمي لمتنمية، جدة السعودية 

عاشور عبدالجواد عبدالحميد: البديل اإلسبلمي لمفوائد المصرفية الربوية، دار  -16
 م.1990النيضة العربية مصر، 

عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك اإلسبلمية التجربة بين الفقو والقانون والتطبيق،  -17
 م.2000لبيضاء المغرب،المركز الثقافي العربي، الدار ا

عبدالحميد عبدالفتاح المغريبي: اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك، المعيد اإلسبلمي لمبحوث 
 م.2004ه 1435، 1والتدريب، البنك اإلسبلمي لمتنمية، جدة السعودية، ط 

عبدالحميد محمود البعمي: أساسيات العمل المصرفي اإلسبلمي، مكتبة وىبو  -18
 م.1990، 1القاىرة، ط 

، 1عبدالسمع المصري: المصرف اإلسبلمي عمميا وعمميا، مكتبة وىبة القاىرة، ط  -19
 م.1988

عبلء الدين زعتري: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة منيا، دار الكمم الطيب  -20
 م.2002ه 1422، 1بيروت،ط -دمشق
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 محسن أحمد الحضيري: البنوك اإلسبلمية، مؤسسة إيتراك لمنشر والتوزيع القاىرة، -21
 م.1989

محمد بوحبلل: البنوك اإلسبلمية مفيوميا نشأتيا تطورىا نشاطيا مع دراسة  -22
 م.1990تطبيقية مع مصرف إسبلمي، المؤسسة المصرفية لمكتاب، الجزائر، 

محمد سميمان األشقر وآخرون: بحوث فقييو في قضايا اقتصادية معاصرة، دار  -23
  م.1998ه 1418، المجمد األول، 1النفائس األردن، ط 

محمد عبدالحكيم عمر: أساليب التمويل اإلسبلمي القائمة عمى البر واإلحسان  -24
لممشروعات الصغيرة، مجمة دراسات اقتصادية، مركز البصرة لمبحوث والدراسات اإلنسانية 

 م.2005، مارس 5الجزائر، العدد 
محمد عبدالحكيم عمر: اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السمم،  -25

ه 1412، 1اإلسبلمي لمبحوث والتدريب، البنك اإلسبلمي لمتنمية جدة السعودية، ط المعيد 
 م.1992

محمد عثمان شبير: المعامبلت المالية في الفقو اإلسبلمي، دار النفائس األردن،  -26
 م.2001، 1ط 
مصطفى رشدي شيحة: االقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية بيروت، ط  -27
 م.1985، 5

ه 1423، 1: المعامبلت المالية المعاصرة، دار الفكر دمشق، طوىبة الزحيمي -28
2002. 

 

 


