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  أنا حسني عبد العزيز يحيى

  
أفوض األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بتزويد نسخٍ من أطروحتي للمكتبات           

  .  عند طلبها األشخاصأو المؤسسات أو الهيئات أو 
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رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمـل صـالحاً               

  . ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 
أسباب حفظ المعروف وشكر الجميل ما استعين به على شـكر               وآتني اللهم من    

عبادك الذين أقر لهم بالفضل والعرفان على ما قدموه لي من عون في إخراج ثمرة               
  . هذا الجهد المتواضع ، إنك نعم المولى ونعم الوكيل

سعادة االستاذ موسى عبـد العزيـز       لأفتتح تسجيل عبارات الشكر والتقدير       •
،  مجلس اإلدارة ، مدير عام البنك االسالمي األردنـي      شحادة ، نائب رئيس   

وسعادة نائبه الشيخ صالح الشنتير على رعايتهمـا الكريمـة والتـسهيالت            
  الواسعة التي مكنتني من انجاز هذا الجهد ، 

أقدم عظيم شكري وامتناني لمعالي األستاذ الـدكتور خالـد أمـين عبـداهللا               •
ما أبداه معاليه مـن توجيهـات       المشرف الرئيس على هذه األطروحة على       

 .  حكيمة ، وارشادات قيمة ، له مني خالص االحترام والتقدير 

الى االستاذ الدكتور احمد العيادي المشرف المشارك على مـا قدمـه مـن               •
 توجيهات رشيدة

إلى السادة لجنة المناقشة األساتذة األفاضل على ما بذلوه مـن جهـد فـي                •
وعلى مالحظاتهم  القيمة فلهم     ،  وإجازتها   مراجعة هذه األطروحة ومناقشتها   

 . مني كل االحترام والتقدير 
واالصدقاء الذين ساعدوني في جمع المعلومات      ، إلى الزمالء  و الزميالت       •

وإلى كل مـن أعـانني بمثقـال ذرة مـن           ، اإلحصائية ، وطباعة الرسالة     
 .المساعدة، إلى جميع من ذكرت اكرر شكري وعرفاني 
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  إلى روح والدي رحمه اهللا الذي رباني على االلتزام بدرب العلم و االجتهاد فيه  •

إلى والدتي التي ال تعرف للحرف رسماً ، وكانت أول من علمني وأدبني ، أمد                •

 . اهللا في عمرها 

فهي ، خير من آزرني من البشر ، وشاركني التعب و السهر، إلى زوجتي الغالية  •

 . تي بحق شريكة حيا

إلى أبنائي وبناتي الذين ساهموا في هذا الجهد بما اقتطعت من الوقت المخصص              •

 .  عسى ذلك ان يرفع همتهم و أن يكون حافزا لهم على العلم و االجتهاد، لرعايتهم
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  صيغ التمويل االسالمية لالستثمار في رأس المال العامل
  

  ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة بيان مفهوم رأس المال العامل في الفكر االقتصادي ، والفكر المالي ، والفكر                

، االسالمي ، وسياسات إدارة راس المال العامل وطرق تمويله في النظامين التقليـدي واالسـالمي                 

حيث بينت الدراسة الفرق بين أدوات التمويل التقليدية التي تقوم اساساً على عقـود الـدين ، و بـين               

  . االدوات االسالمية التي تقوم على عقود البيع ، وعقود المشاركة

   اهتمت الدراسة بتحليل صيغ التمويل االسالمية باستخدام منهج البحث الوصفي والتحليلـي حيـث              
قـدمت الدراسـة    ، تحليل اآلثار المالية واالقتصادية المترتبة على تطبيق تلك الـصيغ الدراسة ب  قامت

بناء عليه نماذج لتقدير نسب الربح في البيوع المؤجلة بدال من االسترشاد بعوائد االدوات المالية فـي         
 اسـتخدام تلـك    علىاالسواق النقدية والمالية في النظم التقليدية، كما بينت اآلثار االقتصادية المتوقعة      

  .النماذج

 اما في الجانب اإلحصائي من الدراسة تم اختبار العالقة بين حجم تمويل رأس المال العامل وعـدد                 
من العوامل أهمها طبيعة العقد المستخدم للتمويل، وطبيعة نشاط المؤسسة، وربحية المصرف، وحجم             

 تمويـل رأس المـال العامـل        ودائعه، حيث تبين عدم وجود عالقة إحصائية ذات دالله بين حجـم           
  . والعوامل المدروسة

 و ختاما قدمت الدراسة مقترحات لتطبيق صيغ اخرى تلبي المطلب الشرعي اوالً ، ومطلـب شـكل       

التمويل النقدي ثانياً، بحيث تتمكن المصارف االسالمية من المنافـسة بكفـاءة مقارنـة بالمـصارف            

عقدي السلم واالستصناع مقترنة بعقد التوريد ، بدالً        األخرى ، حيث اقترحت الدراسة تفعيل استخدام        

من السلم الموازي واالستصناع الموازي ، كما اقترحت الدراسة اسلوبا للتمويل عـن طريـق رأس                

  . المال المتغير، وصكوك المضاربة لتوفير التمويل المطلوب بصورته النقدية 
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Abstract 
 

This dissertation dealt with the economical, financial, and Islamic concepts of 

working capital and its financing instruments in both conventional and Islamic 

systems.  It showed that conventional instruments depend on debt contracts, 

while Islamic instruments depends mainly on commodities- sale- contracts. 

 Special concern was paid to analyzing financial and economical effects of 

Islamic      tools of finance. Moreover pricing models were introduced in the 

study, to replace "conventional comparative" approach largely used in practice. 

  Statistically, the study found no significant relation between the volume of 

working capital finance and contract type, clients industry, bank's profitability 

and deposit volume variables.  

Finally, other Islamic financing tools have been suggested, (joint salam or 

istisna and tawreed), variable "modaraba capital", and modaraba sukuk 

instruments.  
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  لوالفصل األ

   للدراسةالعاماإلطار 

  -- : :المقدمـــةالمقدمـــة  11--11

تشر واتـسع   اناسط القرن الماضي ، ثم      أوبصورته المؤسسية في     اإلسالميبدأ العمل المصرفي    

 أيـضا  اإلسالمية ، وفي بعض المجتمعات غير   اإلسالمية ان في معظم البلد   زاولنطاقه بحيث أصبح ي   

أساس استقطاب الحسابات االستثمارية لدى جميع المصارف       ) ةالمطلقة والمقيد ( عقد المضاربة    يعد، و 

 الشريعة  أحكامالمتفقة مع   دوات  توظيف هذه األموال من خالل عدد من العقود واأل        يتم    و  ، اإلسالمية

 أكثر العقود استخداما من قبـل معظـم         وهو و في مقدمتها عقد المرابحة لالمر بالشراء ،          اإلسالمية

 النمو المتواصل في حجـم  ساهم، واإلسالميةال سيما في بداية نشأة الصيرفة     ، و  اإلسالميةالمصارف  

 والتحسن الكبير في مراكزها المالية ، في زيادة قدرتها على تحمل المخاطر مما              اإلسالميةالمصارف  

 التطور الفكري لفقه المعامالت المالية في       ساهم أخرى وعقود    ،ساعدها على التوسع و تقديم منتجات     

فتوسعت دائرة عقود التمويل ، وأصبحت تـشمل عقـود المـشاركة واالجـارة التمويليـة              . هاتأصيل

ية النسبية الستخدام هذه العقود من مصرف آلخر،        هم في األ  تفاوتواالستصناع والسلم وغيرها ، مع      

  . ومن مجتمع آلخر، تبعاً لتباين البيئة التشريعية واالقتصادية ، وسياسات التمويل لدى كل مصرف 

 نالها لـم تـستطع حتـى ا       ان ورغم تنوع عقود التمويل وتعددها ، إال         الصعيد العملي التطبيقي  على  

شطة وفعاليات اقتصادية ما تزال غيـر مـشمولة         انتغطية جميع حاجات المتمولين وغاياتهم ، فهناك        

   -: مثلاإلسالميةبخدمات التمويل التي تقدمها المصارف 
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  -:لى سبيل المثالومنها عتمويل شراء الخدمات ،  .1

 
شرعية فعالة لتقـديم    أدوات  وسائل و    نال حتى ا  اإلسالمية، فال يوجد لدى المصارف       خدمات التعليم 

فاق على التحصيل العلمي للطلبة الجامعيين وغيرهم على أساس ربحـي ، ومـن              نالتمويل الالزم لال  

كلفته بـشكل يـصعب تغطيتهـا        التعليم الجامعي في كثير من المجتمعات يتميز بارتفاع ت         انالمعلوم  

 غير قادرة علـى االسـتفادة مـن         اإلسالميةية االسرة فقط ، وال تزال المصارف        اناعتمادا على ميز  

  .تمويل هذا النشاط لعدم وجود اآللية المالئمة 

 خدمات استـشارية ضـرورية وال   إلى ان، تحتاج المؤسسات في كثير من االحي       خدمات االستشارات 

وال يوجد لـدى   ، أخرىيل الالزم للقيام بها ، مما يدفعها للبحث عن مصادر تمويلية   يتوفر لديها التمو  

 ربحي متفق مـع   الوسيلة المناسبة لتمويل مثل هذا النشاط على اساس        نال حتى ا  اإلسالميةالمصارف  

  . الشرعيةحكاماأل

  

تشفيات ، وال سيما    فاق على المرضى والعمليات الجراحية واالقامة في المس       ن، واال  خدمات االستشفاء 

في الحاالت ذات التكاليف الكبيرة ، فمثل هذه الخدمات ايضاً ال تزال غير مخدومة بعمليات التمويـل                 

  .اإلسالمية الشريعة أحكام على اساس ربحي متفق مع اإلسالمية

  

   . مثل خدمات تذاكر السفر وخدمات الحج و العمرة و غيرها   ، خرىالخدمات األ
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  :  مثلاإلسالمية الشريعة أحكام على اساس ربحي متفق مع ياجات النقديةتمويل االحت. 2

 التمويل بصورة نقـد  إلىحيث تكون حاجة المؤسسة    ،  المترتبة على المؤسسة المتمولة      دفع الضرائب 

مويل هذه الغاية علـى     وسيلة مالئمة لت   نال حتى ا  اإلسالميةسائل ، وال يوجد لدى المؤسسات المالية        

  .اساس ربحي

فال يوجد آليـة مناسـبة لتغطيـة        ،  مثل بدل الشهرة ، و رسوم االمتياز و الخلوات            :تمويل المنافع 

  . التمويل الالزم لمثل هذه الغايات 

المال العامل عناصر ومكونات متنوعـة مثـل مـستلزمات          رأس  يشمل  :  المال العامل رأس  تمويل  

 وهـي مكونـات ذات       ،الحاضر والذمم المدينة   النقد   إلى إضافةتاج والبضائع والخدمات والمنافع     ناال

أدوات  ويحتاج تمويلهـا تبعـا لـذلك      ،  شرعية مختلفة    حكامها وتبادلها أل  تداولطبيعة مختلفة يخضع    

 الـشريعة   حكـام وفقـا أل  (المـال العامـل     رأس  الذي يجعل تمويل     االمر   تمويلية مختلفة و متعددة،   

   -:يتميز بالخصائص التالية) اإلسالمية

المال العامل ويترتب على ذلك تعـدد الـصيغ         رأس   الغايات من التمويل تبعاً لتعدد مكونات        تعدد. 1

  . التي تستخدم في التمويلدوات واأل

للمحافظـة علـى    ،   لفتـرات قـصيرة      األعمال   هذا النوع من التمويل يمنح عادة لمؤسسات         ان. 2

تناسب الغايـة   األجل  قصيرة  مما يستوجب استخدام صيغ تمويل      ، استمرارية نشاطها التشغيلي    

  . المقصودة 

تمويلية  مالئمة تتسم    أدوات   هذا النوع من التمويل يتصف باالستمرارية والتكرار مما يتطلب           ان . 3

  .خفاض التكلفة االدارية  المصاحبة  بشكل عام انبالبساطة وسهولة االجراءات  و
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األجـل  التمويل قـصير   "و  " ملالمال العا رأس  تمويل  " وسوف تستخدم هذه الدراسة مصطلحي      

 لتغطيـة احتياجـات     اإلسـالمية ، للداللة على المال الذي تستثمره المصارف        " لقطاع االعمال 

  . المال العاملرأس من األعمال مؤسسات 

 غيـر  أخـرى   عـن وظـائف    ان تبحث  اإلسالمية هذا التمويل يتطلب من مؤسسات التمويل        ان. 4

" الوسـاطة الماليـة   "يها في عمليات البيوع اآلجلة ، وغيـر         التي اعتادت عل  " الوساطة التجارية "

يعتمد التمويل التقليدي على اشكال     التي تمارسها البنوك التقليدية في هذا المجال ، فبينما           قبالطر

على نقد سائل يمنحها مرونة تامة في تحويـل          بموجبه   لمؤسسة المتمولة ا الدين المتعددة تحصل  

 اإلسـالمية  التمويل  الذي تقدمه المصارف انن الموجودات ، نجد     م أخرى اشكال   إلىهذا النقد   

  على شكل سلع وبضائع ، ال يتمتع بهذه المرونة  وال يغطي كامل االحتياجات المالية للمؤسسة ،                

 االمر الـذي يجعـل   ، التجد البديل الشرعي المالئم الحتياجاتها  ان، ويضعها في موقف حرج    

ويظهـر مـدى     ، نافسي اضعف مقارنة بالمصارف التقليديـة      في وضع ت   اإلسالميةالمصارف  

  .  يمنحها القدرة على مواجهة مثل هذا الظرفخرآمن نوع " بوساطة مالية " حاجتها للقيام 

 فيالحظ وفرة المراجع و االبحاث و الدراسات الفقهية المتعلقـة بـصيغ             الصعيد الفكري     اما على   

،  نالبتفصيالت واسعة عن المشروعية وشروط الصحة و البط       ،  التمويل المتنوعة و ادواته المتعددة      

. و غير ذلك مما هو من اختصاص اهل الفقه و صـنعته             ، و اختالف المذاهب في المسائل الفرعية       

 اغلب  الباحثين االقتصاديين و الماليين المعاصرين تاثروا في ابحاثهم بمنهج الفقهاء فحـذوا               انحتى  

ت مضامينها االقتـصادية ضـعيفة و       انو ك ،  فلم تكن كتبهم فقهية خالصة       وكرروا اقوالهم   ، حذوهم  

 الدائرة المالية و الـدائرة      إلىفقليل هم الباحثون الذين استطاعوا النفاذ من الدائرة الفقهية          ، متواضعة  
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 قواعد اقتصادية و مالية  و       إلىو قليل من هؤالء من اشتغل بترجمة النصوص الفقهية          ، االقتصادية    

 لـدى  انومرد ذلك في تقديرنا    ،  تنباط اثارها المالية و االقتصادية في دراسات و ابحاث معدودة             اس

فبينما بلغ الفقه مرحلة اقتـرب      ، ال يقابله موروث اقتصادي مثله      ، االمة  موروث فقهي ضخم واسع       

ه المـسألة   وقد شـكلت هـذ    ، ال يزال محتواه االقتصادي في طور االستنباط        ،  فيها من حد االكتمال   

التي ادركت ذلـك و   ،   ايضا    اإلسالمية لمؤسسات التمويل    اإلسالمي و تحدياً حقيقياً للفكر االقتصادي     

،  اإلسـالمي تنبهت اليه فقامت شركة البركة القابضة على سبيل المثال بتنظيم ندوة  دورية لالقتصاد               

 اإلسـالمي القتـصاد   ب مهم من ندوتيها الرابعة والعـشرين و الخامـسة والعـشرين ل            انخصص ج 

رأس  الطـرق البديلـة لتمويـل    تناولت لمناقشة عدة ابحاث 2004 و 2003المنعقدتين  في جدة عام   

  . المال العامل،  سيتم تلخيص ابرز ما جاء فيها عند الحديث عن الدراسات السابقة 

بشكل األجل  ليات المناسبة للتمويل قصير     آل الجهود التي تبذل لتطوير ا     إلىوتنضم هذه األطروحة    

المال العامل على وجه الخصوص ، بتركيز مقصود على المحتوى االقتـصادي و             رأس  عام وتمويل   

ن مـن ممـولين و       ينتفع بنتائجهـا المعنيـو     انيحدوها امل كبير     ،  اإلسالميةالمالي لصيغ التمويل    

 جرالـصواب  ، فيطمع فـي ا     )إن اخطأ ( اما الباحث و قد  ضمن اجر االجتهاد          ، متمولين و دارسين  

  . القرب من هذا رشدا يهديهانويسال اهللا  ، ايضا

  مشكلــة الدراســةمشكلــة الدراســة  22--11

التعرف على مدى مالءمـة صـيغ االسـتثمار و التمويـل             حاولها ت انتتلخص مشكلة الدراسة في     

االجابـة علـى االسـئلة      من خـالل    األعمال  شطة التشغيلية لمؤسسات    ن المطبقة حاليا لال   اإلسالمية

    -:التاليةواالستفسارات 
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 على تمويـل عمليـات      اإلسالميةما هي العوامل المؤثرة في قدرة المصارف ومؤسسات التمويل          . 1

   ؟األعمال مؤسسات 

 مجتمعة تلبية   أو وهل تستطيع منفردة     ً, المطبقة حاليا  اإلسالميةما هي مزايا عقود وصيغ التمويل       . 2

  المال العامل ؟ رأس لاألعمال احتياجات قطاع 

علـى وجـه    األعمـال    لتمويل قطـاع     اإلسالميةهي محددات استخدام عقود وصيغ التمويل       ما  . 3

  الخصوص ؟

المال العامل على وجه رأس  تمويل  معدلة تناسبأوية تطوير صيغ جديدة انامك ما هي .4

  الخصوص؟

   اهداف الدراسة اهداف الدراسة33--11

   :إلىتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي 

 وقدرتها على تلبية الحاجات االقتـصادية الفـراد       اإلسالميةية   فلسفة العقود والمعامالت المال    انبي

  .ومؤسسات المجتمع

 على المركز المالي للمؤسـسة المتمولـة  و اثارهـا            اإلسالمية اآلثار المالية لعقود التمويل      انبي

   .  خرىالمالية و االقتصادية األ

لقطـاع  األجـل  مويل قصير    لمنح الت  اإلسالميةالتعرف على االساليب المتبعة من قبل المصارف        

  ).المال العاملرأس اساليب تمويل (األعمال 

شطة ان( على تمويل العمليات     اإلسالميةالتعرف على العوامل المؤثرة في قدرة مؤسسات التمويل         

  . األعمال في مؤسسات ) التشغيل
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ل  وخـصوصاً فـي مجـا      اإلسالميةالتعرف على طبيعة المعوقات التي تواجه تطبيق المعامالت         

  .لقطاع االعمالاألجل التمويل قصير 

 االقتراحات والتوصيات الالزمة إلزالة وتذليل العقبات التي تحد من تطبيق المعامالت انبي

  . لقطاع االعمالاألجل  في مجال التمويل قصير اإلسالمية

 لـسلعية    النقدية و ا  تالئم  جميع مكوناته   ،  المال العامل   رأس  بديلة لتمويل   ) صيغ(اقتراح صيغة   

( قتـه للتمويـل     و تتميز في نفس الوقت بالبساطة و سهولة التطبيق و تاخذ باالعتبار الصفة المؤ             

  .)تمويل قصير االجل
  

  فرضيــات الدراســـة فرضيــات الدراســـة   44--11
الذي ) المال العامل رأس لغايات ( األجل  افترضت الدراسة وجود عالقة بين حجم التمويل قصير 

منها عوامل تتعلق بالمصرف الممول  و منها ،  عدد من العوامل  و بيناإلسالميةتمنحه المصارف 

  : عوامل تتعلق بالمؤسسة المتمولة على النحو التالي 

  ::لى لى ووالفرضيــة األالفرضيــة األ

المال العامل الممنوح من المصارف رأس بين حجم تمويل ذات داللة احصائية ال يوجد عالقة 

  . و نوع العقود المستخدمة في التمويل اإلسالمية

  ::لفرضيــة البديلة لفرضيــة البديلة اا

 اإلسالميةالمال العامل الممنوح من المصارف رأس  بين حجم تمويل  ذات داللة احصائيةيوجد عالقة

  .و نوع العقود المستخدمة في التمويل 

  ::ية ية انانالفرضيــة الثالفرضيــة الث
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المال العامل الممنوح من المصارف رأس بين حجم تمويل ذات داللة احصائية ال يوجد عالقة 

  .و ربحية المصرف الممول  اإلسالمية

  :: الفرضيــة البديلة الفرضيــة البديلة

 اإلسالميةالمال العامل الممنوح من المصارف رأس بين حجم تمويل ذات داللة احصائية يوجد عالقة 

   .و ربحية المصرف الممول

   :  : الفرضية الثالثةالفرضية الثالثة

ف المال العامل الممنوح من المصاررأس بين حجم تمويل ذات داللة احصائية ال يوجد عالقة 

  . و حجم الودائع لدى المصرف الممول اإلسالمية

  :الفرضية البديلة 

 اإلسالميةالمال العامل الممنوح من المصارف رأس بين حجم تمويل ذات داللة احصائية يوجد عالقة 

  .و حجم الودائع لدى المصرف الممول 

  ::الفرضية الرابعة الفرضية الرابعة 

لمال العامل الممنوح من المصارف ارأس بين حجم تمويل ذات داللة احصائية ال يوجد عالقة 

  . و طبيعة ةنشاط المؤسسة المتمولة اإلسالمية

  :الفرضية البديلة 

 اإلسالميةالمال العامل الممنوح من المصارف رأس بين حجم تمويل ذات داللة احصائية يوجد عالقة 

  .و طبيعة نشاط المؤسسة المتمولة 
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ار النظري و الدراسات السابقة المتعلقة بهذا  االطإلىوقد تم اختيارهذه المتغيرات بالرجوع 

 لمستوى االفصاح عن التمويالت في التقارير السنوية الصادرة عن المصارف انالموضوع كما ك

دور في اختيار المتغيرات التي يشكل ، المدروسة التي اعتمد عليها الباحث اعتمادا كليا تقريبا 

 تشمل انوقد روعي في االختيار ، نة المدروسة االفصاح عنها عامال مشتركا بين تقارير العي

) منظومة العقود التي يطبقها و هيكل الودائع لديه وربحيته (المتغيرات عوامل تخص المصرف نفسه 

 عوامل تتعلق بالمؤسسة المتمولة مثل طبيعة نشاطها ، وقد تم بحث هذه العوامل بشكل إلى إضافة، 

  . ة مفصل في الفصل الرابع من هذه األطروح

  ::يــة الدراسةيــة الدراسةأهمأهم  55--11
 المطبقة حاليا في تمويـل  اإلسالمية تقييم دور صيغ التمويل حاولية هذه الدراسة من كونها ت    أهمتأتي  

 على تمويـل  اإلسالمية العوامل التي تؤثر في قدرة المصارف        أهمو البحث عن    ، المال العامل   رأس  

بهـدف  ، بشكل عـام    األجل  لتمويل قصير   وعلى منح ا  األعمال  المال العامل للشركات وقطاع     رأس  

مالية اسالمية  جديدة تدعو الحاجة اليها لتحقيـق جملـة مـن    أدوات توظيف نتائج البحث في تطوير     

  -:ها أهمالغايات 

قطـاع  لمؤسـسات   تلبية مختلف الحاجات التمويليـة   في تطوير صيغ تمويل قادرة علىةساهمم ال .1

 ، اإلسـالمية  الـشريعة    حكامشطتها وفقا أل  انو تمويل    يالتي ترغب في التعامل الشرع    األعمال  

  .ورفع الحرج عن تلك المؤسسات ، من خالل تقديم البدائل الشرعية المناسبة

 على المنافسة وتقديم بدائل متعدده للمؤسسات       اإلسالميةتعزيز قدرة المصارف ومؤسسات التمويل      . 2

 و تنويعها بشكل يجعـل المؤسـسات    سالميةاإلالتمويل  أدوات  المتمولة من خالل توسيع تشكيلة      

  .تها في التنمية االقتصاديةساهم اكثر قدرة على القيام بدورها التمويلي وزيادة ماإلسالميةالمالية 
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 توسيع دائرة المعامالت المالية الشرعية ، وتضييق التعامل التقليدي ، مـن خـالل                في   ةساهمم ال .3

ت التي ال تزال غير قادرة على االسـتفادة مـن التمويـل      تقديم البديل الشرعي  المالئم للقطاعا     

  .  نالموجب صيغ التمويل التي يجري تطبيقها ااإلسالمي ب

   الدراسةاتدمحد 1-6

 ، )المال العامـل  رأس  تمويل  (األجل   لمنح التمويل قصير     اإلسالميةدوات   الدراسة تعريف األ   تناولت

  . على منح  مثل هذا التمويل ميةاإلسالالمؤثرة في قدرة المصارف ودرست  العوامل 

وذلـك   اإلسـالمية الدراسة ايضا باالثار المالية و االقتصادية المترتبة على تطبيق العقود           اهتمت  . 1

   .اإلسالميةالصيغ بسجاما مع هدف الدراسة المتمثل في بحث القضايا الفنية للتمويل ان

  المستخدمة في التمويل وقضاياها الفقهية     يةاإلسالمب الشرعية للعقود    ان في الجو   الدراسة لم تبحث . 2

 واعتمدت في ذلك على المصادر الفقهيـة القديمـة           ،در الذي يخدم الغرض االساسي منها     اال بالق 

هيئة المعايير الشرعية   اإلسالمي و  مثل مجمع الفقه     هيئات رسمية والمصادر الحديثة الصادرة عن     

 للباحـث غيـر     خالصـة  ، وتقديم    التخصص والثقة  لما تمتاز به من      اإلسالميةللمؤسسات المالية   

   . بعمل ال يتقنهالمتخصص تغنيه عن القيام 

ات المتاحة في التقارير السنوية لمصارف      اناعتمدت الدراسة  كليا على البي      اإلحصائيب  انفي الج  .3

ـ                 دم العينة ولذلك اقتصرت الدراسة على عدد محدد من المتغيرات العتبارات هـذا القيـد و ع

  .للعينة العتبارات الوقت و الكلفة ) مسحية (ية انية اجراء دراسة ميدناامك

وهي تعبر عن رايـه الشخـصي وال        ،  تضمنت الدراسة افكارا و اراء ومقترحات متعددة  للباحث          

  .جهة ينتسب اليها رأي أي تعبر بالضرورة عن 
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  مصطلحات الدراسة  1-7

ي و التعريفات المبينة امام كل منها على النحو         انمعتضمنت الدراسة عددا من المصطلحات قصد منها ال       

  :التالي 

  الدراسة 

" و " الرسـالة "و" االطروحـة "و " الدراسة " وقد استخدم الباحث الفاظ  ، و يقصد بها هذه االطروحة      

  .بنفس المعنى حيثما وردت ما لم يدل السياق على معنى اخر " البحث 

  اإلسالميالعمل المصرفي 

وبعـض   (اإلسـالمية في المعتاد و المتعـارف عليه الذي تمارســه المـصـارف           النشاط المصر 

   .اإلسالمية الشريعة حكامو يخضع أل) المصارف التقليدية ممارسة جزئية

  األعمال قطاع 

  .ونية و تمارس اى نشاط اقتصادي منتج ان صفتها القأو نوعها ان مؤسسة مهما كأوفرد أي 

  مال األعلقطاع األجل تمويل قصير ال

  .ويستحق السداد خالل سنة األعمال تمويل يمنح لقطاع أي 

  المال العامل رأس تمويل 
مصدر ويكـون موجهـا لالسـتعمال فـي         أي   من   األعمال  تمويل تحصل عليه مؤسسات قطاع      أي  

" و" المـال العامـل   رأس تمويـل  " وتستخدم هذه الدراسة مـصطلحي    . شطة التشغيلية للمؤسسة  ناال

  . بنفس المعنى و الداللة " لقطاع االعمالألجل االتمويل قصير 

  المال العامل رأس االستثمار في 

رأس مـن   األعمال   و تستثمره في تغطية احتياجات مؤسسات        اإلسالميةالمال الذي توظفه المصارف     

  .المال العامل 
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   اإلسالميةمؤسسات التمويل 

 الـشريعة   حكـام ل للغيـر وفقـا أل      غير مصرفية تمارس نشاط تقديم التموي      أومؤسسة مصرفية   أي  

   .اإلسالمية

  المؤسسة 

 منشأة  أو شركة   أووقد استخدم الباحث تسمية مؤسسة      ، األعمال   قطاع   إلىوحدة اقتصادية تنتمي    أي  

  .بنفس المعنى

  ة  المؤسسات المنظم
ون بمسك سجالت محاسبية ومالية حسب االصـول    انوحدة اقتصادية مستقلة تكون ملزمة بحكم الق      أي  

  .ات مالية دورية مدققة من جهة خارجية مختصة وتخضع لقدر من الرقابة واالشراف ان بتقديم بيو

  المؤسسات غير المنظمة 

  . وحدة اقتصادية مستقلة الينطبق عليها صفة المؤسسة المنظمة أوشركة أي 
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  ي انالفصل الث

  المال العامل وإدارتهرأس مفهوم 
  لعاملالمال ارأس  مفهوم لوالمبحث األ 2-1

  المال العامل في الفكر االقتصادي المال العامل في الفكر االقتصادي رأس رأس مفهوم مفهوم   11--11--22

 انسنتاجها بواسطة االانه جميع العناصر التي يتم انالمال بمفهومه الواسع برأس يعرف االقتصاديون 

ويميز هذا التعريف بين نوعين من السلع هما السلع ، تاجية الحقة انمن اجل استعمالها في عمليات 

تاج سلع انوهي التي تنتج بغرض استخدامها في ) االستثمارية(الراسمالية االستهالكية والسلع 

   )1( .وخدمات جديدة مثل اآلالت والمعدات 

  :)2( صنفين إلىتاجية نالمال حسب تأثره بالعملية االرأس ويصنف االقتصاديون 

 ويمكن واحدة ، وهو الذي ال تنتهي منفعته من مجرد استخدامه مرة المال الثابترأس 

مثل ( مرحلة االهتالك إلىتاجية حتى يصل اناستخدامه عدة مرات وفي عدة دورات 

  ) . ي واآلالتانالمب

 مثل  .تاجن ، وهو الذي يتغير ويستهلك خالل عملية اال)المتغير(المال العامل رأس 

لية وشبه المصنعة والسلع المصنعة الجاهزة لدى المنتجين ، وهي عناصر يتم والمواد األ

ظ بمخزون منها للمحافظة على استمرار التشغيل وتلبية الطلب االضافي على االحتفا

رأس تاج ، ويسمى هذا الصنف من ناث تغيير في برامج االأحدالسلع الجاهزة بدون 
                                                   

  ) . 50( ، ص 2007 ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، االساس في علم االقتصاد الوادي ، محمد محمود وآخرون ، -)   ( 1
   . 144-143 ، ص 2002جامعة قار یونس، الطبعة االولى ، ، ، مبادئ االقتصادوابو سنینھ، محمد عبد الجلیل ،   عزیز ، محمد -        

  ) . 50( ، مرجع سابق ، ص علم االقتصاداالساس في  الوادي ، محمد محمود وآخرون ، -)   ( 2
   . 144-143مرجع سابق  ص ، مبادئ االقتصاد، وابو سنینھ، محمد عبد الجلیل ،   عزیز ، محمد -        
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المال الدائر نظراً لما يتصف به من تغير رأس  أو تداولالمال المرأس اً بانالمال احي

لية مرة أو مواد إلى نقود ثم إلى جاهزة ثم  سلعإلىلية أووتحول مستمر ، من مواد 

 .  وهكذا أخرى

  المال العامل في الفكر الماليالمال العامل في الفكر الماليرأس رأس مفهوم مفهوم   22--11--22

  :)1(المال العامل رأس يميز الفكر المالي بين مفهومين ل

  . ة في قائمة المركز المالي تداول وهو الموجودات الم :المال العامل االجماليرأس  

ة في قائمة تداولة والمطلوبات المتداول وهو الفرق بين الموجودات الم:المال العامل الصافيرأس 

المركز المالي للمؤسسة ، و يقوم هذا المفهوم على قاعدة محاسبية بسيطة تقضي بمقارنة التزامات 

 مع موجودات المؤسسة التي تستحق في نفس الفترة واحدةالمؤسسة التي تستحق في فترة مالية 

  . المالية 

  المال العامل في الفكر االسالميرأس فهوم   م1-3- 2

المال رأس فاهيم خاصة باالسالمي مالفكر االقتصادي و المالي  ال يتضمن حسب اطالع الباحث

المال العامل في الفكر رأس  انغير ، ويتبنى ذات المفاهيم العامة في الفكر التقليدي ، العامل 

 الضوابط الخاصة إلى ضافةباإل، تمويله ت أدواخضع لضوابط شرعية تتعلق بطرق و االسالمي ي

 بقصد )2( مثل شراء العمالت االجنبية، ها في السوق تداولالمال العامل و رأس بعملية تبادل مكونات 

                                                   
  ) . 187( ، ص 1992 ، الطبعة الرابعة ، جامعة بغداد االدارة المالیة،     الشماع ، خلیل محمد حسن  (1)

 ، ص ص 1998 ، الطبعة االولى ، دار اسامة للنشر ، عمان المصارف االسالمیة بین النظریة والتطبیقرحیم جدي ، الھیتي ، عبد الرزاق  )  (2
359-368.  
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 التنازل عن ديون أو،  عقد الصرف حكامحيث تخضع العملية أل  استيراد بضاعة من الخارج

  )1() حوالة الحق(المؤسسة على الغير لطرف اخر

  يانالمبحث الث 2- 2

  المال العامل إدارة رأس

  : )2( هاأهمالمال العامل من  إدارة رأس االهتمام بإلىهناك أسباب متعددة تدعو 

 مجموع موجودات المؤسسة ، وال سيما في إلى قياساً المال العامل رأس لية النسبية همارتفاع األ. 1

  . رة العامة والخدمات مثل التجا ، القطاعات التي تقتضي طبيعة نشاطها ذلك 

 االدارة المالية وربما الجزء االكبر من وقت  ،المال العامل على جزء مهمرأس  إدارةتستحوذ . 2

  . المال العامل وتنوعها واختالف طبيعتها ايضاً رأس يومياً بسبب تعدد مكونات 

ة تداولبات المة والمطلوتداولالتغير المتواصل والمستمر في مكونات كل من الموجودات الم. 3

المال العامل تتسم بالحركة والتغير،  إدارة رأس مما يجعل  ، استجابة للتغير في مستوى المبيعات

 االستثمار في إلى حيث تشتد الحاجة  ،المال العاملرأس  خصائص أهمولعل سمة التغير هذه 

  .المال العامل وتنخفض تبعاً للموسمية وحركة المبيعات رأس 

  
  

  المال العاملالمال العاملرأس رأس   سياساتسياسات  11--22--22

المال العامل تبعاً لمستويات المخاطرة التي رأس  إدارةصنف الماليون ثالث صور من سياسات 

  : المخاطر تنبع بشكل رئيسي من مصدرين هما انتنطوي عليها، وبينوا 
                                                   

   . 103- 100 ، ص ص المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، )  (1
  ) 190( ، ص مصدر سابق  ،االدارة المالیةالشماع ،(2 )  
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، ويـرتبط هـذا   )1( الموجـودات الثابتـة  إلى كنسبة ،المال العامل رأس  االستثمار في   حجم    . 1

ة كبيراً  تداول حجم االستثمار في الموجودات الم     انقة عكسية مع العائد ، فكلما ك      المستوى بعال 

ة علـى مكونـات     تداولخفضت ، نظراً الحتواء الموجودات الم     انكلما قلت ربحية المؤسسة و    

 اجمالي الموجودات ، فالعائد     إلىخفاض متوسط العائد    انعوائدها منخفضة ومتدنية تتسبب في      

 متواضع جداً ويقترب من الصفر ، والعائد علـى الحـسابات المدينـة              النقديةاألرصدة  على  

 . المالية القابلة للتسويق قليل راق واألمنخفض والعائد على 

  

كذلك بعالقة عكسية مع المخاطر التي تواجه المال العامل رأس يرتبط مستوى االستثمار في 

) نسبة( ، فكلما ازداد حجم خفاض المبيعاتان وال سيما مخاطر السيولة ومخاطر  ،المؤسسة

ذلك يعني تخفيض احتمال عدم توفر سيولة كافية لدفع  انفة تداولاالستثمار في الموجودات الم

االلتزامات المالية ويعنى كذلك تخفيض احتمال نفاذ المخزون وعدم القدرة على تزويد الزبائن 

  . بطلبياتهم من البضاعة 

  

ة ، ويقصد به اجل التمويل المستخدم لالستثمار والتوظيف تداوللمالنمط المتبع لتمويل الموجودات ا. 2

 يكون المصدر قصير ان أواألجل  يكون المصدر طويل انة ، فاما تداولفي الموجودات الم

 فالتمويل طويل  . ، ويرتبط اجل التمويل بعالقة عكسية مع كل من العائد والمخاطراألجل 

 أقلة تداول ، ويعني كذلك مطلوبات مأقلن ثم عائد مثالً يعني كلفة تمويل اكبر وماألجل 

                                                   
-193 ، ص ص 1989 ، جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ، الظھران  في الشركاتاإلدارة التمویلیة،  المیداني ، محمد ایمن عزت  - ) ( 1

197  
   214-211ص ص، 1986، جون وایلي واوالده ، االدارة المالیة ، ھشام صالح ، محمد یونس و غرایبة ،    خان -        
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التمويل  انف مرتفعة كثيراً ومخاطر سيولة منخفضة ، وعلى العكس من ذلك تداولونسبة 

  . )1(يعني عائدا اعلى ومخاطر اكبر األجل قصير 

لي المال العامل ونمط تمويله تضمن الفكر المارأس وبناء علي ما تقدم بخصوص حجم االستثمار في 

  : )2(المال العامل على النحو التالي  دارة رأستصنيف ثالث سياسات إل

   :وتتسم هذه السياسة بالسمات التاليةسياسة متحفظة ، 

  المال العامل االجمالي رأس زيادة حجم االستثمار في 

 األجل خفاض مستويات المديونية قصيرة ان

 خفاض نسبة العائد على الموجودات وحق الملكية ان

 . خفاض مخاطر السيولة ان وتداولفاع كبير في نسبة الارت

  : وتتسم هذه السياسة بما يلي سياسة معتدلة ،

  المال العامل رأس حجم استثمار معتدل في 

 األجل وطويل األجل التوازن بين المديونية قصير 

 خفاض محدود في كلفة التمويل ان

 لملكية ارتفاع محدود في نسبة العائد على الموجودات و حق ا

  مرتفعة ومخاطر سيولة قليلة تداولنسبة 

 

  :وتتسم ھذا السیاسة بما یلي  ، سياسة مغامرة

  ) ةتداولالموجودات الم(المال العامل االجمالي رأس خفاض مستوى االستثمار في ان
                                                   

  ) . 205( ، ص  مصدر سابق، دارة المالیةاالالشماع ،( 1)    
  ) . 205( ، ص مصدر سابق ، االدارة المالیة الشماع ،( 2)     
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لتمويل األجل استخدام التمويل قصير (األجل ية النسبية للتمويل قصير همارتفاع األ

 ) . ة وجزءاً من الموجودات الثابتةداولتالموجودات الم

 خفاض كلفة التمويل ان

 ارتفاع نسبة العائد على الموجودات وحق الملكية 

  بشكل ملحوظ وارتفاع مخاطر السيولة في المؤسسة تداولخفاض نسبة الان

  

  المال العامل المال العامل رأس رأس حجم االستثمار في حجم االستثمار في     22--22--22

طبيعة : ها أهمة تداولتثمار في الموجودات الم     هناك عدة عوامل تؤثر في حجم وطبيعة االس

 انوسياسة االئتم، وسياسات التخزين ، وحجم المبيعات ، و مدة دورتها التشغيلية ، نشاط المنشاة 

) حجم (أوولذلك ال يوجد طريقة موضوعية لتقدير نسبة . )1(التجاري الذي تمنحه المنشاة لعمالئها 

 ويعتمد القرار على عالقة التفضيل بين العائد والمخاطرة التي ، ةتداولاالستثمار في الموجودات الم

خفاض العائد اذا احتفطت انمخاطر : لمؤسسة وتمثل نزعتها وميلها لتحمل المخاطر إدارة اتميز 

 اذا احتفظت بمستوى متدن من )2(  مخاطر نقص السيولةأو، ة تداولبمستوى عال من الموجودات الم

  .ة تداولالموجودات الم

 الميل لتحمل المخاطر عبارة عن سلوك اداري يختلف من مدير آلخر ومـن      انمن  على الرغم   و

ـ  تـستهدفها ،    ان دارة وال يمكن بالتالي الحديث عن درجة مخاطر مثلى يمكن لـإل            ،وقت آلخر   انف

                                                   
   . 218 – 217 ، ص 2007 ، الطبعة االولى ، دار المناھج للنشر والتوزیع عمان االدارة المالیة ، محمد علي ، ي العامر( 1)   

  
( 2 )    Moyer , R.charles & others , Contemporary Financial Management , South Western College 
Publishing 1995, P 585   
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مثـل مـنهج االسترشـاد    ، وفقا لنماذج مبـسطة  ، المال العامل رأس  استهداف مستويات  ل    انباالمك

المـال العامـل و     رأس  و منهج عالقة االرتباط بين حجم       ،  الصناعات المشابهة في السوق     بمتوسط  

  "كنسبة مئوية من االيرادات " المال العامل رأس بحيث يقدر ، )1( ايرادات المنشاة

 فقد قدم الفكر المالي نماذج متعددة السـتهداف مـستويات مثلـى لـبعض               أخرى   و من جهة    

 وذلـك مـن خـالل        ، النقدية والذمم المدينة والمخزون   األرصدة   مثل    ،لالمال العام رأس  مكونات  

   -:مقارنة المنافع والتكاليف الناتجة عن االحتفاظ بمستويات معينة من كل منها على النحو التالي 

  المستوى األمثل لألرصدة النقدية المستوى األمثل لألرصدة النقدية . . 11

ها النقد  انالنقدية ب ألرصدة  ا، وتعرف   )2(هناك عدة نماذج لتحديد المستوى األمثل لألرصدة النقدية         

في الصندوق والحسابات الجارية والودائع تحت الطلب لـدى المـصارف ، ويـتم ضـبط مـستوى         

الماليـة حـسب   راق واأل باالقتراض و ببيـع وشـراء   االدارة المالية النقدية من خالل قيام     األرصدة  

حديد المستوى االمثل  للنقدية مـن  توقعاتها للتدفقات النقدية للشركة ، و قد تم تطوير نماذج رياضية لت  

  :اشهرها 

  

  : Baumol نموذج بامول 

تحـدث بمعـدالت    ) الـدفعات ( التدفقات النقدية    انها  أهمعلى فرضيات مبسطة    : يقوم النموذج   

 المستوى المطلوب لكامـل الفتـرة ،   إلىه يمكن زيادة الرصيد النقدي فوراً انة عبر الزمن ، و  تساويم

                                                   
(1)    Damodaran , Aswath , Corporate Finance , Theory and Practice, John Wiley & sons 1997, P 356  
 

  ) 221(مرجع سابق ص  ،   في الشركاتاإلدارة التمویلیةالمیداني ، )    ( 2 
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 التـدفقات النقديـة     اندير كامل االحتياجات النقدية للفترة موضع الدراسة ، و         الشركة تستطيع تق   انو

  . مؤكدة الحدوث 

النقدية التي تخسرها الـشركة و  األرصدة  تكلفة االحتفاظ بالنقد هي الفائدة على     اناعتبر النموذج   

الماليـة  راق  وألاهي تكلفة المبادالت التي تتحملها الشركة عند قيامها ببيع          األرصدة   تكاليف نقص    ان

  : للحصول على النقد ، أما صيغة النموذج فهي كما يلي 

i
bTC 2* =  

  

 

نقد  إلىراق مالية أو النقد األمثل الذي يجب تحويله من حجم  C* 

 T االحتياجات النقدية للفترة الزمنية 

التحويلالتكلفة الثابتة لعملية   b 

األجل القروض المصرفية قصيرة أوالمالية راق واألى معدل الفائدة السائد عل   i 

   :Miller &Orrنموذج  

 فيما يتعلق بحالة التأكد مـن حـدوث التـدفقات النقديـة هـي       Boumol افتراضات نموذج ان   

 & Miller التدفقات النقدية تتم بصورة عشوائية ، وقد طـور  انحيث افتراضات ال يؤيدها الواقع ، 

Orr   ًأعلـى  ا المستوى المرغوب من رصيد النقدية يتطلب حد       اناحتمالياً يفترض    نموذجا  Z   وحـدا
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 الحد األدنى تقوم الشركة ببيع مـا        إلى ، فعندما ينخفض الرصيد النقدي       )1(" من الصفر  اقريب" Hأدنى  

 ما  تقوم الشركة بشراء h المستوى إلىالنقدية األرصدة المالية أما إذا ارتفعت راق واأل من  Zقيمته 

 ، أمـا الـصيغة الرياضـية    Z المستوى إلىالمالية لينخفض الرصيد النقدي راق واأل من  h-zقيمته 

  : للنموذج فهي 

3
2

4
*

i
bZ σ

=  

h* = 3Z*  

   هي تباين التوزيع االحتمالي لألرصدة النقدية خالل الفترة2σ انحيث 

b لمالية اراق واأل عمولة وساطة تحويل  

i  معدل الفائدة   

 من حيث  وجود حد ادنى و Miller الذي يشبه نموذج  Stone مثل نموذج أخرى    وهناك نماذج 

لنقدية اكثر من اهتمامـه بتحديـد الحجـم         إدارة ا ه يهتم ب  انولكنه يختلف عنه في     ، حد اعلى للنقدية      

  .  )2(المالية راق واأل شراء أواالمثل لصفقة بيع 

مهام )  االحتفاظ بمستوى امثل ألرصدة النقدية     إلى ضافةباإل(لنقدية في المؤسسة    ارة ا إدتتضمن  

 و االحتفاظ بمحفظة مناسبة من حيث الحجـم         ، مثل المحافظة على نقدية الشركة ألطول فترة         أخرى

جـة  وياً للنقدية عند الحاان، لتكون هذه المحفظة مصدراً ثاألجل المالية قصيرة راق واألوالمحتوى من  

  :المالية علـى عـدة عوامـل منهـا        راق  واألو يعتمد حجم التوظيف في      . وياً للدخل   ان، ومصدراً ث  

                                                   
  223 ، مرجع سابق ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیة المیداني ، ( 1)    

  
   . 259 ، مرجع سابق ص االدارة المالیةالعامري ، )  1      ( 

(2) Pinches, George .E. Financial Management, Harper Collins College Publisher, 1994 P 683 . 
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عموالت بيـع وشـراء     (التي يمكن الحصول عليها خالل فترة االستثمار ، وتكلفة المبادالت           رباح  األ

ـ ،ودرجة تقلب التدفقات المالية للشركة      ) الماليةراق  واأل ة  المحفظـة و   والعوامل المؤثرة على نوعي

    :ها أهم

  . مخاطر تخلف الجهة المصدرة للورقة المالية عن الدفع 

 . سيولة الورقة المالية وقابليتها للبيع والتسييل بسهولة 

 . معدل العائد على الورقة المالية 

 تطور وسائل تحويل األموال ووسائل االتصال وتبـادل المعلومـات التـي             انمع مالحظة   

 الكترونية ، جعل المجال مفتوحاً أمام المدراء الماليين لتكوين محافظ منوعة            أصبحت تنفذ بصورة  

بشكل يقلل من مخاطر المحفظـة  ) حسب طبيعة الورقة  (وتنويعا فنياً   ) انتنويع بلد (تنويعاً جغرافياً   

  . ويزيد من سيولتها 

  المدينة وإدارتها المدينة وإدارتها ) ) الذممالذمم((الحسابات الحسابات . . 22

التي يقـصد منهـا زيـادة حجـم         األجل  تباع سياسات البيع    المدينة عن إ  ) الذمم(تنشأ الحسابات   

أكثـر تـساهالً كلمـا     األجل  ت سياسات البيع    انالمبيعات ، ومراعاة اعتبارات المنافسة ، وكلما ك       

  . ازداد حجم الذمم المدينة ، وصارت مدة الدورة النقدية أطول زمناً 

  : )1(ها أهممن عدة عناصر األجل تتكون سياسة البيع 

  للعمالء ) يةاناالئتم( منح التسهيالت التجارية معايير

 مهلة التسديد 
                                                   

دار        ، تعریب ومراجعة  عدنان داغستاني و احمد نبیل عبد الھادي ،  الجزء االول –ویل االداري التم، یوجین برجام ،   فرد وستون -  أ( 1)
  418ص  ، 1993، الریاض ، المریخ للنشر 

  
  ) . 248(مرجع سابق ص  ،   في الشركاتاإلدارة التمویلیة   المیداني ،-     ب
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 الحسم النقدي 

  طرق التحصيل 

 اتانالضم

حجم المبيعات اآلجلة، ومتوسط    " أرصدة الذمم المدينة تزداد مع زيادة كل من          انمن المعلوم   

لى اعتبـارات   بناء ع ) ومن ثم رصيد الذمم المدينة    (األجل  فترة التحصيل ، و تتقرر سياسة البيع        

لتشمل فئـات   األجل  العائد والتكاليف المتوقعة من السياسة المقترحة ، فالتساهل في سياسات البيع            

 إطالة فترة السداد الممنوحة للعمالء يترتب عليها        أومن العمالء على درجة أعلى من المخاطر ،         

ـ          ) أرباح(منافع   ا الـصافية جـدوى     إضافية ويترتب عليها كذلك تكاليف إضافية ، تقـرر نتيجته

السياسة المقترحة ، بحيث تستطيع الشركة التوسع في منح تسهيالت وشروط أيسر للسداد طالمـا              

   -: ، على النحو التالي رباح ت النتيجة الصافية لذلك ايجابية بمقياس األانك

  :كما يليوتقدر ) زيادة رصيد الذمم المدينة(األجل العوائد المتوقعة من السياسة الجديدة للبيع . أ

   . ةساهمم هامش ال ×      الزيادة المتوقعة في المبيعات

وزيادة التسهيالت فـي    األجل  التوسع في البيع    (التكاليف المتوقعة من زيادة أرصدة الذمم المدينة        . ب

   -:وتقدر كما يلي  ،)الدفع

  :تساويالعائد المفقود من زيادة االستثمار في الذمم المدينة و.1

  ) .  كلفة االقتراضأو( العائد المطلوب ×صدة الذمم المدينة الزيادة في أر

  :تساويالزيادة في الديون الهالكة و.2

  . نسبة الديون الهالكة المتوقعة للشريحة الجديدة من العمالء×الزيادة المتوقعة في المبيعات 
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  . أعاله 2+1 مجموع البندين يساوياجمالي تكاليف زيادة أرصدة الحسابات المدينة 

ـ      ـ   يـساوي ة  ـصافي الربـح مـن زيـادة الحسابـات المدين  التكـاليف  –) أ(ة ـ العوائـد المتوقع

  ) ب(المتوقعـة 

  المستوى األمثل للمخزون المستوى األمثل للمخزون . . 33

   -:)1(   تصنف البضاعة المخزنة في المستودعات في ثالث مجموعات رئيسة هي

هـا  أهملية لتحقيق عدة منافع     ود األ يتم االحتفاظ بمستوى مناسب من الموا      : )ليةواأل(المواد الخام   . أ

 هناك احتماالت قوية لزيـادة  انتاجية ، وتخفيض تكلفة المواد إذا كن استمرارية العملية اال  انضم

تظـام فـي    ان توفير البضاعة في حال حدوث نقـص وعـدم           انو ضم ، أسعارها في المستقبل    

  . ة توريدها ، واالستفادة من حسم الكمية إذا تم الشراء بكميات كبير

تاج وبالتالي عمليـة    ن استمرارية عملية اال   انويفيد ذلك الشركة في ضم     : المواد نصف المصنعة  . ب

  . البيع

ويفيد ذلك الشركة في سـرعة تلبيـة الطلبـات والسـيما             : )المصنعة بالكامل (السلع الجاهزة   . ج  

ـ       انالفورية منها ويجنب الشركة خسارة مبيعات محتملة يمكن          ضاعة مـن   تنتج عـن نفـاذ الب

  . المستودعات 

تـاج فـي حـال    ن قطع الغيار التي يعتبر توفرها ضرورياً الستمرار عملية اال   إلى ضافةهذا باإل 

  . ة ان صيأو عطل إلىتعرضت المعدات و اآلالت 

  تكاليف االحتفاظ بالمخزون 
                                                   

(1 )   Kean , Fred R. Corporate Finance , Concepts & Policies , Black Well Business 1995 , P 842   
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  : )1(تصنف تكاليف المخزون في ثالث مجموعات رئيسية على النحو التالي 

  )2(ت وتشمل كلفة الطلبيا. 1

  تكلفة تجهيز الطلبية 

  ة وتسديد الثمن ناولتكلفة االستالم والفحص والم

  حسم الكمية المفقودة

  تكلفة االحتفاظ بالمخزون وتشمل . 2

  ة ناولكلفة التخزين والم

  ها التكنولوجي نكلفة تقادم المواد وبطال

  التأمين على البضاعة المخزنة 

  ) العقارية(الضرائب 

  ل المستثمرة في المخزون كلفة األموا

  )3(تكاليف نفاذ المخزون وتشمل . 3

  المبيعات المفقودة أرباح 

  خسارة والء الزبائن لمنتجات الشركة 

  تاجية نتظام البرامج االانعدم 

  تكاليف الطلبيات الخاصة للتسليم السريع 

                                                   
  .  ، بدون دار نشر 2001 ، مدخل حدیث الطبعة االولى االدارة المالیةمطاوع ، سعد عبد الحمید ، )   1( 

   . 266مرجع سابق ص  ، االدارة المالیةخادن ، محمد یونس ، وغرایبة ، ھشام صالح ، )  (2
   . 259 ، مرجع سابق ص  في الشركاتویلیةاإلدارة التمالمیداني ، ) ( 3
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ى النحـو   تتضمن تكاليف المخزون مجموعتين من العناصر حسب عالقتها بحجم المخزون عل          * 

   -:ي ـالتال

  تكاليف ثابتة ال تتغير بتغير المخزون . 1

  .ه انتكاليف متغيرة ترتبط ايجاباً بحجم المخزون ، تزداد بزيادته وتنقص بنقص. 2

باستخدام نموذج الحجم االقتـصادي  "يمكن تحديد الحجم االقتصادي للمخزون لمادة معينة رياضياً     

   -:ها أهمسطة الذي يفترض عدة فرضيات مب" للطلبية

   كمية استخدام المادة خالل الفترة معروفة ان. 1

   معدل استخدام المادة ثابت خالل الفترة الزمنية  و ال يتاثر بمستويات المخزون منها ان. 2

   المخزون يتم تجديده فوراً عند نفاذه  ان. 3

   -:)1(بناء على هذه الفرضيات يتم بناء النموذج كما يلي 
Toc = O×N = O(S/Q)    ………..         (1)  

  Toc اجمالي تكلفة الطلبيات للفترة 

 O  واحدةكلفة الطلبية ال

 N عدد الطلبيات 

 S اجمالي الكمية الالزمة للفترة 

 Q  واحدةمقدار الطلبية ال

…………..       (2)    Tcc = C (Q/2)  
 Tcc تكاليف التخزين 

                                                   
   . 267 – 261 ، مرجع سابق ص ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیةالمیداني ، )  (1
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 C تكلفة التخزين الثابتة للوحدة 

) المخزنة(وسط الكمية المطلوبة مت  Q/2 

  

  

  

  ) تكلفة االحتفاظ بالمخزون+ تكلفة الطلبية (اجمالي تكاليف التخزين 

TIC = Toc + Tcc  

TIC = O(S/Q) + C (Q/2) 

  

لي لدالة التكـاليف  و في أدنى مستوى عندما تكون المشتقة األ TICتكون تكاليف التخزين الكلية 

   للصفر يةمساو Qبالنسبة للمتغير 

C
OSQ 2

=∗  

        :   Q*  للطلبيةالحجم األمثل .  
  

  المبحث الثالث   2-3

  المال العامل في النظام التقليديرأس و طرق تمويل أدوات 

مـا  ان مغـامرة   أو معتدلة   أوها متحفظة   انالمال العامل ب  رأس   إدارة وصف   ان إلى اإلشارةسبقت  

المال العامل ، والنمط المتبع في تمويل هـذا         رأس  حجم االستثمار في    : يتحدد اساساً بعاملين هما   

  األجل  طويل أواألجل  متوسط أواألجل  يكون تمويالً قصير انالنوع من االستثمار ، فإما 
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  األجل مصادر التمويل طويل  2-3-1

ـ   ( تزيد عن خمس سنوات ة وهو التمويل الذي يستحق أداؤه خالل فترة طويل     دة تتحـدد هـذه الم

  .  ال يرتبط بفترة استحقاق محددة  مثل حقوق الملكية أو) عرفاً

ـ دارات المالية المتحفظة هذا النمط من التمويل بشكل جزئي لتمويل أصولها الم           تستخدم اإل  ة تداول

والقابلة (بهدف تقليل مخاطر سيولة المؤسسة من خالل االحتفاظ بحجم اكبر من األصول السائلة              

لتمويل هـذه األصـول مـع المـصادر     األجل  ةد جزئياً على المصادر طويل  ، واالعتما ) للتسييل

  . األجل والمتوسطة األجل التمويلية قصيرة 

، وتتنوع هذه المصادر حسب درجة التقدم االقتصادي        األجل  هناك مصادر متعددة للتمويل طويل      

  -: ما يلي  هذه المصادر أهمودرجة تطور النظام المالي في المجتمعات المختلفة ، ومن 

  

  :  العاديــة األسهم: ال أو

، وال تستحق الدفع بتاريخ محـدد        ، تداوللها قابلية ال   ، واحدةراق مالية ذات قيمة اسمية      أووهي  

 العادية حاملها حقاً في ملكيـة الـشركة         األسهمتصدرها الشركة للحصول على االموال ، وتمنح        

 العادية المطالبـة    األسهم، وال يحق لحملة     ) لمباعةا( المصدرة   األسهم إلى المملوكة   األسهمبنسبة  

 األسـهم بنصيبهم من القيمة التصفوية للشركة إال بعد تسوية كافة مطالبـات الـدائنين وحملـة                 

  . )1(الممتازة

                                                   
 ، 2007عمان ،  ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة الطبعة االولى، المعاصرةاالدارة المالیة، مقدمة في ال شبیب ، درید كامل .  أ  )( 1

   .201ص 
  
   . 513 مرجع سابق ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیة ، المیداني . ب
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 مثل حق التـصويت      ، منها ما يمكن ممارسته بصورة فردية       ، العادية حقوق كثيرة   األسهملحملة  

 وحق االطالع على سجالت الشركة ودفاترهـا ،         األسهم وحق بيع     ،في اجتماعات الهيئة العامة   

الـشركة وتعـديل     إدارةتخاب مجلس   ان مثل    ،ومنها ما يمكن ممارسته بصورة جماعية مشتركة      

 األسـهم  والتفويض ببيع الموجـودات وإصـدار الـسندات و          ،لوائح الشركة ونظامها األساسي   

  .الممتازة

  

  . )1( من مصادر التمويل مزايا وعيوب لألسهم العادية باعتبارها مصدراً

  : ها أهمأما المزايا ف

  . ال يوجد للسهم باعتباره ورقة مالية تاريخ استحقاق محدد

ربـاح  توزيع األ  نالين ،   ساهمال تلتزم الشركة المصدرة مسبقاً بتسديد دفعات دورية للم        

 . لشركة ة اإداريتم سنوياً وتتقرر نسبته من الهيئة العامة بتوصية واقتراح من 

ي للشركة مما يعزز قدرتها المستقبلية على االقتراض وتقليل كلفة          انترفع التصنيف االئتم  

 . التمويل بسبب التصنيف المرتفع 

 العادية بجاذبية للمستثمرين لما توفره لهم من حماية فـي حالـة التـضخم               األسهمتتمتع  

 . ية تحقيق مكاسب رأسمالية انوإمك

  : ما يلي ) كمصدر تمويلي(لعادية  ااألسهمو يؤخذ على 

   األسهمارتفاع كلفة تسويق 

                                                   
   586-585 ، مرجع سابق ص ص االدارة المالیةالشماع ، . أ) ( 1
  

   . 206 – 204 ، مرجع سابق ص ص  المعاصرةاالدارة المالیةمقدمة في ال شبیب ، .    ب
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 ارتفاع متوسـط كلفـة     إلىيؤدي ارتفاع نسبة حق الملكية العادية في هيكل التمويل          

 .المالرأس 

) كما هو الحال بالنسبة لفوائد القروض     (ه مصروف   انعلى  رباح  ال يعامل توزيع األ   

 . وال يوفر للشركة حماية ضريبية 

 
  

  األجل القروض طويلة : ا يان ث

عقدا تحصل الشركة بموجبه على أموال من المقرض ، وتلتـزم بموجبـه             األجل   القرض طويل    ديع

 ويمتـاز   . المقرض في تواريخ معينـة إلىبتسديد سلسلة من الفوائد الدورية وأقساط من أصل المبلغ   

بثالث )  والسندات األسهم(م   التي تباع باكتتاب عا    خرىعلى مصادر التمويل األ   األجل  القرض طويل   

  : )1(ميزات هي 
  

اتفاقية القرض تنعقد مباشرة بين الطرفين وبـدون وسـاطة           نال ، تتحقق هذه الميزة      السرعــة. 1

  .  موافقات وإجراءات مسبقة إلى االقتراض ال يحتاج ان إلى إضافةطرف ثالث ، 

فـي وقـت   ) بسهولة بين الطرفين (اض  ية تعديل اتفاقية االقتر   ان ، وذلك من خالل إمك     المرونــة. 2

  . الحق في حال ظهور ما يبرر التعديل 

 ، وتشمل كلفة االكتتاب واإلصدار والتسويق التي يمكن تجنبها فـي حالـة القـرض ،                 الكلفــة .3

  .خفاض المؤشر المستند إليه في التسعيران تنخفض عند ان كلفة الفوائد ذاتها التي يمكن إلى إضافة

  ـدات السنـ: ثالثا 

                                                   
  ) . 608(مصدر سابق ص  ، االدارة المالیة ،ع الشما( 1)  
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، والسند ورقة مالية تصدرها المؤسسة بقيمـة        األجل   المصادر التمويلية طويلة     أهم أحد السندات   دتع

وفـق اآلليـة    (راق  واألاسمية وسعر فائدة اسمي وتاريخ استحقاق محدد ، تقوم المؤسسة ببيع هـذه              

لشركة بموجـب الـسند   للحصول على األموال الالزمة لعملياتها ، وتلتزم ا    ) المتبعة في السوق المالية   

   . )1()باالستحقاق(بدفع الفوائد الدورية ومن ثم أصل المبلغ 

   -:ها أهموعن القروض المصرفية بشكل عام بميزات األجل تمتاز السندات عن القروض طويلة 

 أحد المؤسسة تتعاقد على الدين مع جمهور المستثمرين المكتتبين بالسندات وليس مع مقرض و             ان. 1

محدودة من المقرضين ، مما يعطي الشركة شروطا أفضل من االقتراض المصرفي             مجموعة   أو

  .  المدة أو سعر الفائدة أو انمن حيث الضم

 السندات أكثر مرونة من االقتراض المصرفي بالنسبة للشركة من حيث منح الـشركة القـدرة                ان. 2

،  حق ملكية    إلىحويل الدين    أسهم عادية وت   إلى تحويلها   أوعلى استدعاء السندات قبل االستحقاق      

   .)2( بقصد تخفيض الكلفة أقل الستبدالها بسندات بفائدة أو

 ، إذ يـستطيع     تـداول تمتاز السندات بالمرونة بالنسبة للجهة المقرضة من حيث قابلية السندات لل           . 3

 نا السندات ال يمكـن  ان إلى هنا اإلشارة، وتجدر )3(وقت أي المقرض بيع السند في السوق في   

  . تكون أداة تمويل فعالة إال بتوفر سوق مالية متطورة وبيئة تشريعية وتنظيمية مالئمة

   :)4(واع ما يلين هذه االأهمواع متعددة من السندات يتمتع كل منها بخصائص معينة وانهناك 

                                                   
   . 619 – 608 ، مرجع سابق ص ص االدارة المالیةالشماع ، . أ)  (1
   . 510 – 504 ص ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیةالمیداني ، .    ب
   . 180 – 176 ، ص ص 2007 ، مطابع الدستور التعاونیة ، الطبعة االولى عمان االدارة المالیةحداد ، فایز سلیم ، .    ج

  
   . 611 ، مرجع سابق ص  المالیةاالدارة الشماع ، ( 2)

  
   . 329 ، مرجع سابق ص  المعاصرةاالدارة المالیةمقدمة في آل شبیب ، درید كامل ،  )  (3
   .611 – 609 ، مرجع سابق ص االدارة المالیةالشماع ، . أ)   (4

   . 330 مرجع سابق ص مقدمة في االدراة المالیةآل شبیب ، درید كامل ، .       ب
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   . أخرى بموجودات ثابتة أوالسندات المضمونة برهن عقاري 
 . عمومية  السندات الأوالسندات غير المضمونة 

 . السندات ذات معدل فائدة اسمي ثابت 

 ) . السندات الصفرية(السندات ذات سعر فائدة صفر 

 . سندات بمعدل فائدة عائم 

 .  أسهم إلىالسندات القابلة للتحويل 

 

ـ   ان فئات متجإلىتصنف السندات عادة من حيث درجة مخاطرها     اسة تحمل كل فئـة منهـا ترتيب

 & Standard ة التي تقوم بالتصنيف ومن أشهرهذه الجهات مؤسـسة   حسب معايير الجهامعين

Poor   ومؤسسة Moody'sات ـع مجموعـي أربـ السندات فان المؤسستان، حيث تصنف هات

  - : )1(و التاليـعلى النح

Moody's S&P 
 فئة السند

دنى للفئةالترتيب األ الترتيب األعلى للفئة الترتيب األدنى للفئة الترتيب األعلى للفئة  

 Aaa Aa AAA AA الفئة الممتازة

 A Baa A BBB سندات االستثمار

 Ba B BB B دون المستوى

 Caa C CCC D سندات المضاربة

  

  

  

                                                                                                                                                            
   194 -193ص ص ، مرجع سابق  ، االدارة المالیة. ھشام صالح ، و غرایبھ ، محمد یونس ، خان .        ج

    
  180-176ص ص، مرجع سابق  ، االدارة المالیة، فایز سلیم ، حداد )   (1
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   الممتــازة األسهم:  رابعا 

) السندات(المديونية  أدوات  يجمع بين بعض خصائص     األجل  التمويل طويل   مصادر  من  مصدر  وهي  

المـال  رأس  ها شكل مـن اشـكال       ان الممتازة ب  األسهموتعرف  ،  )1(ة  وبعض خصائص حقوق الملكي   

 األسـهم  تجـاه حملـة      ا متقدم ا مالي ا و مركز  ا محدد اعائد: المستثمر في الشركة يقدم لمالكه ميزتين       

 الممتـازة لـيس لهـا حـق     األسهم انالدورية والقيمة التصفوية للشركة ، كما رباح  في األ )2(العادية

 وهـي عـدم      ،  العادية بصفة مـشتركة    األسهم الممتازة   األسهم وبالمقابل تشبه    التصويت ، االدارة و 

 إلىالمستحقة لهما ال يؤدي بالشركة      رباح   التخلف عن دفع األ    انوجود تاريخ استحقاق محدد لهما ، و      

  . اإلفالس 

  .  لها بعض العيوب انلألسهم الممتازة بعض المزايا باعتبارها مصدراً للتمويل ، كما 

 ان الممتازة مصدر دائم للتمويل ال يتوجب على الشركة  سداده ، كمـا               األسهم ان هاأهمالمزايا ف أما  

 جزءاً من حقوق الملكية مما يعزز من قدرة الشركة على االقتراض ، وبالمقابـل            د الممتازة تع  األسهم

ـ ه ال يوفر للشركة المصدرة وفراً ضريبياً حيث الان هذا الشكل من التمويل     على يؤخذ ربـاح   األد تع

  . )3(رباح ما تعامل بصفتها توزيعاً لألان مصروفاً مالياً كالفوائد واألسهمالخاصة بتلك 

  األجل مصادر التمويل متوسط  2-3-2

 )4(ن عشر سنوات    مقل  ا سنة و  اكثرمن لها تاريخ استحقاق     انباألجل  تتميز مصادر التمويل متوسطة     

 بتوفر التمويل ، دون مواجهة مخاطر وتكـاليف         اناالطمئن) المقترضة(، مما يعطي الشركة المتمولة      

                                                   
   625 – 624مرجع سابق ص  ، االدارة المالیةالشماع ، )  (1

   . 209 ص 1997 ، الطبعة االولى ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ارة المالیةاالداساسیات في العمار ، رضوان ولید ،  )   (2
  512مرجع سابق ص  ،   في الشركاتاإلدارة التمویلیةالمیداني ،  ) 3 ( 
  

   . 195 ، مرجع سابق ص االدارة المالیةاساسیات في العمار ، رصوان ولید ،  )  (  4
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 إعادة تمويلها بشروط جديدة قد ال تكون بالضرورة فـي مـصلحة             أواألجل  تجديد القروض قصيرة    

  . ضاع الشركة نفسها أو أوضاع السوق المالي أوالشركة بسبب تغير 

  

  : )1(ها أهماألجل متعددة للتمويل متوسط أدوات هناك 

  وض المدة قر: ال أو 

مثـل  األجل   تمنحها مؤسسات اإلقراض المتوسط وطويل        من سنة    ثريمتد تسديدها الك  وهي قروض   

والمصارف التجارية التـي حلـت محـل المـصارف      ) الصناعية والعقارية (المصارف المتخصصة   

 مؤسسات التمويل غير المـصرفية وصـناديق االدخـار      إلى ضافةالمتخصصة في هذا المجال ، باإل     

  . ة هذا النشاط زاولذلك من المؤسسات المرخص لها بموغير 

   األجل خصائص قروض المدة متوسطة أهممن 

، األجل   معدل الفائدة على هذه القروض أعلى بالمقارنة مع الفوائد على القروض قصيرة              ان -1

 لزيـادة احتمـاالت   إضافةلتعويض المؤسسة التمويلية عن ربط أموالها لفترة زمنية أطول ،   

   .المتوسط والطويل األجل ر المتعلقة باإلقراض في المخاط

 ترتيب أقساط التسديد يتم بما يتناسب مع التدفقات النقديـة للـشركة المقترضـة ، ومـن        ان -2

) المـصارف ( تتضمن اتفاقية القرض بنداً يهـدف لحمايـة حقـوق المـصرف      انالمألوف  

ل العامـل ، واالقتـراض   المارأس المقرضة مثل إلزام الشركة بمستويات وحدود معينة من     

                                                   
   . 479 – 472 مرجع سابق ، ص ص  ، في الشركاتة التمویلیةاإلدار  ،يالمیدان)    (1



 35 

والتأمين على الموجودات واعتبار جميع التدفقات مـستحقة وواجبـة     رباح  الجديد وتوزيع األ  

  . )1(األداء في حال التخلف عن سداد االلتزامات بالتواريخ الواردة في االتفاق 

  

 االستئجار: يا ان ث

المال العامـل ، ولكـن   رأس نات      ال يستخدم هذا المصدر التمويلي مباشرة لتمويل عناصر ومكو     

استخدامه في تمويل األصول والموجودات الثابتة يساعد على تخصيص مبالغ اكبـر مـن األمـوال                

ها تمكـن الـشركة مـن    انالمال العامل ، تمتاز عملية االستئجار برأس المتوفرة لدى الشركة لتمويل   

دات الثابتة يتم بصورة تدريجية من      تمويل الموجو  نال من االستثمار وذلك     أقلمباشرة نشاطها بحجم    

المال العامـل بـالحجم والـشكل       رأس  خالل دفعات اإليجار الدورية ، مما يمكن الشركة من توفير           

  .المناسبين 

  

  )2(  من صور االستئجار هماانهناك نوع

  االستئجــار التشغيلــي 

ة وتكون تكلفـة    انت الصي يحصل المستاجر بموجب عقد التأجير التشغيلي على األصول الثابتة وخدما         

 بموجب عقد منفصل ، كما يتحمل المؤجر نفقـات التـأمين            أوة متضمنة في الدفعة االيجارية      انالصي

  . والضرائب المتعلقة باألصل المؤجر 

                                                   
   . 471 -475 ، مرجع سابق ص ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیةالمیداني ، )   ( 1

(2) Brealey, Ricahrd, A. Myers – Stewartc, Principles of Corporate Finance, 4th Edition , Mc Graw-Hill , 1991 
, PP 654 – 655 .  
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 الدفعات االيجارية خالل فترة العقـد  انال يتطلب التأجير التشغيلي إطفاء كامال لقيمة األصل ، بمعنى   

 من العمر االقتصادي لألصـل المـؤجر ،         أقل مدة العقد    ان وهذا يعنى ايضاً      ،تقل عن كلفة األصل   

 إلـى  إعادة تـأجير األصـل   أو، ويتطلب هذا الوضع من المؤجر إما تجديد عقد اإليجار لمدة أطول       

   . )1( بيع األصل في السوقأو  ،مستأجر آخر

 مما   ، ذار مناسبة انستاجر بعد فترة    قد تحتوي بعض عقود اإليجار بندا يسمح بإلغاء العقد من قبل الم           

تراجـع  (تفت الحاجة إليها اقتصادياً    انيعطي المستاجر مرونة في التخلص من األصول المستأجرة إذا          

  ) . ظهور بدائل أكثر كفاءة وتطوراً ( فنياً أو) حجم األعمال

  

  التاجير التمويلي

 ضـافة ات االيجارية تغطي كلفة األصـل باإل الدفع(يتطلب التأجير التمويلي اطفاء كامالً لقيمة األصل   

 بتملك االصـل    أو  ،قد يعطي العقد خياراً للمستأجر لتجديد العقد بشروط جديدة        و).   عائد مناسب  إلى

   ،)2(  بسعر يتفق عليه في حينهأوبثمن مخفض 

  

  األجل مصادر التمويل قصير  2-3-3

المال العامـل ، ويعـرف      رأس  غير من    مصادر تمويل الجزء المت    أهممن  األجل   التمويل قصير    ديع

 وهي بالعادة عناصر     ، من سنة  أقله االلتزامات التي تستحق في فترة زمنية        انباألجل  التمويل قصير   

   : وتشمـــلية المؤسسة ، انة في ميزتداولالمطلوبات الم
                                                   

   . 478 ، مرجع سابق ، ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیةالمیداني ، . أ)  (1
   . 200 -199 ، مرجع سابق ص االدارة المالیةاساسیات في العمار ، رضوان ولید ، .     ب

   . 479 ، مرجع سابق ، ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیة المیداني ،   ( 2) 
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  : التجاري المقدم من الموردين اناالئتم: ال أو 

ة المؤسسة على شكل حسابات     يانى الحساب وتظهر في ميز         ويمثل رصيد مشتريات المؤسسة عل    

 حسب مقدرتها على الشراء بالدين ويعتمـد        أخرى إلىية هذا المصدر من مؤسسة      أهم وتختلف   دائنة،

  : )1(هــا أهمذلك على عدة عوامل 

  طول مدة التعامل مع المورد 

  حجم المشتريات من المورد 

  ية للمؤسسة انالجدارة االئتم

  لمؤسسة في االستفادة من هذا المصدر التمويلي ة اإداررغبة 

  :)2(هاأهم التجاري بمزايا كثيرة انيتمتع االئتم   

ـ ، بـشروط معينـة   األجـل   موردو الشركة يبيعونها ب انذا ك اف، مصدر تلقائي للتمويل     -1  انف

 الذي يعكـس  ،  التمويل من هذا المصدر يزداد تلقائياً بزيادة مشتريات المؤسسة من المورد            

  على أسعار البيع )الذمم المدينة (جل آلاتكاليف البيع 

 . سهولة الحصول عليه بسبب عدم الحاجة الجراء ترتيبات رسمية  -2

  .يتمتع هذا المصدر بقدرة مستمرة على التجديد ، االستمرارية  -3

  : )3(  قسمينإلى التجاري من وجهة نظر الشركة المشترية من حيث الكلفة انيقسم االئتم

 ، ويتحقق هذا النوع عند قيام الشركة باالستفادة من خـصم الـدفع           يانتجاري مج  انائتم

    .النقدي في الفترة المسموحة
                                                   

  ) 448( مصدر سابق ص  ،لیة في الشركاتالتمیدارةاإلالمیداني ،  (1)    
  

   . 943 ، ص 2004 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع عمان  المتقدمةاالدارة المالیة ، حمزة محمود ، ي الزبید( 2)   
   . 944 ، مرجع سابق ص  المتقدمةاالدارة المالیة   الزبیدي ،  (3)
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 بمقدار الخصم المفقود في حـال عـدم     ان ، وتقدر كلفة هذا االئتم      تجاري ذو كلفة   انائتم

كلفة   بالكامل وتكون  انوذلك بقصد االستفادة من فترة االئتم     ،  التسديد خالل فترة الخصم     

  -: تساوي في هذه الحالة اناالئتم

  

  360  نسبة الخصم

   نسبة الخصم– 100
×  

   فترة الخصم– انفترة االئتم

  

  :المتــأخرات: يا انث

 و )1(   يقصد بالمتاخرات تاخير قيام المنشاة بدفع التزاماتها للغير دون االساءة لـسمعتها الماليـة      

وتشمل المتأخرات بصورة رئيسية الـضرائب    ،جلاأل المتأخرات من مصادر التمويل قصير   دتع

واألجور المستحقة وغير المدفوعة حيث تستفيد الشركة من هذه األموال فـي تمويـل العمليـات         

  . ويزداد حجم هذه الحسابات بصورة تلقائية مع زيادة أعمال الشركة ومبيعاتهااألجل قصيرة 

  

ها عبارة عن مبالغ تكاليف مستحقة للغير تقتـضي  ن ال)2(   تمثل المتأخرات مصدر تمويل عديم الكلفة   

وكـذلك  ) شـهرياً (ترتيبات الدفع التأخير في تسديدها ، فأجور العمال مثالً تدفع وفق ترتيب زمنـي               

 وكلما طالت فترة الدفع كلمـا ازداد   ،  سنةإلىالضرائب تدفع في العادة بصورة دورية يصل بعضها       

  .التي تستطيع الشركة استعمالها في عملياتها حجم األموال الناتجة عن المتأخرات 

                                                   
   . 234 ، مرجع سابق ص دارة المالیةاالھشام صالح ، ، وغرایبھ ، محمد یونس ، خان )   ( 1
   . 450 ، مرجع سابق ص  في الشركاتاإلدارة التمویلیةالمیداني ، )   ( 2 
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  :األجل القروض والتمويالت المصرفية قصيرة :  ثالثا 

 و تشمل القروض التي تمنح لتمويل       واحدةو التمويالت التي تقل مدتها عن سنة          وهي القروض   

للتوظيـف فـي المـصارف       الفرع الرئيسي األجل   القروض قصيرة    دتعو  ، المال العامل   رأس  

  :   التجاري بما يلي ان، و يختلف هذا المصدر عن االئتم)1( تجاريةال

   القروض المصرفية ليست مصدراً تلقائياً للتمويل وال ترتبط تلقائياً بالمشتريات اآلجلة ان. 1

   من سنةقل التجاري وتمتد ألان القروض المصرفية ذات اجل استحقاق أطول من االئتمدتع. 2

  واع القروض المصرفية ان

  :  هاأهمواع وصور من القروض المصرفية انهناك عدة 

  ) الجاري مدين(الحساب الجاري المكشوف . 1

وهو اتفاق بين المؤسسة والمصرف يسمح بموجبه للمؤسسة بسحب مبالغ اكبر مما يتوفر لـديها                   

  ،كشاف هو المبلغ المـسحوب فـوق الرصـيد   نمن رصيد دائن في الحساب الجاري وبذلك يكون اال      

وتحتسب الفائدة على مبلغ الكشف ومدته فقط ، وغالباً ما يتم االتفاق على الحد األعلى المسموح بـه                  

 وفي العادة يكون سعر الفائدة على هذا الشكل من االقتراض أعلـى مقارنـة بأسـعار            .)2( كشافنلال

يـة مبلـغ    من القروض المصرفية بسبب استعداد المـصرف الـدائم لتلب   خرىواع األ نالفائدة على اال  

  . الكشف ضمن الحد المتفق عليه 

نظرا لما يتميز به من مرونة االستخدام الجزئي و         ، قراض بشهرة واسعة    إل    يتمتع هذا النوع من ا    

  .االستخدام الحر وقت الحاجة 

                                                   
   . 102 ص 1999 ، الطبعة االولى دار وائل للنشر ، عمان إدارة االئتمانمحفوظ احمد ، ، الرشید ، عبد المعطي رضا ، و جودة )  ( 1
   . 99 ، الطبعة االولى ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان ص يان المصرفي والتحلیل االئتمدارة االئتمانإالزبیدي ، حمزة محمود ، )   ( 2



 40 

  ) راق القبضأو(التجارية راق واألخصم . 2

التجاريـة  راق  واأل عـن     ، تتنازل المؤسسة بموجبه للمصرف     ،وهو اتفاق بين المؤسسة والمصرف    

راق واألبمقدار الفائدة على تلـك        ، راقواأل مقابل مبلغ يقل عن القيمة االسمية لتلك          ،التي بحوزتها 

 ويطلق على هذا السعر فـي   ،عن المدة المتبقية على تاريخ االستحقاق ، بسعر فائدة يتفق عليه مسبقاً           

  )1(" سعر الخصم"العرف المصرفي 

راق واألالتجارية السيولة الالزمة للمؤسسة عند الحاجة وقبل تـاريخ اسـتحقاق            ق  راواأليوفر خصم   

هـا االسـتمرار فـي      انمليات المؤسسة التي يـصبح بإمك     دارة ع  ويوفر بذلك مرونة إل     ، المخصومة

التجاريـة  راق  واأل تنتظر تاريخ االستحقاق لتحصيل السيولة ، كما تستخدم          انشطتها المعتادة دون    ان

ـ  انكضمسيولة لدى المؤسسة بصورة غير مباشرة من خالل استخدامها          لتوفير ال   للقـروض   وي  ان ث

كما تستخدم كـدليل و مؤشـر القنـاع         ، والسلف التي تحصل عليها المؤسسة من الجهاز المصرفي         

   .المصرف الممول بالتدفقات النقدية المتوقعة  ومن ثم وجود مقدرة على السداد 

  القروض والسلف .  3
ق بين المؤسسة والمصرف تحصل المؤسسة بموجبه علـى الـسيولة واألمـوال المطلوبـة              وهو اتفا 

  - : )2(بشروط معينة مثل

  الشروط المتعلقة بالغاية من القرض واستعماله 

 ات نوعها ومقدارها وتوثيقها انالشروط المتعلقة بالضم

 الشروط المتعلقة بمدة السداد وكيفيته 

 والعموالت الشروط المتعلقة بسعر الفائدة 

                                                   
   . 238 ، مرجع سابق والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واالسالمیةاألعمال    حنون ، محمد حسن ،  (1)

   . 293رجع سابق ص  ، ماالدارة المالیةالشماع ، خلیل محمد حسن ، . أ)   (2
   . 229 ، مرجع سابق والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واالسالمیةاألعمال حنون ، محمد حسن ، .        ب
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 ) فترة السماح(الشروط المتعلقة بمهلة 

شطة الماليـة واإلداريـة     نالشروط والمعايير التي قد يفرضها المصرف على اال       

 وال سيما في حاالت معينة تستوجب تدخل المصرف فـي مثـل هـذه                للمؤسسة

 . )1(األمور

 

   طرق التمويل غير المباشرة2-3-4

الكفاالت المصرفية والـسحوبات     مثل استخدام     ، غير مباشرة  المال العامل بطرق  رأس  يمكن تمويل   

المال العامل وال سـيما بالنـسبة لـشركات        رأس  لغايات توفير احتياجات    ) المقبولة المكفولة (الزمنية  

 حيث تستطيع الشركة الحصول على السيولة النقدية من الجهة صـاحبة العمـل       ،تمقاواللالتوريد وا 

تعهد خطي  (  هاان  وتعرف الكفالة على      المصرف لصالح صاحب العمل ،    مقابل كفالة سلفة يصدرها     

 يدفع نيابة عن ذلك العميل بمجـرد  انب) المستفيد (  جهة معينة   إلىيقدمه البنك بناء على طلب عميله       

 الكفالـة و لـنفس   انتى تمت المطالبة خالل مدة  سري  م جزئية   أومطالبة المستفيد قيمة الكفالة كاملة        

،   وفي التطبيق العملي يجري التعامل بالكفاالت على نطاق واسع          ،)2()ي اصدرت من اجله   الغرض الذ 

  :واع انوهي على 

  .ثبات الجدية في دخول المناقصةإكفالة دخول العطاء و الغرض منها       

  . وتنفيذها طبقا للشروط األعمال جاز ان انو الغرض منها ضم، كفالة حسن التنفيذ       

  . الدفعات المقدمة المدفوعة للعميل انو الغرض منها ضم)  الدفعة المقدمة(  السلفة       كفالة

                                                   
   . 198 – 197 ، مرجع سابق ص االدارة المالیة في اساسیات العمار ، رضوان ولید ،  (1)

   . 159 ص 1987 ، اتحاد المصارف العربیة ، ق المحاسبیة الحدیثةالعملیات المصرفیة ، الطرعبداهللا ، خالد امین ،  )  (2
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تحل كفالة الدخول و كفالة حسن التنفيذ محل النقد المطلوب مقابلها عادة بـشكل يـسمح للعميـل          

ها توفر للعميـل سـيولة جديـدة        ان كفالة السلفة ف   امأ . )1(خرىاستخدام سيولته في االغراض األ    

  .الدفعة المقبوضة على الحساب بمقدار 

 مـستورداتها  أو تنفيذ مـشترياتها   كما تستطيع الشركة زيادة مخزونها من البضاعة عن طريق           

  كفالة المصرف على االعتماد المفتوح     إضافة وذلك ب  )سحب زمني   ( بموجب اعتماد مؤجل الدفع   

  ، مكفوال أوليصبح سحبا زمنيا مقبوال 

 عمالئـه   أحد البنوك بناء على طلب      أحد تعهد كتابي صادر عن      ( هنايعرف االعتماد المستندي ب   

 يقبل بقيمتها سحوبات وذلك     ان أو يدفع قيمة البضاعة المستوردة      انالمستوردين لصالح المصدر ب   

و تنفيـذ كافـة شـروط    ،  بلد المستورد   إلىضاعة  ب مراسله مستندات شحن ال    أوعند تسليم البنك    

،  صور االعتمادات المـستندية      أحدى المقبول فهو    أوزمني المكفول   اما السحب ال   . )2()االعتماد

  ، يتوفر لديـه ثمنهـا     انمما يسمح للعميل بشراء بضاعة  قبل        ،  مدة معينة    إلىيؤجل الدفع فيه    

و السحب الزمني بهـذا المعنـى عبـارة عـن           ،  يضطر لتمويلها من مصدر اخر     انومن غير   

  . فقط بواسطة البنوكتسهيالت موردين عبر الحدود صارت ممكنة

المـال  رأس   بدورها في توفير احتياجات      ساهمالتسهيالت المصرفية غير المباشرة ت     انفوهكذا    

 وكفالة المصرف وفقاً للسياسات والشروط المطبقة مـن         انالعامل للشركة  من طرف ثالث بضم      

  . المصرف في هذا المجال 

                                                   
   . 265 – 264مرجع سابق ص ص  ، صارف التجاریة واالسالمیةموالخدمات المصرفیة في الاألعمال حنون ، محمد حسن ، )   (1
   . 175  ، مرجع سابق صالعملیات المصرفیة ، الطرق المحاسبیة الحدیثةعبداهللا ، خالد امین ،  )   (2
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  الفصل الثالث

  اإلسالمياإلسالمي  االقتصاداالقتصادل في ل في المال العامالمال العامرأس رأس وطرق تمويل وطرق تمويل أدوات أدوات 

  لوالمطلب األ 3-1

   و خصائصهااإلسالميةاألعمال منظومة عقود 

 األصل في العقود اإلباحة مـا لـم      انتنص القاعدة الفقهية للمذهب الحنبلي في المعامالت ، على          

اس ، و تستمد هذه  القاعدة قوتها وقبولها ايضاً من مراعاتها لمصالح الن            )1(يرد دليل على التحريم     

يتها  في تضييق دائرة المعامالت المحظورة و توسـيع دائـرة         أهمالمستجدة والمتنوعة ، وتتجلى     

ما لم تتضمن ما يدخلها في دائرة المعامالت المحرمة ، وتتفق هذه القاعـدة              ، المعامالت المباحة   

لى للتشريع  و منذ األيام األ   اإلسالميةكذلك مع الممارسة والتطبيق العملي الذي جاءت به الشريعة          

،  والسنة النبوية ، فلم يكن هدف هذا التشريع ولم يفهم منه حتى يومنا هذا                  انالمقرر بنزول القر  

  مبينـا  ، إلى ذلك    الشيخ علي الخفيف  اشار  ،  وقد     ه يدعو إللغاء وإبطال ما سواه من تشريعات       ان

 صالحا ،  وكمل مـا       انكقر من العقود ما     أ االسالم     ان: "موقف االسالم من هذه المسالة  بقوله        

 التشريع في   اهتم وبهذا   )2( " حكام ضارا وبين لها الحدود وفصل لها األ       ان ناقصا وحرم ما ك    انك

 فـي  أو أمكن ذلك ،  ماة وتجريدها من العلل التي تحرمها تداولتخليص المعامالت المعروفة و الم    

لمرغوب بالضرورة ايجاد بـدائل  ه ليس من اان مع مالحظة البديل المالئم إذا اقتضى األمر  تقديم  

                                                   
   . 13 ، ص 15 ، ج 1998 الریاض ، –، الطبعة الثانیة ، مكتبة العبیكان مجموعة الفتاوي ابن تیمیة ، تقي الدین احمد ، )   ( 1
  

بعة  ، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب ، الطاثر العرف وتطبیقاتھ المعاصره في فقھ المعامالت المالیة ، عادل بن عبد القادر ، ھ قوت( 2)   
   . 66-65 ، ص ص 2007االولى 
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 من  المرغـوب  ان كانو ) و قد ال يكون ذلك ممكنا في الواقع  ( ،)1(منفردة  لكل معاملة بمفردها      

  .يجاد تشكيلة منتجات واسعة قادرة على تلبية احتياجات جميع االطراف المتعاملةإ

ال  ، اإلسالمية الشريعة   أحكام  المعاملة متفقة مع   أو العقد   حتى يكون و       و وفقاً لهذا المفهوم ،      

   : هـــاأهم يتوفر فيه عدد من الخصائص انبد 

   تخلو المعاملة من علة الربا ان

 يحقق العقد العدالة بين األطراف المتعاقدة ، فجرى تحريم المعامالت التـي تنطـوي               ان

 . على التزامات غير متكافئة فحرم الغرر والنجش وما ماثلها

،  فبنيـت  )2(ررغوالالغش مثل اً من كل ما يسبب النزاع والخصومة      يكون العقد مجرد   ان

 . )3(العقود ابتداء على األهلية والتراضي 

  : ما يلي اإلسالمية الشريعة أحكامالمتفقة مع األعمال تشمل منظومة عقود 

   : عقود التمليك وتشمــل: الً أو

  :عقود البيع . أ

   : ويتفرع منه البيع المطلق. 1

  مة مساول بيع ا-

   :و يشملة ان بيع األم-

                                                   
 ، 2005 ، ترجمة رفیق یونس المصري ، الطبعة الثانیة ، دار الفكر ، دمشق مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالميشابرا ، محمد عمر ، )  (1

   . 315-314ص ص 
،  تحقیق محمد الزحیلي  ، ب في فقھ اإلمام الشافعيالمھذ، ابو اسحاق ، الشیرازي (و خفي علیھ عاقبتھ ، ، الغرر ، ما انطوى عنھ امره )  (2

  ) 30ص ، الجزء الثالث ، 1996دمشق ، دار القلم ، الطبعة االولى 
،    ، الجزء الثاني 1998، دمشق ، دار القلم ، الطبعة االولى ) الزرقا ، المدخل الفقھي العام(    او  ان یعتمد التعاقد على امر موھوم غیر موثوق  

  744ص
 – 1986 قطر – دار الثقافة – ، الطبعة االولى  العقود الناقلة للملكیة–احكام المعامالت المالیة في المذھب الحنفي عبد البر ، محمد زكي ، )  (3

   . 102ص 
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  بيع المرابحة البسيطة 

  بيع المرابحة لآلمر بالشراء 

  االستصناع . 2

  السلم . 3

  الصرف . 4

  : العقود اإلدارية وتشمــل . ب 

  عقد التوريد . 1

   ةمقاولالعقد . 2

  : عقود المنفعة وتشمــل : يـاً انث

  ) عقود العمل(إجارة األشخاص . 1

  ) : اناألعي(صول إجارة األ. 2

   إجارة تشغيلية -

  ) منتهية بالتمليك( إجارة تمويلية -

  المزارعة . 3

  المضاربة . 4

  المساقاة . 5

  

  



 46 

  : عقود المشاركة وتشمــل : ثالثــاً 

  عقد المضاربة . 1

  ) المستمرة(المشاركة الدائمة . 2

  المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك . 3

  

  توثيق عقود ال: رابعــاً 

  : وهي عقود تبعية لعقود أصلية وتشمــل أخرىوهي عقود يقصد بها االستيثاق لعقود 

  الكفالة . 1

  الحوالة . 2

  الرهن . 3

 العقود في العصر الحالي من مصرف آلخر ومن بلد آلخر ، ووفقـاً              ه التطبيق العملي لهذ   تفاوتي

ـ 2006لعـام  ا فـي  ، م في العالاإلسالميةات المالية الصادرة عن المصارف      انللبي  حجـم  ان ، ك

  :)1(مصرفا  ومؤسسة مالية إسالمية حسب نوع العقد كما يلي ) 143(التوظيفات المالية في 

                                                   
(1 )  General Council for Islamic Banks and Financial Institutions , Islamic Finance Directory , 2007  
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  التوظيفات المالية لدى عدد من) 1(جدول رقم 
  اإلسالميةالمصارف ومؤسسات التمويل 

  )مليار دوالر(
%النسبة  حجم التوظيف نوع العقد  
 33.2 109.5 مرابحة

كةمشار  4.8 1.4 
 1.7 5.7 مضاربة

 5 16.8 تأجير تمويلي
 1 3.4 استصناع

 57.3 189.3 عقارية وغيرها
  329.8 اجمالي التوظيفات

  

واعـه و  انالمال العامل للمؤسسات فتـضم عقـود البيـع ب   رأس أما العقود المستخدمة في تمويل  

 التاليـة مـن     مباحـث  ال  و ستكون هذه العقود وغيرها موضـوع        ،المشاركة بصورها المختلفة  

  .طروحة ألا
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  يانالمطلب الث 3-2

  عقد المرابحة لآلمر بالشراء

   مزاياها وعيوبها التمويلية، مفهوم المرابحة : ل والمبحث األ 3-2-1

 بيع ما ملكه بمـا قـام        أو )1(ل و زيادة    والمرابحة في اصطالح الفقهاء هي نقل المبيع بالثمن األ        

 ، أما المرابحة لآلمر بالشراء فهو البيـع  )3(ل وزيادة  ربح   ول الثمن األ   بيع بمث  أو )2(عليه وبفضل 

 الـذي يطلـب بمقتـضاه    تفاوض على تنفيذ هذا الان أكثر ويتواعد أو انفه طر ان بش تفاوضالذي ي 

 اناآلمر من المأمور شراء سلعة لنفسه ويعد اآلمر المأمور بشرائها منه وتربيحه فيهـا ، علـى               

 أومـن اآلمـر بالـشراء    ي وهذا البيع قد يكون ملزماً أل،  )4( المأمور للسلعة يعقدا بيعاً بعد تملك   

، ويستمد هذا البيع مـشروعيته  )5( يكون ملزماً لكليهما انفراد ، وال يجوز    نالمأمور على وجه اال   

  . من مشروعية البيع عموماً في الكتاب والسنة 

   -:)6(ق غرضين هما نشأت فكرة بيع المرابحة لآلمر بالشراء فيما يبدو لتحق

 خبرة المأمور بالشراء وال سيما فيما يتعلق بجودة الـسلعة المطلوبـة وسـعرها العـادل             اننشد. 1

  . مة الباعة في السوق مساوو

وهو الدافع الذي يحرك معظم وربما كـل طـالبي التعامـل بهـذه              ) تأجيل الثمن (طلب التمويل   . 2

  . الطريقة في الوقت الحاضر 

                                                   
  ) .84(ص  ، 3ج ، 1998، دار الكتب العلمیة ، الطبعة االولى  ، السیل الجرار المتدفق على حدائق االزھار، محمد بن علي، لشوكاني ا( 1)    

تكملة حاشیة ابن  (المختار على الدر المختار شرح تنویر اإلبصار" تكملھ"حاشیة قرة عیون األخبار ابن عابدین ، محمد عالء الدین ، )    (2
   .369 – 368 ، ص ص 12 ج 1994بیروت ،الطبعة االولى – دار الكتب العلمیة )عابدین

   . 166 ، ص 3 ، ج 2000 ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة االولى الفتاوي الھندیةالشیخ نظام ، )      (3
 ، المنامة  اجعة والضوابط للمؤسسات المالیة االسالمیةمعاییر المحاسبة والمرھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، )     ( 4

   .169 – 168 ، ص ص 2001البحرین ، 
   . 3/5 ، 2/5قرار رقم  ، 1988 ، الكویت الدورة الخامسةمجلس مجمع الفقھ اإلسالمي، )    5   (

   . 169مرجع سابق ص  ، المعاییر المحاسبیة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، ة ھیئ  ( 6)    
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  :  عقد المرابحة لآلمر بالشراء على نطاق واسع لألسباب التالية اإلسالميةتطبق المصارف 

 كالسلم واالستصناع مـثالً ، لحاجـة هـذين          خرى مخاطرة من عقود البيع األ     أقل هذا العقد    ان. 1

 زمن لتنفيذ وتسليم المبيع ، تزداد خالله احتماالت تغير كثير من الظروف المحيطـة               إلىالعقدين  

 قدرة البائع في السلم واالستصناع على توفير السلعة وتسليمها ليست           انإبرامه ، كما    بالتعاقد عند   

 تتحمـل   ان ال تجد لها مـصلحة كبيـرة فـي           اإلسالميةالمصارف   انفمؤكدة اصالً ، وبالتالي     

  . ع والمسلم إليه في حال إخفاقهما في تنفيذ العقد المبرم معهما انالمخاطر نيابة عن الص

ثمن المبيـع    نال  ، كالمضاربة والمشاركة  خرى مخاطرة من العقود األ    أقلمرابحة   عقد ال  انكما  

ـ  دين في ذمة اآلمر بالشراء لصالح المصرف ، وحكم الـدين  إلىيتحول  ، في عقد المرابحة     ه ان

ال إة ال تـضمن     ان األم حكام الشريك فتخضع أل   أومضمون مطلقاً ، أما األموال في يد المضارب         

  .  مخالفة الشروط أو التقصيرأوبالتعدي 

 تحـصيل  انية تطبيق عقود التوثيق على معامالت المرابحة ،  كالرهن والكفالـة ،  لـضم   انإمك. 2

  . الدين من المشتري في حال عدم السداد ،  مما يقلل من مخاطر هذه المعامالت بشكل كبير 

ـ   نية استخدام هذا العقد لتلبية حاجات اال      انإمك. 3 ات االسـتهالكية لألفـراد     شطة االقتصادية والحاج

  .  وهي حاجات متنامية ومتزايدة باستمرار)1(ايضاً

  :  كلفة من حيث أقل عقد المرابحة ان. 4

 خبرات متخصصة للمتابعة والتنفيذ قياسا بالعقود       إلىسهولة التنفيذ و قلة الحاجة      

  . )2( خرىاأل

                                                   
   . 450ص ص-449مرجع سابق ص ص ، والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واإلسالمیةاألعمال      حنون ، محمد حسن ، ( 1)

سالمي،  ، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، دراسات في االقتصاد اإلفي المصارف االسالمیةاألجل االستثمار قصیر داود ، حسن یوسف ،  (2)  
   .28 ، ص 1996القاھرة 
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  )  رهالرهن وغي (ان الضمضافةتدني احتماالت المخاطر بسبب قابليته إل

خوفـا  ، سرارعملهم  أرغبة منهم في الحفاظ على      ،  من قبل العمالء     خرى عدم تفضيل العقود األ    .5

  .)1( خارجية أخرى تكشف لجهات انمن 

ونية السائدة في العصر الحـديث ،       انينسجم عقد المرابحة أكثر من غيره من العقود مع البيئة الق          .  6

واع العقود ، فلم يتطلب التطبيق العملي       انعية لمختلف   التي حلت محل فقه المعامالت كمظلة تشري      

  . ين جديد  تنظمه ان إصدار قوأوين انلعقد المرابحة إجراء تعديالت على القو

  باستخدام عقد المرابحة لآلمر بالشراءالمال العامل رأس تمويل 

ء هـو طلـب      األسباب الداعية الستخدام عقد المرابحة لآلمر بالـشرا        أهم ان إلى اإلشارةسبقت  

التمويل من المأمور بالشراء ، وفي التطبيق العملي يكاد استخدام العقد ينحصر فـي المـصارف                

 وفـق   اإلسالمية الشريعة   أحكام التي تعمل وفق     خرى وفي بعض مؤسسات التمويل األ     اإلسالمية

   -:)2(اآللية التالية 

يه شراء بـضاعة     المصرف يطلب ف   إلىبتقديم طلب   "  الشخص أوالمؤسسة  -العميل"يقوم  

  ).ثمن البضاعة التقريبي(معينة يبين مقدارها وصفتها ومصدرها ومبلغ التمويل المطلوب 

ونية انية والق انب الشرعية واالئتم  انيقوم المصرف بدراسة طلب العميل دراسة تشمل الجو       

 . ويتخذ القرار المناسب 

وتتم المباشـرة بـالخطوات   في حالة موافقة المصرف على التمويل يبلغ العميل بالموافقة         

  -:العملية التي تشمل 
                                                                                                                                                            

   
   . 29مرجع سابق ص ،  في المصارف االسالمیةاألجل االستثمار قصیر داود ، حسن یوسف ،  (1)    

خطة استراتیجیة االستثمار في البنوك االسالمیة  – ، ورقة عمل مقدمة لندوةاإلسالمي األردني، تجربة البنك شحادة ، موسى عبدالعزیز  )  (2
  .  ،1987 عمان –) مؤسسة آل البیت( المؤتمر السادس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة االسالمیة – ب التطبیقیة والقضایا والمشكالتان، الجو
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 المصرف الذي يقوم بالرد علـى       إلى" المالك"تقديم فاتورة عرض بيع موجهة من البائع        

  .  شفوياً حسب مقتضى الحال أوالعرض خطياً 

يقوم المصرف باستالم البضاعة من البائع ويسلمها لآلمر بالشراء بموجب سـند تـسليم       

ض الحاالت يكون االستالم على شكل تسجيل المبيع لدى الدائرة          في بع (حسب األصول   

 ) . المختصة

يقوم المصرف بدفع ثمن البضاعة للبائع وتنظيم عقد المرابحة وكمبياالت دفع محـررة             

المتفـق  رباح بثمن البضاعة مضافاً إليها األ" المستفيد"من اآلمر بالشراء السم المصرف      

 نسب مرابحة موحده لجميع السلع والبضائع       إلسالميةاعليها، وعادة ما تطبق المصارف      

، وتختلف نسبة المرابحة باختالف اجل السداد ال باختالف السلع المـشتراه ، ويكـون               

 إلـى ) المأمور بالـشراء  (التمويل في هذه العملية على شكل بضاعة يسلمها المصرف          

 .اآلمر بالشراء بناء على طلبه 

  

موضع التمويل ومحـل العقـد    انفسسة تمارس نشاطا اقتصادياً وعندما يكون اآلمر بالشراء مؤ  

   -:يكـون عـلى شكل 

  ) بضاعة وأثاث ومعدات وتجهيزات(موجودات ثابتة 

 تاج انلية ومستلزمات أومواد 

 مواد وبضاعة تامة الصنع 



 52 

 النوع من التمويـل     احجم هذ  نال،  األجل  يصنف تمويل الموجودات الثابتة ضمن التمويل طويل        

بحيث تتناسب األقساط المطلوبـة     ،  طويلة   أومما يتطلب مدة سداد متوسطة      ، ن بالعادة كبيرا    يكو

  . مع التدفقات النقدية المتوقعة 

، تاج والمواد المصنعة فيتم تمويلها آلجال قصيرة بشكل عـام           نلية ومستلزمات اال  و أما المواد األ  

مال العامل مـدار البحـث فـي هـذه     الرأس ويقع تمويل هذا النوع من السلع في صلب  تمويل         

  . االطروحة 

المال العامل بعدد من    رأس   أداة لتمويل    أو   يتسم استخدام عقد المرابحة لآلمر بالشراء كأسلوب        

المصرف يضمن استخدام التمويل فـي       انف المزايا بالنسبة للمصرف ،      أهمالمزايا والعيوب ، أما     

تـاج ولـيس    انلتمويل يقدم على شكل سلع ومستلزمات       كون ا ،  تاجية المقصودة منه    نالعملية اال 

 ،  أخـرى شطة  انعلى شكل نقد سائل ، ويضمن بالتالي عدم تسرب التمويل واستخدامه لغايات و            

تعـزز مـصادر    ، شطة مولدة للدخل    ان التمويل استخدم فعال في      ان إلىوبذلك يطمئن المصرف    

  .وقدرة العميل على السداد 

  : هاأهم ميزات  باستخدام عقد المرابحة يحقق للعميل لالمال العامرأس تمويل  ان

المال العامل واكثرها حساسية وهو المخزون      رأس   مكونات   أهمتوفير احتياجات المؤسسة من     . 1

  . تاج و البضاعة الجاهزة نلية ومستلزمات االوالسعلي من المواد األ

   . )1( الخفي العيب أو  التلفأو حق الرجوع على المصرف بالنقص. 2

                                                   
 البضاعة من المصدر  او  تلف البضاعة جراء انسبیل المثال عدة حاالت تعویض للعمالء عن نقصاإلسالمي اإلردني على سجل البنك )    (1

   2009 شباط 3بتاریخ اإلسالمي األردني مساعد مدیر عام  البنك ، الن ابلة شخصیة مع سعادة السید محمد عمق، سوء الشحن 
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 ومن ثم  تثبت حجـم   ، المؤسسة  تستطيع معرفة كلفة البضاعة منذ شرائها و بشكل نهائي          ان. 3

 فـي  أو التغير في سوق الـسلعة  انمقدار الدين ال يتغير مهما ك    نالمديونيتها بمقدار الكلفة ،     

ئد حتى الـسداد    أسواق المال ، بعكس التمويل التقليدي بنظام الفائدة حيث يستمر احتساب الفوا           

  .)1(التام 

  

   -:ها أهمبصيغة المرابحة فيواجه بعض المآخذ المال العامل رأس  تمويل اما

محله المخزون السلعي فقط ، وغير مالئم على اإلطالق للجـزء  ،  ه تمويل جزئي ومحدود   ان. 1

  . المال العامل رأس النقدي  من 

 نقد وتقدر الفتـرة الالزمـة        إلىياً ليتحول    وقت طويل نسب   إلىه يتم على شكل سلع و يحتاج        ان.2

  .بفترة الدورة النقدية الخاصة بالشركة  ،  نقد سائلإلىلتحويل البضاعة المشتراة مرابحة 

 ولكنه غيـر مالئـم       ، هذا األسلوب من التمويل قد يناسب المؤسسات الصناعية والتجارية         ان. 3

علمـا   ،  )قطاع الخدمات مثالً  ( النقد   إلىها   وال سيما تلك التي تشتد الحاجة في        ،أخرىلقطاعات  

 اإلسـالمية  استخدام المرابجة لتمويل شراء الخدمات  و المنافع لم يطبق في اغلب المصارف               ان

 يحظى بالتأييد قياساً على ما واجهته المرابحة السلعية في بدايتها           ان ومن غير المتوقع      نالحتى ا 

  .تقادات انمن 

 مؤشرات السيولة السريعة للمؤسـسة قياسـاً         و   تداول نسب ال  سلبا على  هذا التمويل يؤثر     ان. 4

ة تداولومطلوبات م × ة  تداول مؤسسة ما لديها موجودات م     انفعلى فرض     ، التمويل النقدي  وربص

                                                   
  ) . 451(مرجع سابق ، ص  ،  والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واإلسالمیةاألعمال محمد حسن ، ، حنون  )  (1
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Y     و مخزون سلعي I        ثم حصلت على تمويل مرابحة مقداره S ربح   مش بها M كـال مـن     انف

 -:تأثر سلبا كما يلي  ونسبة السيولة السريعة تتداولنسبة ال

  

  بعد التمويل  قبل التمويل  انالبي
X  X+S  نسبة التداول  
Y <  Y+S+M  

X-I  X-I-S  السيولة السريعة  
Y <   Y+S+M  

   

حيث يتم تطبيق نسبة مرابحة موحـدة   ، عدم مرونة التطبيقات العملية الخاصة بنسبة المرابحة        . 5

 هامش الـربح  انذلك  ، سواقها  أ الكساد في    أوحالة الرواج   لجميع السلع الممولة دون مراعاة ل     

، )1( ، يتبع غالبا مؤشرات و متغيرات السوق النقدي والمـالي       اإلسالميةالذي تطبقه المصارف    

   .وال يتبع متغيرات أسواق السلع المشتراة في االقتصاد الحقيقي 
  

  يانالمبحث الث 3-2-2

   ة العامـل بطريقـة المرابحالمالرأس  عائد المصرف من االستثمار في

ه يـسعى   انف، تاج ويبيعها للشركة المتمولة     انلية ومستلزمات   أوعندما يقوم المصرف بشراء مواد      

 هامش الـربح الـذي      ان إلى اإلشارةسبقت  وقد   ، تحقق له عوائد مجزية   أرباح  للحصول على   

يعكـس  ممـا   ،  المـالي   العملي يتبع متغيرات السوق      في التطبيق    اإلسالميةتتقاضاه المصارف   

مما يجعـل دراسـة     ، التي تمارسها فعال    الصفة التجارية   من   أكثر   صارفالصفة المالية لهذه الم   

                                                   
(1 )   Obaid ullah , Mohammad , Islamic Financial Services , Islamic Economic Research Center , King 
Abdul-Aziz , University Jeddah , Saudi Arabia , 2005 PP 74-75 .    
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النسبة للمصارف  ب ،   لة جديرة باالهتمام    أمس ، العوامل المؤثرة في نسبة المرابحة وكيفية تحديدها      

طريقـة  اء تغييـر فـي       عن حاجتها إلجـر    يسفر البحث  التي قد     (اإلسالميةومؤسسات التمويل   

سـعر المرابحـة   يؤديه  انبالنسبة لالقتصاد الكلي والدور الذي يمكن و  )  التسعير التي تمارسها 

  .  في االقتصاد )هامش ربح البيوع االجلة (

ملخـصها  جـل  آلا بين ثمن البيع النقدي و ثمن البيع تفاوت كثيرة بخصوص ال   فتاوى     هناك    

 ئـة  يبيع حاضـراً بم    انمن  ع  انال م و،  جل  آلان الثمن النقدي والثمن      بي تفاوتع من ال  انه ال م  ان

 يتم التعاقد و يجزم على      ان وعشرين ديناراً ، شريطة      ئةبم) مثالًً  (  يبيع ألجل شهرين     اندينار و 

) أجلني(ظرني  ان ثم يقول المشتري     ئة يتفقا على البيع حاضراً بم     ان ،  و ال يجوز لهما        )1(هماأحد

ال األجـل   الزيادة في الثمن التي تقابل مجرد الزيـادة فـي            ان عشرين ، بمعنى     شهرين وأزيدك 

 وَأحـلَّ اللّـه    (إلىيق في تفسيره قول اهللا تع   ،  وقد بين ابن جرير الطبري هذا المعنى الدق          تجوز

  - :)2( حيث قالسورة البقرة) 275 ()الْبيع وحرم الربا 

  

هم علـى غريمـه يقـول       أحد اذا حل مال     انك، هل الجاهلية   أبا من   وا ياكلون الر  ان الذين ك  نإ" 

هـذا  :  فعال ذلك    انا   يقال لهم  انفك، و ازيدك في مالك     األجل  زدني في   ، الغريم لصاحب الحق    

ـ .  عند محل المال أول البيع أوسواء علينا زدنا   :  قاال   ربا ال يحل،   و (  فقـال   إلىفكذبهم اهللا تع

، في التجارة و الشراء و البيع و حرم الربـا          رباح  حل اهللا األ  أيعني  ) لربا  حل اهللا البيع و حرم ا     أ

                                                   
   . 225 – 224 ، ص ص 2003 ، الطبعة االولى ، دار اشبیلیا ، الریاض بیع التقسیط واحكامھ  التركي ، سلیمان بن تركي ،  (1)

المجلد الثالث  ، 1992، بیروت ، دار الكتب العلمیة  ، الطبعة االولى، جامع البیان في تأویل القرآن ، حمد بن جریر ابو جعفر م، الطبري )  ( 2
   .104ص ، 
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ـ  ، األجل  يعني الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في            ،  سـواء    انفليست الزيادت

   "خير المالأ من وجه تخرىو األ،  من وجه البيع إحداهما

 الفقهاء لم يبحثـوا  و لـم         ان ، إال        وعلى الرغم من التفصيل الفقهي في هذه المسألة       

 البيـع    فـي  ثمنال ان يرى   الباحثو لكن   .  األجل  يبينوا لنا كيفية تحديد الثمن في البيع        

ـ   البيع  فييتحدد بمعطيات السوق في الوقت الحاضر ، أما) النقدي(الحاضر    اناألجـل ف

فقهية التـي لـم     راء ال آل خالصة ا  انالطويل ، و  األجل  الثمن يتحدد بمعطيات السوق في      

وأكدت على استقاللية البيع النقدي عن البيـع        ، بعامل الزمن فقط     اآلجلتجز ربط الثمن    

 أخـرى مشروعة ألسـباب    جل  اآل الزيادة في الثمن     ان التاكيد على  ما قصدت ان،  جل  اآل

ها أسباب مرتبطة بعوامل تجاريـة      انغير الزمن ، يفهم من شرط  وجوب تعلقها بالبيع ،            

ويض البائع عن الربح الذي يفوته بسبب حبس الثمن في يـد المـشتري مـدة                تتعلق بتع 

  .)1(" تعويضه كذلك عن تكاليف متابعة الدين وربما هالكه" و،  التأجيل 

   -: النموذج التالي أوفيقترح الباحث  الصيغة  األجل أما بخصوص كيفية تحديد الثمن في البيع 

   . ) هامش الربح في السوق على البيع النقدي متوسط+1(× الكلفة = ثمن البيع النقدي  -1

 مدة التأجيـل  × ان معدل الدور× معدل هامش الربح في السوق على البيع النقدي + (1( ×الكلفة = األجل ثمن البيع   -2

/360((  

  = وبذلك تكون نسبة المرابحة المرتبطة بظروف السوق 

   360/ مدة التأجيل× البضاعة ان معدل دور ×متوسط هامش الربح في السوق على البيع النقدي

    باستخدام الرموز 
                                                   

، البنك االسالمي للتنمیة ،المعھد اإلسالمي لبحوث والتدریب ، الطبعة الثانیة اإلسالميمفھوم الزمن في االقتصاد سعد اهللا ، رضا ، )    ( 1
  29ص، 2000

   ت× د × هـ = م 
           360  
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  نسبة المرابحة= م 

  هامش ربح البيع النقدي= هـ 

   المخزونانمعدل دور= د 

  لمدة التأجي= ت 

 إضـافة ية المتعلقة باآلمر بالـشراء ب     انو يمكن تعديل الصيغة المقترحة بحيث تعكس المخاطر االئتم        

   -:يغة على النحو التالي  مخاطرة مناسبة بحيث تصبح الصعالوة

   مخاطرعالوة + )360/ مدة التأجيل × البضاعةان معدل دور ×هامش الربح على البيع النقدي(= نسبة المرابحة 

  :مثـــال

، لكل دورة للمخزون % 20 هامش ربح البيع النقدي في سوق األجهزة المنزلية بحدود انإذا ك

 واحدة السداد سيتم دفعة انوك%) 50الربح السنوي وبذلك يكون ( مرة 2.5 المخزون انومعدل دور

   :تساوينسبة المرابحة في هذه الحالة  انف التمويل عديم المخاطر ان أشهر وك4بعد 

20 %× 2.5  ×120      =16.7%   
360  

ة فعندئذ يجب تعديل الصيغة بحيث تخفض مدة تساوي السداد سيتم بموجب أقساط شهرية  مانأما إذا ك

  :وتصبح الصيغة كما يلي ) النصف تقريبا(  المتوسط إلىالتأجيل 

   متوسط مدة التأجيل× البضاعة ان معدل دور ×هامش ربح البيع النقدي
360  

   :تساويوتكون نسبة المرابحة في المثال أعاله 

20 %X 2.5 X 60        =8.3%   
       360     
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فقد يصل الـربح    ، دنى للربح   أ أوعلى  أه ال يوجد في الشرع ما يضع حدا         ان       مع مالحظة   

ربح صفقة بلغ مئة بالمئة و دعـا      ، و قد اقر النبي صلى اهللا عليه وسلم         ،  اكثر   أو مئة بالمئة    إلى

فيتقرر عند الفقهـاء    ،  عادل   أو) مبالغ فيه كثيرا  (ه فاحش   انأما وصف الربح ب   ، )1(للرابح بالبركة   

 اخرين  ان مك أو انال يكون كذلك في زم    ، لعة   س أو ان مك أو انفما يكون فاحشا في زم    ، بالعرف  

 االسترشاد باسعار الفوائد في تـسعير       انيرى الباحث   ، وبناء على ما تقدم        .  )2(أخرى سلعة   أو

  : لالسباب التاليةقل ال يجوز من الناحية الفنية على األاإلسالميةالمنتجات 

 االقـراض امـا المنتجـات       فاالسواق المالية تقوم على عقود    ، اختالف طبيعة المعامالت     -1

  ها مختلفةأحكامو ،  مشاركة و الفرق بينها كبير أو فهي عقود بيع اإلسالمية

 تتعرض لها في كـل      اإلسالمية هذا القياس يعزز من الشبهات التي ال تزال المصارف           ان -2

 مناسبة

 على حساب الصفة االسـتثمارية      اإلسالمية هذا القياس يكرس الصفة المالية للمؤسسات        ان -3

  . و التجارية لها

 الوقوع في التناقض بين ممارسة العمل كمؤسـسات تجاريـة           اإلسالميةب المصارف   يتجن -4

 .والتصرف في التسعير كمؤسسات مالية 

أما األثر االقتصادي المتوقع لتطبيق الصيغة المقترحة أعاله ، فيظهر على شكل نسب مرابحة متعددة 

 الكساد في القطاع المعني  أولفة يعكس كل منها حالة الرواج ة في القطاعات االقتصادية المختتفاوتو م

                                                   
 ، الطبعة االولى دار ، ضوابطھ وتحدیده في المؤسسات المالیة المعاصرهاإلسالميالربح في الفقھ اسماعیل ، شمسیة بنت محمد ،  1) (

   . 230 – 225 ، ص ص 2000النفائس،عمان 
  
  

 233 ، مرجع سابق ، ص الیة المعاصره، ضوابطھ وتحدیده في المؤسسات الماإلسالميالربح في الفقھ اسماعیل ، شمسیة بنت محمد ،  )   ( 2
.  
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 ففي حالة حدوث ركود  ، درجة عالية من االستقرار االقتصاديإلىمما يؤدي في المحصلة النهائية 

نسبة المرابحة على عمليات تمويل شراء هذه السلعة ستنخفض بشكل  انف  ، سوق سلعة معينةفي

  ، المخزونان ومعدل دور ،كالً من هامش الربح النقدي نال  ، تلقائي طبقاً للصيغة المقترحة

لية و و و ينطبق هذا االمر ايضا على المنتجين في عالقتهم باسواق المواد األ. أقل انسيكون

 بشكل  ،قات الركودأوها في ان و معدالت دور ،عندما تتراجع هوامش ارباحها ، تاج نمستلزمات اال

لية التصحيح آتبدأ  كلفة تمويل مناسبة ، وهكذا أوياجاتهم بهامش ربح يمكنهم من الحصول على احت

  . في سوق السلعة من لحظة حدوث االختالل ،بالعمل

 وهبوط  ، اسواق المالإلىتقال الركود انلحظة اكتمال من اما في االقتصاد التقليدي فيبدا التصحيح 

 من لحظة تدخل السياسة النقدية الصالح أو،  طالقن المستوى المحفز العادة االإلىاسعار الفائدة 

 بين  ، )1( )له عوامله ومسبباته(  Time Lag هناك  فاصل زمني  ،وفي كلتا الحالتين، الموقف 

و الفاصل الزمني ، استخدام السياسة النقدية وبين مالحظة اثرها على المتغيرات المهمة في االقتصاد 

في  ظل نظام ،  عمر الدورة االقتصادية المعتاد المدة التي يمكن تخفيضها من هذا عبارة عن

  .   سالمي يقوم على  المشاركة في االستثمار و الوساطة التجارية إقتصادي إ

  

  تحديد نسبة المرابحة باستخدام طريقة القيمة الحالية

ـة  ح الفائتـمجموع هوامش الربيحدد نسبة المرابحة ب ، ة السابقفقرةنموذج المقترح في ال الان

ية ان ، و هي صيغة ال تأخذ بعين االعتبار إمك)التاجيل ( خالل فترة التمويل) على البيع النقدي (

 وقد  ، المتحققة في عمليات جديدة متكررةرباح األإضافية من خالل إعادة استثمار أرباح تحقيق 
                                                   

  )  350( ص 2003 ، دار المناھج للنشر والتوزیع، الطبعة االولى ، عمان ، المقدمة في االقتصاد الكليوالجومرد ،اثیل ، ،  الدباغ ، أسامة (1)    
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تدوير ه يمكن االعتراض على فكرة انضخمة  لدرجة ال يجوز تجاهلها ، غير رباح تكون هذه األ

طوال الفترة "  عدم توزيع ارباح" مما يعني عملياً افتراض  ،واعادة استثمارها لفترات متتاليةرباح األ

األجل  ، اما في قلالطويل على األاألجل التمويلية بأكملها ، وهو اعتراض صحيح ومبرر في 

في نهاية كل اح رب تقوم بتوزيع األانالمؤسسات يندر  نالهذا االعتراض غير وارد  انفالقصير 

ومن ثم رباح فكرة اعادة استثمار األ انف خالل السنة المالية ، وبالتالي أوالمال العامل رأس دورة ل

   . قلالقصير على األاألجل  فكرة صحيحة في دتع، اضافية أرباح ية تحقيق انامك

  

لمرابحة بحيث تكون وبناء على ما سبق يقترح الباحث استخدام طريقة القيمة الحالية لتحديد نسبة ا

 التمويل الممنوح من المصرف تساوي) mباستخدام معدل الخصم (القيمة الحالية القساط ثمن المبيع 

 هامش الربح على البيع تساوي في المثال  m انعلما ب  ،حسب النموذج المبين في المثال التالي

  .  بضاعة مقدارها شهرانالنقدي لمدة دور

  

  :مثال

  

 ات التيالشرك وباع البضاعة بربح إلحدى Z   بمبلغتاجان مواد خام ومستلزمات شراءبقام المصرف 

 وقيمة كل قسط منها مدى ) K) K=1….Nة عددها تساوي بموجب أقساط شهرية مY الثمن بتسديد

Xحسب الجدول التالي ا دينار ، :-  
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  القيمة الحالية للقسط  القسط الشهري  مدة السداد
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   أوهامش ربح البيع النقدي الشهري  يساوي المستخدم في النموذج فmأما بخصوص سعر الخصم 

  هامش ربح البيع النقدي     
   البضاعة باألشهرانمعدل دور

في والمسمى في هذه الدراسة بمعدل الخصم التجاري ، تمييزاً عن معدل الخصم المالي المعروف 

  .ه يمكن تعديل النموذج بحيث يعكس شروط السداد المختلفة انالنظم التقليدية ، ومن الطبيعي 
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  مثال
 Y مبلغ التمویل

 m( 3%( معدل الخصم  او ھامش ربح البیع النقدي  للدورة
 

 مجموع تراكمي  n^(m+1)/1 القسط الشھري  الدورة بالشھر
1 x 0.971 0.971 
2 x 0.943 1.913 
3 x 0.915 2.829 
4 x 0.888 3.717 
5 x 0.863 4.580 
6 x 0.837 5.417 
7 x 0.813 6.230 
8 x 0.789 7.020 
9 x 0.766 7.786 

10 x 0.744 8.530 
11 x 0.722 9.253 
12 x 0.701 9.954 
13 x 0.681 10.635 
14 x 0.661 11.296 
15 x 0.642 11.938 
16 x 0.623 12.561 
17 x 0.605 13.166 
18 x 0.587 13.754 
19 x 0.570 14.324 
20 x 0.554 14.877 
21 x 0.538 15.415 
22 x 0.522 15.937 
23 x 0.507 16.444 
24 x 0.492 16.936 

  قسطا شھریا متساویا  فان نسبة المرابحة تساوي12و التمویل سیسدد على % 3اذا كان ھامش ربح البیع النقدي الشھري 
  (12-9.954)/9.954 20.6% 

  قسطا شھریا متساویا  فان نسبة المرابحة تساوي24و التمویل سیسدد على % 3اذا كان ھامش ربح البیع النقدي الشھري 
  (24-16.936)/16.936 41.7% 
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ة فيمكن عندئذ استخدام طريقة معدل تساوي أما في حالة كون التسديد سيتم بأقساط غير م

 بحيث يمثل التمويل الممنوح المبلغ المستثمر وتمثل اقساط السداد  IRRالعائد الداخلي 

و من ثم تجري ، ) رباح  التمويل مع األيساويمجموع األقساط (صافي التدفقات النقدية 

مع تكرارالعملية بتغيير نسبة ، قارنة معدل العائد الداخلي مع معدل الخصم التجاري م

 يصبح معدل ان إلى تغيير توقيت التدفقات أوالمرابحة االجمالية لزيادة قيمة االقساط 

    . معدل العائد الداخلي المحسوبm ≥الخصم التجاري 

 ، كمـا  خـرى على عقود البيع األ) الصيغ(ه يمكن تطبيق هذه النماذج انومن الجدير ذكره   

 ، المـشاركات  ( خـرى وفق صـيغ التمويـل األ     ) التوظيف(تقييم جدوى االستثمار     يمكن

باستخدام نموذج معدل العائـد الـداخلي ، وبحيـث تقبـل       ) والتأجير التمويلي  ، المضاربة

  يزيد عن متوسط العائـد فـي النـشاط     أو يساويالتوظيفات التي تحقق معدل عائد داخلي       

  . موضوع االستثمار 

  

  المطلب الثالث 3- 3

  بيــع السلـــم

  .)1(      وهو عقد يثبت به الملك في الثمن عاجال وفي المثمن اجال

" مشروع" وهو بيع ثابت )2( نثمن مقبوض بمجلس العقد،على موصوف في الذمة مؤجل  هو بيع أو

  )1( هاأهملتحقيق مقتضاه في السلم شروط كثيرة ويشتـرط . في الكتاب والسنة واإلجماع 

                                                   
  .182ص ، 3ج، مرجع سابق  ،  الھندیةالفتاوى، الشیخ نظام    )  (1
   . 312 ، مكتبة الجمھوریة ، القاھرة ، بدون تاریخ ، الجزء الرابع ص  المعنيفق الدین ، ابو محمد عبداهللا بن احمد ،ابن قدامة ، مو )    (2
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 إيفائه ان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان بي تحديد المواصفات الخاصة بالمبيع مثل.1

  . تسليمهانومك

 اعتبارات حكمة أهم هذا الشرط ربما يكون ان ويرى الباحث ) .مال السلمرأس (تعجيل الثمن . 2

   .التشريع

وفاً في الذمة غير متعلق بمصدر وفاء محصور توفيراً ألسباب موص) المبيع( يكون المسلم فيه ان. 3

  . القدرة على السداد 

 يشتري شخص من آخر بضاعة محددة المقدار والجنس والنوع والصفة ان   وصورة هذا العقد 

  .  يجري التسليم في وقت الحق محدد انيدفع ثمنها في الحال على 

  
  

  ية االقتصادية لعقد السلمهماأل
   : عقد السلم على مزايا اقتصادية كثيرة اهمهاينطوي  
تاج وال سيما الوحدات نويمكن وحدات اال، تاج ن نشاط االإلىه موجه مباشرة ان - 1 

تاجية ، وفي حالة نالمال من االستمرار في العملية االرأس ي من نقص انالهامشية التي تع

 العقد ملزماً بتوفير المبيع من مصدر في توفير المبيع يبقى بموجب) المسلم إليه(إخفاق البائع 

ه  المسلم إليان كانتاج بصرف النظر عن الجهة المنتجة ون السلم يحفز االانآخر ، بمعنى 

 .تاجنهو المعني مباشرة في اال

                                                                                                                                                            
   . 79 – 78 ، ص 2004،عمان، المتقدمة للنشر و التوزیع ، فقھ المعامالت و صیغ االستثمار، احمد ، الخیاط ، عبد العزیز و العیادي . أ)      (1

 ،        1998 ، الطبعة االولى ، دار أسامة للنشر والتوزیع عمان المصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیقي ، عبد الرزاق رحیم ، الھیت.     ب
  ) . 530(ص 
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 منتجين من خالل إلىتحويل العاملين (تاجية نيعتبر السلم حافزا لتكوين الوحدات اال -2

شطة التي يكفي فيها جهد العامل و نو خصوصا في اال ،  )1() تاجنتوفير التمويل الالزم لال

 . تاج  نالتمويل الالزم لدورة اال

الرقي بمستوى ضبط األسواق و مراقبتها ، بإشاعة استخدام المواصفات والمقاييس  -3

 . العقد يقوم اصالً على ضبط المواصفات والمقاييس  نال، لضبط المبيع 

مجزية  بسبب حصولهم على بضاعة أرباح مرين لتحقيق يوفر العقد فرصة للمستث -4

 أقل تكون أسعار السلم انبأسعار ارخص من األسعار المتوقعة عند التسليم ، ومن الطبيعي 

لالسباب تاج ن تكاليف التمويل واال في تخفيض ساهميالعقد  نالمن أسعار البيع العادي 

  . المبينة في الفقرة التالية

  باستخدام عقد السلم عاملالمال الرأس تمويل 

تاجية و يخفض من تكاليفها  نفاق على العملية االن عقد السلم للمنتج التمويل الالزم لاليوفر

على ، اآللية  تاج ، فبدون هذهن، ففي هذه العملية اختصار لجهد المنتج ولتكاليف اال

سويق ل والتإضافية تشمـــل تكاليف التموي تكاليف  يقوم ببذل جهود وتحملانالمنتج 

  .والتخزين والتحصيل وغيرها

  

المال العامل رأس تقلل من حجم االستثمار الالزم في  ،  عقد السلم باعتباره آلية تمويلان

المال رأس خفض حجم نتاجها سلماً الان مؤسسة ما تقوم ببيع كامل اناإلجمالي ، فلو 

                                                   
نمیة ،  ، البنك االسالمي للتاالطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء التطبیق المعاصر    عمر ، محمد عبد الحلیم ، ( 1)

   73 ، ص 2004المعھد اإلسالمي لبحوث والتدریب ، الطبعة الثالثة 
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نشاط ، وحجم المخزون السلعي العامل اإلجمالي لديها بمقدار حجم الذمم المدينة المعتاد لل

 -: التالي ان المعتاد للنشاط ايضاً ، كما في البيجاهزةعة المن البضا

   المال العاملرأس  اثر عقد السلم على حجم انبي

  "أ"مؤسسة 

  طرق تمويل عادية

  "ب"مؤسسة   انالبي

  تمويل عن طريق السلم

XX نقد  XX 

XX ال يوجد  ذمم مدينة  

XX  ليةأومخزون مواد  XX 

XX ال يوجد  مخزون بضاعة جاهزة  

XX أخرى  XX 

 انضاعة التامة الصنع من المتوقع  مكونات حجم الذمم المدينة ومخزون البانوالخالصة 

  .  مجموع المبيعات إلى" سلماً"نسبة تعادل نسبة المبيعات ب بالمتوسط تنخفض

  

 خصم تحصل على لتيا المشترية لشركةل ة البضاعة كلف لعقد السلم اثر ايجابي على ان

تعجيل الثمن ، ففي العرف التجاري هناك خصم على البيع النقدي يحدده العرف و 

لى أوتعجيل  الثمن  نالوقياساً عليه يستحق بيع السلم خصماً اكبر ، ضاع السوق أو

  .بالخصم من النقد وابلغ في األثر

 ) البائعة(ركة المنتجة  لعقد السلم اثر ايجابي على كلف التشغيل والتمويل للشان  كما 

 :لالسباب التالية 
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فاق ن مصدر تمويل لالإلىفبدون بيع السلم يحتاج المنتج ،  حسم جزء من تكاليف التمويل . 1

تكاليف التمويل  انفاما في بيع السلم .  سعر المنتج إلىتاجية تضاف تكاليفه نعلى العملية اال

ضرا وثمن البيع سلما و هو في جميع الحاالت  الفرق بين ثمن البيع حاتساويبالنسبة للبائع 

 من كلفة التمويل من مؤسسات الوساطة المالية بمقدار الهامش الذي تتقاضاه تلك أقل

  المؤسسات من عملياتها

وتكاليف الذمم الهالكة األجل يوفرعلى المنتج تكاليف متابعة تحصيل الذمم في البيع . 2

  . ومخصص الديون المشكوك فيها 

  .  المشتري إلىل تكاليف التخزين حيث يجري تسليم المبيع عند اكتماله مباشرة تقلي. 3

  . المشتري إلى التجاري من البائع اننقل مخاطر االئتم. 4

) البائع(خفاض األسعار المستقبلية للمنتوج من المنتج انالمخاطر المتعلقة ب عقد السلم ينقل.  5 

 .  المشتري إلى

  :ها أهم أخرى على مزايا  هذا و ينطوي عقد السلم 

وهو ) 1(كبديل لعمليات االقراض التي تمارسها البنوك التقليدية  السلم يمكن استخدام   

كونه يتم بصورة نقدية تمنح المؤسسة مرونة األعمال البديل الذي تحتاج اليه مؤسسات 

 . االستعمال 

ال ارتفاع أسعار المنتج من قبل المشتري كأداة تحوط الحتم عقد السلم ماستخدايمكن      

 اتسممفي المستقبل وخصوصاً في أسواق السلع التي يكون االتجاه العام السعارها 

  .باالرتفاع 
                                                   

   . 459 ، مرجع سابق ص والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واالسالمیةاألعمال محمد حسن ، ، حنون )   (1
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مالئمة لتمويل  بيع السلم وسيلة تمويل يعد، ه من مزايا لعقد السلم انبيوبناء على ماسبق 

تميز هذه الوسيلة عن غيرها  لدوره في  توفير السيولة للمؤسسة المنتجة ، وتالمال العاملرأس 

تمثل قيمة مبيعات المؤسسة المتفق  "نقد سائلها تتم على صورة ان باإلسالميةالتمويل أدوات من 

 لمختلف حصيلة البيع النقديةبشكل يتيح للمؤسسة مرونة تامة في استخدام " عليها مع المشتري 

تاج نتحقة ، وشراء مستلزمات االاألغراض والغايات ، مثل دفع الرواتب واألجور والنفقات المس

 اإلسالميةالتمويل أدوات  شكله ونوعه ، وال تتوفر هذه الميزة في انفاق آخر مهما كانأي و

 وال سيما بيع المرابحة الذي يصلح لغايات تمويل المخزون السلعي من مستلزمات خرىاأل

 للسيولة ، اما خرىض األ البضاعة الجاهزة وال يلبي حاجة المؤسسة لمواجهة األغراأوتاج ناال

واع التجارة الحقيقة بدالً من التمويل انبالنسبة للمصرف فيوفر استخدام عقد السلم ممارسة بعض 

  . )1( للقيام به في بدايتهااإلسالمية المالي فقط وهو الدور الذي طمحت البنوك انالقائم على االئتم

األجل ه تمويل قصير انحيث امل من المال العرأس يتميز بيع السلم كذلك بمالءمته لتمويل 

  .تاجي للمؤسسة المتمولة نموجه مباشرة للنشاط اال

  المال العاملرأس تطبيقات عقد السلم في تمويل 

اثر  نالالمال العامل رأس  عقد أومن الناحية النظرية يمكن تسمية عقد السلم بالعقد التشغيلي 

 تنفيذ العقد الشركة البائعة المباشرة فيمن  تطلبيه نال" تاجينالنشاط اال"العقد يظهر مباشرة في 

تاج ، كما يظهر االثر على النشاط المالي بزيادة رصيد النقدية لدى المؤسسة نعمليات االب و القيام

  . المال العامل رأس وهو الجزء االكثر سيولة من 

                                                   
   . 466ع سابق ص  ، مرجوالخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واالسالمیةاألعمال حنون ، محمد حسن ، )   (1
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ت ان كطالماشطة االقتصادية ن جميع االعلىومن الناحية النظرية ايضاً يمكن تطبيق العقد 

 ، كما يمكن تطبيقه على مختلف تمقاواللمنتجاتها قابلة للضبط والقياس كالصناعة والتجارة وا

  . )1(" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة"األعمال درجات المنتجين من اصحاب 

عدامه لدى غالبية البنوك ان وربما ما التطبيق العملي فيظهر لنا قلة استعمال السلمأ

  . وقد اكدت النتائج االحصائية للعينة المدروسة في هذه االطروحة هذا الواقع   )2(الميةاإلس

  :وعلى الرغم من ذلك هناك مجاالت واسعة لتطبيق العقد مثل 

 ان التكرير ، مع مالحظة فيعمليات شراء النفط الخام من المنتجين ، وبيعها لمصا .1

اساس تسليم  على العالمية تجري جزءاً كبيراً من عمليات شراء النفط في السوق 

  التحوط الدافع الحقيقىانحتى لو ك،  هبموجب عقود اجل)  ثالثةأوشهرين (اجل 

  الغلبها

 االسمدة وغيرها من أو الفوسفات أوع الحديد واالسمنت انشراء منتجات مص .2

 .  يتم التسليم في وقت الحق انعلى  تدفع مقدماً انالشركات المماثلة باثم

  المال العامل و العائد المتحقق للمصرف من بيع السلم رأستمويل 

 الفرق بين  السعر المتعاقد عليه  و سعر يساوييتحقق للمصرف الممول من بيع السلم ربحا 

ولوال تخفيض ، و ينشأ هذا الفرق اصال من تاخير تسليم المبيع ، المنتج في السوق وقت التسليم 

 االسعار التعاقدية و السوقية لما وجد المسلم تساوتولو  ، سعر التعاقد لما وجد المنتج من يسلفه

    . مصلحة في العملية 

                                                   
   . 177 مرجع سابق ص المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ،  )  (1
   . 459مرجع سابق ص  ، و الخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واالسالمیةاألعمال حنون ، محمد حسن ، )   (2
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  : ويقترح الباحث الصيغة البسيطة  التالية لتقدير نسبة الخصم على سعر البيع في السلم كما يلي 

  360/ مدة تأجيل التسليم × المخزون ان معدل دور×هامش الربح على البيع النقدي 

ية تحقيق ربح اضافي من اعادة توظيف الربح المتحقق في الفترة انتراض امكاما في حالة اف
لى في عمليات الفترة التالية و بشكل متكرر فيمكن عندئذ تقدير ثمن البيع سلما حسب النموذج واأل

  :الرياضي التالي
  
   في نهاية المدةواحدةحالة توريد البضاعة و تسليمها دفعة  : أ

Y        : لنقدي ثمن البيع ا  
X   :    ثمن البيع سلماX >   Y  

  

 بحيث n الربح في كل مرة لفترات متتالية إضافة  مع Xه سيتم توظيف مبلغ انيفترض النموذج 

  ،  جملة المبلغ مع ثمن البيع النقدييتساوى

Y = X (1+m)n   
X=Y/(1+m)n    

  

   :حالة تسليم البضاعة على دفعات متفرقة: ب 

 مجموع القيم يساويفي القيمة الحالية لتقدير ثمن البضاعة سلما بحيث يمكن استخدام طريقة صا

 لهامش ربح مساوباستخدام معدل خصم ) النقدي لدفعات الموردة  مقومة بالسعر االحالية لثمن 

  :البيع النقدي لفترة التوريد الدورية  كما يلي 

  X)     سلما(ثمن البضاعة 

  m   هامش الربح النقدي لفترة التوريد    



 72 

  :جدول التسليم كما يلي

   القيمة                 لمدة           ا

1 Y1 

2 Y2 

3 Y3 

n
n

m
Y

m
YX

)1(
.....

)1(
1

+
++

+
=  

  انف  Y1=Y2=Yn=  ة تساويت الكميات الموردة مانوإذا ك

∑ = +
=

n

n nm
YX

1 )1(
1

  

  
  
  

   في السلمأخرىمسائل 
  السلم و السلم الموازي -1

اشرة بين المؤسسة المنتجة وعمالئها الذين يرغبون في يمكن استخدام عقد السلم بصورة مب

 مثل عدم ثقة أخرىها سلفا ، ويحد من هذا االستخدام وجود اعتبارات انشراء منتوجاتها ودفع اثم

 عدم وجود الخبرة لدى أو، المشتري في قدرة البائع على التنفيذ و االلتزام بشروط العقد 

المصارف ومؤسسات  ( أخرى يفسح المجال الطراف  غير ذلك من االسباب ، مماأوالمشتري 

  .تطبيق صيغة عقد السلم والسلم الموازي لتقوم بدورها في العملية ، من خالل ) التمويل
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 وهو دخول المسلم اليه في عقد سلم مستقل مع حدثةالسلم الموازي من صور العقود المست

سلعة المتعاقد على تسليمها في ل لمواصفات اةقطرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطاب

  . )1(ل ليتمكن من الوفاء بالتزاماته فيهوالسلم األ

طرفا ثالثا وسيطا بين المشتري و المنتج يرغب في ) السلم والسلم الموازي(تتضمن صيغة  

شراء البضاعة سلماً من المنتج وبيعها سلما للمشتري ، و الطرف الثالث المقصود هو المصرف 

بتحويل طلبات الشراء المقدمة إليها  " المسلم إليها" تقوم الشركة المنتجة ان ذلك بويتم، الممول 

 المصرف مباشرة محدداً فيه الكمية إلى المصرف ،  بحيث يقوم العميل بتقديم طلب الشراء إلى

  .  عقد سلم بما اتفقا عليهانويبرم، والمواصفات والثمن و اجل التسليم 

م آخر مستقل مع المنتج يحدد فيه الكمية والمواصفات مطابقة يقوم المصرف بتوقيع عقد سل

ل ليتمكن من واألاألجل ل ويحدد اجل تسليم اقرب من وللمواصفات المطلوبة منه في العقد األ

ل ، ويكون دور المصرف في هذه العملية مزدوجا ، وتتضمن والوفاء بما التزم به في العقد األ

هما على تنفيذ اآلخر ويمكن تمثيل أحدمستقلين ال يتعلق تنفيذ هذه العملية ثالثة أطراف وعقدين 

  :هذه العالقة على النحو التالي 

  

  )المسلم إليه(المصرف )                   عميل المنتج(المشتري 

  المنتج       ) المسلم(  المصرف 

كن ترتيب ه يمانلترتيب هذا العقد طالما ) من وجهة نظر الباحث " ( تمويلي"ال يوجد مبرر 

 تعجيل الثمن للمصرف في العقد انثم ، العملية بعقد سلم مباشر بين الطرف المشتري والمنتج  
                                                   

   . 180 ، مرجع سابق ص المعاییر الشرعیةالیة االسالمیة ، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم)   (1
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ولكن الباحث  يرى ، يتنافى مع المقدرة المالية للمصرف، ل حسب شروط السلم في التعجيل واأل

ه كفيال ولكن بصفت) كمسلم ومسلم إليه( المصرف ولكن ليس بصفته المزدوجة إلى هناك حاجة ان

 عقد السلم انبمعنى ، ) المسلّم(اً لحسن تنفيذ التزاماته تجاه المشتري انضم، ) المنتج(للمسلم إليه 

و يمكن تبريره في ، الموازي مع المصرف يمكن استخدامه كبديل لكفالة حسن التنفيذ وااللتزام 

ري بمقدار الفرق الذي يسعى للحصول على ربح  تجا( هذه الحالة بدافع الربحية لدى المصرف 

 يصدرها المصرف لصالح انبدال من عمولة كفالة حسن التنفيذ  التي يمكن ) بين قيمة العقدين 

  .المشتري  

  

  عقد التوريد وعقد السلم -2

 أو اخر جملة ان مكإلىعقد على موصوف في الذمة الستحضاره "ه انيعرف عقد التوريد ب

  . )1(" مقسطاً أو مؤجالً أومقدماً  معين بثمن معلوم يدفع ان في زمن ومكامفرق

في طريقة  بدال من السلم الموازي لما يتمتع به من مرونة التوريديقترح الباحث استخدام عقد 

 انف، فبينما يمكن تطبيق السلم الموازي فقط في حال قدرة المشتري على تعجيل الثمن ، الدفع 

و فيه توسعة على المشترين الذين ، فع استخدام عقد التوريد يمنح المشترى خيارات متعددة للد

) البائعين( وفيه توسعة ايضا على المنتجين ، يصبح بوسعهم ترتيب الدفع بالشكل الذي يناسبهم 

  .سوق منتجاتهم لم تعد محصورة بالمشترين الذين لديهم المقدرة على الدفع المعجل  نال

  
                                                   

   . 52 ، مرجع سابق ص فقھ المعامالت وصیغ االستثماراحمد ، ، الخیاط ، عبد العزیز ، والعیادي . أ)    (1
 ، دار الفكر الجامعة االسكندریة ،  ، الطبعة االولى الفقھي المقارنانعقد التورید وتكییفھ في المیزعثمان ، عبد الحكیم احمد محمد ، .        ب
   . 99 ص 2007
   . )1/12 (107قرار رقم مجمع الفقھ اإلسالمي، .      ج
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  : يمكن ترتيب الصفقة على النحو التالي 

وبين المصرف بصفته مورداً للبضاعة ) المستورد(توريد بين المشتري   تنظيم عقد -1

  . المطلوبة

ومحل البيع هو ) المسلم إليه( إبرام عقد سلم بين المصرف بصفته المسلم وبين المنتج -2     

البضاعة المطلوبة بموجب عقد التوريد قدراً وصفة ، وبحيث يكون اجل التسليم في عقد السلم 

 .المتفق عليه في عقد التوريد ليتمكن المصرف من التنفيذ  األجلاقرب من 

 المصرف إلىيتطلب هذا الترتيب ايضاً قيام الجهة المنتجة بتحويل طلبات الشراء الواردة إليها 

عقد توريد مع المشتري وعقد سلم (ليقوم بترتيب العالقات التعاقدية الالزمة مع األطراف المعنية 

  ) . مع المنتج

ريد ، وثمن المبيع في عقد  المصرف ربحا بمقدار الفرق بين ثمن المبيع في عقد التو     يحقق

 الممول لكل من ية قيام المصرف بدورانتتضمن امك،  هذه العالقة ان اإلشارة وتجدر السلم،

 عقد التوريد يسمح انكما ،   ففي تعجيل الثمن للبائع دور تمويلي واضح البائع والمشتري،

 دفعه بموجب أقساط متفرقة وفي هذه الحالة يتضمن عقد التوريد دوراً أوثمن بتأجيل دفع ال

  . تمويلياً يمكن للمصرف القيام به ايضا 

 الفقهاء المعاصرين أجازوا بيع البضاعة المسلم فيها قبل قبضها ان إليه اإلشارة    ومما تجدر 

 انو. زوا عقد السلم الموازي ، وبناء عليه أجا)1(المالكي بهذا الخصوصرأي  الإلىاستناداً 

ها ال تخرج عن نقابلة لإلجازة الشرعية ال) عقد التوريد وعقد السلم(الصيغة المقترحة من الباحث 

المالكي في المسألة مع ضرورة التقيد بالضوابط الخاصة بذلك وخصوصاً رأي مضمون عموم ال
                                                   

   33مرجع سابق ، ص  ،  االطار الشرعي واالقتصادي و المحاسبي لبیع السلم  في التطبیق المعاصر، محمد عبد الحلیم ، عمر )  ( 1
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ا مباشرة بصرف النظر عن بحيث تتحمل أطراف كل عقد التزاماته) عدم الربط بين العقدين(

  . )1(يانالتزام أطراف التعاقد في العقد الث

  

  ) المنتج( بيع بضاعة السلم للمسلم إليه -3

 تبحث عن  تقوم بالوساطة التجارية واإلسالمية  المصارف ومؤسسات التمويلانمن المعلوم 

 اآلليات ان ، غير وهو النشاط الذي ينسجم مع طبيعة هذه المؤسسات" وساطة مالية"دور تمويلي 

تنطوي على دور آخر للمصارف ،  وهو ) التوريد والسلم) (السلم والسلم الموازي(المقترحة 

الفتراض ،  ،  وال يظهر هذا الدور بشكل واضح في اآلليات السابقة خدمات التسويق التجاري

على المصارف  ان ، أخرىو بعبارة ،  ) البائع والمشتري(وجود الطرفين الراغبين في التعاقد 

 في الحاالت  األكثر احتماالشكل الووه(في حال عدم وجود طرف راغب في شراء البضاعة 

والسؤال المهم . الالزمة لذلك  نالشطة الترويج واالعان تقوم بدور تسويق البضاعة و ان) العادية

 ؟ وكيف  يتوفر مشترٍ لهاانهنا يتعلق بمدى وجود مصلحة للبنك في شراء البضاعة سلماً دون 

 أوبيع البضاعة للمنتج نفسه قبل " شرعاً"سيتصرف بهذه البضاعة بعد استالمها  ؟ وهل يجوز 

  بعد استالمها ؟ 

 بحث فقهاء المذهب المالكي بناء على رأيهم بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، مسألة بيع 

 ، وبعبارة )2( منهأقل بأو فأجازوا ذلك بمثل الثمن) المسلم إليه( المنتج نفسه إلىبضاعة السلم 

                                                   
  .  مرجع سابق  ،المعاییر الشرعیةالمالیة االسالمیة ، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات )   (1

  . 286 ، مرجع سابق ص معاییرالمحاسبة و المراجعة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، ة ھیئ(2)   
         

       33مرجع سابق ، ص  ،  المعاصراالطار الشرعي واالقتصادي و المحاسبي لبیع السلم  في التطبیق ، محمد عبد الحلیم ،        عمر 
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مصلحة  انرأي فوبناء على هذا ال.  بخسارة أوالمال رأس  أجيز البيع على مذهبهم بأخرى

  .المصرف تنتفي في القيام بعملية اقصى ما يرجوه منها عدم الخسارة 
  

   توكيل المسلم إليه ببيع البضاعة -4

فال يخلو ،   التجارية الصرفة فيه نظر  من الناحيةان كانفقهي ورأي  إلىيحتاج هذا االقتراح 

الموكل ، بشكل ) المصرف(األمر من مخاطر قيام الوكيل بتقديم بضاعته في البيع على بضاعة 

  . يعرض بضاعة المصرف للكساد 

   قبض البضاعة موضوع السلم واستالمها على دفعات متفرقة متباعدة -5

 محل السلم على دفعات متعددة واشترطوا لذلك أجاز الفقهاء تحديد آجال متعددة لتسليم البضاعة

ه يمكن للمصرف لغايات توفير ان بمعنى )1()دفع كامل القيمة معجالً(مال السلم رأس تعجيل 

 يشتري كميات كبيرة من البضاعة يدفع ثمنها سلفاً انللمؤسسة المنتجة ) الكافي(التمويل الالزم 

تاجية والهدف من هذه انات تغطي عدة دورات  تقوم المؤسسة بتسليم البضاعة على دفعانعلى 

  .واحدةتاجية انملياتها على مدى يزيد عن دروة دارة عالعملية توفير السيولة الالزمة للمؤسسة إل

  

  جاح عقد السلم باعتباره وسيلة يمول بها المصرف المنتجين نالشروط الالزمة ال أهم -6

 انيرى الباحث  ، دية لتقليل المخاطر المتوقعة لالجراءات المصاحبة لعمليات التمويل العاإضافة

 أهمومن ،  ليصبح تطبيق عقد السلم من قبل المصارف ممكنا هناك شروطا اضافية يلزم توفرها 

  :هذه الشروط ما يلي 

                                                   
  ) . 171( ص 2004، المنامة، المعاییر الشرعیة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، ة     ھیئ( 1)
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 المصرف ، إلىبتحويل طلبات الشراء المقدمة من عمالئها ) المسلم إليه(قيام الشركة المنتجة . 1

 وعدم  وسيط ماليأوتجاري فظة على وظيفة المصرف كوسيط وهو شرط ضروري للمحا

 وال يتوقع منه القيام بها عمله التي ال تتناسب مع طبيعة شطة التسويق التجاريان تحميله عبء

  . بكفاءة 

عقد اتفاق شامل بين المصرف والشركة المنتجة يتضمن سياسات البيع والتسعير وشروط . 2

 عالقة منافسة وال سيما في الحاالت إلىل العالقة بين الطرفين  للعمالء بحيث ال تتحواناالئتم

  .  يرتب عمليات بيعها انالتي يقبض فيها المصرف البضاعة قبل 

  

  مزايا وعيوب السلم باعتباره وسيلة تمويل مصرفية   -7

  : ها أهمسب العقود لتوفير السيولة الالزمة للمنتجين ألسباب انمن يعتبر عقد السلم 

لتمويل يتم على شكل نقد سائل مما يمنح المنتج الحرية التامة في استعمال  اان - أ

  . األموال المتحصلة من السلم 

تاج والتسويق نه يختصر الدورة النقدية للمؤسسة المنتجة ويقلل من كلف االان - ب

  .  التجاري انومخاطر االئتم

  

العقبات التي  هاأهميخلو من بعض العيوب  العقد ال انوفي مقابل هذه المزايا التمويلية للمنتج إال 

  ، تواجه التطبيق وال سيما تلك المتعلقة بقدرة المصرف الممول على التصرف ببضاعة السلم

بدور في هذا المجال ضمن ترتيب مناسب بين المصرف ) المسلم إليه( يقوم المنتج انه ال بد انو
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تاج المسموحة للمنتج نألسعار وكميات االوعمالء الشركة المنتجة ، وبحيث يتضمن هذا الترتيب ا

 . لعدم إغراق السوق بشكل يضر بمصلحة المصرف 

  

  المطلب الرابع 4- 3

  االستصنــاع

  )1(ع على عمل شيء معين في الذمة انه عقد مع صانيعرف االستصناع في المصطلح الشرعي ب

 يصنع له شيئاً ان "عنا الص أوالبائع" من " المستصنعأوالمشتري " يطلب شخص انوصورة العقد 

  .  على ثمنه واجل تسليمه وكيفية أداء الثمن انيحدد جنسه ونوعه وصفته ومقداره ويتفق

  

   -: كما يلي خرىينفرد عقد االستصناع بخصائص تميزه عن العقود األ

  :بين ان االستصناع عن السلم في جيختلف. 1

) عانعمل الص(لصنعه اخل فيها  االستصناع يقع على األشياء التي تدان، ل وب األان الج

  . وال يقع على األشياء الطبيعية كالثمار واألشياء التي ال عمل فيها 

 تقسيط الثمن بينما ال يقع أو تأجيل أو تعجيل  يجوز فيهاالستصناع ان، ي انب الثان الج   

 يكون الثمن  منفعة معينة بما في ذلك منفعة المصنوع انويجوز  ،السلم إال معجالً 

   . )2(نفسه

                                                   
   ). 3642( ، ص 5 ، ج 1997 ، دار الفكر المعاصر ، الطبعة الرابعة أدلتھاإلسالمي والفقھ الزحیلي ، وھبة ، )     (1

  ) . 187( ص المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ،      (2) 
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ية تنفيذ االستصناع واالستصناع الموازي بتمويل مزدوج انويترتب على هذه الميزه إمك     

  . بثمن معجل من البائع و البيع بثمن مؤجل للمشتري بالشراء البائع والمشتري للطرفين
  

 محل اإلجارة العمل فقط ، انحيث من ) إجارة األشخاص(يختلف االستصناع عن اإلجارة . 2

  . ينما يتضمن محل االستصناع العمل والمواد ايضاً ب

  ية االقتصادية لعقد االستصناعهماأل

 من دواعي شيوع االستصناع ان االستصناع قديماً في مختلف المجتمعات وكإلىعرفت الحاجة 

المادية (عين ان وعدم قدرة الص)1(تنوع حاجات المستصنعين و اختالف رغباتهم و أذواقهم

تاج بكميات كبيرة تلبي مختلف الحاجات واألذواق بشكل يسبق الطلب الفعلي ن االعلى) والمالية

تاج انعين انتاج وتوفر المقدرة المالية أصبح بمقدور الصناالأدوات من المستهلكين ، ومع تطور 

 يشتري انكميات كبيرة من السلع وطرحها في السوق على شكل بضاعة جاهزة يمكن للمستهلك 

وقت ، وأصبح االستصناع ينحصر في األشياء التي تتطلب مواصفات أي في ما يناسبه منها 

 في البضاعة التي ال يتوفر مخزون منها الرتفاع قيمتها أوخاصة ال تتوفر عادة في السوق ، 

 يندروارتفاع تكاليف تخزينها ، وفي الحياة العملية المعاصرة أمثلة كثيرة على األشياء التي 

  . )2(ستصناع مثل الطائرات والسفن والمطارات والسدود وغيرهاتوفيرها بغير طريق اال

 توفرها أخرى مزايا إلى ضافةيتضمن عقد االستصناع جميع المزايا االقتصادية لعقد السلم باإل  

  : ها أهمبعض خصائص االستصناع و
                                                   

 ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، بحث في عقد االستصناع ومدى أھمیتھ في االستثمارات االسالمیة المعاصرةالزرقا ، مصطفى احمد ،  (1) 
   . 231 – 227 ص  ، ص1992الجزء الثاني /  العدد السابع –الدورة السابعة 

 ، ورقة عمل ، االجتماع الثاني والعشرین لمدراء العملیات و ب االقتصادیة والمحاسبیة لالستصناعانالجویحیى ، حسني عبد العزیز ، )    (2
   1997االستثمار في البنوك االسالمیة ، الدوحة 

 .  
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ل بحيث تتضمن العملية ثالثة وية ترتيب عقد استصناع مواز لعقد االستصناع األانإمك  

ويكون ) البائع(ع انوالص) الطرف الثالث(والوسيط ) المشتري( المستصنع ،راف أط

ي ، والطرف الثالث يبرر انل ومشترياً في العقد الثوالطرف الثالث بائعاً في العقد األ

 أو الحاجة التمويلية من قبل المشتري أووجوده إما خبرته الخاصة التي يطلبها المشتري 

   كليهما أوالبائع 

 من خالل قيام المشتري بدفع الثمن معجالً  في االستصناعث النشاط التمويلييحد  

تمويل ( بقيام المشتري بطلب شراء البضاعة بثمن مؤجل أو) عانتمويل للص(ع انللص

 فرص ان، و الواقع ه انكما سبق بي لكليهما  مزدوجا وقد يكون التمويل) للمشتري

 تأجيل ثمن المبيع في عقد أوة بجواز تعجيل ي الشرعيواالتمويل المذكورة توفرها الفت

  . االستصناع 

 

 انوبتحليل هذه العملية بافتراض تطبيق آلية االستصناع واالستصناع الموازي يالحظ 

  - : )1( المسارات التاليةأحد تسير وفق انالعملية من حيث طريقة الدفع يمكن 

         ي انالعقد الث       ل والعقد األ

    ) عانبين المصرف والص(    ) مصرفبين المشتري وال(

  

  

                                                   
 ، ورقة عمل ، االجتماع الثاني والعشرین لمدراء العملیات و ستصناعب االقتصادیة والمحاسبیة لالانالجویحیى ، حسني عبد العزیز ، )    (1

   1997االستثمار في البنوك االسالمیة ، الدوحة 
 .  

  

  معجال

 

  معجال 
  نقدا

  مؤجل
 

1  
  
2  

  

3  
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، ) وهي الحالة الوحيدة للسلم(ل حالة عقد السلم والسلم الموازي كذلك ويمثل المسار األ

قيام المصرف بالبيع  نالل منها تمويلياً وه ال يمكن تبرير الشق األان إلى اإلشارةوسبقت 

  . ؤسسة مالية سلفاً يتنافى مع مقدرته المالية كم

ع وبدون ان تتم مباشرة بين المشتري والبائع الصان يمكن 9  و5 و 2  و1المسارات    

ية ترتيب الصفقة ، حيث تلتقي رغبة الطرفين في طريقة انوساطة المصرف لتوفر إمك

 ) . نفس طريقة الدفع للمصرف( القدرة المالية للمشتري متوفره انالدفع و

 نقدي مقابل قيامه أوتتضمن قيام المصرف بالبيع بثمن معجل ) 6  و3(المسارات رقم    

بالشراء بثمن مؤجل ، تتضمن هذه العملية دوراً للمصرف يكون فيه الطرف المتمول 

 . اته ومقدرته المالية انخالفاً لما هو متوقع منه وبشكل يتنافى مع إمك

ع انقيامه بالشراء من الص وهو قيام المصرف بالبيع نقداً مقابل 4يتضمن المسار رقم    

 فقط وهو حدابثمن معجل ينطوي هذه المسار على دور تمويلي للمصرف لطرف و

  

  نقدا

 

  معجال 
  نقدا

  مؤجل
 

4  
  
5  

  

6  

  

  مؤجال

 

  معجال 
  نقدا

  مؤجل
 

7  
  
8  

  

9  



 83 

ية تقريباً للمدة الالزمة للصنع وتسليم مساوع ومدة التمويل في هذه الحالة تكون انالص

 . البضاعة للمصرف 

 

ي هذه  يبيع المصرف بثمن مؤجل ويشتري نقداً ويكون المصرف ف8المسار رقم    

 . الحالة مموالً للمشتري فقط 

 

 يشتري المصرف معجالً ويبيع مؤجالً وبذلك يكون المصرف مموالً 7المسار رقم    

 . ع بتعجيل الثمن انللطرفين للمشتري بتأجيل الثمن وللص

عقد االستصناع واالستصناع الموازي بما تتميز به من المرونة في طريقة  انف أخرىوبعبارة 

والمشتري ايضاً وذلك قياساً بعقد المرابحة ) عانالص(توفر فرصاً تمويلية لكل من البائع دفع الثمن 

 بالشراء الذي يوفر فرصة تمويل للمشتري وقياساً بعقد السلم الذي يوفر فرصة تمويل لآلمر

  . للبائع

 ناومن الميزات االقتصادية لعقد االستصناع ايضاً ما يترتب على جواز تأجيل الثمن وجواز 

ية تنفيذ عقد استصناع يكون الثمن فيه منفعة نفس األصول انيكون الثمن منفعة معينة ، من إمك

المطلوب صنعها ، ومثال ذلك المشاريع التي تقام بطريقة االستصناع والتشغيل ونقل الملكية 

)B.O.T  ()1(، وسائل تمويل إقامة المشروعات الكبيرة في الوقتأهم وتعتبر هذه الطريقة من  

 ، تسمح هذه الطريقة فمن الناحية االقتصاديةالحاضر ، لما لها من ميزات اقتصادية ومالية ، 

المال رأس حيث يتم نقل عبء توفير ،  بإقامة مشاريع ال يتوفر لها الموازنة الالزمة للتنفيذ 

ما من الذي يقوم بتوفير األموال الالزمة إ، ع ان الصإلىمن صاحب المشروع ) االستثمار الالزم(
                                                   

   . 187 ، مرجع سابق ص المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، )   (1
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 من خالل اتفاقات مع جهات تمويلية ، وفي الممارسة العملية يتم عادة  أومصادره الخاصة ، 

ع والممول ومدير االستثمار ويكون االتالف  مسؤوال عن تنفيذ و انتأسيس ائتالف يضم الص

الك  المإلى تشغيل المشروع ، للفترة المتفق عليها ، حيث يؤول المشروع في نهاية المدة دارة وإ

  ) . المستصنع(

  

  وعقد االستصناعالمال العامل رأس تمويل 

  : ع وسيلة تمويل ممتازة من حيث انيوفر عقد االستصناع للص

  . ع المرونة في استخدامهان التمويل يتم على شكل نقد سائل مما يمنح الصان. 1

لنسبة للمزايا التي ع مزايا تقليل الكلف التشغيلية والمالية كما هو الحال باانه يحقق للصان. 2

   . المبينة في المطلب السابق يوفرها عقد السلم

ع إال إذا قام بالبيع ان الصفة التمويلية لعقد االستصناع ال تتحقق بالنسبة للصان إلى اإلشارةوتجدر 

 يدفع كامل الثمن انبثمن معجل ، وبعكس ذلك يفقد العقد صفته التمويلية بالنسبة له ، وال يشترط 

تتضمن دفعة  بحيث لتتحقق صفة التمويل ، ولكن يمكن تحقيقها إذا جرى ترتيب الدفعات مقدماً 

  )1(جازن متتالية حسب نسبة االأخرىمقدمة مثالً ثم دفعات 

فالثمن المعجل يقل عن الثمن ،  يتاثر ثمن المصنوع بطريقة الدفع التي يتم االتفاق عليها انال بد 

وفي حالة عدم وجود أسواق منظمة ،  ثمن عادة في السوق  الثمن المؤجل ويتقرر الأوالنقدي 

                                                   
   الحاضر بھذه الطریقة یجري تنفیذ معظم مشاریع المقاوالت في الوقت (1)  
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 صيغة لتقدير ويقترح الباحثاألمر يخضع التفاق الطرفين حسب تقديراتهما للثمن  انفوكفؤة 

  :  ثالثة عناصر إلى تستند  الزيادةأونسبة الخصم 

  هامش ربح البيع النقدي 

  البضاعة انمعدل دور

  التعجيل أومدة التأجيل 

 

   المقترحة من الباحث كما يليوالنسبة

  360) /التعجيل( مدة التأجيل × البضاعة ان معدل دور ×هامش ربح البيع النقدي

على السعر النقدي أما إذا تم البيع بثمن ) عالوة(فإذا تم البيع بثمن مؤجل تعتبر النسبة المذكورة 

  . السعر النقدي من ابر النسبة عندئذ خصمتمعجل فتع

في الفقرات ه انكما سبق بيلتحديد ثمن المبيع المستصنع ام طريقة القيمة الحالية  كما يمكن استخد

  .المرابحة و السلم السابق بخصوص 

  دور المصارف في عمليات االستصناع

 من خالل أو" عانالص"، والبائع ) المستصنع(يمكن تطبيق عقد االستصناع مباشرة بين المشتري 

 تصبح العملية مكونة من ثالثة أطراف يةان الثوفي الحالة، ترتيب مع المصرف لتنفيذ العملية 

يرتبطون بعالقتين تعاقديتين منفصلتين و مستقلتين ، يدخل المصرف كطرف مشترك في 

ية يكون المصرف بائعاً انوفي العالقة الث، ل يكون المصرف مشتريا والعالقتين ، ففي العقد األ

وال ، والربح هي الدافع الحقيقي والفعلي للتعاقد  رغبة المصرف في االستثمار انمع مالحظة 

يوجد بالتالي لدى المصرف رغبة في استصناع بضاعة مقصودة بذاتها ، ولكن بناء على طلب 
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ما إالمصرف سيقوم بشراء البضاعة والتصرف فيها  انفوعليه ،  طرف آخر يرغب في شرائها 

صورة من صور أي  بأوب عقد توريد  بموجأو العمالء ، أحدبموجب عقد استصناع موازٍ مع 

   المشار إليها سابقا في عقد السلم خرىالتصرف األ

  

  بنسبة متواضعةساهمي عقد االستصناع انوجد  و وفقا لعينة الدراسة ، وفي التطبيق العملي

 السبب في انويرى الباحث  ، اإلسالمية من اجمالي التمويالت التي تمنحها المصارف %)1.6(

   - :ىإلذلك يعود 

الصغيرة والمتوسطة وذلك بسبب التطور االقتصادي وظهور األعمال قلة الحاجة إليه في . 1

الشركات الكبيرة القادرة على توفير السلعة بكميات ومواصفات تلبي اغلب الحاجات ، 

 الصناعات التي ال قَبَِل أوويقتصر االستصناع على الصناعات التي تطلب بمواصفات خاصة 

ها وطول الوقت الالزم اننظراً الرتفاع أثم، عتها إال بناء على الطلب  المسبق للمنتج بصنا

  . تاجها نال

عدم وجود صناعات ثقيلة تحتاج لهذا العقد في المجتمعات التي تمارس فيها الصيرفة . 2

   .  كصناعة الطائرات والسفن وغيرها اإلسالمية

ب قلة استخدام عقد االستصناع في النشاط العملية الالزمة لتطبيق العقد بسب نقص الخبرة. 3

مما جعله من العقود المهملة التي  ، اإلسالميةاالقتصادي المعاصر في اغلب المجتمعات 

  .يتها االقتصادية أهميجري العمل على إحيائها نظراً لتزايد 
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هد و  جإلىحتاج ت التي خرىال العقود األهمإل المرابحة و ي بتمواإلسالميةاهتمام البنوك . 4

يعطي طريق  ان يتوقع الف، القائمين على البنوك ليسوا من التجار الخبراء  ناليقظة و

  . )1( النتائج العظيمة التي هو مهيأ لها  ،رغم خصائصه و ميزاتهاالستصناع 

محددات مهمة أبرزها تلك المتعلقة بدور المصرف       ، يواجه عقد االستصناع الموازي في التطبيق       

عة ان ضرورة قيام الـشركة الـص  إلىفيحتاج تطبيق هذه اآللية    ،  في العملية   ) يةالمؤسسة التمويل (

 المـصرف ، ليقـوم المـصرف    إلىبترتيب الصفقة وتحويل طلبات الشراء المقدمة من عمالئها         

المصرف ليس لديه   نالبدوره بتنظيم عقد شراء مع الشركة وعقد بيع مستقل مع عميل الشركة ،              

ـ  رغبته الحقيقية تكمن في التمويـل ، وبمعنـى آخـر             اند ذاتها و  الرغبة في البضاعة  بح      انف

 تجري عملية استصناع لبضاعة معينة ثم تقوم بترتيـب          انالمصارف ومؤسسات التمويل يستبعد     

  . عملية بيعها في وقت الحق 

  

  المطلب الخامس 5- 3

  )الشركة(عقد المشاركة 

 التزاميهمـا  أو عمليهمـا  أوعلى خلط ماليهمـا   أكثر أوها اتفاق بين اثنين انالمشاركة ب    تعرف  

 القائمة على خلـط األمـوال ، وشـركة          ان، ويشمل هذا التعريف شركة العن     )2(السترباحابقصد  

، وشركة الوجوه التي تقوم على خلط االلتـزام ،          األعمال  التي تقوم على خلط     ) الصنائع (اناألبد

ـ  الشركات النادرة في الوقت الحاضر  والوجوه من صور ان شركتي األبد  صورةوبينما تعتبر     انف
                                                   

 ، البنك االسالمي للتنمیة ، المعھد اإلسالمي ، عقد االستصناع واھمیتھ في االستثمارات االسالمیة المعاصرهالزرقا ، مصطفى احمد )   (1
   . 30 ھـ ص 1420لبحوث والتدریب ، جدة 

   . 206شرعیة مرجع سابق ص ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، المعاییر ال)   (2
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 تشكل الصيغة التعاقدية لكثير من الوحدات االقتصادية القائمة على المـشاركة فـي              انشركة العن 

بثق عنها صور واشكال متعددة تقوم كلها على خلط األمـوال واقتـسام             انحيث  ، الوقت الحاضر 

اما فـي التطبيقـات     .  اء وحقوقهم   ، وينحصر االختالف بينها في مسؤولية بعض الشرك       رباح  األ

  : )1( هاأهممن الشركات   يوجد عدة صورفالمعاصرة  

 ان ،  وهي من صور شركات االشخاص وتتميز هذه الصورة عن غيرهـا فـي           شركة التضامن 

 إلىالمال بل تتعدى ذلك     رأس  مسؤولية الشركاء في الشركة ال تنحصر فقط بحدود مشاركتهم في           

  . )2( كل شريك مسؤول عن كامل ديون والتزامات الشركةانالخاصة كما أموالهم وممتلكاتهم 

متـضامنون وهـم الـذين    ،  ، وتضم هذه الشركة نوعين من الـشركاء  شركة التوصية البسيطة 

وال تنحصر  ، لشركة وتصريف أمورها ويتحملون كذلك كامل مسؤولية الشركة         إدارة ا ينفردون ب 

 ممتلكـاتهم الخاصـة، أمـا       إلىما تتعداها   انو، المال  رأس  تلك المسؤولية بمقدار حصصهم في      

 مـسؤوليتهم تنحـصر بمقـدار       ان كمـا     ، لشركةإدارة ا في  الشركاء الموصون فليس لهم حق      

المال ، وشركة التوصية البسيطة عبارة عن عقد مضاربة اذن فيها للعامـل             رأس  مشاركتهم في   

و الشريك الموصي يمثـل     ، ال المضاربة   خلط ماله بم  دارة ب الذي له حق اإل   ) الشريك المتضامن (

  . )3(رب المال في الصيغة التعاقدية

   العامة  و ذات المسؤولية المحدودة ،ةساهممالشركات ال

  .مال الشركةرأس في هتين الصيغتين بمقدار حصته من )  الشريك (ساهم وتنحصر مسؤولية الم

                                                   
  .  وتعدیالتھ 1997 لسنة 22قانون الشركات االردني رقم )   (1

  . 66  ، ص 2000 ، الجزء الثاني،الطبعة االولى ، دار الكتب القواعد الفقھیة الكبرى وأثرھا على المعامالت المالیة ، عمر عبداهللا ، ل  كام (2)
  

  مرجع 2000 ، الجزء الثاني،الطبعة االولى ،  دار الكتب لفقھیة الكبرى وأثرھا على المعامالت المالیةالقواعد ا ، عمر عبداهللا ، لكام (3)   
  ) . 66(سابق ص 
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ضوابط معينة بخصوص اقتسام أجاز الفقهاء المعاصرون صور المشاركة أعاله ووضعوا لها 

 ذلك بحيث تبقى الشركة ضمن اإلطار الشرعي إلى الخسارة وبيع الحصص وما أوالربح 

  . )1(السليم

      استخدام عقد المشاركة في التمويل 

) اإلسالميةمن قبل المصارف ومؤسسات التمويل (يمكن استخدام عقد المشاركة في التمويل 

   -:ا يتمتع به من مرونة كما يلي بصور وأشكال متعددة نظراً لم

  ) :المستمرة(المشاركة الدائمة  .1

هاء مشاركته ن   وهي المشاركة التي ال ترتبط بمدة محددة وال يوجد لدى المصرف نية مسبقة ال

المال ال رأس على شكل مشاركة في األجل  ، وتعتبر بذلك وسيلة تمويل طويلة )2(في وقت محدد

 وهي  استنفاذ غرضها أوتهاء مدة الشركة انما يحل اجله مع انو ، يرتبط بأجل استحقاق معين 

  .مدة غير محددة  غالبا

  :المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك . 2

) 2/15 (131موجب القرار رقم اإلسالمي بوهي نوع من العقود الجديدة ، اجازها مجمع الفقه 

  .   )3(بضوابط محددة

ندما ال يكون للمصرف الممول رغبة في االستمرار في المشاركة  تنشأ هذه الصورة التمويلية ع

، ولذلك يدخل المصرف في تعاقد يسمح للشريك )1( في االحتفاظ بمشاركته لمدة غير محددة أو

  .  ينتهي االمر بتملك الشريك كامل المشروع الممول ان إلىشراء حصة المصرف تدريجياً 

                                                   
  .والشركات الحدیثة ) المشاركات(ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ، المعاییر الشرعیة مرجع سابق ، معیار الشركة )   1  (

  www. Fiqhforum/articles.asp   .، المشاركة المنتاقصة وصورھا في ضوء العقود المستجدةھبة الزحیلي ، و)    ( 2 
  ) . 2/15 (131مجمع الفقھ اإلسالمیقرار رقم )     ( 3
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شاركة المستمرة في وجود اجل استحقاق يمكن تقديره      تتميز المشاركة المتناقصة عن الم

ية المالية انعلى سبيل التوقع ال التأكيد ، وهو اجل غير ملزم ، يسمح للشريك متى توفرت اإلمك

 على نحو تدريجي بقصد تملك أو واحدةهاء المشاركة بصورة طبيعية مرة انبتنفيذ رغبته في 

إدارة لسفة العقد حافزاً للشريك الذي يتولى عادة  ، وتشكل هذه الرغبة مع ف)2(كامل المشروع

  .هاء المشاركةانلمشروع لبذل أفضل الجهود بقصد ا

  :ها فهي أهم عدد من المزايا والعيوب أما ابرز المزايا وللمشاركة كوسيلة تمويلية

 التمويل بهذه الطريقة ال يرتبط بتاريخ استحقاق محدد مما يمنح الشركة الحرية في ان -1

   .أخرىمال التدفقات النقدية لغايات وأغراض استع

 لهذا الشكل من التمويل آثار ايجابية على المركز المالي للشركة فالمشاركة تعتبر زيادة في ان. 2

حقوق الملكية مما يحسن من نسبة مديونية الشركة ويعزز قدرتها على التمول ويحسن من 

وربما   (ساهممعنوي المرتبط بوجود مصرف مي بسبب األثر المالي واألثر الانتصنيفها االئتم

  .مما يدعم الشركة ويعزز ثقة المتعاملين بها ) ممول ايضا

ه ال انات للمصرف المشارك ، مع ان هذا الشكل من التمويل ال يتطلب من الشركة تقديم ضمان. 3

، ات معينة لتغطية حاالت التعدي والتقصير فقط ان يطلب المصرف ضمانمن يوجد ما يمنع 

  المال و حمايته من الخسارة رأس ا لسالمة انحال من األحوال ضمأي ات بانوال تعتبر هذه الضم

المال إال في حالة التعدي والتقصير كما ال تضمن الشركة رأس ال تلتزم الشركة وال تضمن رد . 4

كة المشار نالتلتزم به في جميع األحوال والظروف رباح وال تلتزم بدفع مقدار محدد من األ

                                                                                                                                                            
  . ، مرجع سابق ة المتناقصة وصورھا في ضوء العقود المستجدة الزحیلي ، وھبھ ، المشارك)   (1
  .  ، مرجع سابق  المتناقصة وصورھا في ضوء العقود المستجدةالمشاركةالزحیلي ، وھبة ،  )   (2
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خاضعة للربح والخسارة ، خالفاً للتمويل المصرفي التقليدي الذي يرتب على الشركة التزامات 

  .ثابتة على شكل فوائد ، وأقساط مضمونة السداد من أصل التمويل 

  

  :ها أهموبالمقابل هناك عدد من العيوب في المشاركة كوسيلة  تمويل 

المال مقارنة بالمصادر رأس  حيث ارتفاع كلفة  للشركة مناالدارة الماليةتسبب ضغوطاً على . أ

  .  للتمويل خرىاأل

 الذين يعتبرونالعائلية / المؤسسات الفردية  اصحابأسلوب تمويل غير مرغوب فيه من قبل. ب

 وتفضيلهم البنوك التقليدية التي تبقي عالقاتهم بها في النشاط الممول من ممتلكاتها الشخصية

  . )1(  والمديونيةةحدود الدائني

عدم قدرة ها أهم لعدة أسباب أسلوب تمويل غير مرغوب فيه من المصارف ومؤسسات التمويل. ج

  .شطة نالف المشاركات الصغيرة في مختلف االإدارة االمصرف فنياً على 

 استخدام طرق أوميل المشاريع الصغيرة و المؤسسات الفردية لعدم االحتفاظ بسجالت مالية . د

 أو تنافسية أو ألغراض ضريبية  ،م رغبتهم في اإلفصاح عن نشاطهممحاسبية أصولية وعد

   . لبنك ل  الخسائروتحميلرباح  مثل االحتفاظ باعلى نسبة من األغيرها من األسباب

  . )2( خفاض عوائدهان وعدم رغبة المصارف في هذا الشكل التمويلي الرتفاع مخاطره. هـ

  . دارةارتفاع تكاليف التشغيل واإل. و

  

                                                   
 2000الطبعة االولى ، المركز الثقافي العربي ،  ، )ون والتطبیقانالتجربة بین الفقھ والق(، البنوك االسالمیة  المالقي ، عائشة الكفراوي  (1)

   . 397 – 396ص ص 
   . 391 – 289 ، مرجع سابق ص ص  في المصارف التجاریة االسالمیةوالخدمات المصرفیةاألعمال حنون ، محمد حسن ، )  (2 
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  باستخدام عقد المشاركةالمال العاملرأس يل تمو

بعقبات إجرائية تتعلق بإجراء تقييم أصول األجل يواجه استخدام المشاركة كوسيلة تمويل قصير 

تهائها ، وذلك انمال المشاركة عند ابتداء المشاركة ورأس وموجودات المشروع لغايات تحديد 

ل شريك من الشركاء عند االبتداء ، و عند المال وحصة كرأس  انعقد المشاركة يتطلب بي نال

حاجة األجل ت حاجة المشروع للتمويل قصير انهاء المشاركة ايضا ، ولما كانالرغبة في 

، تكرار إجراء التقييم يشكل صعوبة بالغة من حيث الكلفة والوقت الالزم العداده  انفمتكررة ، 

استخدام  انفلية مختصة ، ولذلك  ماأو خبرات فنية إلىوخصوصاً في الحاالت التي تحتاج 

يعد امراً نادراً ويتعذر تطبيقه األجل المال العامل والتمويل قصير رأس المشاركة لغايات تمويل 

إجراء التقييم عند ابتداء المشاركة ومن ثم استخدام ،  كما سيأتي الحقاً)1("ابو غده"، وقد اقترح 

. رباح موال المشاركة ونصيبه من األريقة األعداد والنمر لقياس مشاركة البنك في أط  

 استخدام طريقة اإلعداد والنمر ممكن من الناحية النظرية ولكنه يتطلب احتفاظ الشركة بنظام ان

االتفاق محاسبي مالي يتبع األسس والمعايير المحاسبية ويسمح بقياس األعداد والنمر ، كما يتطلب 

ير المحاسبية التي سيتم اتباعها  وااللتزام بها طول المسبق مع المصرف الممول على السياسة والمعاي

 وبذلك ينحصر نطاق المشاركة بالشركات التي لديها القدرة على تنفيذ وتطبيق هذه ،مدة الشراكة

  . الشروط 

 ان، كما األجل  المشاركة وسيلة تمويل جيدة  و مناسبة للحاجات التمويلية طويلة ان وخالصة القول

فهي في الواقع ،  ها تعزز حقوق الملكية نلى المركز المالي للشركة المتمولة اللها آثار ايجابية ع

ه يؤخذ عليها عدد من المآخذ انغير .  شركاء جدد أو شريك ضمامانالمال عن طريق رأس زيادة ل
                                                   

  . 2004،  ، ندوة البركة الخامسة والعشرین ، جدة المال العاملرأس طرق بدیلة لتمویل ابو غدة ، عبد الستار ،  (1)  
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 رغبة هذه المؤسسات أوها صعوبة التعامل بها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرة أهم

  .شروط الضرورية الالزمة لتطبيق المشاركة بشكل صحيح  على تلبية ال

  

  

  المطلب السادس 6- 3

  عقـد المضاربــة

، )1(ب المضارب العاملانب رب المال والعمل من جانالمضاربة شركة عقد في الربح بمال من ج

المال ملك خاص بالطرف الذي يقدمه وهو  نال محل المشاركة هو الربح وليس المال انويالحظ 

التصرف من حق العامل المضارب الذي يقدم  نال محل المشاركة ليس التصرف انالمال كما رب 

  . العمل 

مطلقة ومقيدة ، أما المضاربة المطلقة فهي التي يترك فيها للمضارب  ، ان     للمضاربة صورت

ف منها  الهدإلى ، و العرف التجاري ، و ما يؤدي اإلسالمية الشريعة أحكامحرية التصرف في اطار 

 حدود )من قبل رب المال( يحدد فيها للمضارب  التيوهو تحقيق الربح ، أما المضاربة المقيدة فهي

 غير ذلك من القيود ، هذا أو معين ان مكأويتصرف في اطارها تتعلق بحصر العمل في نشاط معين 

ضاربة من حيث التصرف أما من حيث تعدد اطراف المضاربة فهناك المضاربة الثنائية و الم

الذي "  مشترك حدا  يقدمون المال  لمضارب والذينالمشتركة الجماعية التي يتعدد فيها ارباب المال 

                                                   
  350-349مرجع سابق ص ص  ، تكملة الحاشیةابن عابدین ، محمد عالء الدین ، )   ( 1
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يخلط أموالهم في العمل وهي الصورة التي تقوم عليها  و" يتلقى األموال من جمهور أرباب المال

  . )1( المشترك  في عالقتها مع جمهور المودعين أصحاب حسابات االستثمار اإلسالميةالمصارف 

 ويكون للمضارب )2(وهناك صورة المضاربة التي يؤذن فيها للمضارب بخلط أمواله بمال المضاربة

مال المضاربة رأس  ، صفة المضارب بالنسبة ألموال المضاربة وصفة شريك في انفيها صفت

سة المتمولة ، وهي الصورة المقصودة في عالقة التمويل بالمضاربة بين المؤس)3(بمقدار حصته فيها

الحصة التي يقدمها ( حيث يكون للشركة صفة المضارب باألموال المتاحة للعمل  ،والمصرف

، بينما يكون للمصرف صفة رب ) ذن لها بخلطها بمال المضاربةأالمصرف وحصة الشركة التي 

وضمن هذه العالقة تنفرد الشركة في التصرف ويحصل المصرف على حصته من الربح . المال 

  .فق عليها مع الشركة المت

   -:بما يلي ) بالنسبة للشركة المتمولة(يتميز هذا الشكل من التمويل 

  . ه يتم على صورة نقد سائل يعطي الشركة مرونة تامة في استخدامه ان. 1

وفي الحالة الطبيعية تنتهي المضاربة ) ية تحديده بأجلانمع إمك(ه ال يرتبط بأجل استحقاق معين ان. 2

  . الذاتية بالتصفية 

  .ه يحسن من سيولتها نال له أثر ايجابي على المركز المالي للشركة ان. 3

المال في جميع رأس  الشركة المتمولة ال تلتزم تجاه رب المال بربح ثابت ومضمون وال برد ان. 4

  .  في حال التعدي والتقصير المالرأس  انبضماألحول والظروف مع التزامها 
                                                   

   مرجع سابق ، الجزء 2000 ، ،الطبعة االولى ،  دار الكتب القواعد الفقھیة الكبرى واثرھا على المعامالت المالیة ، عمر عبداهللا ، ل كام( 1)  
  ) . 136(الثاني ص 

  
 ، 1998توزیع عمان  ، الطبعة االولى ، دار أسامة للنشر والالمصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق ، ، عبد الرزاق رحیم ، ي الھیت( 2)  

  ) .485(مرجع سابق ، ص 
   

  ) . 241( ، مرجع سابق ص المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة ، ) ( 3
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  . التصرف االدارة و في حق تبقى الشركة تنفرد. 5

  : فيمكن اجمالها في اآلتي ) بالنسبة للشركة المتمولة (أما عيوب تمويل المضاربة 

 تقييم موجودات الشركة في كل إلىصعوبة استخدام العقد بشكل متكرر بسبب الحاجة . 1

  .مرة

    الثقة و ه يقوم على نعدم رغبة المصارف في هذا الشكل التمويلي الرتفاع مخاطره ال. 2

  .و تعذر القيام باعمال التدقيق و الرقابة على االف العمليات ، لى وة بالدرجة األاناالم

ال يصلح هذا الشكل التمويلي للشركات والمؤسسات غير المنظمة التي ال تحتفظ . 3

ه قابل للتطبيق في الشركات الملزمة بحكم انبسجالت رسمية حسب األصول ، وبالتالي ف

باالحتفاظ بسجالت رسمية وتقديم حسابات ختامية وقائمة مركز مالي دورياً ون انالق

و لرقابة ا  لقدر مناسب منبإتباع أسس ومعايير محاسبية معترف بها  ، وتخضع اعمالها

   .  االشراف

  وني لعقود المشاركة والمضاربة انالتوثيق الق

 في المؤسسة ويسري على  يصبح المصرف شريكاًانيترتب على إبرام عقد المشاركة    قد 

 انفون الشركات النافذ ،  ففي حالة كون المشاركة دائمة ومستمرة ان قأحكامالعقد تبعاً لذلك 

مال الشركة القائمة ، وينطوي في الوقت نفسه على رأس تمويل المصرف يعد بمثابة زيادة ل

حسب األصول بما في ونية انتغيير في عدد وحصص الشركاء ويتطلب ذلك القيام باإلجراءات الق

والطريقة التي ستتم بها ، المال رأس ذلك الحصول على موافقة الجهات اإلشرافية على زيادة 

وفي هذه الحالة ستكون إجراءات التمويل طويلة ومعقدة وقد ال تناسب ، وفق التعليمات السارية 
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صة يبدو األمر اكثر  السريعة للتمويل ، وفي حالة المشاركة المتناقأوحاالت الحاجة الطارئة 

وفي كل مرة يقوم ، صعوبة وخصوصاً في حالة وجوب توثيق المشاركة  رسميا  عند االبتداء 

حيث يتطلب ذلك إجراء ،  فيها الشريك بشراء حصص المصرف الممول على نحو تدريجي 

   .تعديالت متتالية على هيكل ملكية الشركة مما يجعل العملية أكثر كلفة في الوقت والمال 

  

  مقارنة بين عقد المضاربة وعقد المشاركة كوسيلتي تمويل

جه اختالف بين صورة عقد المشاركة وصورة عقد المضاربة المبحوثين أو جه شبه وأوهناك 

  : فاً كأداتين تمويليتين ، يمكن إجمالها في اآلتي ان

 عقد المضاربة عقد المشاركة وجه المقارنة

 نقد سائل نقد سائل شكل التمويل 

 ايجابي ايجابي اثر التمويل على المركز المالي للشركة 

 في التعدي والتقصير فقط في التعدي والتقصير فقط  انقابلية التمويل للضم

المال العاملرأس لتمويل مالئمة العقد   مالئم غير مالئم 

  

بة لهما نفس وعقد المضار)  المتناقصةأوالدائمة ( عقد المشاركة انيالحظ من المقارنة السابقة 

  :الخصائص التمويلية والتعاقدية باستثناء

  في حال التمويل بموجب عقد المضاربة ، دارة الممول لحق التصرف واإلانفقد

    . المال العاملرأس لتمويل و مالءمتها عقد المضاربة  بساطة اجراءات 
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عف قابليتهمـا للتطبيـق   ابرز ما يؤخذ عليهما ،  ض انفومقابل المزايا المتعددة لهذين العقدين ،       

 باالحتفـاظ بـسجالت     وناًانظمة و غير الملزمة ق    نفي حالة تمويل المشاريع والمؤسسات غير الم      

  .  عليهما ان الضمضافةات مالية مدققة حسب األصول ، وضعف قابليتهما إلانبيو

  

  المطلب السابع 7- 3

  خرىو المعامالت األ عقود التأجير

 ما تتصف به عقود أهم انف وعليه )1("د على المنافع بعوضعق" ها انتعرف االجارة ب     

 محلها منافع األشياء ال األشياء ذاتها ، وتصنف عقود التأجير في نوعين رئيسيين انالتأجير 

   - :هما

  إجارة األشخاص وهي ما يطلق عليه في المصطلحات الحديثة عقود العمل . 1

  :  واألصول وهي على نوعين انإجارة األعي. 2

ها محددة بأجل يرد المأجور بعدها اناجارة تشغيلية وتتميز هذه االجارة ب: ل و النوغ األ

   . يتطلب هذا النوع اطفاء كامال لقيمة االصل  الو،  أخرى يجدد العقد لمدة أو المالك إلى

 مدتها ان تتميز هذه االجارة عن االجارة التشغيلية في اجارة تمويلية: ي ان النوع الث

كما  ،  المستأجرإلى االجارة التشغيلية وتحمل وعداً بنقل الملكية في نهاية المدة أطول من

  .ها تتطلب اطفاء كامال لقيمة االصل ان

  

                                                   
   . 10-9 ، ص ص 9مرجع سابق ، ج  ،  تكملة الحاشیةابن عابدین ، )  (1
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" موجودات ثابتة" واصول انتستخدم االجارة كوسيلة تمويلية يكون التمويل فيها على شكل اعي

  : ص التالية توضع في تصرف المستأجر ويمتاز هذا الشكل التمويلي بالخصائ

 من أقلالممول بمباشرة نشاطه بحجم " المشروع" هذا الشكل من التمويل يسمح للمستأجر ان. 1

  . )1(المال حيث يتيح له عقد االجارة استعمال االصول من غير اضطرار المتالكها رأس 

بحيث تتناسب الدفعات األجل  طويل أو هذا التمويل يتصف بخصائص التمويل المتوسط ان. 2

االيجارية مع التدفقات النقدية للمشروع الممول ، ويوفر على المشروع جهد وتكاليف تجديد 

  . التمويل 

شطة نتاج واالن لتمويل عمليات االخرىيسمح للمشروع الممول استخدام مصادره المالية األ. 3

  . )2(المال العامل وغيرها رأس  بما فيها احتياجات خرىاأل

ات المستأجرين من حيث قدرتهم على انيلي اكثر استجابة لظروف وامك هذا االسلوب التموان. 4

بقاء المأجور ملكاً للمؤجر ،  نال) بالشراء(ات للحصول على المنفعة المقصودة انتوفير الضم

  . ة افضل من الرهن المصاحب للبيع انيعتبر ضم

  : آلتي اما بالنسبة للمؤجر فيتمتع عقد االجارة بميزات مهمة يمكن اجمالها في ا

 وذلك من حيث العائد على االجارة نظراً خرى االجارة تمتاز بالمرونة مقارنة بالعقود األان. 1

  . ية تعديل بدل االجارة وفقاً الحوال السوق انلما يتمتع به العقد من امك

                                                   
 ، ورقة عمل ، االجتماع الواحد والعشرین لمدراء العملیات المحاسبیة للتمویل باالجارةب المالیة وانالجویحیى ، حسني عبد العزیز ،  )    ( 1

   . 1996واالستثمار في البنوك االسالمیة ، عمان 
  ) . 400(مرجع سابق ، ص ، والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة واإلسالمیةاألعمال حنون ، محمد حسن ، .  أ)    ( 2 

، دار وائل اإلسالميون االردني مع االشارة الحكام الفقھ انعقد التأجیر التمویلي دراسة مقارنة في القنة ، صخر احمد ، الخصاو.         ب
   . 19 -18 ، ص ص 2005للنشر والتوزیع ، عمان 
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بشكل يساعد على األجل تعتبر االجارة وسيلة مناسبة لتحقيق تدفقات نقدية منتظمة طويلة . 2

  . ط المالي واعداد الموازنات التخطي

) المصرف مثالً(استمرار ملكية المؤجر  نال مخاطرة أقلتعتبر االجارة وسيلة تمويلية . 3

 اجراءات استرداد ان كالرهن ، كما خرىة افضل من عقود التوثيق األانللمأجور يعد ضم

   . )1(المأجور ابسط واقصر من اجراءات التنفيذ على الرهن

 ميزات االجارة اعاله تنعكس على النشاط االقتصادي بشكل عام من عدة انه ومما ال شك في

  : ها أهمب انجو

رأس  من أقل المشاريع للتنفيذ بحجم قابلية حيث  منتشكل االجارة حافزاً لالستثمار. 1

لمشاريع لتوفير ل الالزمةتظار ن فترة االتقليل، وية استئجار الموجودات انالمال لتوفر امك

  . )2(ها المالية احتياجات

 أقلاالجارة تعتبر  نالعلى الحصول على التمويل األعمال زيادة قدرة قطاع . 2

 . ات ان من الضمأقلوتتطلب قدراً ) المؤجر(مخاطرة بالنسبة للممول 

تخفيض كلف التمويل والكلف التابعة من خالل تحفيز المنافسة بين مصادر التمويل . 3

 . )3(ات كرسوم الرهن وفك الرهن وغيرها انزمة للضممن جهة ، وتخفيض الرسوم الال

   خرىعقود المعامالت األ 

 يمكن توظفيها لالستفادة من األصول والموجودات الثابتة المتوفرة أخرىهناك مجموعة عقود 

 األطراف  واستثمارها  ، وهي عقد المزارعة وعقد المساقاة وجميع هذه العقود تشترك أحدلدى 

                                                   
   . 18 ، مرجع سابق ص عقد التأجیر التمویليالخصاونة ، )   ( 1
   . 17مرجع سابق ص  ، لتمویليعقد التأجیر االخصاونة ، صخر احمد ،  )  ( 2
   . 17مرجع سابق ص  ، عقد التاجیر التمویليالخصاونة ، صخر احمد ،)  (3
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 العامل المستثمر الذي يقوم بتشغيلها مقابل إلىموجودات ثابتة من قبل مالكها في تقديم االرض ك

تاج من بذور وأسمده وأجور عمل نفاق على عملية االنحصة من الناتج ويشمل دور المستثمر اال

  . وغير ذلك وينحصر دور المالك في تقديم الموجودات للعامل فقط 

  . تاج نمقابل حصة معلومة من اال" جوداتالمو"وتحمل هذه العقود معنى تأجير االرض 

  

  المطلب الثامن 8- 3

   غير المباشرةطرقالالمال العامل برأس تمويل 

 بصورة غير مباشرة في تمويل ساهم تان اإلسالميةيمكن للمصارف ومؤسسات التمويل 

من خالل قيامها بكفالة تلك المؤسسات تجاه ممولين آخرين مثل الموردين األعمال مؤسسات 

 إلى استنادا أخرىمستلزمات أي  أولية و المواد األأولذين يقومون بتزويد المؤسسة بالبضاعة ا

مما يشجع المورد على تزويدها بالبضاعة وتحصيل الثمن ، لمؤسسة إلسالمي لاكفالة المصرف 

 حيث يقوم صاحب العمل بدفع ةمقاولالالحقاً وقد تكون الكفالة لصالح صاحب العمل في عقود 

 للمباشرة في العمل وال يتم تقديم مقاولمثالً من قيمة العطاء ، يدفعه مقدماً لل% 10معين مبلغ 

هذه الدفعة من صاحب العمل إال مقابل كفالة يصدرها المصرف لصالحه وتعرف الكفالة 

ياً لقيمة مساو وتكون قيمة الكفالة في العادة )  دفعة مقدمةأو كفالة سلفة(بصورتها المذكورة 

 من صاحب العمل ، ثم يتحول هذا مقاولوتمثل السلفة مبلغ التمويل الذي يحصل عليه الالسلفة 

  .  قيمة أعمال منجزة من العطاء إلىالتمويل تدريجياً 
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ومن الكفاالت الشبيهة ايضا ، الكفالة التي يصدرها المصرف لصالح المورد في الخارج  مقابل 

، ويعرف هذا النوع من الكفالة باالعتماد  المصرف يدفع ثمنها الحقا لتوريد بضاعة لعمي

المستندي مؤجل الدفع ،  ويطلق عليه في المصطلحات المصرفية السحب الزمني المكفول ،  

  .  االعتماد إلى كفالة المصرف ضافةوذلك إل

  المطلب التاسع 9- 3

  لتمويل رأس المال العامل الباحث المقترحة من طرق ال

التمويل التقليدية وعقود التمويل الشرعية أدوات ال العامل والمرأس  من خالل تحليل خصائص 

   -:المال العامل في اآلتي رأس المالئمة لالستثمار في دوات األ مواصفات أهميمكن تلخيص 

  .  المرونة في االستعمال ان يكون التمويل على شكل نقد سائل لضمان. 1

  .  تكون اجراءات التمويل بسيطة ومختصرة ان. 2

سات المنظمة و غير المنظمة تكون اداة التمويل مالئمة الستخدام جميع الفعاليات والمؤس ان. 3

  .ايضا

، التي تحققها تضم  اإلسالميةالتمويل  أدوات انف    فيما يتعلق بخاصية الشكل النقدي للتمويل 

  ). للمنتجين(، والمضاربة  ، والسلم واالستصناع ) واعهاانب(المشاركة 

فهي متعلقة بالبيئة ،  وتطبيق االداة الستعمالة وبساطة االجراءات الالزمة اما خاصية سهول

ماط الفكرية و االدارية لالطراف ذات العالقة بما فيها الجهات االشرافية و الرقابية نالتشريعية  و اال

 ه يمكن تحقيق خاصية التبسيط من خالل اعادة النظر فيانالتي تحكم العملية برمتها ، وبالتالي ف

  . التمويلية دوات التشريعية المتعلقة بتطبيق األ االطر االدارية و
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 خرىفتتعلق هي األ" قابلية االستخدام في المؤسسات المنظمة وغير المنظمة"اما الخاصية الثالثة 

  . ون انباالساس التشريعي للشركة المتمولة ومستوى التنظيم  المالي و االداري الذي يلزمها به الق

  : التمويل التاليةأدوات االطار يقترح الباحث وضمن هذا 

  عقد التوريد المصاحب للسلم: الً أو

يتم بموجبه شراء بضاعة  موصوفة في الذمة ،   التوريد من العقود المستحدثةان إلى اإلشارةسبقت 

 أو تاجيله أوو يجوز في التوريد تعجيل الثمن ،  مجزأة على دفعات أو واحدةتسلم الحقا دفعة 

  . يطه تقس

 في التوريد يلزمال ه نال، استخدام عقد التوريد بدال من السلم الموازي  المقترحة تتطلب الصيغة

ية ترتيب انتعجيل الثمن يعني ببساطة امك نال ،  من الصيغة   و هذا هو المقصد تعجيل الثمن

    .الصفقة بين البائع و المشتري بعيدا عن المصرف 

  :  شرح الصيغة المقترحة 

  : طوي الصيغة المقترحة على عالقتين تعاقديتين كما يلي تن

بصفتها البائع يتم تنظيمه " المسلم اليه" عقد سلم بين المصرف بصفته مشتر وبين المؤسسة المتمولة 

  )المستورد(  طرف ثالث و   بين المصرف لوجود عقد اخر مستقبناء على  

  : ود  واكمال حلقاتها وجات يلزم التمام هذه العالق و 

يرغب في شراء البضاعة بثمن مؤجل ، و قد يكون هذا الطرف عميال ) الطرف الثالث( مستورد -1

   المصرف ،إلى، قام البائع بتحويل طلب الشراء  المقدم منه ) المنتج( للبائع 



 103 

 معجل للحصول على االموال الالزمة لعملية أو وجود منتج يرغب في بيع  بضاعته بثمن نقدي -2

  .تاج ناال

 معجال ، ليبيع أو رغبة المصرف في التوسط في العملية من خالل الشراء من المنتج نقدا -3

  .للطرف الثالث بثمن اجل ، طلبا للربح المقدر بالفرق بين الثمنين 

 مثل هذا ان البضاعة محل التعاقد  ليست مقصودة بذاتها من قبل المصرف  وان     من الواضح 

  . يل المخاطر التجارية للحد االدنىمصرف في بيع  البضاعة فورا لتقلالترتيب يعبر عن رغبة ال

  

  : تتميز هذه الصيغة بما يلي 

هي عالقة ) المؤسسة المتمولة (  العالقة التي تربط بين المصرف وكل من المستورد والبائع ان. 1

، ون انه به القونية للمتعاقد وال مستوى التنظيم الذي يلزمان ال يهم فيها الصفة القبيع وشراء

   .في عقود المشاركة و المضاربة ، وهي اعتبارات مهمة وحاسمة 

  .  التمويل وفق هذه الصيغة يتم على شكل نقد سائل ان. 2

 ويمكن تنفيذها بسهولة ،  طويلة و معقدة  توثيقاتأو اجراءات إلى هذه الصيغة ال تحتاج ان. 3

  . ويسر 

ة تمويل مناسبة ومالئمة وتلبي جميع الخصائص الالزم توفرها الصيغة المقترحة تعتبر ادا انفوعليه 

  .  المصرف إلىفي االداة الفعالة ، والمطلوب فقط تحويل طلبات الشراء من زبائن المؤسسة المتمولة 

  )دارةأسهم الخزينة المجردة من حق اإل (أوأسهم المضاربة  : ياً انث

  .ضارب بخلط ماله بمال المضاربة صورة مضاربة اذن فيها للعامل الم: شرح الصيغة 
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  :المال رأس  يتضمن عقد تأسيس الشركة المتمولة نوعين من انتقترح هذه الصيغة 

 المشاركة بكامل الخصائص حكام العادية وتخضع ألاألسهمويتألف من  : المال االساسيرأس 

   .عامل المضارب ين عاديين يمثلون الساهم عبارة عن  ماألسهمو حملة هذا النوع من ، والحقوق 

 أو عقد المضاربة وتسمى اسهم المضاربة حكامويتألف من اسهم تخضع أل :  المال المتغيررأس 

هم رب  األسهموحملة هذا النوع من ،  شرائها من الشركة نفسها  بيعها واسهم الخزينة لتمتعها بقابلية

   . مال المضاربة 

االدارة  بحق األسهم بحيث يتمتع حملة  عقد المشاركةحكامالمال االساسي ألرأس يخضع    

  . المال رأس التصويت ويحصلون على حصة من الربح بمقدار حصصهم في و

 التصويت ودارة ا اإلاألسهم عقد المضاربة فال يحق لحملة هذه حكامالمال المتغير ألرأس يخضع     

  . لك  العادية فيما عدا ذاألسهمولها نفس حقوق رباح ولها حصة مختلفة من األ

  :على النحو التالي رباح  يتم توزيع األ

  .تحسم جميع المصروفات والنفقات بما فيها الضرائب من اجمالي االيرادات. 1

لالحتياطي االلزامي واالختياري ومخصص رباح يتم اقتطاع نسبة من صافي األ. 2

 . ين ساهممخاطر االستثمار قبل التوزيع على الم

المال المتغير رأس المال االساسي ورأس قابل للتوزيع بين يتم توزيع صافي الربح ال. 3

 . المال رأس كل بحسب نسبته من اجمالي 
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المال المتغير بين الشركة بصفتها المضارب وبين حملة اسهم رأس يتم تقسيم حصة . 4

 انعلماً ب، المضاربة بصفتهم اصاحب مال المضاربة حسب النسبة المتفق عليها ابتداء 

 . المال المتغير رأس ضاربة هو مال المرأس 

ي المضاربة كل حسب ساهميتم توزيع صافي حصة حملة اسهم المضاربة على م. 5

 .المال المتغير رأس نسبته في 

  : توزيع الربح على النحو التالي انيمكن تصوير بي

   هيكلة الملكية وتوزيع الدخل انبي

   الملكيةهيكل . أ

  النسبة  المبلغ  انالبي

 XX X   االساسيالمالرأس 

 XX X  المال المتغيررأس 

 XXX 100  المالرأس اجمالي 

  رباح توزيع األ. ب

  المبلغ  انالبي

 XXX  اجمالي االيرادات 

 XXX  يطرح جميع المصاريف والضرائب 

 XXX  صافي الربح 
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ا عدا ـ في كل شيء مانتساويي) المجرد( السهم العادي وسهم المضاربة  انفوفقاً للتوزيع اعاله  

   -:ن ـامري

  . والتصويت  دارةحق اإل. 1

    ما يحصل عليه كل منهما من الربح حسب اساس التوزيع المبين اعاله مقدار.2

وحيث ال اثر لجهد عامل المضاربة فيتم )   تقصيرأوبدون تعد  (   و في حال تحقق الخسارة  

  . المال رأس  بنوعيها كل حسب حصته من اجمالي األسهم بين حملة  الخسارةتوزيع

  

  ميزات الصيغة المقترحة ومتطلبات تطبيقها 

  :ها أهمفاً بعدد من االيجابيات انتمتاز الصيغة المقترحة بصورتها المبينة 

 زيادة حجم التمويل من خالل قيامها بشراء وبيع أوية تخفيض انتوفر للشركة المتمولة امك. 1

 إلىفيما يشبه عمليات السوق المفتوحة ودون الحاجة " اسهم المضاربة" المجردة األسهم

  المال رأس  تخفيض أولزيادة ون الشركات ان قأحكامالمرور باالجراءات التي تتبع عادة وفق 

 صافي الربح 

المال االساسي حصة رأس  المال المتغیر أس حصة ر   

المال رأس مجموع حصة 
 االساسي

 حصة حملة اسھم المضاربة  حصة المضارب 
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ات مقابل انية الحصول على التمويل الالزم بدون تقديم ضمانتوفر للشركة المتمولة امك. 2

  . التمويل 

شطتها انالمتمولة التمويل المطلوب على شكل  نقد  سائل يمكنها من تمويل توفر للشركة . 3

  . ت طبيعتها انالمختلفة مهما ك

  

  : متطلبات تطبيق الصيغة المقترحة 

 العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بدرجة ةساهممتصلح هذه الصيغة للشركات ال

   . أقل

ون الشركات بحيث يسمح انل تعديل ق اطار تشريعي من خالإلىتحتاج هذه الصيغة 

 اسهم تداولو السماح ب"  المتغير "و" االساسي"المال رأس باقامة مؤسسات بنوعين من 

  كل منهما في السوق المالية

 . تصلح هذه الصيغة للتطبيق على المؤسسات المنظمة فقط 

( ة منضبطة بضوابط ومعايير شرعية واخالقيسواق مالية  إلىتحتاج هذه الصيغة 

 للمحافطة على مضمون و جوهر و حقيقة السهم ، ) للمعايير المالية و المحاسبيةإضافة

وتقييمه وفقا لقيمة الموجودات التي يمثلها حسب اسعارها في السوق ، وتربط حركة 

فقد اسفرت .  بحركة اسعار الموجودات و تضبطها على هذا االساس األسهماسعار 

 األسهم(الموجودات المالية عن ابتعاد قيمة المية الممارسات في اسواق المال الع

فصالها عنها  انو ربما  ،  التي تمثلها  الحقيقية عن قيمة الموجودات)الماليةراق واألو



 108 

 االزمة المالية العالمية إلىمثلما حدث في اسواق الرهن العقاري التي ادت ، تماما 

   .التي لم تتضح نتائجها النهائية بعد ، الحالية 

 

 نفسه اإلسالميتطبيق صيغة اسهم المضاربة على المصرف  

،  ايضاً في عالقتها مع المودعين اإلسالميةيمكن تطبيق الصيغة المقترحة اعاله على المصارف 

،  حملة اسهم مضاربة إلىو يتحول المودعون ،  راسمال متغير إلىبحيث تتحول الودائع 

بالمفهوم    "ي استثماروسيط مالي"   إلى   "تجاريوسيط " وتتحول وظيفة المصرف من 

ظمة المالية و الهياكل ن تحدث على االان التغيرات التي يمكن أهمويمكن تخليص   اإلسالمي

  : االدارية في المصرف  في اآلتي 

لق بنسبة االحتياطي  المصرف سوف يتحرر من االعراف المصرفية التقليدية فيما يتعان. 1

 في اإلسالمية المصارف انويرى الباحث . الستحقاق الوديعة وجود اجل محدد  االلزامي، و

ها اخضعت بذلك نال"  بالودائع"بداية نشاتها قد ارتكبت خطأ كبيرا بتسمية الحسابات االستثمارية 

   .و ليست من طبيعتها ، العراف غريبة عليها اموال المضاربة 

 أو" اسهم المضاربة"ج كلها تحت اسم واع الحسابات االستثمارية وتندماناختفاء الفوارق بين . 2

  " .  المجردة من حق االدارةاألسهم"

 اسم حملة اسهم المضاربة ويترتب على ذلك بالنسبة إلىسيتحول اسم جمهور المودعين . 3

     : للمصرف ما يلي 
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فيمكن  ،  ها لمخاطرمقاومة يصبح اكثر  سوف يتحرر من عبء ادارة السيولة و المصرفان -ا

تهم في السوق بدالً من التوجه للمصرف للسحب من الوديعة  ساهمسهم المضاربة تسييل ملحملة ا

  .  حجمه ان قياساً للمصرف مهما كالسوق يتمتع بسيولة غير محدودة  انمع مالحظة 

  ستنتفي حاجة المصرف لالحتفاظ بنظام االعداد والنمر لقياس مشاركة االموال في االستثمار   -ب

المال االساسي رأس حجم صغير نسبياً من : لية اسهم المصرف كما يلي سيكون شكل مك -ج

  ". مال المضاربة رأس " المال المتغير رأس مقابل حجم كبير جداً من 

لمواجهة حاالت " مال المضاربةرأس "المال المتغير رأس يحتاج المصرف دورياً لزيادة  -د

المال المتغير رأس مصرف ابتداء اصدار وتحاشياً لتكرار اجراءات الزيادة يمكن لل، التوسع 

  . المصرح به بمبلغ كبير جداً يغطي االحتياجات المتوقعة الجل طويل 

 فقط انستختفي اقسام الودائع وتتقلص في الفروع بحيث تقتصر على خدمة حسابات االئتم -ه

سهم  فقط لحملة احداظمة الخاصة بحسابات االستثمار بقسم ونويستعاض عن االقسام واال

  . المضاربة 

 بند إلىية انية البنك سيختلف حيث تنتقل حسابات االستثمار المشترك  في الميزان شكل ميزان -و

  .  اسهم المضاربة /ينساهمحقوق الم

 اسهم مضاربة فقد بين محسن إلى المترتبة على تحويل الودائع االستثمارية اآلثار االقتصاديةاما 

قد يكون اكثر ، لقائم على اساس المشاركة في حصص الملكية ي ااالسالم النظام المصرفي ان انخ
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 ازمات إلى تؤدي انالتي يمكن ، مالءمة و قدرة من النظام التقليدي على التكيف مع الصدمات 

  .)1(مصرفية 

  صكوك المضاربة : ثالثاً 

 منـافع  أو انة القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية اعيتساويها وثائق م  انتعرف الصكوك بشكل عام ب    

  . نشاط استثماري خاص أو في موجودات مشروع معين أو خدمات أو

 شطة تدار على اساس المضاربة     ان أواما صكوك المضاربة فهي حصص شائعة في ملكية مشروعات          

  . )2( غيرهم  الدارتها أوبتعيين مضارب من الشركاء 

  
ة بصيغة المضاربة ولكن عن تقوم هذه الطريقة ايضاً مثل سابقها على تقديم التمويل للشرك

على األموال رباح طريق إصدار صكوك مضاربة بدالً من أسهم المضاربة ، يجري توزيع األ

بنفس اآللية المقترحة في الصيغة السابقة ، أما الفروق ) أموال الشركة والصكوك(المستثمرة 

ي يمكن تلخيصها في  بين السهم والصك الت الفنية قو الفرإلىالجوهرية بين الطريقتين فترجع 

  -:االتي 

 ، وعليه أخرىوال يتكرر استخدامها بعمليات ) عملية محددة( الصكوك مرتبطة بنشاط ان -1

 فال ترتبط األسهمالصك عادة ما يرتبط بمدة محددة ، هي غالباً المدة المتوقعة للنشاط ، أما  انف

 التطبيقات العملية تضمنت بعض انعلما ب،  نشاط محدد وبالتالي ليس لها اجل محدد أوبعملية 

   .)3(مما يعني عمليا تالشي الفرق بين الصك و السهم ،  ال تخضع لالطفاء اصدار صكوك

                                                   
 ، 91997// ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز ، االقتصاد اإلسالمیم، تحلیل نظري النظام المصرفي الخالي من الفائدة خان ، محسن ، ( 1)   
  . 26ص
   . 312 – 310 مرجع سابق ص ص ، المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة االسالمیة ھیئة المحاسبة والمراجعة)  (2
، الطبعة االولى ، دار النفائس للنشر والتوزیع ، عمان اإلسالمي، سندات المقارضة واحكامھا في الفقھ اسماعیل ، عمر مصطفى جبر )  (3

   . 103 ص 2006



 111 

 تمويل جديد ، إلىتكاليف اإلصدار مع تكرار الحاجة  تحمل  تكرار إجراءات وإلىالحاجة  -2

يل الموجودات حصره في تمويالمال العامل ورأس مما قد يحد من استخدام الصكوك لتمويل 

  .، حيث ال حاجة لتكرار العملية في المدى القصير األجل الثابتة وطويلة 

ة الشروط من حيث اجال الصكوك تفاوتمن الناحية الفنية يمكن للمصرف طرح اصدارات م -3

الموجودات و المطلوبات  في  إدارةحصتها من الربح و ذلك تبعا لحاجات المصرف و اهداف أو

  .كل مرحلة 
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  لفصل الرابعا

   الدراســات السابقــة4-1

 بـصورة  تناولتمن خالل البحث واالستطالع الذي أجراه الباحث ، تم االطالع على اربع  دراسات   

 تـضمنت   واحدة  ،  منها دراسة       اإلسالميةالمال العامل في المصارف     رأس  مباشرة موضوع تمويل    

دراسات الثالث الباقية الصفة الشرعية  و هي        ب التمويلي  بينما غلبت على ال      انفي بعض فصولها الج   

خصوصا الندوة الخامـسة و     اإلسالمي و دراسات جرت مناقشتها  في ندوات شركة البركة لالقتصاد          

 أوكما تم االطالع على عدد اخر  من الدراسات التي تتقارب             ، 2004العشرين المنعقدة في جدة عام      

بها  وفيما يلي ملخص للدراسـات الـسابقة التـي    انتتقاطع مع موضوع هذه األطروحة في بعض جو      

  -:رجع اليها الباحث في هذا المجال 

  )1(2002" اإلسالميةللبنوك األجل تطوير صيغ التمويل قصير "  ناصر اندراسة سليم: اوال 

كيفية تطبيق هذه الـصيغ مـن       اإلسالمي و    بحثت الدراسة في مفهوم وصيغ التمويل في االقتصاد         

، فـي المـصارف التجاريـة    األجل  شرح صيغ التمويل قصير    إلىتقلت الدراسة   انم  ث، األجل  حيث  

حيث اقترح الباحث    ، اإلسالميةفي البنوك   األجل  تمهيدا للبحث في كيفية تطوير صيغ التمويل قصير         

   :المال العامل على النحو التاليرأس بعض البدائل لتمويل 

                                                   
 ، الطبعة للبنوك االسالمیة مع دراسة تطبیقھ حول مجموعة من البنوك االسالمیةاألجل  تطویر صیغ التمویل قصیرناصر ، سلیمان ،  (1)  

  .  الجزائر –االولى ، جمعیة التراث، القرارة ، والیة غردایة 



 113 

يقوم المصرف بدفع قيمـة     ، لمصرف  التجارية الصادرة عن عميل ا    راق  واألخصم   -1

 العقود  أحدالورقة و تكون القيمة مقدار مشاركة المصرف في نشاط العميل على شروط             

  . الصحيحة في االسالم 

  

فـيمكن  ،  العميل يحتفظ بارصدة في الحـساب الجـاري لـدى المـصرف              اناذا ك  -2

تفاع المـصرف بتلـك     ان يدفع قيمة الورقة التجارية نيابة عن العميل مقابل          انللمصرف  

  . األرصدة 

 

يقـوم  ،  تجارية صـادرة عـن طـرف ثالـث        ة ورق انتمويل العميل مرابحة بضم    -3

المصرف بشراء بضاعة للعميل بقيمة الورقة التجارية بنسبة مرابحة قريبة مـن سـعر              

قـام   انف، و لمدة سداد قريبة من مدة استحقاق الورقة         ،  اعادة الخصم السائد في السوق      

 يقوم المصرف بتحصيل الورقة و يسدد من المبلغ        أو، اعيدت له الورقة    ،  بالسداد   العميل

 .المحصل الدين المترتب بذمة العميل 

 الورقـة   انسلما من العميل بـضم    ) يحتاجها العميل ( قيام المصرف بشراء بضاعة      -4

يل بـشراء   يقوم العم ،  بمبلغ و اجل قريبين من قيمة الورقة و تاريخ استحقاقها            ة،التجاري

 ) .لنفسه ( يقوم المصرف بتوكيل العميل ببيع البضاعة ، البضاعة لحساب المصرف 

 فتح اعتماد  مستندي بغطاء جزئي شـريطة  أو انقيام المصرف باصدار خطاب ضم   -5

  .مشاركة العميل في الصفقة 
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  )1("المال العامل رأس طرق تمويل "  ،2004دراسة محرز ، :  ثانيا 

الخامسة والعشرين لالقتصاد اهر محرز في الدراسة التي قدمها لندوة البركة اقترح الباحث ب

 أوالمال العامل على شكل تمويل قصير رأس  طريقة لتمويل 2004المنعقدة في جدة عام  اإلسالمي

 فتح أو خامات أويكون الغرض منه شراء بضائع بصيغة المشاركة أو المضاربة ، األجل متوسط 

أرباح على حصة من ) البنك الممول(اإلسالميوغيرها ، بحيث يحصل البنك اعتمادات مستندية 

تساؤالت ذات طابع شرعي  الدراسة ته في األموال المستثمرة و طرحتساهمالنشاط تتناسب مع م

 و مدى جوازحصول البنك على عائد بنسبة )الخسارة(تدور حول اقتسام الربح وتحمل المخاطرة 

التي تزيد عن تلك النسبة ، رباح والتنازل عن األ، ية في البنوك التقليدية  اسعار الفوائد السارتساوي

  .للخسائر في حال تحققها  اإلسالميمقابل عدم تحمل البنك 

تثبيت عائد المصرف عند نسبة تساوي و ،  تجنب المخاطر ألة الدراسة اهتمت بمسان     و يالحظ 

اة بين مساو للةحاولمفي  نسبة أخرى يتفق عليها    أيسعر الفائدة السائد في البنوك التقليدية أو

  .  و البنوك التقليدية اإلسالميةالمصارف 

من حافز الشركة المتمولة  قد يزيد ، فيهالشرعي رأي وبصرف النظر عن ال ان ما ذهب اليه الباحث

 مياإلسالللحصول على تمويالت اسالمية ، ولكنه يقلل في نفس الوقت من الحوافز لدى المصرف 

 فكرة انكما .  مما يستحقه بموجب العقد أقلالعائد المتوقع عندئذ يكون  ناللعقد مثل هذه الصفقة 

 ربح االستثمار انمفاده ، مبنية على افتراض ضمني ، تثبيت عائد المصرف الممول عند نسبة معينة 

وليس صحيحا ، ي وهو افتراض غير واقع، المتوقع يزيد دائما عن نسبة العائد المستهدفة للتثبيت 

    .دائما على اية حال
                                                   

  . 2004 ، ندوة البركة الخامسة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي، جدة المال العاملرأس طرق تمویل محرز ، باھر ،  (1)    
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  )1( 2004دراسة عبد الستار ابو غدة :  ثالثا 

وقد تضمنت ) 2004جدة ( ،اإلسالميقدمت هذه الدراسة لندوة البركة الخامسة والعشرين لالقتصاد 

   - :أهمها مواضيع عدةهذه الدراسة 

   

تجربة مصرف ابو ظبي : ( مل المال العارأس صور وتطبيقات تمويل  : الموضوع األول     

 )اإلسالمي

مع العميل ويحدد ) غير معلنة( مشاركة  المذكور يعقد المصرفاشارت الدراسة إلى أن

يتم فتح حساب خاص حيث ،موضوعها بصورة منفصلة عن النشاط العام للعميل 

 المبالغ التي يستثمرها هتودع في،  حق التوقيع للطرفين  مع،بالمشاركة لدى المصرف 

يمكن لهذه و ،  المشاركة تلكالبنك في المشاركة وكذلك االيرادات التي تتحقق من

 لمدة أو ،  هائهاان الطرفين رغبة في أحد يبدى ان إلى تكون مفتوحة المدة انالمشاركة 

و تتضمن المشاركة استخدام . ما لم يتم االتفاق على تجديدها ،  قضائها انمحددة تنتهي ب

 .ر لقياس مقدار مشاركة المصرف و حصته من الربح نظام االعداد و النم

شاء مشاركة جديدة  بعيدة عن النشاط العام للعميل ان نيمكن التعليق على هذه الصورة التمويلية بأ

  .تمويل العمليات التشغيلية للعميل  البحث عن طريقة ل ، وهوهاالمقصود منصل اال يخالف 

 لمال العامل ارأس  بعض طرق تمويل  : الموضوع الثاني

 الطرق تضمنت دراسة ابو غدة ايضا شرحا لبعض طرق تمويل رأس المال العامل و خصوصا 

  : هي  هذه الطرق و، التي صدرت بها فتوى في ندوة البركة الرابعة و العشرين 
                                                   

   . 2004 ، ندوة البركة الخامسة والشعرین لالقتصاد اإلسالمي، جدة المال العاملرأس طرق بدیلة لتمویل  ابو غدة ، عبد الستار ، ( 1)   
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مال رأس ة كحصة لها في تداولدخول الشركة طالبة التمويل باصولها الثابتة والم -1

  المضاربة

 و يكون السحب في حدوده و،  يتفق عليه  سقف معين فهي بمقدارة البنك الممول حصأما      

مضارباً " الشركة" البنك في تصرف الشركة طالبة التمويل ويكون طالب التمويل ةساهممتوضع 

ا بحسب نصيب كل منهما مالمال المضاربة بقيمة اصوله ، ويقسم الربح بينهرأس وشريكاً في 

  )          باستخدام الترجيح وفق طريقة االعداد والنمر(مال المضاربة رأس في 

  المال العامل مع استئجار االصول الثابتة رأس تمويل  -2

وتكون حصة البنك ) بعد التقييم(ة تداول الشركة بمقدار اصولها المةساهممفي هذه الصورة تكون 

شاركة بين البنك والشركة لى وتكون الموبالسقف المحدد على النحو السابق ذكره في الصورة األ

في هذه الحدود وتكون العالقة التعاقدية بين البنك والشركة عالقة مضاربة ، و يتم استئجار 

االصول الثابتة  ببدل اجرة يتفق عليها ابتداء و تكون االجرة مصروفات على المضاربة  ، ويتم 

  . مال الرأس اقتسام الربح بين البنك والشركة بنسبة نصيب كل منهما في 

  المال العامل مع اعارة االصول الثابتة للمشاركة رأس تمويل  -3

  ). تبرعا من الشركة(هذه الصورة نفس الصورة السابقة ، مع عدم احتساب اجرة لالصول الثابتة 

وصور التمويل الثالث مضاربة اذن فيها رب المال للمضارب بخلط مال المضاربة بماله ، فهم 

  . ضاربه ويكون العمل من الشركة بصفتها مضارباً مال المرأس شركاء في 
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  )1(المال العامل رأس  ، طرق بديلة لتمويل 2004دراسة القرة داغي : رابعا 

ية انبين الشركاء في الشركة وامكرباح ب الفقهية المتعلقة بتوزيع األان الدراسة الجوتناولت

وتخصيص ما زاد عنها للشريك  الشركاء من الربح وتحديدها بنسبة معينة أحدتثبيت حصة 

 يتبرأ عن ان)  الشركاءأحد أو( ال يجوز للبنك و بينت الدراسة أنه ،  لباقي الشركاء أواآلخر 

ات انو ال يجوز طلب ضم،  التي تزيد عن نسبة معينة رباح الخسارة مقابل تنازله عن األ

  ).خسائرأي ات لعدم تحمل البنك انضم( السترداد اصل التمويل

 يتم ان الشركاء حول نسبة معينة ، أحد حصة أو  لغايات تثبيت عائد البنك ت الدراسةاقترح 

بحيث يحصل البنك من الشريحة ) شرائح من الربح(توزيع الربح بين الشركاء على مراحل 

وبعبارة ،  وهكذا بشكل تنازلي ،  الشريحة السابقة أرباح  من حصته في أقلالتالية على حصة 

من % 20لى وومن الشريحة األ% 40بنسبة رباح  حصة البنك من األ يمكن تحديدأخرى

 قطع الشراكة إلى ال يؤدي ذلك انمن الشريحة الثالثة وهكذا ، شريطة % 10ية و انالشريحة الث

  .  الشركاء دون اآلخر حد صيرورة الربح كله ألأوفي الربح 

بحيث تكون " المستأمن "أو "المسترسل" المشاركة لعقد كما اقترحت الدراسة امكانية اخضاع

بمعنى ال (مشاركة البنك الممول مبنية اساساً على خبرة الشركة المتمولة التي هي محل االعتبار 

تحققت خسائر ولم تكن هناك ظروف قاهرة  انف) وجود للمشاركة اال بوجود خبرة الشركة 

   .انويلزمها الضم، سببتها ، عدت الشركة مقصرة و متعدية 

  

                                                   
 2004 ، ندوة البركة الخامسة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي، ، جدة المال العاملرأس طرق بدیلة لتمویل    القرة داغي ، علي محي الدین ،  (1)
  .  
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Vijay Kumar    Ibrahim. Din A-El-Badrراسة ابراهيم بدر الدين ود: خامسا 

and)2003 ( "Limited Conventional"Versus " Islamic Musharaka "

Partnership Modes of Finance(1)  
  

 المتناقصة والمشاركة التقليدية أو الدائمة اإلسالميةتضمنت الدراسة وصفاً وتحليالً للمشاركة 

 أوكما قارنت بين المشاركة الدائمة ،  بينت السمات الرئيسية المميزة لكل منهما و، المحدودة 

المتناقصة و بين صورة بسيطة من صور الشركات وهي شركة التوصية البسيطة  ، وركزت 

  :الفوارق بين هاتين الصورتين هما  أهمالدراسة على اثنين من 

  .  ليست محدودة بزمن  التقليدية بحسب الدراسةة ، فالشراكمدة المشاركة

 تقع على جميع الشركاء في حالة الخسارة اإلسالمية ، ففي المشاركة مسؤوليات الشركاء

الشريك (المال ، اما في الشراكة التقليدية فهناك طرف اساسي رأس مسؤوليات محددة بمقدار 

 إلى ،ته في الشركة ساهمتقع على عاتقه مسؤوليات غير محددة تتعدى حدود م) المتضامن 

  . خرىثروته وامالكه  الشخصية األ

 

ية انكمثال للداللة على امك" في ابسط صورها"وقد استخدمت الدراسة صورة الشراكة التقليدية 

بما يتمتع به ) اإلسالميةالمشاركة (استخدام اسلوب التمويل القائم على المشاركة في الربح والخسارة 

دي القائمة على سعر الفائدة ، وفي هذا المجال بينت الدراسة كبديل لصورة التمويل التقلي، من مزايا 

                                                   
(1) www.erf.org.eg  

http://www.erf.org.eg
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 العمالء لديهم حافز و ميل نحو المشاركة القائمة على اقتسام الربح والخسارة يتمثل في التخلص ان

  فراد بتحمل المخاطر نمن العبء الثابت اللتزامات الديون التقليدية و التخلص من حالة اال

 نالوك التقليدية لديها الحافز و الميل نحو التمويل بالمشاركة نظراً  البنانكما بينت الدراسة 

  . اعلى مقارنة بسعر الفائدة ،  العائد الذي يتحقق من هذا االسلوب في التمويل 

  

   ان بعنو)Dar, Harvey, Presley  )1دراسة : سادسا 

"Size, Profitability, and Agency Problem in Profit loss Sharing in Islamic Finance"  

مال المشاركة  و رأس اختبرت الدراسة العالقة بين حصة الشريك من الربح  و حجم النشاط و

 هناك عالقة سلبية بين الربحية والحجم من جهة وبين استخدام اساليب التمويل القائمة ان إلىتوصلت 

   . أخرىمن جهة رباح على المشاركة في األ

والخسائر يحقق نتائج افضل في رباح مويل القائمة على المشاركة في األ التانكما بينت  الدراسة 

 هذا النوع من المشروعات يعتبر محل انمن المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، و على الرغم 

 والتقليدية على حد اإلسالمية مما يوفر مناخاً مالئماً للبنوك اإلسالميةاهتمام الحكومات في الدول 

 فشلت في استغالل الفرص المتاحة متأثرة بتطبيقات النظام اإلسالمية المصارف ناسواء ، اال 

 على اساس اإلسالميةنسبة التمويالت الممنوحة من المصارف ت انفقد ك. المصرفي التقليدي القائم 

من عمليات التوظيف % 20 من أقل) على مستوى العالم(1996في عام رباح المشاركة في األ

  -:ها أهم، وبينت الدراسة وجود عدة اسباب لهذه الظاهرة تلك البنوك واالستثمار لدى 

                                                   
(1) www.ujaen.es/dep/economia  

http://www.ujaen.es/dep/economia
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رباح لبذل مزيد من الجهد ، مع وجود حافز لديه الخفاء األ" للمنظم"عدم وجود حافز  -1

هم يحصلون ان اطراف التعاقد يتهربون من التزاماتهم اذا شعروا انالفعلية المتحققة ، و

  . م تاجيتهانعلى مردود ال يتناسب مع 

 . مخاطرة بسبب المنافسة الحادة أقل لتقديم اساليب تمويل اإلسالميةميل المصارف  -2

طبيعة العقود ال تسمح بمشاركة كاملة لجميع االطراف فنطاق المشاركة ينحصر في 

 . مصادر االموال ، وال شراكة في مجال اتخاذ القرار 

نتائج  نالع المخاطر والرتفااألجل عدم جدوى المشاركة في التمويل قصير  -3

 . المشاريع وال سيما المنشأة حديثا تظهر الحقاً 

 . المعاملة الضريبية غير العادلة مقارنة مع التمويل التقليدي  -4

 . اإلسالميةالمالية دوات  األتداولوية لانعدم وجود اسواق ث -5

 . بشكل صحيح قلة جاذبية العقود كونها ال تكفل حماية حقوق الملكية وال تعرفها  -6

  : ها أهم اإلسالميةتوصيات لتحسين الممارسات المصرفية ال  كذلك  بعض الدراسةو تضمنت 

 بالتصرف كبنوك متخصصة في تمويل قطاعات محددة ، وخصوصاً اإلسالميةقيام المصارف . 1

  .ملء فراغ التمويل في مرحلة ما بعد الخصخصة 

  . األجل ها قصيرة ناتتسم برباح ابتكار عقود مشاركة في األ. 2

  . التركيز على تمويل المشاريع االستثمارية الصغيرة التي تتصف بالنمو . 3
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  : انبعنو   and( Tilva, Reena) (Tuli, Jay) (1)  دراسة: سابعا 

"Islamic Banking, A new Era of Financing"   
 الربا وشجبه قبل انسالم اد االان، مؤكدة اإلسالميتضمنت الدراسة المبادئ الرئيسية لالقتصاد 

 فترة السبعينات من القرن الماضي اكدت انوقت طويل من اقامة النظام المصرفي التقليدي ، و

و .  يراعي الضرورات الدينية ، ويلبي الحاجات التمويلية في نفس الوقتد نظام مالي جديإلىالحاجة 

يدي لم يقدم مناخاً يقر ويعترف بالقيود  النظام المصرفي التقلاشارت الدراسة في هذا المجال الى أن

    . القامة نظام اقتصادي يخلو من جميع صور االستغاللانالتي جاء بها القر

 قد اكسبها اإلسالمية انفي البلد اإلسالمي شعبية العمل المصرفي ان  ايضا الىالدراسةاشارت 

% 15 حوالي) ن سنة الماضيةخالل العشري (حيث بلغت نسبة النمو في هذا النشاط،   كبيرا زخماً 

وال سيما في منطقة  ( اإلسالمية ان الدراسة نسبت هذا النمو لزيادة الثروة في البلدانسنوياً غير 

   .ان لزيادة السكأو لزيادة الوعي الديني لم تنسبهو) سط والشرق األ

م خدماتها  في تقديتها في حال رغببعض التحديات اإلسالمية المصارف ان تواجه الدراسة توقعت

   -:ها أهم من في مجتمعات غير مسلمه 

 العمل على  منةاالسالمي الحوكمة والشفافية وما يتطلبه ذلك من المصارف إلىالحاجة المتزايدة . 1

  .تطوير معايير الشفافية والمسؤولية والكفاءة

 ، ففي ظل هذه والخسائررباح ود القائمة على المشاركة في األعقالعقبات المتضمنة في طبيعة ال. 2 

ه من االفضل لهم االقتراض من انرباح العقود يجد العمالء الذي يحققون مستويات عالية من األ

  .البنكالمصارف التقليدية بسعر فائدة ثابت بدالً من التمويل بصيغة المشاركة واقتسام الربح مع 

                                                   
(1) www.globalwebpost.com / farooqm/study-res/ I – econ – fin/tilva – banking . 

http://www.globalwebpost.com
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    :انبعنو  )Tlemsani, Issam) and( Matthews, Robin)  ( )1دراسة  :ثامنا 

"Ethical Banking Islamic House Financing in the United Kingdom, Comparative Study" 

 فكرة الغاء الفائدة من النظام االقتصادي ليست غريبة على االقتصاد الراسمالي انبينت الدراسة 

مالي  النظام الان 1969 ان وفريدم1948 وسيمون 1945فقد بينت الدراسات التي اجراها فيشر 

ردت الدراسة امثلة على ذلك مثل التضخم أوالقائمة على سعر الفائدة هو نظام غير مستقر اساساً ، و

يا في عشرينات القرن الماضي ، والتضخم المعزو الزمة النفط في السبعينات من انالهائل في الم

ر كل من الزرقا القرن الماضي واالزمة المالية في شرق اسيا وغيرها من االمثلة ، وبالمقابل صو

 االستقرار االقتصادي الذي ينتجه نظام 1997 وعبد الغفور 2000 وشابرا 1986 ان وخ1983

  . والخسائر كنظام بديل لسعر الفائدة رباح المشاركة في األ

المرابحة واالجارة  (اإلسالمية التي تقدمها المصارف انوضحت الدراسة آلية تمويل االسك

 في النظام انالتطبيق العملي ، ثم قارنت بينها و بين عمليات تمويل االسكفي ) والمشاركة المتناقصة

المسكن ( الفرق االساسي بين النظامين يكمن في ملكية االصول ان إلىالتقليدي ، وتوصلت الدراسة 

 بالمشاركة مع العميل اما التمويل في النظام أوتملكه كلياً اإلسالمي بحيث يقوم المصرف ) الممول

  .  ي فهو عملية اقراض خالصة التقليد

 تحقيق اقصى قدر إلىية نجاح تطبيق نظام اسالمي مثالي في عالم يهدف اناستبعدت الدراسة امك

 اسبابا ان، سيما واإلسالمي البعد االخالقي الذي ينبعث من النظام إلىتباه نكما لفتت اال، من الربح  

 , Enron" من االزمات والمشاكل االقتصادية  وراء كثيرتقفاالحتيال االدارة واخالقية مثل سوء 

world com" على سبيل المثال  .  

                                                   
(1) www.globalwebpost.com / farooqm/study-res/ I – econ – fin/tilva – banking 

http://www.globalwebpost.com
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  ما یمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقةما یمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة

  -:هاأهمب انتختلف هذه الدارسة عن الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث من عدة جو

ـ              ان -1 لتمويـل  (ل هذه الدراسة تختص في بحث العوامل المؤثرة في التمويـل قـصير األج

 باستخدام األسـاليب اإلحـصائية      اإلسالميةلدى المصارف   ) المال العامل رأس  احتياجات  

من خـالل دراسـة     ، والعوامل المدروسة   األجل  لمعرفة طبيعة العالقة بين التمويل قصير       

   . اإلسالمية العربية وان في البلداإلسالميةعينة من المصارف 

 لتمويل رأس المال العامل اإلسالميةلعقود ركزت هذه الدراسة على مدى مالءمة ا -2

توفير المرونة الالزمة في اداة التمويل و خصوصا الشكل النقدي و وقدرتها على 

  ..بساطة اإلجراءات

 قدمت الدراسة اقتراحات متعددة للباحث بخصوص بدائل تمويل اسالمية جديدة تتمتع  -3

 . نال  حتى ا التي جرى تطبيقهااإلسالميةدوات بمزايا افضل من األ

المرابحة و السلم وبيع (قدمت الدراسة نماذج متعددة لتحديد الربح في البيوع المؤجلة  -4

بدال من نسبة المرابحة المستندة ، طالقا من الخلفية التجارية لهذه  العقود ان) التقسيط

فردت الدراسة و سبقت غيرها في هذا انو ربما ،  مؤشرات االسواق المالية إلى

 .المجال

بهـا  ان و جو  اإلسـالمية ب المالي واالقتصادي للعقود     ان الج على الدارسة   كزتر -5

ـ اناما االهتمام بالجو  ، ية التطبيقية   ملالع  بالقـدر الـذي تقتـضيه    انب الفقهية فك

  . الحاجة إليها 
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 و اإلسالميةلعقود التمويل ) المالية واالقتصادية(اهتمت الدراسة بالمزايا النسبية  -6

  . شطة المختلفة نللقطاعات واالاألجل مويالت قصيرة مدى صالحيتها لمنح ت

  

  ::نموذج الدراسة نموذج الدراسة   22--44

بينت الدراسات السابقة التي رجع إليها الباحث وجود عالقة بين متغيرات الحجم والربحية 

ت هذه الدراسة الكشف حاولوقد  ، أخرىتمويل بالمشاركة من جهة من جهة وبين صيغة ال

من المتغيرات التي تتصل مباشرة ببعض خصائص اطراف  أخرىعن العالقة بين مجموعة 

 ات الصادرة عن عينة المصارف المدروسةانية بالقدر الذي سمحت به البيانالعملية االئتم

  :على النحو التالي 

  :المتغير التابع

  " .اإلسالميةالممنوح من المصارف " تمويل قصير األجل "المال العاملرأس  تمويل 

  

  : ةالمتغيرات المستقل

  نوع العقد

  هيكل الودائع 

  المصرف  ربحية

  طبيعة نشاط المؤسسة المتمولة
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  نمـوذج الدراسـة

    

  

  

  

  

  

  

  متغيرات الدراسةمتغيرات الدراسة  33--44

  -:المال العامل  رأس  تمويل -:الً المتغير التابعأو

 لغايـات   ميةاإلسـال اً وهو التمويل الممنوح من قبل المصارف        حدا هذه الدراسة متغيراً تابعاً و     ناولتت

 انوتتفق األعراف الماليـة والمـصرفية علـى         ، األعمال  المال العامل لقطاع    رأس  تغطية حاجات   

تمويل "مصطلحي انفوعليه  ، األجل  التمويالت الموجهة لهذا الغرض عادة ما تكون تمويالت قصيرة          

اللـة حيثمـا وردا   لهما نفس التعريف والداألعمال لقطاع األجل والتمويل قصير " المال العامل رأس  

المال العامل لمؤسـسات    رأس  في الدراسة ويقصد بهما التمويل الذي تمنحه المصارف للتوظيف في           

  .  لذلك اإلشارةكما سبقت األعمال 

تمویل رأس المال 
 العامل

التمویل قصیر ( 
األجل الممنوح من 

)صرف اإلسالميالم  

 نوع العقد
 

ھیكل 
 الودائع

 طبیعة
نشاط 

 المؤسسة

ربحیة 
 المصرف 
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 ذلك  الجزء  مـن التمـويالت التـي     (المتغير التابع بالنسبة لهذه الدراسة هو انفومن هذا التعريف   

 إلـى يتـه النـسبية     أهمويقاس هذه المتغير كمياً ب    ، ) دة سنة     منحها  المصرف الذي يستحق خالل م      

  : اجمالي التمويل الممنوح من المصرف كما يلي

  التمويالت التي تستحق خالل سنة

  اجمالي التمويالت الممنوحة من المصرف

            

ـ  جميع التمويالت التي تستحق خالل مدة سـنة ك     انولهذه الغاية فقد افترضت الدراسة       ـ ان ة ت موجه

ـ  هذه التمويالت استعملت فـي اال      انوهي الجهة المستفيدة منها و      األعمال  بالكامل لمؤسسات    شطة ن

  .التشغيلية فقط 

  

   -: من المتغيرات المستقلة على النحو التاليان هناك مجموعت-:ياً المتغيرات المستقلة انث

   -: المتغيرات ذات الصلة بالمصرف وهيأهموتشمل  : لىوالمجموعة األ

  :ع وطبيعة العقد المستخدم  في التمويلنو -1

  المـستخدمة لمـنح      اإلسـالمية  الشريعة   أحكامويقصد بهذا المتغير مجموعة العقود المتفقة مع        

ويعبر عن هذا المتغير كميـاً بـالوزن        ) المشاركة وغيرها ، المضاربة  ، المرابحة  (التمويل مثل   

  -:يلي النسبي للتمويل الممنوح باستخدام العقد المعني كما 

   مجموعة العقود من نفس  الطبیعةأوحجم التمویل الممنوح بموجب العقد المعني 
  اجمالي التمویل الممنوح من المصرف
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لـدى مـصارف   األجـل  حيث جرى اختبار عالقة هذا المتغير و دوره في منح التمويل قصير            

  .العينة 

 

   حجم الودائع لدى المصرف -2

ية النـسبية    هم  لدى المصرف ويعبر عنه كمياً باأل       ان االئتم  و رويقصد به مزيج حسابات االستثما    

  لمجموع الودائع مقارنة مع اجمالي مصادر االموال لدى المصرف 

  مجموع الودائع

  مجموع موجودات المصرف

 دور حجم و هيكل الودائـع فـي حجـم           انية هذا المتغير بالنسبة للدراسة فتكمن في بي       أهماما  

 مـصادر  إلى متغير الوزن النسبي للودائع إلى ضافةنوح من المصرف فباإل  المماألجل  التمويل قصير   

و بـين   )   مجموع الودائع  إلىية النسبية  للودائع االجلة        هماأل(تم اختبار العالقة بين متغير    ، التمويل  

 المقصود بالودائع هنا ودائـع  انمع مالحظة ) كنسبة من اجمالي التمويل    (المال العامل     رأس  تمويل  

 الودائع المصرفية   و ا خرىمالء و ال يشمل هذا المتغير ودائع و حسابات المؤسسات المصرفية األ           الع

  .المتبادلة 

  : ربحية المصرف  – 3

 مجموع موجوداته و يعبر هذا المتغير عـن  إلىع ايرادات المصرف و يقاس هذا المتغير بنسبة  مجم   

و قد تم اختيـار هـذا المقيـاس ليـشمل            األجل قصير   اندافع الربحية لدى المصرف في منح االئتم      

 أوحـسابات اسـتثمار   ( مصدر االموال المستثمرة االيرادات الناشئة عن التمويل بصرف النظر عن     

  )حقوق ملكية
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   -:ها أهممولة وت المتغيرات المعبرة عن بعض خصائص المؤسسة المأهموتشمل ، ية انالمجموعة الث

   :  طبيعة نشاط المؤسسة

و تـم  ، ) سياحة وغيرها، نقل، صناعة، زراعة، تجارة(شاط الذي تمارسه المؤسسة ويقصد به الن  

 إلـى ية النسبية للتمويل الممنوح من المصرف للنشاط المعني همالتعبير عن هذا المتغير كمياً، باأل    

  -:اجمالي التمويل الممنوح من المصرف كما يلي

  حجم التمويل الممنوح للقطاع الزراعي 

  ل الممنوح من المصرف اجمالي التموي

   . خرىشطة والقطاعات االقتصادية األنوهكذا بالنسبة لباقي اال
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  الفصل الخامس

  منهــج الدراســة ونتائجها 

المال العامل  و  إدارة رأسلتحقيق اهداف هذه الدراسة تم التمهيد لها باطار نظري واسع شمل 

 ان  مع بياإلسالميةصل خاص بطرق التمويل و قد تم افراد ف، طرق تمويله في الفكر التقليدي 

و االثار المالية المترتبة على تطبيقها ، ية التمويلية واخصائص كل منها  و مزاياها وعيوبها من الز

 االثار االقتصادية ان  وبياإلسالميةو قد تم في هذا الفصل اقتراح نماذج لتسعير المنتجات ، ايضا  

تحقق بعض الخصائص المطلوبة ، ل اقتراح صيغ تمويلية جديدة كما تضمن الفص، المترتبة عليها 

  .المال العامل وال سيما الشكل النقدي للتمويل و بساطة االجراءات رأس في االداة الجيدة لتمويل 

 موضوع االطروحـة     تناولت عدد من الدراسات السابقة التي       إلى لما تقدم تم الرجوع      ضافة وباإل

 ابـرز  انب هذا الموضوع  وتم بي  ان بعض جو  أو) المال العامل رأس  ار في    لالستثم اإلسالميةالصيغ  (

 عدد وافـر مـن المراجـع       إلىكما رجع الباحث    . النتائج التي تم التوصل  اليها في  تلك الدراسات           

االدارة  المراجع العربية و االجنبية في حقـول         إلىو  ، العربية في حقل فقه المعامالت بشكل خاص        

وخصوصا في المباحث المخصـصة لالطـار       ، صاد و العمليات المصرفية و التمويل        و االقت  المالية

  . النظري من االطروحة 

الـصادرة عـن مـصارف      )  السنوية( فقد تم االعتماد على التقارير       اإلحصائيب  ان اما في الج  

تم اسـتخدام   حيث  2007و  2006 ات المالية للسنتين الماليتين انالعينة و قد اقتصر التحليل على البي      

 Statisticalات االحصائيـة وال سيمـا برنامــج انالبرامج المتخصصة في معالجة وتحليل البـي
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Package For Social Sciences (SPSS) في تقدير المؤشرات االحصائية  و قياس معامالت ،  

  . االرتباط بين متغيرات الدراسة و اكتشاف العالقات بينها واختبار فرضياتها 

ات المجمعة ، حيـث تـم       ان استخدمت الدراسة كذلك االحصاء الوصفي لعرض وتفسير البي         كما

استخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت بقصد اظهار متغيـرات الدراسـة  بـصورة مبـسطة و               

  . و للمساعدة على تفسير الظواهر المعبر عنها بالمتغيرات المدروسة ، واضحة  

في الحصول علـى    )  ترنتان(و مهما على شبكة المعلومات الدولية       اعتمد الباحث اعتمادا كبيرا     

)  تقريـرا  24حـوالي   (  عدد من الدراسات السابقة  و معطم التقارير السنوية للمصارف المدروسة            

  .بينما تم الحصول على التقارير الباقية بالطرق العادية 

  : مجتمــع الدراســةمجتمــع الدراســة    11--55

وال يـشمل هـذا العـدد    ( ،  مصرفا  260 يقدر عددها بحوالي    في العالم  التي    اإلسالميةالمصارف  

حيث قدرت  النشرة الصادرة عن المجلس العام للبنـوك          ، )  في المصارف التقليدية     اإلسالميةالنوافذ  

 مصرف  400 بحوالي   اإلسالمية عدد المصارف و المؤسسات المالية         اإلسالميةو المؤسسات المالية    

 شـركات   أوشركات اسـتثمار    ( باحث نسبة المؤسسات غير المصرفية        ويقدر ال .  و مؤسسة مالية    

  .من هذا العدد %  35بحوالي ) تامين وغيرها

   : اتانب جمع البيو واسلعينــة الدراســة  5-2

 الختيار عينة   اإلسالمية الباحث بالدليل الصادر عن المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية            اناستع

 العربيـة   ان في البلداإلسالمية مصرفا تمثل المصارف  43ر عينة مبدئية حجمها     البحث حيث تم اختيا   

   في مستويات الدخل و الناتج القومي بحيث يعكـس هـذا    تفاوت ت انو غير العربية و تمثل اقتصاد بلد      
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 مما يرغـب    أقلو لكن حجم العينة تقرر في النهاية  ب        ،   تباين التطبيق  لدى مصارف العينة        تفاوتال

  :فقد تم استبعاد جزء كبير من مجتمع وعينة الدراسة لالسباب التالية ،  ث الباح

، ية لقدم التقارير المنشورة على شبكة المعلومـات الدوليـة   اناستبعدت جميع المصارف االير 

   .2005 اكثر تلك التقارير حداثة يعود لسنة انحيث تبين 

 .صاح  و رداءته ية لتدني مستوى االفانتم استبعاد معظم المصارف السود

و اسـتبعدت   ) الفرنـسية ( تم استبعاد مصارف شمال وغرب افريقا كونها منشورة بلغة ثالثة           

 . لنفس السبب انيا و اذربيجانفي الب) القليلة( المصارف 

 تم استبعاد بعض المصارف االسيوية كونها منشورة بلغات محلية

معلومات الدوليـة لتـضاؤل فـرص       تم استبعاد المصارف التي ليس لها مواقع على شبكة ال         

  . أخرىاتها المالية بوسائل انالحصول على بي

 .الدراسة اصالها ليست من مجتمع ن في المصارف التقليدية الاإلسالميةتم استبعاد النوافذ 

  مصرفا  تبلغ موجوداتهـا حـوالي         29و قد استطاع الباحث بصعوبة اختيار عينة عشوائية حجمها            

 مليار دوالر وقد اشتملت العينة على ثالثة مـصارف  112 تحتفظ بودائع  حجمها  مليار دوالر و   157

  :من موجودات مصارف العينة وهي  % 55ضخمة  تمثل لوحدها  اكثر من 

   مليار دوالر34 السعودية                      –           بنك الراجحي 
   مليار دوالر 30   الكويت              -           بيت التمويل الكويتي 

    مليار دوالر22.8  دبي                   –اإلسالمي            بنك دبي 
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  : حسب الجدول التالي 
  )2(جدول رقم 

   المؤشرات المالیة لمصارف العینةأھم
 $ millions      

  Bank Name Country Total Assets Equity 
Total 

Deposits 
Net 

Profit 
1 Albraka Islamic Bank Bahrain 1045.0 189.1 798.7 4.1 
2 abc islamic                                                          Bahrain 1364.9 132.5 1131.5 51.1 
3 bahrain islamic bank  Bahrain 1748.0 496.6 1069.0 66.3 
4 shamil bank of bahrain Bahrain 2045.7 420.0 1238.8 80.6 
5 islami bank bangladesh Bangladesh 2770.6 171.4 2408.1 29.7 
6 export  import bank of bangladesh Bangladesh 745.7 58.5 601.5 13.5 
7 egyptian saudi finance bank Egypt 1595.0 92.4 1431.5 0.0 
8 pt bank syariah muamalat indonesia Indonesia 929.8 87.4 800.7 12.0 
9 jordan islamic bank Jordan 2252.2 188.3 1873.8 32.4 

10 islamic international arab bank Jordan 837.8 104.4 280.5 15.2 
11 kuwait finance house Kuwait 30275.3 4163.8 19432.2 1119.8 
12 bank islam malaysia berhad Malaysia 5534.4 304.1 5096.4 65.5 
13 bank muamalatmalaysia berhad Malaysia 3899.9 207.8 3531.1 21.0 
14 meezan bank Pakistan 1101.3 93.8 894.8 15.8 
15 faisal bank-pakistan Pakistan 2316.0 169.6 168.3 37.2 
16 qatar islamic bank qatar 5861.5 1271.7 3351.9 344.8 
17 al braka bank ltd south africa 240.9 28.8 206.2 2.6 
18 al tadamon islamic bank sudan 499.6 67.7 373.8 20.6 
19 bank albilad saudi araibia 4434.3 827.4 3382.2 19.3 
20 bank al-jazira saudi araibia 5747.8 1252.1 4170.7 214.6 
21 al rajihi bank saudi araibia 34354.0 6292.1 23915.8 1719.1 
22 al baraka turk participatiob turky 3178.3 459.8 2582.3 73.2 
23 kuveyt turk bank turky 3324.7 348.3 2558.1 57.7 
24 dubi islamic bank uae 22792.3 2902.9 17696.5 680.6 
25 abu dhabi islamic bank uae 9877.5 753.4 6483.9 155.7 
26 emirates islamic bank uae 4614.6 362.8 3785.8 64.9 
27 sharjah islamic bank uae 2962.3 606.0 1899.0 82.1 
28 islamic bank of yemen yemen 84.1 16.0 49.7 0.0 
29 tadhamon internationalislamic bank yemen 1168.0 83.3 920.8 10.9 
  Total Banks Sample   157601.3 22151.8 112133.7 5010.5 
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  :العقبات و الصعوبات التي واجهت الدراسة 
  

،  فقد واجه الباحث في مهمته  عقبات كثيرة ،         لم يكن اعداد هذه الدراسة  امرا سهال 

  : ابرزها  ما يلي  

و حداثة التجربة ، بسبب التخصص الدقيق في موضوع االطروحة ، ندرة المراجع  -1

  .شطة هذه البنوك بشكل كامل بعد ان  فلم تدرس اإلسالميةللمصارف بالنسبة 

 ارسلها انة البحث التي سبق للباحث انعدم استجابة المصارف المدروسة الستب -2

مما اضطر ،  بالفاكس وغير ذلك من الوسائل أولمصارف العينة  بواسطة البريد االلكتروني 

 تغيير اسلوب جمع إلى،  ة باالتصاالت الهاتفية تظار و المتابعنالباحث و بعد شهرين من اال

وقد نتج عن ذلك ،  القارير السنوية الصادرة عن المصارف  إلىو التحول ، المعلومات 

 : هما انامر

عبء مراجعة التقارير السنوية للحصول على المعلومة بدال من الحصول عليها بشكل مباشر    -ا

  بالعينة

ية انلسياسة االئتممثل ا.  يتم االفصاح عنها بالتقارير عادة  استبعاد المتغيرات التي ال -ب

ات انو الضم.  ي انو تصنيفها االئتم، وني للمؤسسات المتمولة  ان و الشكل القللمصرف،

  .المقدمة مقابل التمويل و غيرها 
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فال يوجد معيار ، اختالف مستوى االفصاح في التقارير الصادرة عن البنوك  المدروسة  -3

وقد ادت هذه . ناهيك عن الشكل الذي يفصح فيه عن المعلومات ،  د مستوى االفصاح يحد

وقد الحظ  الباحث  ، ان استبعاد بعض المصارف من عينة الدراسة في بعض االحيإلىالعقبة 

) انباكست، نغالدش ب، ماليزيا ، دونيسيا ان( التقارير الصادرة عن المصارف االسيوية ان

 يةان تقارير البنوك السودانكما الحظ الباحث ، من االفصاح وى جيد تتصف بشكل عام بمست

فتقارير هذه المصارف بشكل عام تحتوى على ، المصرية تتصف بمستوى افصاح رديء و

  .ات اجمالية ال تسمن و ال تغني من جوع انبي
  

  اتاناساليب تحليل البي 5-3
  

التي (  السنوية للمصارف المدروسة قام الباحث بتحويل النسخ االلكترونية من التقارير   

 نسخ مطبوعة تسهيال للرجوع إلى)  سبق الحصول عليها بواسطة شبكة المعلومات الدولية 

ل الكترونية حيث تم استخدام وا جدإلى) الخام ( لية وات األانثم قام بعد ذلك بتفريغ البي، اليها 

و تحويل القيم ) تبويبا و تصنيفا ( لية أوات معالجة انلمعالجة البي Excel Sheet برمجية 

حسب تعريف القياس الكمي لكل متغير كما سبقت (  نسب مئوية إلىالمطلقة للمتغيرات 

  :وذلك لالسباب التالية )   اليه  في الفصل السابقاإلشارة

تسهيل التعامل مع قيم المتغيرات على شكل نسب بارقام بسيطة بدال من التعامل معها 

   .  و بعدد كبير من المنازلباالرقام المطلقة

ات بعملة انو توفيرا  لجهد توحيد البي) عملة مختلفة16( في قيمة العمالت تفاوتعزل ال

   . وتالفيا الحتمال االخطاء المصاحبة لذلكواحدة
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    . توحيد عملتهاإلىية المقارنة بين البنوك بسهولة دون الحاجة انتوفير امك

ات االحصائية مثل برمجية انتخصصة  في معالجة البيكما استخدم الباحث البرمجيات الم

SPSS الستخراج مؤشرات االحصاء الوصفي مثل مقاييس النزعة المركزية و مقاييس 

اساليب اختبار حدار الخطي البسيط والمتعدد ونالونماذج ا. التشتت ومعامالت االرتباط 

 أهمو فيما يلي   ، يضاواختبار فرضيات الدراسة ا، ار المفترضة حدنمالءمة نماذج اال

  المؤشرات و النتائج االحصائية للعينة المدروسة 

 :  مؤشرات االحصاء الوصفي 5-4
       

  : هذه الفقرة مؤشرات االحصاء الوصفي لكل متغير من متغيرات الدراسة كما يلي ناولتت

  :المال العاملرأس تمويل : المتغير التابع :  ال  أو

ه ذلك الجزء من التمويالت انالمال العامل   برأس  عرفت تمويل ان       سبق لهذه الدراسة 

 الذي يستحق السداد خالل مدة اقصاها سنة وقد بينت الدراسة اإلسالميةالممنوحة من المصارف 

األجل فقد بلغ متوسط التوظيف قصير ، األجل  لمنح  التمويالت قصيرة اإلسالميةميل المصارف 

من اجمالي التمويل %)  57( حوالي) فا انل حسب تعريفه المذكور المال العامرأس الموجه ل( 

لدى البنك % 91 اعلى نسبة وصلت حوالي انالممنوح من مصارف العينة  و قد بينت الدراسة 

، األجل  المصرف المذكور يركز عملياته على التمويل قصير  انليمني حيث لوحظ ا اإلسالمي

  ،  ماليزيا -ى بنك المعامالت  لد % 18بينما بلغت ادنى نسبة حوالي 

 بسياسة التحوط التي اإلسالميةلدى المصارف األجل   يمكن تفسير ارتفاع نسب التوظيف قصير 

مارستها تلك المصارف منذ بداية التجربة نتيجة عدم و ضوح العالقة مع المصارف المركزية فيما 
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ل غياب السوق النقدية و المالية و تعززت هذه السياسة بفع، ) المقرض االخير( يتعلق بمسالة 

  . ل للسيولة قبل المقرض االخير و باعتبارها البديل األاإلسالمية

    : المتغيرات المستقلة: يا  انث

  :  وتشمل مجموعتين من المتغيرات  هما 

  :المتغيرات المتعلقة بالمصرف  -1

قود البيع  منظومة من عاإلسالميةتستخدم المصارف :   طبيعة العقود المستخدمة -أ

 و عقود التاجير مع تباين في كثافة االستخدام  كما يبين رباح وعقود المشاركة في األ

  :ي التاليانالرسم البي

توزیع التمویل حسب العقد

مرابحات دولیة 

مرابحة وبیع اجل  

مشاركة   

مضاربة    

استصناع   

سلم

تاجیر تمویلي 

اخرى
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من  عمليات  %  58 تشكل حوالي    األجل  عمليات تمويل المرابحة و البيع انيالحظ 
لدى المصرف  %  96   إلى النسبة لتصل التمويل لدى مصارف العينة و ترتفع هذه

لدى بنك الجزيرة  السعودي خالفا   %   4.8 اليمني  بينما   بلغت ادنى نسبة  اإلسالمي
   .خرىللمصارف السعودية  األ

   جرى منح ما نسبتهية من حيث كثافة االستخدام حيث انجاءت عقود التاجير في المرتبة الث

مع مالحظة ،  ارف المدروسة باستخدام عقود التاجير من التمويالت لدى المص%   12.5

 هناك توسع في استخدام عقود التاجير  في السنوات االخيرة  بسبب مرونتها و قابليتها ان

االمر الذي منحها خاصية  وميزة االداة  ،  خرىلتعديل العائد المتعاقد عليه من فترة أل

  ،األجل المقبولة للتمويل طويل 

و ، م فيعتبر نادر االستخدام رغم تمتعه بمزايا  ال تتوفر في غيره من العقود اما تمويل السل

المال العامل  موضوع هذه رأس ها ميزة التمويل النقدي الذي تشتد الحاجة اليه في تمويل أهم

  .الدراسة 

 % 10ت مجتمعة  بنسبة تقل عن  ساهمف) المشاركة  و المضاربة( اما عقود المشاركات  

  . ت من التمويال

ال تزال غير ، يتها أهم رغم تعددها و خرى المزايا النسبية لعقود التمويل األانوالخالصة  

 عن تحيزها للمرابحة  رغم عجز المرابحة فنيا اإلسالميةقادرة  على  زحزحة المصارف 

  .عن تلبية جميع احتياجات المتعاملين  ممولين و متمولين 
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 %    6.3سط العائد االجمالي  على الموجودات حوالي   بلغ متو:   متغير ربحية المصرف -ب 

، ا  ـدونيسيان –الت ـدى بنك المعامـوقد بلغت اعلى نسبة عائد على الموجودات ل

االسالمي ي ـة لدى البنك العربـى  نسبـت ادنـبينما بلغ % )  11.6( ي ــحوال

   .%)2.6(   االردن -لدولي ا

   وزن تقيس هذه النسبة:    مجموع الموجودات  إلى  متغير وزن  الودائع  النسبي -ج 

بلغ متوسط هذه النسبة لدى ،   مصادر االموال لدى المصرف إلىالنسبي  الودائع

   (Bank Islam Malaysia )و بلغت اعلى نسبة لدى % 75مصارف العينة حوالي  

 –ي لدولاالسالمي الدى البنك العربي % 34بينما بلغت ادنى نسبة  % 95حوالي 

فقد بلغت  ) البنك العربي( العتماد هذا المصرف  على ودائع المؤسسة االم . االردن 

 مليون دينار فيما بلغت 120 حوالي 2007الودائع المصرفية لدى هذا البنك في عام 

 جميع هذه الودائع عبارة انمع مالحظة .  مليون دينار فقط 78ودائع العمالء حوالي 

  عن حسابات جارية 

  

 : تغيرات  المتعلقة  بالمؤسسة المتمولة  و تضم الم -2

  

  :   طبيعة نشاط المؤسسة -ا 

،  قطاع الخدمات حظي باعلى نسبة توظيف من قبل المصارف المدروسة انبينت الدراسة  

اما قطاع ،  % 14تقريبا  وقطاع الصناعة بنسبة  % 19بينما حظي قطاع التجارة بنسبة  
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و يمكن تفسير ،  )  بالمئة حدا من وأقل( جدا من التوظيفات  الزراعة فقد حظي بقدر ضئيل 

بارتفاع  مستوى مخاطر هذا النشاط  بشكل ، تدني نسبة التمويل الموجه للنشاط الزراعي  

    .خرىشطة األناذا ما  قيس بمخاطر اال، عام 

  

  : قتصادي ي التالي  توزيع تمويالت المصارف المدروسة حسب النشاط االان  يبين الرسم البي

    
توزیع التمویالت حسب النشاط

قطاع الزراعة
قطاع الصناعة
قطاع التجارة
قطاع البناء
قطاع الخدمات
انشطة اخرى
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    اختبار الفرضيات 5-5
  

  :لغايات اختبار فرضيات الدراسة تم ترميز متغيرات الدراسة عل النحو التالي 
  
 Yالمال العامل                     رأس   حجم التمويل الممنوح لغايات -1

 X1  حجم التمويل الممنوح باستخدام عقود البيع                         -2

 X2  حجم التمويل الممنوح باستخدام عقود المشاركة                     -3

                        X3 حجم التمويل الممنوح باستخدام عقود التاجير                        -4

 X4 حجم التمويل الممنوح للنشاط التجاري و الصناعي                   -5

 X5نشاط البناء                                    حجم التمويل الممنوح ل-6

 X6 حجم التمويل الممنوح لنشاط الخدمات                                -7

                                  X7                              خرىشطة األن حجم التمويل الممنوح لال-8

 X8                                  حجم الودائع لدى المصرف         -9

 X9 ربحية المصرف                                                   -10
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  -:هذا و قد تضمنت الدراسة الفرضيات التالية 
  : لى و الفرضية األ– 1

Ho          اإلسالميةالمال العامل  الممنوح من المصارف       رأس     ال يوجد عالقة بين حجم تمويل  

المرابحة و البيـع  ( رف باستخدام عقود البيع  ا  بين  حجم التمويل الممنوح من تلك المص      و

  ) و السلم و االستصناع األجل 

H1         و    اإلسالميةالمال العامل  الممنوح من المصارف       رأس     يوجد عالقة بين حجم تمويل  

لمرابحـة و البيـع     ا( رف باستخدام عقود البيع       ابين  حجم التمويل الممنوح من تلك المص       

  )و السلم و االستصناع األجل 

  :ية ان  الفرضية الث- 2

Ho            اإلسالميةالمال العامل الممنوح من المصارف      رأس       ال يوجد عالقة بين حجم تمويل 

المشاركة الدائمـة  (رف باستخدام عقود المشاركة   او بين حجم التمويل الممنوح من تلك المص       

  .)و المتناقصة و المضاربة

H1           اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المـصارف       رأس     يوجد عالقة بين حجم تمويل 

( رف باسـتخدام عقـود المـشاركة          الغايات و بين  حجم التمويل الممنوح من تلك المـص          

  )المشاركة الدائمة و المتناقصة و المضاربة

  : الفرضية الثالثة -3

Ho         و   اإلسالميةل العامل الممنوح من المصارف      المارأس    ال يوجد عالقة بين حجم تمويل  

  بين  حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف باستخدام عقود التاجير في التمويل        
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H1        و   اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المـصارف       رأس    يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  تاجير في التمويل        بين  حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف باستخدام عقود ال

  : الفرضية الرابعة -4

Ho            اإلسالميةالمال العامل الممنوح من المصارف      رأس       ال يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  و بين حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف للنشاط التجاري و الصناعي

H1        و اإلسـالمية ارف المال العامل الممنوح من المـص رأس    يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  بين حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف للنشاط التجاري و الصناعي

  : الفرضية الخامسة -5

Ho            اإلسالميةالمال العامل الممنوح من المصارف      رأس       ال يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  و بين حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف لنشاط البناء

H1     و اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المـصارف  رأس  حجم تمويل      يوجد عالقة بين 

  بين حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف لنشاط البناء

  

  :  الفرضية السادسة -6

Ho            اإلسالمية العامل الممنوح من المصارف      لالمارأس       ال يوجد عالقة بين حجم تمويل 

   لنشاط الخدماتو بين حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف

H1        و اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المـصارف  رأس    يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  بين حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف لنشاط الخدمات
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  : الفرضية السابعة - 7

Ho           اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المصارف  رأس      ال يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  خرىشطة األنحجم التمويل الممنوح من تلك المصارف لالو بين 

H1        و اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المـصارف  رأس    يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  خرىشطة األنبين حجم التمويل الممنوح من تلك المصارف لال

  :  الفرضية الثامنة – 10

Ho           اإلسـالمية ل الممنوح من المصارف المال العام رأس      ال يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  و بين حجم الودائع لدى تلك المصارف 

H1        و اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المـصارف  رأس    يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  بين حجم الودائع لدى تلك المصارف 

  : الفرضية التاسعة -11

Ho           اإلسـالمية وح من المصارف المال العامل الممن رأس      ال يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  و بين العائد على الموجودات لدى تلك المصارف 

H1        و اإلسـالمية المال العامل الممنوح من المـصارف  رأس    يوجد عالقة بين حجم تمويل 

  بين العائد على الموجودات لدى تلك المصارف 

  
حدار خطي اند عالقة  اثبات وجوأو وقد تم اجراء التحاليل االحصائية الالزمة و اختبار نفي 

المال العامل كنسبة من اجمالي رأس حجم تمويل (  متعدد بين المتغير التابع  أوبسيط 
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 ضمن أوة منفردة و بين المتغيرات المستقلة  كما هي  معرفة في هذه الدراس) التمويل 

  .سةانمجموعات متج

  
 المتغيرات المستقلة عالقة  العالقة بين المتغير التابع وان إلىحدار البسيط نخلص تحليل اال

مما يعني قبول  )  0.43   و0.01 بين تراوحتمعامالت االرتباط  (  معدومة  أوضعيفة 

المال العامل المقدم من رأس فرضيات النفي القائلة بعدم وجود عالقة  بين حجم تمويل 

 هذا الوضع و ينطبق.و بين المتغيرات المستقلة المحددة في الدراسة  ،  اإلسالميةالمصارف 

المال العامل من جهة وبين رأس  حجم تمويل نحدار الخطي المتعدد بينايضا على تحليل اال

باستثناء وجود عالقة  ) أخرىشطة الممولة من جهة نمجموعة عقود التمويل و مجموعة اال

 و ، المال العامل و متغيري التمويل بعقود المشاركة رأس سلبية متوسطة بين حجم تمويل 

اما سبب كون العالقة سلبية  ) 0.67معامل االرتباط حوالي (ويل الممنوح لنشاط البناء التم

و األجل  كال من تمويل المشاركة  و  تمويل نشاط البناء تتصف بطول انفيمكن تفسيره ب

تجمد جزءا االموال المتاحة لفترة طويلة بشكل ينعكس سلبا على الحصة الممكنة للتمويل 

  .األجل قصير 

  

ربما ،  تؤثر في هذا النوع من التمويل ان يمكن أخرى هناك متغيرات ان وخالصة القول    

 تجرى اندراسة يمكن ي وينصح أل،  تكون السياسات التمويلية في المصارف من ابرزها 

لجمع ،  باتباع اسلوب المقابالت الشخصية مع الخبراء التنفيذيين ، لهذا الغرض في المستقبل 

 إلىجنبا ، وال سيما المعلومات غير المفصح عنها في التقارير السنوية ، يا ناالمعلومات ميد
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للباحث يضمن  ذلك نال، رغم ما في ذلك من كلفة و مشقة  ،  خرىمع االساليب األ جنب

 يمكن الباحث من  الحصول و،  قدر مناسب من االجابات الالزمة للتحليل الحصول على

اال بتوحيد  ، أخرىال يمكن الحصول عليها بطريقة  ،على معلومات و  ايضاحات اضافية 

    .اإلسالميةات لدى المصارف ان البي و تصنيفاسلوب وشكل تبويب
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  ادس ــل الســالفص
  اتـج و التوصيـالنتائ

  
المال العامل ، وقد توصلت رأس  لتمويل اإلسالميةدوات  هذه األطروحة موضوع األتناولت

   -:ية  النتائج والتوصيات التالإلى

   النتائج 6-1

ه ال يتضمن ما انالمال العامل ، كما رأس فهوماً خاصاً لاالسالمي مال يتضمن الفكر المالي 

المال العامل رأس  انيتعارض مع المفهوم المتعارف عليه في الفكر التقليدي على اعتبار 

  . يعبر عن مفهوم فني مالي اقتصادي بحت 

المال رأس المتبعة لتمويل دوات تقليدي في الطرق واألعن الفكر ال اإلسالمييختلف الفكر 

أدوات الدين وقليل من أدوات فبينما يعتمد الفكر التقليدي على . شطة التشغيلية نالعامل واال

الملكية المشاركة الدائمة أدوات  على اإلسالميةتعتمد الصيغ ) المشاركة المستمرة(الملكية 

 ) . ذمم البيوع(الدين أدوات  إلى ضافةإوالمضاربة ، ) المؤقتة(والمتناقصة 

 كونها تتم على شكل اإلسالميةالمال العامل عن الطرق رأس  الطرق التقليدية لتمويل تختلف

 التي تتضمن اشكاالً اإلسالمية  التمويلخالفاً لطرق" طرقا مرنة"نقد سائل وتعتبر بالتالي 

 تستخدم بكثافة كبيرة اإلسالمية  المصارفاننقدية واشكاالً سلعية ، وقد اظهرت الدراسة 

بينما تحظى اشكال التمويل النقدي " بيع المرابحة وبيع التقسيط"اشكال التمويل السلعي 

 . ية في التطبيق العملي همبقدر ضئيل من األ" المشاركات والمضاربة"
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 تطبيق هذه انمن اشكال التمويل النقدي هناك صيغة بيع السلم ، وقد اظهرت الدراسة 

يغة يعتبر نادراً على الرغم من المزايا المتعددة التي تتمتع بها ، ويمكن تبرير ذلك مبدئياً الص

بارتفاع المخاطر المصاحبة لتطبيق هذه الصيغة وصعوبة تطبيقها لتعدد اطرافها ، وينطبق 

 ، وال تمقاواللالذي طبق على نطاق ضيق جداً في ا،  هذا االمر على بيع االستصناع ايضاً 

 تتخصص في تهيئة البيئة المناسبة أخرى دراسات اضافية إلى بحاجة ان العقدان هذيزال

 مباشرة انهما موجهانها أهما المتعددة ، التي من همالتفعيل استخدامها لالستفادة من مزاي

 .للشركات المنتجة شطة التشغيلية  نلال

 

ما يتم ان اإلسالميةرف في المصا) التمويلأدوات ( تسعير المنتجات انبينت الدراسة كذلك 

 ذلك ال يواجه انمن استرشاداً بمؤشرات التسعير في االسواق المالية التقليدية ، وعلى الرغم 

ه وآثاره ال بطريقة أحكامه وان العبرة في العقد هي في اركانمشكلة شرعية ، من منطلق أي 

 انية ، ملخصها  الباحث يتحفظ على هذا الشكل من التسعير السباب فنانالتسعير ، اال 

وليست الوساطة المالية " الوساطة التجارية االستثمارية" هو اإلسالميةجوهر عمل المصارف 

 تسعر منتجاتها ان اإلسالميةفال يجوز فنياً للمصارف ،  التي هي جوهر المصارف التقليدية 

ع والخدمات استرشاداً باسعار االسواق المالية بينما تمارس عملها في الواقع في اسواق السل

  -:، و يميز الباحث هنا بين حالتين من النظم المصرفية " التي تشكل االقتصاد الحقيقي"

، يمكن لهذه المصارف )  مثالًان وايرانحالة السود(نظام مصرفي اسالمي كامل . 1

 تسعير منتجاتها وفقاً لمؤشرات االقتصاد الحقيقي ، شريطة توفر إلىالتحول مجتمعة 

شطة نات واحصاءات عن المؤشرات التفصيلية لالانقاعدة بي(ية الالزمة البنية التحت
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بحيث يمكن استخدام صيغ ،  مع المصرف المركزي على ذلك هماوبالتف) االقتصادية

 إلى تستند أخرىطرق أي  أوالتسعير المقترحة من الباحث في هذه االطروحة 

  .  االقتصاد الحقيقي  الكلية فيمؤشراتال

م المصرفي الجزئي ، حيث يضم النظام المصرفي مصارف اسالمية حالة النظا. 2

 لتسعير منتجاتها وفقاً اإلسالمية دعوة المصارف ان تقليدية ، يرى الباحث أخرىو

لمؤشرات االقتصاد الحقيقي بينما تستمر المصارف التقليدية في تسعير منتجاتها 

لنفس المنتج " في السوق  وجود سعرينإلىبمؤشرات االسواق المالية ، سيؤدي حتماً 

 خروج إلىاً كبيراً ، يؤدي في النتيجة النهائية تفاوت انتفاوتي"  المنتج البديلأو

 هذه النتيجة ليست هي النتيجة ان من السوق ، ومن المؤكد اإلسالميةالمصارف 

 اإلسالمية من واجب المصارف ان الباحث يرى ان المرغوية ، بل أوالمطلوبة 

ودها وحمايته ، مع تغيير استراتيجيتها بالتركيز على االستثمار المحافظة على وج

التي " التجارية"المباشر الذي يحقق لها العوائد المتوقعة في السوق بدالً من الوساطة 

  . تحقق لها عائداً يقارب عوائد المصارف التقليدية 

لمرابحة لآلمر ا"األجل  تركز في عملياتها على عقود البيع اإلسالميةال تزال المصارف 

، وعلى الرغم من تزايد استعمال عقد التأجير وال سيما التأجير "  بالشراء ، والبيع بالتقسيط

 ، اإلسالمية على عمليات المصارف يطغى اسلوب تمويل المرابحة ال يزال انالتمويلي ، اال 

لمخاطر ية تقليل اان الوضوح وبساطة التطبيق وامكان على أخرىويجدر التأكيد هنا مرة 

ية النسبية في التطبيق رغم افتقاره لمزايا نسبية مهمة همجعلت عقد المرابحة يحظى بهذه األ
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وعدم وجود الثقافة ) يليهالية تقانرغم امك( ارتفاع المخاطر انابرزها التمويل النقدي ، و

يق  ذيل القائمة في التطبإلىوالوضوح في التطبيق ، دفعت جميعها عقدي السلم واالستصناع 

  . على الرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها 

وعلى الرغم من الثقل النسبي لعقد المرابحة خصوصاً وعقود البيع ي اإلحصائب انفي الج

 الدراسة لم تبين وجود عالقة بين الثقل النسبي لهذا العقد في االستخدام انبشكل عام اال 

  . المال العامل في المصارف المدروسةرأس وتمويل 

المال العامل الممنوح من المصارف رأس لم تظهر الدراسة وجود عالقة بين تمويل 

نوع العقد المستخدم في التمويل :  وبين مجموعة المتغيرات المدروسة وهي اإلسالمية

 هناك عوامل انمما يعني " وطبيعة نشاط المؤسسة المتمولة ، وربحية البنك ، وحجم ودائعه 

 . ي حجم هذا النوع من التمويل المصرفي  تؤثر فان يمكن أخرى

 
  

   التوصيات 6-2

التمويل غير المفعلة بالشكل والمستوى أدوات  بتطبيق صيغ واإلسالميةقيام المصارف 

 أو المصارف فيها ساهم الشركات التي تأوالمطلوب ، تطبيقاً جزئياً مع شركاتها التابعة 

وين تجربة عملية تمهيداً لتعميمها على بقية لتك،  لى أوتربطها معها عالقات مميزة كمرحلة 

 .العمالء في مرحلة الحقة 

الصيغ  أو العقود تجاه تطبيق والحذر الزائد خلي عن الترددتلل اإلسالمية  دعوة المصارف

 مخاطرة أقلها ان هذه الخطوة عدا عن كونها مهمة و ضرورية فان مع التذكير بالمهملة،

  ).لـى و للمـرة األاإلسالميةرفية مارسة المصم(ومجازفة من التجربة الكبرى 
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 و الجهات التشريعية لمراجعة وتعديل اإلسالمية المصارف و المؤسسات المالية عاونت

 تجعل تطبيقها أو تعيقها ، أو اإلسالميةالتشريعات الزالة العقبات التي تعترض تطبق العقود 

 . أكثر كلفة 

رأس ت الالزمة للسماح بتأسيس شركات بنوعين من قيام الجهات التشريعية بإصدار التشريعا

مال متغير يحكمه فقه المضاربة ، رأس يحكمه فقه المشاركة  ، و " مال ثابترأس  " ،المال

المال المتغير بعمليات سوق مفتوحة تبعاً لحاجة رأس والسماح للشركة ببيع وشراء اسهم 

 . الشركة التمويلية 

الحصاءات الرسمية باصدار نشرات دورية عن هوامش قيام المصارف المركزية ومكاتب ا

 المخزون تمهيداً لتنظيم سوق المبيعات اآلجلة واخضاعه للرقابة ، انالربح ومعدالت دور

العتماد مؤشرات هذا السوق لتسعير المنتجات التمويلية في المصارف ومؤسسات التمويل 

 .   في وقت الحق اإلسالمية

 بتبني شكل نمطي موحد لالفصاح اإلسالميةعة للمؤسسات المالية قيام هيئة المحاسبة والمراج

و تبويب وتصنيف المعلومات بشكل يسهل على الباحثين والدارسين الحصول على 

 . المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر 

اليجاد اسواق مالية ) تشريعية وادارية(ضرورة االسراع في اتخاذ االجراءات الالزمة 

مثل ،  نجاحها ان من مستلزمات طرح منتجات مصرفية اسالمية لضماسالمية باعتبارها

 وجود مثل هذه السوق انمع التأكيد على ) المال المتغيررأس (الصكوك ، واسهم المضاربة 
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 لمرحلة جديدة اإلسالميةطالق المصرفية ان مقومات نجاح المنتجات الجديدة ، وأهم ناليعد ا

 . من التطور

سؤولة بوضع ضوابط ادارية ومالية وشرعية واخالقية لعمليات ضرورة قيام الجهات الم

القائمة على الملكية ، بحيث ال تبتعد قيمة دوات  والصكوك وغيرها من األاألسهم تداول

سوق ( عدم حدوث خلل بين السوقين انالورقة كاصل مالي  عن قيمتها كاصل حقيقي ، لضم

 غياب الضوابط الشرعية انمالحظة مع ، ) االصول المالية و سوق االصول الحقيقية 

 االزمة إلىاث مثل هذا الخلل الذي ادى حدإ في تتسبب، واالخالقية على وجه الخصوص 

 .  نالالمالية الشديدة التي يعيشها العالم ا
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 متغیرات الدراسة
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

  
. م . رأس 

 عامل
عقود 
 البیع

عقود 
 المشاركة

عقود تاجیر 
  أخرىو

الصناعة و 
 الخدمات البناء التجارة

شطة نالا
 خرىاأل

 \الودائع 
 الموجودات\االیرادات الموجودات

1 0.685 0.861 0.022 0.109 0.295 0.126 0.485 0.094 0.764 0.056 
2 0.737 0.829   0.171 0.238 0.365 0.335 0.062 0.829 0.052 
3 0.603 0.784 0.097 0.030 0.068 0.130 0.395 0.406 0.612 0.056 
4 0.513 0.802 0.174 0.024 0.239 0.110 0.552 0.099 0.606 0.061 
5 0.380 0.639   0.350 0.650 0.600 0.050 0.260 0.860 0.043 
6 0.460 0.348   0.652 0.681 0.048 0.026 0.246 0.807 0.055 
7 0.752 0.916 0.084 0.000 0.483 0.000 0.183 0.334 0.898 0.066 
8 0.204 0.498 0.444 0.013 0.124 0.109 0.575 0.191 0.861 0.125 
9 0.531 0.922 0.021 0.061 0.475 0.196 0.215 0.115 0.832 0.047 

10 0.861 0.821 0.001 0.177 0.328 0.227 0.079 0.366 0.335 0.031 
11 0.657 0.716   0.284 0.352 0.099 0.364 0.185 0.609 0.094 
12 0.284 0.960 0.002 0.038 0.142 0.474 0.224 0.160 0.921 0.054 
13 0.137 0.637   0.363 0.192 0.466 0.272 0.071 0.905 0.041 
14 0.636 0.517 0.295 0.334 0.564 0.030 0.081 0.324 0.812 0.068 
15 0.648 0.550   0.450 0.415 0.032 0.088 0.465 0.722 0.082 
16 0.647 0.763 0.067 0.160 0.405 0.296 0.078 0.221 0.572 0.074 
17 0.395 0.327 0.405 0.112 0.327 0.000 0.632 0.041 0.856 0.076 
18 0.530 0.333 0.631 0.001 0.066 0.009 0.235 0.690 0.748 0.088 
19 0.680 0.914 0.038 0.020 0.209 0.032 0.569 0.190 0.763 0.043 
20 0.797 0.086   0.914 0.426 0.048 0.140 0.386 0.726 0.042 
21 0.312 0.777   0.223 0.210 0.046 0.205 0.540 0.718 0.069 
22 0.739 0.794   0.206 0.543 0.169 0.114 0.174 0.812 0.105 
23 0.560 0.850   0.150 0.316 0.203 0.401 0.080 0.769 0.092 
24 0.593 0.690 0.141 0.167 0.499 0.285 0.127 0.089 0.766 0.072 
25 0.526 0.644 0.052 0.304 0.030 0.110 0.350 0.510 0.656 0.065 
26 0.470 0.481   0.519 0.263 0.070 0.041 0.255 0.820 0.057 
27 0.289 0.393   0.607 0.086 0.121 0.301 0.491 0.641 0.064 
28 0.886 0.977 0.025   0.606 0.000   0.394 0.591 0.047 
29 0.552 0.748 0.220   0.546 0.078 0.065 0.312 0.788 0.061 

1 0.776 0.890 0.030 0.088 0.243 0.059 0.533 0.164 0.745 0.046 
2 0.689 0.817   0.183 0.134 0.045 0.548 0.273 0.866 0.042 
3 0.639 0.830 0.088 0.170 0.077 0.132 0.591 0.200 0.697 0.050 
4 0.425 0.841 0.123 0.036 0.225 0.107 0.668   0.561 0.057 
5 0.670 0.635 0.001 0.364 0.720 0.070 0.030 0.180 0.875 0.040 
6 0.487 0.395   0.605 0.686 0.046 0.021 0.246 0.838 0.048 
7 0.752 0.932 0.068   0.483 0.000 0.183 0.334 0.888 0.063 
8 0.170 0.521 0.484 0.039 0.149 0.055 0.595 0.201 0.852 0.106 
9 0.533 0.943 0.017 0.036 0.257 0.377 0.212 0.154 0.833 0.042 

10 0.699 0.859 0.001 0.139 0.249 0.203 0.085 0.463 0.345 0.022 
11 0.672 0.717   0.283 0.441 0.105 0.285 0.169 0.591 0.092 
12 0.215 0.963 0.002 0.035 0.163 0.437 0.263 0.136 0.982 0.054 
13 0.223 0.663   0.337 0.192 0.486 0.209 0.112 0.913 0.038 
14 0.649 0.458   0.397 0.569 0.031 0.082 0.318 0.742 0.058 
15 0.608 0.596   0.404 0.459 0.023 0.093 0.425 0.644 0.084 



 165 

16 0.589 0.791 0.077 0.141 0.402 0.346 0.058 0.194 0.590 0.073 
17 0.585 0.301 0.561 0.294 0.301   0.460 0.239 0.853 0.061 
18 0.510 0.481 0.554   0.065 0.009 0.235 0.691 0.777 0.093 
19 0.819 0.945 0.066 0.017 0.177 0.019 0.702 0.102 0.697 0.033 
20 0.762 0.009   0.991 0.505 0.033 0.139 0.324 0.695 0.048 
21 0.467 0.846   0.154 0.155 0.028 0.234 0.584 0.698 0.073 
22 0.739 0.810   0.190 0.533 0.147 0.119 0.201 0.864 0.112 
23 0.570 0.909   0.091 0.248 0.148 0.436 0.168 0.805 0.091 
24 0.712 0.746 0.119 0.137 0.578 0.212 0.143 0.067 0.730 0.071 
25 0.588 0.720 0.027 0.253 0.040 0.050 0.350 0.560 0.813 0.065 
26 0.382 0.541   0.459 0.227 0.198 0.399 0.176 0.864 0.053 
27 0.299 0.343   0.657 0.056 0.070 0.344 0.530 0.578 0.058 
28 0.939 0.933 0.065   0.535     0.465 0.653 0.035 
29 0.783 0.732 0.295 0.003 0.408 0.076 0.121 0.395 0.801 0.056 

           
Avg 0.569 0.685 0.156 0.244 0.329 0.143 0.274 0.278 0.748 0.063 
Max 0.939 0.977 0.631 0.991 0.720 0.600 0.702 0.691 0.982 0.125 
Min 0.137 0.009 0.001 0.000 0.030 0.000 0.021 0.041 0.335 0.022 
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2007المال العامل  لعام رأس اجمالي التمویل و تمویل ) : 1(دول رقم ج  
    المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency عامل. م. ر. تمویل  اجمالي التمویل 
1 albraka islamic bank 457.2 667.6 دوالر 
2 abc islamic 660.2 895.3 دوالر 
3 bahrain islamic bank  269.8 447.3 دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 536.3 1045.8 دوالر 
5 islami bank bangladesh taka 144920 55069 
6 export  import bank of bangladesh taka 40195 18477 
7 egyptian saudi finance bank 3287.2 4371.4 جنیھ مصري 
8 pt bank syariah muamalat indonesia 1352581 6627621 ونیسیةدانروبیة 
9 jordan islamic bank 431.5 813.1 دینار اردني 

10 islamic international arab bank 283.2 328.8 دینار اردني 
11 kuwait finance house 4031.4 6137.4 دینار كویتي 
12 bank islam malaysia berhad 2795.4 9838 روبیة مالیزیة 
13 bank muamalat malaysia berhad 738 5373.3 روبیة مالیزیة 
14 meezan bank 22432 35249 یةانروبیة باكست 
15 faisal bank-pakistan 56578 87346 یةانروبیة باكست 
16 qatar islamic bank 10540.2 16292.4 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 587.3 1487.7 روبیة افریقیة 
18 al tadamon islamic bank 618 يانجنیھ سود   
19 bank albilad 9243.8 13599 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 8128.1 10200 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 33633 107679 ریال سعودي 
22 al baraka turk participation 2108.4 2854.8 لیرة تركیة 
23 kuveyt turk bank 2747 لیرة تركیة   
24 dubi islamic bank 38618.7 65167.5 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 17386 33078.3 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 5419 11540 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 2284 7910.9 درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 9834.5 11094.9 ریال یمني 
29 tadhamon internationalislamic bank 67556 122461.8 ریال یمني 
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2007توزیع التمویل حسب  نوع العقد لعام ) 2(جدول رقم   
          المبالغ بالملیون 

 Bank Name currency  مرابحات
 دولیة

مرابحة وبیع 
تاجیر  سلم استصناع مضاربة مشاركة اجل

 أخرى تمویلي

1 albraka islamic bank 72.9    19.7 551.8 23.3 دوالر  

2 abc islamic 152.9     716.9 25.5 دوالر  

3 bahrain islamic bank 13.6   43.6 39.5 204.1 146.5 دینار بحریني  

4 shamil bank of bahrain 25.1   182  838.7  دوالر  

5 islami bank bangladesh taka  91418.4 142 50  1153 50201 1955.6 

6 export  import bank of 
bangladesh taka  13980     17373 8842 

7 egyptian saudi finance bank 368.8  4002.5  جنیھ مصري     

8 pt bank syariah muamalat 
indonesia 34435 50883   2404146 835707 3302450  دونیسیةانروبیة 

9 jordan islamic bank 49.3    14 704.8 44.9  اردنيدینار  

10 islamic international arab bank 58.3  5  0.4 241.8 23.3 دینار اردني  

11 kuwait finance house 813.7 930.6  370.5   2955.6 1067 دینار كویتي 

12 bank islam malaysia berhad 36 342  639 18  8803  روبیة مالیزیة 

13 bank muamalat malaysia 
berhad 636.7 1313.5  369.9   3053.2  روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 4020 7758 659 238 5260  17314  یةانروبیة باكست 

15 faisal bank-pakistan 87346        یةانروبیة باكست 

16 qatar islamic bank 199.3 2415  2180  1249 7250.6 2998.5 ریال قطري 

17 al braka bank ltd 166.3     834.3 487.1  روبیة افریقیة 

18 al tadamon islamic bank 0.7  0.8 2.7 378.7 33.1 202  يانجنیھ سود 

19 bank albilad 278     892 12429  ریال سعودي 

20 bank al-jazira 9324.8       875.2 ریال سعودي 

21 al rajihi bank 23996   1630   63090 18963 ریال سعودي 

22 al baraka turk participation 2671.9 182.9       لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 2747        لیرة تركیة 

24 dubi islamic bank 1872.1 9029.3  6606.3 5506 3808 22066.1 16279.7 درھم اماراتي 

25 abu dhabi islamic bank 738.6 9324  272 1720  10496 10527.7 درھم اماراتي 

26 emirates islamic bank 3415.7 2578  739.7   2800 2006.6 درھم اماراتي 

27 sharjah islamic bank 72 4733.1  24.7   1669.7 1411.4 درھم اماراتي 

28 islamic bank of yemen 146.3 106.4 10842.2  ریال یمني     

29 tadhamon internationalislamic 
bank 45.1 73.8  9086.5 24985.6 5717.1 77822.4 4731.3 ریال یمني 
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2007لعام ) القطاع االقتصادي(توزیع التمویل حسب النشاط ) 3(جدول رقم   
           المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency 
قطاع 
 الزراعة

قطاع 
 الصناعة

قطاع 
 قطاع البناء التجارة

قطاع 
 النقل

قطاع 
 السیاحة

قطاع 
 الخدمات

شطة ان
 أخرى

1 albraka islamic bank 62.7 323.6     84.3 110 87   دوالر 
2 abc islamic 55.8 291.8   8 326.7 40.2 172.8   دوالر 
3 bahrain islamic bank  181.8 176.8     58.2 30.5     دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 103.4 577.1     115.5 175.1 74.7   دوالر 
5 islami bank bangladesh taka               144920 

6 
export  import bank of 
bangladesh taka   15285 12081 1913 1041     9875 

7 
egyptian saudi finance 
bank 1453.7 800.9       1455.2 654.6 6.9 جنیھ مصري 

8 
pt bank syariah muamalat 
indonesia 1086904 3482815   329371 725389 321842 501100 180200 دونیسیةانروبیة 

9 jordan islamic bank 83.6 5.1 0.4 169.6 159 337.1 48.9 9.5 دینار اردني 

10 
islamic international arab 
bank 119     26 74.5 91 16.9 1.4 دینار اردني 

11 kuwait finance house 1133.7 2235.7     604.7 2163.3     دینار كویتي 

12 
bank islam malaysia 
berhad 1350 355   1849 4662 268 1128 226 روبیة مالیزیة 

13 
bank muamalat malaysia 
berhad 293.7 138.7   1320.4 2501.4 203.7 829.4 86 روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 
روبیة 

 11415 1241   1623 1069 3576 16320 5 یةانباكست

15 faisal bank-pakistan 
روبیة 

 37826 6038   1606 2781 5871 30417 2807 یةانباكست
16 qatar islamic bank 3596.8 1266.1     4829.4 6506.5 93.6   ریال قطري 
17 al braka bank ltd 60.6 939.9       487.2     روبیة افریقیة 
18 al tadamon islamic bank 419.3 137   8 5.8 27.6 13.2 7.1 يانجنیھ سود 
19 bank albilad 2552.3 7732     440.9 2525.6 321.5 26.7 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 3910.6 1003   426 487.7 1937.6 2404.1 31 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 56907 22051     4914 18907 3653 1247 ریال سعودي 

22 
al baraka turk 
participation 388.5 244.7 18.8 61.7 483 201.3 1349.6 107.2 لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 220 1101     558 200 668   لیرة تركیة 
24 dubi islamic bank 5802.1 8300.1     18559.8 20248.9 12256.6   درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 16870 11577.4     3638.6 992.3     درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 2939.3 4615.7   137.3 802.3 2646.7 390.7 8 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 3887.4 2381.3     958.3 683.9     درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 3476.9         4568 2160 890 ریال یمني 

29 
tadhamon 
internationalislamic bank 38179.8 7979     9499 40372 26432   ریال یمني 
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 2007ونیة لعام انتوزیع التمویل حسب الحجم  و الصفة الق) 4(جدول رقم 
     المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency شركات SME,s افراد 
1 albraka islamic bank 175.1   492.5 دوالر 
2 abc islamic 112.4   782.9 دوالر 
3 bahrain islamic bank  102.0   345.3 دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 375.8   670.0 دوالر 
5 islami bank bangladesh taka 37413.7 41374.4 66132.5 
6 export  import bank of bangladesh taka 16817.0 7819.0 15559.0 
7 egyptian saudi finance bank 452.2   3919.2 جنیھ مصري 
8 pt bank syariah muamalat indonesia 1086904.0   5540717.0 دونیسیةانروبیة 
9 jordan islamic bank 563.2 51.9 198.0 دینار اردني 

10 islamic international arab bank 119.6 20.9 188.3 يدینار اردن 
11 kuwait finance house 1098.4   5039.0 دینار كویتي 
12 bank islam malaysia berhad 6472.0 1051.0 2315.0 روبیة مالیزیة 
13 bank muamalat malaysia berhad 3155.2 594.5 1623.6 روبیة مالیزیة 
14 meezan bank 7369.0   27880.0 یةانروبیة باكست 
15 faisal bank-pakistan 15589.0   71757.0 یةانروبیة باكست 
16 qatar islamic bank 5062.0 3956.5 7273.7 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 381.5   1106.2 روبیة افریقیة 
18 al tadamon islamic bank 216.0   402.0 يانجنیھ سود 
19 bank albilad 1286.5   12312.5 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 655.2   9545.0 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 60342.0   47337.0 ریال سعودي 
22 al baraka turk participation 176.4   2454.5 لیرة تركیة 
23 kuveyt turk bank 170.0 797.0 1760.0 لیرة تركیة 
24 dubi islamic bank 6927.0   51313.5 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 18384.9   14693.4 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 4767.0   6773.0 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 1673.4   6237.5 درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 742.9   10252.0 ریال یمني 
29 tadhamon internationalislamic bank 38016.8   84445.0 ریال یمني 
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2007حسب العقد لعام رباح توزیع األ) 5(جدول رقم   
           المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency 

عائد 
المرابحة 
 الدولیة

عائد 
المرابحة و 
 البیع االجل

عائد 
 المشاركة

عائد 
 المضاربة

عائد 
 االستصناع

عائد 
 السلم

عائد 
التاجیر 

 أخرى لمویليا
أرباح 
 التمویل

1 albraka islamic bank 58.6 6.5 6.9       1.5 42 1.7 دوالر 

2 abc islamic 49.5   11.9         37.6   دوالر 

3 bahrain islamic bank  26.6 3.3 2       2.3 19   دینار بحریني 

4 shamil bank of bahrain 87.4 87.4               دوالر 

5 islami bank bangladesh taka   9440 5.5     84.5 4702.7 424.0 14572.2 

6 
export  import bank of 
bangladesh taka               4943.0 4943 

7 egyptian saudi finance bank 452.9 452.9               جنیھ مصري 

8 
pt bank syariah muamalat 
indonesia 1049309 539770.0 14707         494832   ةدونیسیانروبیة 

9 jordan islamic bank 75.5 13.2 2.7       0.4 48.8 10.4 دینار اردني 

10 
islamic international arab 
bank 32.4 2.2 3.4       0.6 18.8 7.4 دینار اردني 

11 kuwait finance house 467 467.0               دینار كویتي 

12 bank islam malaysia berhad 852 852.0               روبیة مالیزیة 

13 
bank muamalat malaysia 
berhad 546.8 546.8               روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 3283 3283.0               یةانروبیة باكست 

15 faisal bank-pakistan 8633 8633.0               یةانروبیة باكست 

16 qatar islamic bank 877.2 123.2 132.2   123.2   84.6 499.1 38.1 ریال قطري 

17 al braka bank ltd 127.5 127.5               روبیة افریقیة 

18 al tadamon islamic bank 90.4 90.4               يانجنیھ سود 

19 bank albilad 714.7           45.6 669.1   ریال سعودي 

20 bank al-jazira 572.4 572.4               ریال سعودي 

21 al rajihi bank 8583 210.0     194     5576 2797 ریال سعودي 

22 al baraka turk participation 388 388.0               لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 354 354.0               لیرة تركیة 

24 dubi islamic bank 3841.6 1054.6 504.6   216.8 236.6 400.5 1254.9 627 درھم اماراتي 

25 abu dhabi islamic bank 2057.5 1531.5             526 درھم اماراتي 

26 emirates islamic bank 498.4 41.5 133.4   18.1     211.5 112 درھم اماراتي 

27 sharjah islamic bank 460.7 460.7               درھم اماراتي 

28 islamic bank of yemen 788.2 46.0           742.2   ریال یمني 

29 
tadhamon 
internationalislamic bank 14073 7687.7 8.5   695.8 4344.7 509.5 5471.3 396 ریال یمني 

 



 171 

 

2007 لعام توزیع  ودائع العمالء حسب نوع الودیعة) 6(جدول رقم   

       المبالغ بالملیون 
 Bank Name currency مجموع الودائع الجل اشعار توفیر حسابات جاریة 
1 albraka islamic bank 798.2 232 134 371.5 60.7 دوالر 
2 abc islamic 1131 1131    دوالر 
3 bahrain islamic bank 403 403    دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 1238.8 813.7   425.1 دوالر 

5 
islami bank 
bangladesh taka 19165.1 62403.5 31103.7 51885.4 164557.7 

6 
export  import bank of 

bangladesh taka 4778 2210 875 33683 41546 

7 
egyptian saudi finance 

bank 8171.2 3267.8 2225.9 1985.7 691.8 جنیھ مصري 

8 
pt bank syariah 

muamalat indonesia 7208689 6504592  24849 679248 دونیسیةانروبیة 
9 jordan islamic bank 1328.5 665 25.5 191 447 دینار اردني 

10 
islamic international 

arab bank 198.9 120   78.9 دینار اردني 
11 kuwait finance house 5361 2175.4 5.6 117 3063 دینار كویتي 

12 
bank islam malaysia 

berhad 17577 10866 37 2056 4618 روبیة مالیزیة 

13 
bank muamalat 
malaysia berhad 12178.6 6944.5 2141.1 472.5 2620.5 روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 54582 21223 3476 17645 12238 یةانروبیة باكست 
15 faisal bank-pakistan 102067 56600 1586 25848 18033 یةانتروبیة باكس 
16 qatar islamic bank 12201 3576  4241 4384 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 1443.5 846.4 353.9 193.5 49.7 روبیة افریقیة 

18 
al tadamon islamic 

bank 767 372  32 363 يانجنیھ سود 
19 bank albilad 12689.1 2547.8 90  10051.3 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 15647 9498 605.2  5543.9 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 89725 8515   81210 ریال سعودي 

22 
al baraka turk 
participation 2998.1 749.1 315.8 1476 457.2 لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 2969 2266  34 668 لیرة تركیة 
24 dubi islamic bank 64154.7 41620  8730 13804.7 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 23822 20124.8   3697.2 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 13909 9629.3 142.7 1181 2956 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 6977 4253.4 419.4 530.9 1773.3 درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 9858.5 5789  1792 2277.5 ریال یمني 

29 

tadhamon 
internationalislamic 

bank 182806 84473  52001 46332 ریال یمني 
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2007  لعاممصارف العینةأرباح موجودات و) 7(جدول رقم    
     

  Bank Name currency 
مجموع 
 الموجودات

اجملي 
 االیرادات

1 albraka islamic bank 58.6 1045 دوالر 
2 abc islamic 70.9 1364.9 دوالر 
3 bahrain islamic bank  37 659 دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 124.2 2045.7 دوالر 
5 islami bank bangladesh taka 191362.3 8289 
6 export  import bank of bangladesh taka 51503 2820.4 
7 egyptian saudi finance bank 597.9 9104 جنیھ مصري 
8 pt bank syariah muamalat indonesia 1049309 8370595 دونیسیةانروبیة 
9 jordan islamic bank 75.5 1596.8 دینار اردني 

10 islamic international arab bank 18.4 594 دینار اردني 
11 kuwait finance house 831.1 8798 دینار كویتي 
12 bank islam malaysia berhad 1036.3 19088.3 روبیة مالیزیة 
13 bank muamalat malaysia berhad 546.8 13450.6 روبیة مالیزیة 
14 meezan bank 4573.7 67178 یةانروبیة باكست 
15 faisal bank-pakistan 11610.8 141277.0 یةانروبیة باكست 
16 qatar islamic bank 1580.2 21336 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 127.5 1686.3 روبیة افریقیة 
18 al tadamon islamic bank 90.4 1025.5 يانجنیھ سود 
19 bank albilad 714.7 16636 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 909 21564 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 8583.1 124886.5 ریال سعودي 
22 al baraka turk participation 388 3690 لیرة تركیة 
23 kuveyt turk bank 354 3860 لیرة تركیة 
24 dubi islamic bank 6008 83738.8 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 2362.4 36290 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 961.5 16954 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 692.5 10883.5 درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 788.2 16686 ریال یمني 
29 tadhamon internationalislamic bank 14073 231853.8 ریال یمني 
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2006المال العامل  لعام رأس اجمالي التمویل و تمویل ) : 8(جدول رقم   
    المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency عامل. م. ر. تمویل  اجمالي التمویل 
1 albraka islamic bank 492 633.9 دوالر 
2 abc islamic 358.3 519.7 دوالر 
3 bahrain islamic bank  194 303.6 دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 364.3 857.2 دوالر 
5 islami bank bangladesh taka 113575 76141 
6 export  import bank of bangladesh taka 32641 15908 
7 egyptian saudi finance bank 2856.6 3798.8 جنیھ مصري 
8 pt bank syariah muamalat indonesia 1037889 6109245 دونیسیةانروبیة 
9 jordan islamic bank 340.6 639.6 دینار اردني 

10 islamic international arab bank 206 294.6 دینار اردني 
11 kuwait finance house 3119.6 4641.1 دینار كویتي 
12 bank islam malaysia berhad 2210.5 10261 روبیة مالیزیة 
13 bank muamalat malaysia berhad 928.1 4154 روبیة مالیزیة 
14 meezan bank 17537 27031 یةانروبیة باكست 
15 faisal  bank-pakistan 45278 74468 یةانروبیة باكست 
16 qatar islamic bank 6919.2 11757 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 762.6 1303.5 روبیة افریقیة 
18 al tadamon islamic bank 414.8 يانجنیھ سود   
19 bank albilad 8052.8 9835 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 4894 6421 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 42910 91864 ریال سعودي 
22 al baraka turk participation 1465 1983.3 لیرة تركیة 
23 kuveyt turk bank 2077 لیرة تركیة   
24 dubi islamic bank 35784.7 50274.1 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 12110 20600 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 2685 7028 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 1688.1 5648.4 درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 8404.4 8947.4 ریال یمني 
29 tadhamon internationalislamic bank 74383.5 95030.5 ریال یمني 
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2006م توزیع التمویل حسب  نوع العقد لعا) 9(جدول رقم   
          المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency 
مرابحات 

 أخرى تاجیر تمویلي سلم استصناع مضاربة مشاركة مرابحة وبیع اجل دولیة

1 albraka islamic bank 56.1       13.8 540.9 23.5 دوالر   

2 abc islamic 95.1         363.6 61 دوالر   

3 bahrain islamic bank  36.2 15.5         72.4 179.5 دینار بحریني 

4 shamil bank of bahrain 30.6     105.3   721.3   دوالر   

5 islami bank bangladesh taka   71233.1 13 50   905.6 39399.2 1974.2 

6 
export  import bank of 
bangladesh taka   12883         12685 7073 

7 egyptian saudi finance bank 256.6   3542.2   جنیھ مصري         

8 
pt bank syariah muamalat 
indonesia 16663 220421     2188622 497878 3185661   دونیسیةانروبیة 

9 jordan islamic bank 22.9       13.5 544.7 58.4 دینار اردني   

10 
islamic international arab 
bank 41   3.2   0.4 199.5 50.5 ردنيدینار ا   

11 kuwait finance house 667.3 647.9   252.2     2023.7 1050 دینار كویتي 

12 bank islam malaysia berhad 39 321   643 21   9237   روبیة مالیزیة 

13 
bank muamalat malaysia 
berhad 629.7 771.7   156.2     2596.4   روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 4338 6380 365     3943 12005   یةانروبیة باكست 

15 faisal bank-pakistan 74468               یةانروبیة باكست 

16 qatar islamic bank 127.1 1535   1385.6   793.4 4608.6 3307.3 ریال قطري 

17 al braka bank ltd 383.8         527.4 392.4   روبیة افریقیة 

18 al tadamon islamic bank 0.9 3.5 207.4 7.7 195.2   يانجنیھ سود     

19 bank albilad 166         375.7 9293.3   ریال سعودي 

20 bank al-jazira 6360.7             60.3 ریال سعودي 

21 al rajihi bank 14117     2164     55115 20468 ریال سعودي 

22 al baraka turk participation 1807.4 175.9             لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 2077               لیرة تركیة 

24 dubi islamic bank 838.4 6038.2   4452.3 3053.8 2832.3 18067.9 14991.2 درھم اماراتي 

25 abu dhabi islamic bank 60.5 5146   143.3 565.3   8659 6025.9 درھم اماراتي 

26 emirates islamic bank 1472.1 1753.2   359.3     2454.4 989 درھم اماراتي 

27 sharjah islamic bank 146.1 3566.7   10.8     828.7 1096.1 درھم اماراتي 

28 islamic bank of yemen 496.4 105.9 8345.1   ریال یمني         

29 
tadhamon 
internationalislamic bank 19.9 251   4379 23634 1564.5 59270.1 5912 ریال یمني 
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2006لعام ) القطاع االقتصادي(توزیع التمویل حسب النشاط ) 10(جدول رقم   

          المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency 
قطاع 
 الزراعة

قطاع 
 الصناعة

قطاع 
 قطاع البناء التجارة

قطاع 
 النقل

قطاع 
 السیاحة

قطاع 
 الخدمات

شطة ان
 أخرى

1 albraka islamic bank 104.2 338     37.4 90 64   دوالر 

2 abc islamic 142.1 261   23.6 23.3 6.4 63.3   دوالر 

3 bahrain islamic bank  60.6 179.5     40.2 23.3     دینار بحریني 

4 shamil bank of bahrain 572.4     91.7 128.3 64.8   دوالر   

5 islami bank bangladesh taka               113575 

6 export  import bank of bangladesh taka   11960 10442 1496 699     8044 

7 egyptian saudi finance bank 1263.3 696       1264.6 568.8 6 جنیھ مصري 

8 pt bank syariah muamalat indonesia 1021436 3393568   240084 336538 349039 562946 205634 دونیسیةانروبیة 

9 jordan islamic bank 95.4 0.3 0.7 134.5 241.2 114.7 49.5 3.3 دینار اردني 

10 islamic international arab bank 135.7     25 59.7 65 8.5 0.7 دینار اردني 

11 kuwait finance house 783.1 1323.7     487.9 2046.4     تيدینار كوی 

12 bank islam malaysia berhad 1255 646   2050 4488 471 1211 140 روبیة مالیزیة 

13 bank muamalat malaysia berhad 427.3 98.8   768.9 2020.1 101.6 697.5 39.8 روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 8593 960   1256 827 2766 12625 4 یةانروبیة باكست 

15 faisal bank-pakistan 30474 6744   202 1742 5128 29055 1141 یةانروبیة باكست 

16 qatar islamic bank 2286.1 680.5     4069.6 4660 60.8   ریال قطري 

17 al braka bank ltd 311 600.1       392.4     روبیة افریقیة 

18 al tadamon islamic bank 281.7 92   5.4 3.9 18.1 8.9 4.8 يانیھ سودجن 

19 bank albilad 978.5 6869.4   32 186.6 1631.5 109.4 27.6 ریال سعودي 

20 bank al-jazira 2048 664.9   229.1 209.5 2017.2 1222.3 30 ریال سعودي 

21 al rajihi bank 51996 21486     2531 12074 2156 1621 ریال سعودي 

22 al baraka turk participation 330.8 195.1 13 27.8 292.4 225.7 831 67.5 لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 349 906     307 175 340   لیرة تركیة 

24 dubi islamic bank 3348.6 7206.1     10652.3 21480.4 7586.7   درھم اماراتي 

25 abu dhabi islamic bank 11536 7210     1030 824     درھم اماراتي 

26 emirates islamic bank 1213.9 2789.4   13 1392.5 1429 166.7 23.5 درھم اماراتي 

27 sharjah islamic bank 2993.3 1945.5     394.9 314.7     درھم اماراتي 

28 islamic bank of yemen 3469.4         3117 1670 691 ریال یمني 

29 tadhamon internationalislamic bank 37550.5 11511     7179 20218 18572   ریال یمني 
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 2006ونیة لعام انتوزیع التمویل حسب الحجم  و االصفة الق) 11(جدول رقم 
     المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency شركات SME,s افراد 
1 albraka islamic bank 110.1   523.8 دوالر 
2 abc islamic 187.9   331.8 دوالر 
3 bahrain islamic bank  88.7   214.9 دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 402.2   455 دوالر 
5 islami bank bangladesh taka 42245.2 20388.8 50941.1 
6 export  import bank of bangladesh taka 17393 3818 11430 
7 egyptian saudi finance bank 392.9   3405.8 جنیھ مصري 
8 pt bank syariah muamalat indonesia 1021436   5087809 دونیسیةانروبیة 
9 jordan islamic bank 481.7 28.3 129.5 دینار اردني 

10 islamic international arab bank 122.8 20.6 151.2 دینار اردني 
11 kuwait finance house 741.1   3900 دینار كویتي 
12 bank islam malaysia berhad 6507 1190 2564 روبیة مالیزیة 
13 bank muamalat malaysia berhad 2353.3 748.5 1052.2 روبیة مالیزیة 
14 meezan bank 5726   21305 یةانروبیة باكست 
15 faisal bank-pakistan 13864   60604 یةانروبیة باكست 
16 qatar islamic bank 3463 1797 6497 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 319.6   983.9 روبیة افریقیة 
18 al tadamon islamic bank 144.8   270 يانجنیھ سود 
19 bank albilad 715.4   9119.6 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 592.2   5828.8 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 54123   37741 ریال سعودي 
22 al baraka turk participation 164.8   1818.5 لیرة تركیة 
23 kuveyt turk bank 126 723 1228 لیرة تركیة 
24 dubi islamic bank 4229.8   46044.3 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 8743   11857 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 3874.2   3153.8 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 1324.3   4324.1 درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 283.4   8664 ریال یمني 
29 tadhamon internationalislamic bank 2051.5   92979 ریال یمني 
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2006حسب العقد لعام رباح توزیع األ) 12(جدول رقم   

           المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency 

عائد 
المرابحة 
 الدولیة

عائد المرابحة و 
 عائد المضاربة عائد المشاركة البیع االجل

عائد 
 االستصناع

عائد 
 السلم

عائد 
التاجیر 
 أخرى المویلي

أرباح 
 التمویل

1 albraka islamic bank 45.1 8.8 5 0 0 0 0.2 29.8 1.3 دوالر 

2 abc islamic 23.4   4.6         18.8   دوالر 

3 bahrain islamic bank  21.7 1.1 3.8       1 15.8   دینار بحریني 

4 shamil bank of bahrain 44.7 44.7               دوالر 

5 islami bank bangladesh taka 0 7385 2.4 0 0 71.9 3326.1 444.5 11158 

6 
export  import bank of 
bangladesh taka               3808.0 3808 

7 
egyptian saudi finance 
bank 226.5 226.5               جنیھ مصري 

8 
pt bank syariah 
muamalat indonesia 785139 408754.0 11613         364772   دونیسیةانروبیة 

9 jordan islamic bank 61.2 10.2 1 0 0 0 0.3 40.8 8.9 دینار اردني 

10 
islamic international 
arab bank 23 1.4 1.5 0 0 0 0.4 15.1 4.6 دینار اردني 

11 kuwait finance house 327.5 327.5               دینار كویتي 

12 
bank islam malaysia 
berhad 798 798.0               روبیة مالیزیة 

13 
bank muamalat 
malaysia berhad 386 386.0               روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 
روبیة 

 2349 2349.0               یةانباكست

15 faisal bank-pakistan 
روبیة 

 6636 6636.0               یةانباكست

16 qatar islamic bank 744.4 135.8 55.5   90.8 44.9 22.7 412.2 118.2 ریال قطري 

17 al braka bank ltd 89.9 89.9               روبیة افریقیة 

18 al tadamon islamic bank 76.6 76.6               يانجنیھ سود 

19 bank albilad 373.6   0 0 0 0 16.9 356.7 0 ریال سعودي 

20 bank al-jazira 461.4 461.4               ریال سعودي 

21 al rajihi bank 7658 252.0 0 0 240 0 0 5677 1729 وديریال سع 

22 
al baraka turk 
participation 280.3 280.3               لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 269 269.0               لیرة تركیة 

24 dubi islamic bank 2814.7 809.8 315.9 0 142.9 167.4 228.5 935.4 525.1 درھم اماراتي 

25 abu dhabi islamic bank 1335 1037.5             297.5 درھم اماراتي 

26 emirates islamic bank 277.4 7.0 80.4   5     136.6 53.4 درھم اماراتي 

27 sharjah islamic bank 332.1 332.1               درھم اماراتي 

28 islamic bank of yemen 547.5 36.6 0 0 0 0 0 510.9 0 ریال یمني 

29 

tadhamon 
internationalislamic 
bank 10353.2 5719.7 27.3 0 374.3 1043.2 96.8 4153.4 356 ریال یمني 
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2006توزیع  ودائع العمالء حسب نوع الودیعة لعام ) 13(جدول رقم   

       المبالغ بالملیون 

  Bank Name currency 
حسابات 
 الجل اشعار توفیر جاریة

ع مجمو
 الودائع

1 albraka islamic bank 737.1 150.5 218.9 335.0 32.7 دوالر 
2 abc islamic 712.6 712.6       دوالر 
3 bahrain islamic bank  304.0 304.0       دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 950.3 838.0     112.3 دوالر 

5 
islami bank 
bangladesh taka 14016.1 52118.6 25872.3 39522.1 131529.1 

6 
export  import bank of 
bangladesh taka 3463.0 1685.0 404.0 29480.0 35032.0 

7 
egyptian saudi finance 
bank 6519.6 2790.5 1958.8 1356.3 414.0 جنیھ مصري 

8 
pt bank syariah 
muamalat indonesia 6328628.0 5808825.0   5701.0 514102.0 دونیسیةانروبیة 

9 jordan islamic bank 1219.0 640.0 28.0 176.0 375.0 دینار اردني 

10 
islamic international 
arab bank 204.9 136.0     68.9 دینار اردني 

11 kuwait finance house 3730.0 1346.2 32.4 49.7 2301.7 دینار كویتي 

12 
bank islam malaysia 
berhad 14340.0 8818.0 36.0 1876.0 3610.0 وبیة مالیزیةر 

13 
bank muamalat 
malaysia berhad 9373.9 5146.3 1688.6 468.1 2070.9 روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 34449.0 12993.0 3838.0 9838.0 7780.0 یةانروبیة باكست 
15 faisal bank-pakistan 74413.0 36063.0 4764.0 19125.0 14461.0 یةانروبیة باكست 
16 qatar islamic bank 8786.0 3046.0   3376.0 2364.0 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 1253.7 764.8 232.8 212.7 43.4 روبیة افریقیة 

18 
al tadamon islamic 
bank 638.0 328.0   23.0 287.0 يانجنیھ سود 

19 bank albilad 7858.1 2939.4 70.0   4848.7 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 10917.0 4335.1 188.0   6393.7 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 73398.0 11089.0 0.0   62309.0 ریال سعودي 

22 
al baraka turk 
participation 2154.0 110.2 330.5 1284.3 429.0 لیرة تركیة 

23 kuveyt turk bank 2376.0 1788.0   25.0 563.0 لیرة تركیة 
24 dubi islamic bank 47063.5 32065.8   5733.4 9264.3 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 18031.0 14585.2     3445.8 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 9046.0 6080.0 86.6 955.4 1924.0 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 4419.5 2282.2 184.3 351.7 1601.3 يدرھم امارات 
28 islamic bank of yemen 10216.8 6217.4   1736.7 2262.7 ریال یمني 

29 

tadhamon 
internationalislamic 
bank 148851.0 72240.0   39468.0 37143.0 ریال یمني 
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2006مصارف العینة أرباح  موجودات و14جدول رقم   
  Bank Name currency اجملي االیرادات مجموع الموجودات 
1 albraka islamic bank 45.1 989.4 دوالر 
2 abc islamic 34.7 823.3 دوالر 
3 bahrain islamic bank  21.6 436 دینار بحریني 
4 shamil bank of bahrain 96.7 1693.2 دوالر 
5 islami bank bangladesh taka 150252.8 6019 

6 
export  import bank of 
bangladesh taka 41793.5 2013.9 

7 egyptian saudi finance bank 461.5 7341.1 جنیھ مصري 

8 
pt bank syariah muamalat 
indonesia 785138 7427046 دونیسیةانروبیة 

9 jordan islamic bank 61.2 1462.6 دینار اردني 

10 
islamic international arab 
bank 12.9 594 دنيدینار ار 

11 kuwait finance house 579 6313.8 دینار كویتي 
12 bank islam malaysia berhad 785 14598.6 روبیة مالیزیة 

13 
bank muamalat malaysia 
berhad 386 10269.6 روبیة مالیزیة 

14 meezan bank 2704.3 46438.6 یةانروبیة باكست 
15 faisal bank-pakistan  9728 115470.4 یةانباكستروبیة 
16 qatar islamic bank 1087.9 14888.5 ریال قطري 
17 al braka bank ltd 89.9 1470.4 روبیة افریقیة 
18 al tadamon islamic bank 76.6 820.9 يانجنیھ سود 
19 bank albilad 373.6 11281.3 ریال سعودي 
20 bank al-jazira 749.7 15712.9 ریال سعودي 
21 al rajihi bank 7658.3 105208.8 ریال سعودي 
22 al baraka turk participation 280.3 2491.8 لیرة تركیة 
23 kuveyt turk bank 269.6 2951.4 لیرة تركیة 
24 dubi islamic bank 4576.5 64433.9 درھم اماراتي 
25 abu dhabi islamic bank 1450.6 22189.4 درھم اماراتي 
26 emirates islamic bank 553.9 10473.7 درھم اماراتي 
27 sharjah islamic bank 441.6 7641.6 درھم اماراتي 
28 islamic bank of yemen 547.5 15646.8 ریال یمني 

29 
tadhamon 
internationalislamic bank 10353 185941.7 ریال یمني 

 


