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 شكر وتقدير
احلمد هلل محد يليق جبالل قدره و عظيم سلطانه و الشكر هلل أوال على ما أنعم به علي من نعم     

 كانت خري عون يل يف اجناز هذا العمل 

إلشرافه على هذه " كمال بوعظم" أوال أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور      

 .املذكرة وملا بذله من نصح وتوجيه أثناء إعداد البحث

على كل الدعم  محزة احلاج شوداركما أتقدم بأمسى معاني التقدير والشكر إىل األستاذ     

والتوجيه الذي قدمه يل، وعلى نصائحه السديدة اليت طاملا أفادتين، وعلى وقوفه إىل جانيب طول فرتة حتضري 

 .هذه الرسالة

الذي أعطاني  عبد احلليم غربيتقدم بأمسى عبارات الشكر إىل أستاذي الدكتور وكما أ    

 .الكثري من وقته وجهده وتكرم علي بالنصائح والتوجيهات اليت يسرت عملي

كما أشكر كل من مد يد العون واملساعدة يل، وإىل كل من ساهم يف إغناء واجناز هذا      

 .سائلة اهلل عز وجل أن جيزيهم عين كل خري ،رفيق غداروأخص بالذكر األستاذ  العمل

ويف األخري أشكر كل األساتذة أعضاء جلنة املناقشة عن تفضلهم بقبول املشاركة يف      

 مناقشة هذه املذكرة

 

 هاجر
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 تمهيد
املايل واالقتصادي اإلسالمي على جمموعة من الضوابط والقواعد املستمدة من الشريعة يقوم النظام 

اإلسالمية، واليت انعكست يف خمتلف العالقات املالية والتجارية اليت يقوم عليها؛ على أساس قاعديت الغنم بالغرم 
كفل قيام العملية االستثمارية يف إطار واخلراج بالضمان، اللتان تزاوجان بني املنفعة احملققة واملخاطر احملتملة وت

 .تشاركي يهدف لتحقيق التوازن والعدالة بني خمتلف أطرافه

وتعترب البنوك اإلسالمية جتسيدًا للنظام املايل التشاركي، من خالل وظيفة الوساطة املالية اليت جتمع فيها 
ظام املشاركة اليت جتعل من املودعني بني أصحاب الفوائض املالية وأصحاب العجز التمويلي، يف إطار قواعد ن

أصحاب املدخرات شركاء يف األنشطة االستثمارية اليت يقوم هبا البنك اإلسالمي، الذي بدوره يعترب شريكاً 
للمستثمرين طاليب التمويل، يف إطار ما يعرف باملضاربة املزدوجة اليت حتكم عالقة البنك االسالمي بعمالئه 

 .املدخرين واملستثمرين

ولتحقيق ذلك تعمل البنوك اإلسالمية على استقطاب الودائع هبدف توظيفها بأساليب استثمارية ختتلف  
عن أساليب البنوك التقليدية اليت تعتمد على منح القروض الربوية وتوجهها حنو املشاركة يف املشروعات 

 .   يف توليد األرباحاالستثمارية، فاالستثمار يعد حمور نشاط البنوك اإلسالمية ومصدرها الرئيس 

وألن البنوك اإلسالمية شريكة يف هذه املشروعات االستثمارية وعائداهتا، وتتشارك يف حتمل املخاطر اليت   
تواجهها، فإهنا تسعى الختيار مشاريعها باختاذ قرارات هتدف من ورائها للوصول إىل أفضل بديل استثماري 

عليها القيام بدراسات جدوى قائمة على أسس علمية وسليمة تتعاظم منافعه وتتدىن خماطره؛ مما يستوجب 
وباستخدام أحدث اإلمكانات املتاحة، كل ذلك يؤكد على ضرورة توفر البنوك اإلسالمية على اخلربات واملهارات 

 .العالية اليت متكنها من إدارة هذه املشروعات وقياس جدواها االقتصادية

وترجع أمهية دراسات اجلدوى إىل كوهنا أداة عملية جتنب البنوك اإلسالمية االنزالق إىل املخاطر وحتمل       
عملية اختاذ القرارات االستثمارية عملية متكاملة األبعاد من اخلسائر وضياع األموال بال عائد منه، كما أهنا جتعل 
 .أداء املشروعتأخذ يف اعتبارها كافة العوامل اليت ميكن أن تؤثر على 

 ةــــدمــقــالم
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ويف جانب ثان، تأخذ دراسة اجلدوى يف البنوك اإلسالمية بعدًا خاصًا ومتميزًا عنه يف البنوك التقليدية، 
باعتبارها متارس دوراً استثمارياً يتعدى الدور التمويلي الذي تقوم به البنوك التقليدية، باإلضافة إىل ضرورة احرتامها 

 .د شرطاً أساسياً يف األنشطة اليت تقوم هباملعايري السالمة الشرعية اليت تع

 :إشكالية البحث -   
يف إطار دراسة اجلدوى االقتصادية ودورها يف اختاذ القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية يستوجب على 
هذه األخرية اإلعتماد على معايري تأخذ أبعاد أخرى ختتلف عن تلك اليت تعتمد عليها البنوك التقليدية نظراً 

يف إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية من منظور للطبيعة اخلاصة اليت متيز العمل املصريف اإلسالمي، مما يسهم 
إسالمي من جهة، ويكون القرار املتخذ من طرف البنك سليمًا بشأن أي مشروع مقرتح متويله على أساس مبدأ 

 .  املشاركة يف حتقيق األرباح وحتمل املخاطر من جهة أخرى

 :ومما سبق ميكن صياغة اإلشكالية يف التساؤل التايل

إىل أي مدى ميكن لدراسة اجلدوى االقتصادية التأثري على القرار االستثماري                      

 يف البنوك اإلسالمية؟
 :وتندرج ضمن هذه اإلشكالية عدة أسئلة فرعية     

 ؟ر االستثماري يف بنك الربكة اجلزائريما دور دراسة اجلدوى االقتصادية  يف ترشيد القرا -0

 املشروعات اإلستثمارية؟كيف تتم املفاضلة بني   -2

يف ضوء التجربة اجلزائرية، هل يعترب بنك الربكة اجلزائري منوذجًا للبنك اإلسالمي يف تقييم املشروعات  -2
 االستثمارية؟

 :فرضيات البحث -
 :تسعى هذه الدراسة إىل اختبار صحة الفرضيات التالية     

ملتخذ القرار االستثماري برتشيد قراره يف اختيار وتنفيذ متثل دراسة اجلدوى االقتصادية وسيلة عملية تسمح  -0
 االستثمارات؛

إن حافز االستثمار يف البنك اإلسالمي هو حتقيق ربح متوقع على أساسه تتم املفاضلة بني املشروعات  -2
 االستثمارية باستخدام معدالت خصم ال تعتمد على سعر الفائدة الربوية؛

 .منوذج البنك اإلسالمي يف تقييم املشروعات اإلسالمية يعترب بنك الربكة اجلزائري -2
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 :أهمية البحث وأهدافه -
تنبع أمهية البحث من خالل تعرضنا ملوضوع يهم البنوك اإلسالمية ويتناسب مع االقتصاد اإلسالمي على 

دة يف احلكم ضوء املتغريات االقتصادية احلديثة، حيث يهتم هذا البحث بإجياد معايري ميكن استخدامها للمساع
على جدوى املشروعات االقتصادية واختاذ القرار االستثماري ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية، كذا لفت انتباه 

 .الباحثني يف جمال االقتصاد اإلسالمي مبوضوع دراسة اجلدوى اإلسالمية وتناول جوانب حيوية منه
 :ويهدف هذا البحث إىل

 ملستثمر االلتزام هبا؛التعريف بالضوابط اليت ينبغي على ا -

 توضيح اإلطار النظري لعملية دراسة اجلدوى االقتصادية يف البنوك اإلسالمية وفق املعايري اخلاصة هبا؛ -

 إبراز العالقة بني دراسة اجلدوى والقرار االستثماري وأمهيتهما؛ -

 حماولة عرض املؤشر البديل الذي تعتمد عليه البنوك اإلسالمية يف خصم التدفقات النقدية؛  -

 .أمهية إجياد أساليب مستحدثة لتقييم املشروعات يف البنوك اإلسالمية -

 :منهج البحث -
ها، مت استخدام عدة مناهج، ؤ بغية اإلجابة عن إشكالية البحث وإثبات صحة الفرضيات اليت مت بنا

فبالنسبة للجانب النظري فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل عرض املفاهيم األساسية 
أما يف اجلانب . لالستثمار يف البنوك اإلسالمية ودراسة اجلدوى االقتصادية والقرار االستثماري املتعلق هبا

وحتليلها يف  ات املتعلقة بهالل معاجلة املعلوممن خ بنك الربكة اجلزائري حالة، فقد مت االعتماد على التطبيقي
 .جداول وأشكال ومناقشتها للوصول إىل النتائج املرجوة

 :دراسات سابقة في الموضوع -
موضوع دراسة اجلدوى وأثرها على القرار _ يف حدود إطالع الطالبة –لقد تناولت الدراسات السابقة 

 :ل منها يف طريقة معاجلتها هلذا املوضوع، ومن أمههااالستثماري يف البنوك اإلسالمية وإن اختلفت ك
، (5892)بحث لكوثر عبد الفتاح األبجي  "دراسة جدوى االستثمار في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي"-

للخصم عند دراسة اجلدوى االقتصادية معتمدة على املعيار  قدمت معياراً  :مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي
اإلسالمي للعائد اخلاص، تبني الطريقة املالئمة لتقييم املشروع االستثماري وفق معايري وأسس إسالمية، وذلك من 

 .الرحبية التجارية، والتكلفة االجتماعية: جانبني مها
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تناولت بأسلوب  :(5002)صطفى كمال السيد طايل كتاب لم"اإلسالميةالقرار االستثماري في البنوك "-
مبسط مراحل عملية القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية بداية من حاجة العميل إىل التمويل إىل أن تنتهي 
بالتنفيذ والسداد هلذا التمويل حسب الصيغة اإلسالمية اليت مت التعامل مبوجبها، باإلضافة لوضعها دراسة خمتصرة 

 . االقتصادية للمشروعات، غري أهنا مل تتطرق إىل مدى تأثري دراسة اجلدوى على القرار االستثماريللجدوى 

تناولت : (5055)كتاب البن ابراهيم الغالي   "أبعاد القرار التمويلي واالستثماري في البنوك اإلسالمية"-
البنوك اإلسالمية، باإلضافة إىل ذلك  اإلطار العام لدراسة اجلدوى ومراحل العمليات التمويلية واالستثمارية يف

 .َعرضت جتربة بنك الربكة اجلزائري وبنك فيصل اإلسالمي السوداين يف تقييم واختيار املشروعات

 خطة البحث -
 :سيتم تناول هذا املوضوع من خالل ثالثة فصول كما يلي

 اإلسالمية البنوك يف االستثمار: الفصل األول

فيه البنوك اإلسالمية من خالل التعرف على األهداف اليت تسعى لتحقيقها واخلصائص املميزة  سنتناول
هلا، إضافة إىل االستثمار اإلسالمي وأهم الضوابط اليت حتكمه، وننتهي إىل التعرف على خمتلف أساليب 

 .االستثمار اليت تقوم هبا البنوك اإلسالمية

 االستثماري يف البنوك اإلسالميةدراسة اجلدوى والقرار : الفصل الثاني

ماهية دراسة اجلدوى االقتصادية وأهم املراحل اليت متر هبا، باإلضافة إىل األسس العلمية  ونستعرض فيه
يف اختاذ القرار االستثماري وحتديد أسس ومعايري اليت تستعملها البنوك اإلسالمية يف إطار تقييم املشروعات مع 

 .رار على أساسهاحماولة حتليلها واختاذ الق

 دراسة اجلدوى االقتصادية يف بنك الربكة اجلزائري: الفصل الثالث

سنحاول من خالله إجراء دراسة حول بنك الربكة اجلزائري وحتديد معايري التقييم اليت يستعملها هذا األخري               
أثرها على القرار االستثماري أو التمويلي الذي يف إطار قيامه بدراسة اجلدوى االقتصادية مع حماولة حتليلها ملعرفة 

 .يتخذه البنك

 :مصادر البحث -
 :من أجل اجناز هذا البحث مت االعتماد على العديد من املصادر تتمثل يف
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 :ومت االعتماد على: اجلانب النظري -5

ية ودراسة اجلدوى وهي كتب باللغتني العربية واألجنبية، واليت تطرقت ملواضيع البنوك اإلسالم: الكتب -
 .االقتصادية ومعايري تقييم املشروعات

مت إصدارها من خمتلف اجلامعات ومراكز البحوث ذات الصلة باملوضوع بصورة مباشرة أو : الدوريات واجملالت -
 .غري مباشرة

االنرتنت مثل اليت مت القاؤها يف إطار امللتقيات واملؤمترات املنشورة على مواقع يف شبكة : البحوث والدراسات -
 .الذي نظمته جامعة غرداية"  الواقع ورهانات املستقبل"االقتصاد اإلسالمي : امللتقى الدويل

 :ومت االعتماد فيه على: اجلانب التطبيقي -5

اليت تصدر عن هيئات متخصصة وأمهها التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري : النصوص القانونية والتقارير -
 .املصرفية والقانون األساسي لبنك الربكة اجلزائري وجمموعة الربكة

لبنك الربكة اجلزائري ومقابلة عدد من موظفيه، باإلضافة إىل احلصول على ملف دراسة : الزيارة امليدانية -
 . اجلدوى االقتصادية الذي كان املصدر الرئيسي هلذه الدراسة

 صعوبات البحث
 : ، ولعل أهم ما وجهته الطالبة مايليال خيلو إجناز أّي حبث من مواجهة صعوبات

قلة الكتب والدراسات املتخصصة يف دراسة اجلدوى اإلسالمية، وكذا قلة امللتقيات املنعقدة باجلزائر حول هذا  -
 .املوضوع

صعوبة احلصول على الوثائق من بنك الربكة اجلزائري، وبالتايل عدم متكننا من احلصول على العديد من  -
 .همة الجناز الدراسة التطبيقيةاملعلومات امل
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 متهيد

تاج التطورات السريعة واملتنامية برزت فكرة البنوك اإلسالمية يف منتصف الثالثينات من القرن العشرين ن  
على مواكبة هذه  قادراً  متطوراً  إسالمياً  أن خيرج منتجاً اليت حصلت يف الغرب، مما ألزم االقتصاد اإلسالمي 

 .وفق أحكام الشريعة اإلسالمية التطورات
ولقد أصبح وجود البنوك اإلسالمية ضرورة ملحة بصفتها مؤسسات مالية مصرفية  تقوم على استبعاد 

الشريعة اإلسالمية يف معامالهتا املصرفية وكذا االلتزام مببادئ  الفائدة الربوية اليت تعترب ميزة عمل البنوك اإلسالمية،
 .واالستثمارية اليت تتم يف إطار تشاركي

ويعد االستثمار من أهم الركائز اليت يقوم عليها عمل البنوك اإلسالمية ملا هلا من دور يف جتميع فوائض 
تمعات األمة اإلسالمية األموال واستثمارها من أجل املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل جم

من خالل استحداث أساليب لالستثمار، تضمن استمرار البنوك اإلسالمية يف الساحة املصرفية اليت تشهد منافسة  
 .كبرية مع البنوك التقليدية

ويف إطار هذا الفصل سيتم التعرف على ماهية البنوك اإلسالمية من خالل التطرق خلصائصها وأهدافها 
ثمار يف االقتصاد اإلسالمي وأهم الضوابط اليت حتكمه، إضافة لصيغ االستثمار اليت تطبقها مث التعرض لالست

 :البنوك اإلسالمية، وذلك من خالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مدخل للتعريف بالبنوك اإلسالمية: املبحث األول

 خماطر وضوابط االستثمار يف البنوك اإلسالمية: املبحث الثاني

 أساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية: الثالث املبحث
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 :وسيتم تناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية    
 خصائص وأهداف البنوك اإلسالمية؛ -

 مصادر األموال يف البنوك  اإلسالمية؛ -

 .اإلسالميةاألعمال املصرفية يف البنوك  -
 

 
 
 

تعترب البنوك اإلسالمية من متطلبات العصر وضرورة اقتصادية لكل جمتمع يرفض التعامل بالربا ويرغب يف      
تطبيق الشريعة اإلسالمية؛ وذلك هبدف تسهيل التبادل واملعامالت وتيسري عملية اإلنتاج وتعزيز طاقة رأس املال 

 :التطرق إىل النقاط التالية يف إطار الشريعة اإلسالمية، وسنحاول من خالل هذا املطلب
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدخل للتعريف بالبنوك اإلسالمية: املبحث األول

 خصائص وأهداف البنوك اإلسالمية: ب األولاملطل

 تعريف البنوك اإلسالمية؛: أوال

 خصائص البنوك اإلسالمية؛: ثانيا

 .أهداف البنوك اإلسالمية: ثالثا
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 تعريف البنوك اإلسالمية: أوال

 :لقد تعددت تعاريف البنوك اإلسالمية، ومن أمهها     
االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية يف الفقرة األوىل من املادة اخلامسة بأهنا عرفتها اتفاقية إنشاء : التعريف األول

تلك البنوك أو املؤسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام مببادئ الشريعة، وعلى "
 1".عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا

المي ال يقتصر يف تعامالته على عدم التعامل بالفائدة الربوية غري أن هذا التعريف قاصر، ألن البنك اإلس     
 .فحسب، بل يقوم بنشاطات اقتصادية واجتماعية أخرى

مؤسسة مالية مصرفية، لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة " البنوك اإلسالمية هي : التعريف الثاني
 .2"اإلسالمية، مبا خيدم بناء جمتمع التكافل اإلسالمي وحتقيق عدالة التوزيع، ووضع املال يف املسار اإلسالمي

ة الربوية، متيزها بالتزام بأحكام وقد أضاف هذا التعريف إىل جانب عدم تعامل البنوك اإلسالمية بالفائد     
الشريعة اإلسالمية يف معامالهتا املالية، إضافة إىل وضع مصلحة اجملتمع يف أولوياهتا من خالل املسامهة يف التنمية 

 .االجتماعية
شر مؤسسة مالية إسالمية تقوم بأداء اخلدمات املصرفية املختلفة، كما تبا"البنوك اإلسالمية هي : التعريف الثالث

أعمال التمويل واالستثمار يف اجملاالت املختلفة يف ضوء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية، وهتدف البنوك 
اإلسالمية إىل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية لألمة اإلسالمية، كما تقوم ببعض اخلدمات االجتماعية 

 .3"والدينية
التنموية، فهذه البنوك ال هتدف إىل حتقيق مصاحلها اخلاصة فقط،  ويالحظ أن هذا التعريف، أشار إىل الصفة     

بل أهنا أمسى من ذلك، فهي تطمح أيضا إىل الصاحل العام، فهي تركز على البعدين االقتصادي واالجتماعي 
 .لعملية التنمية

اط املصريف عبارة عن مؤسسات مالية إسالمية تقوم مبزاولة النش"البنوك اإلسالمية هي : التعريف الرابع
واالستثماري يف ظل تعاليم اإلسالم، فهي تقوم جبمع األموال وتوظيفها وتقدمي اخلدمات املصرفية يف حدود نطاق 

 .4"الضوابط الشرعية اإلسالمية

                                                           
 .22، ص2111، 0املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط ،(التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق) البنوك اإلسالمية عائشة الشرقاوي املالقي،   1
 .  072، ص 0991، 0، دار أسامة للنشر، عمان، طالمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبد الرزاق رحيم جدي اهلييت،   2
 .21، ص2112، 0، مكتبة التقوى، القاهرة، طالمصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيقشحاتة،  حسني حسني  3
 .10، ص  2117، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،التمويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالمية فارس مسدور،  4
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فقد أضاف هذا التعريف الصفة االستثمارية للبنوك اإلسالمية، فأصبحت هذه البنوك جتمع بني اخلدمية      
الصفة االستثمارية من جهة أخرى، فقد أصبحت عنصرا فعاال يف االقتصادي وذلك من خالل املصرفية من جهة و 

 . دخوهلا يف املشاريع االستثمارية
 :بناءا على ما سبق ميكن أن تعرف البنوك اإلسالمية كما يلي

ائد االقتصادي البنوك اإلسالمية هي مؤسسات مالية إسالمية تعمل على جتميع األموال وتوظيفها لتحقيق الع     
واالجتماعي مبا حيقق منفعة للمجتمع دون اللجوء إىل التعامل الربوي القائم على الفائدة الربوية وذلك يف إطار 

 .قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 خصائص البنوك اإلسالمية: ثانيا

ئص عديدة، وذلك ألن ال شك أن العمل املصريف اإلسالمي يتميز عن العمل املصريف التقليدي بأسس وخصا   
البنوك اإلسالمية ختتلف من حيث املبدأ واألسس اختالفًا جوهريًا عن غريها من البنوك من حيث احملتوى 
واملضمون، فالبنوك اإلسالمية ترتكز يف معامالهتا املصرفية على املبادئ األساسية لالقتصاد اإلسالمي وتوجيهات 

 .الشريعة اإلسالمية
 الربوية بالفائدةاستبعاد التعامل  -5

إن أول ما متتاز به البنوك اإلسالمية عن البنوك األخرى هو إسقاط الفائدة الربوية من كل عملياهتا أخذا أو      
 .بكل أشكاله وشدد العقوبة عليه عطاءا، ذلك ألن اإلسالم قد حرم الربا

ا لتزام هبدي القرآن الكرمي يف عدة آيات قرآنية،  وا لتزام البنوك اإلسالمية بعدم التعامل بالفائدة الربوية، هو       
َّي ََّّين َّذ َّال َّ﴿4

َّإ ََّّون َّوم َّق َّي ََّّل ََّّا َّب َّالر ََّّون َّل َّك َّأ  ََّّك َّل  َّال ََّّوم َّق ََّّي َّم 
َّت َّيَّي َّذ  ََّّه َّط َّب َّخ  َّل َّذ ََّّس َّال ََّّن َّم ََّّان َّط َّي َّالش  َّك 

َّن َّاَّإ َّالو َّق ََّّم َّّن  َّأ َّب َّ ََّّع َّي ََّّالب َّم 
َّث َّم  اب َّر َّل َّاَّل 


َّح َّأ َّو ََّّ   1﴾اب َّلر َّا ََّّم َّر َّح َّو ََّّع َّي َّلب َّا َََّّلل  ا ََّّل 

وليس معىن حترمي الفائدة الربوية أن البنوك اإلسالمية ال هتدف إىل حتقيق الربح الذي يعترب نوعا من مناء املال      
من خالل توظيف أو استثمار رأس املال، فالبنوك اإلسالمية تسعى إىل حتقيق الربح وتعمل على زيادته، ولكن يف 

                                                           
   يف معاوضة مال مبالالربا هو الزيادة املطلقة يف املال، وكلمة رَبا يـَْربُو تعين زيادة الشيء ومنوه، ويقصد بالربا شرعا فضل املال الذي ال يقابله عوض. 

  يتشابه البيع والربا من جهة إن كال منهما عقد يقوم على الرتاضي بني أطرافه إال أهنما خيتلفان من عدة أوجه قد: 
 البيع مبادلة عني بثمن أما الربا فهو الزيادة على الثمن عند حلول األجل وتعذر التسديد؛ -
 الفقري وعجزه عن الوفاء؛البيع متبادل املنافع برضا الطرفني أما الربا فهو استغالل الغين حلاجة  -
 الربح يف البيع مقابل اجلهد والتعب يف التجارة وحتمل املخاطر أما يف الربا فهو مقابل الزمن؛ -
 البائع والتاجر قد يربح وقد خيسر أما املرايب فرحبه مؤكد مضمون وقد يزيد مع الزمن؛ -
 البيع يسد حاجات الناس والربا يستغلهم؛ -
 .النتعاش االقتصادي بينما الربا يؤدي إىل ختريب االقتصادالبيع يؤدي إىل اإلثراء وا -

1  272: البقرة. 
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ة حبيث يكون الربح عاداًل بعيدًا عن أي غنب أو احتكار، ونامجا عن صيغ استثمارية إطار ضوابط إسالمية حمدد
 1.مشروعة يتظافر فيها كل عناصر اإلنتاج بشكل فعال

 االلتزام باحلالل وجتنب احلرام -5
إن أهم ما يتعني على البنوك اإلسالمية هو االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع أعماهلا، فال وجود      

لبنوك إسالمية دون مقومات ومن أمهها االلتزام يف معامالهتا باحلالل واالبتعاد عن اجملاالت احملرمة واملشكوك 
املال احلرام عند حصوهلا على املوارد وجتميعها لديها، وأن ، أي أن البنوك اإلسالمية ينبغي عليها جتنب 2فيها

 .تستخدم األموال اليت تتوافر لديها يف االستخدامات املشروعة
فهي تلتزم بتمويل األنشطة اليت تدخل يف دائرة احلالل، وتتجنب األنشطة األخرى الواقعة يف دائرة التحرمي، ملا      

أنشطة صناعة اخلمور، والصناعات القائمة على تربية وذبح حلوم : مثل هلا من أضرار خطرية تلحق باجملتمع،
اخلنازير، أو املخدرات، كما أهنا تتجنب التعامل مع أي نشاط ينطوي على الربا، الغش، االحتكار، أو استغالل 

 3.حلاجات الناس
 ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية -3

حتقيق التنمية احلقيقية ببعديها االقتصادي واالجتماعي، من خالل مجع الزكاة  تعمل البنوك اإلسالمية على     
 . وإيصاهلا إىل مستحقيها كما أهنا حتاول رفع املستوى املعيشي للمجتمع يف إطار سياستها االستثمارية

اطات فالبنوك اإلسالمية تعمل باهتمام كبري يف تقدمي أقصى نفع للمجتمع من خالل األعمال والنش     
واخلدمات اليت تقوم هبا؛ أي أهنا ال تقتصر يف أعماهلا ونشاطاهتا على إفادة املتعاملني معها واملسامهني فيها 

 4.فحسب، بل إن هذا ميتد ليشمل إفادة اجملتمع ككل استناداً إىل روح الشريعة اإلسالمية ومقاصدها
 العمل على تنمية املال وعدم اكتنازه وحبسه عن التداول -4
تعمل البنوك اإلسالمية على تنمية املال وإمثاره وتوظيفه التوظيف الفعال لصاحل اجملتمع، وباعتباره أصال من      

، فحبس املال عن 5أصوهلا اليت يتعني تنميتها وإمثارها وليس اكتنازها وحرمان اجملتمع واألفراد الذين يف حاجة إليها
جتماعية يعترب من اجلرائم االقتصادية يف الفكر االقتصادي اإلسالمي؛ التداول وكنزه أي تعطله عن أداء وظيفته اال

ألنه يؤدي إىل تعطيل عجلة النمو االقتصادي يف الدولة، كما أن الذين يكنزون األموال يقومون حببس املنفعة عن 
 6.الناس، وعدم تبادل املنافع وإحلاق الضرر بالقوى اإلنتاجية واالستهالكية يف اجملتمع

                                                           
 .92، ص 2110، 0، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، طأساسيات العمل المصرفي اإلسالميحممود حسن صوان،   1
 .91فارس مسدور، مرجع سابق، ص   2
 .92-92حممود حسن الصوان، مرجع سابق، ص ص   3
 .92ص ،2112، 0 الكتب احلديث، عمان، ط، عاملالبنوك اإلسالمية،  ،فليح حسن خلف  4
 .22، ص0991، 0، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، طالبنوك اإلسالميةحمسن أمحد اخلضريي،   5
 .99حممود حسني الصوان، مرجع سابق، ص   6
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 اء نظام الزكاةإحي -2

َّ} تُعترب الزكاة من األدوات الفعالة لتطهري املال من أي معامالت مشكوك فيها عماًل بقوله تعاىل      ََّّذ َّخ 
َّن َّم 

َّو َّم َّأ َّ
ََّّم َّال   ويف الوقت ذاته لتعميق احلس الديين وحتقيق األهداف  وتنميته 1{اب  ََّّم َّيه َّك َّز َّت َّو ََّّم َّه َّر َّه َّط َّت ََّّة َّق َّد َّص 

فالبنوك اإلسالمية تعمل  2.االجتماعية للبنك، كذلك مراعاة التوازن بني األهداف االستثمارية واالجتماعية للبنك
ى على تنشيط هذه األداة املالية عن طريق إنشاء حسابات خاصة للزكاة لدَّيها، وتشجيع املودعني واملستثمرين عل

، وهي بذلك تؤدي واجبًا فرضه اهلل على هذه األمة، إضافة إىل اجلانب االقتصادي 3دفع الزكاة الواجبة عليهم
 4.الذي تؤديه أموال هذه الفريضة إذ ما قامت باستثمار الفائض من تلك األموال وتنميتها

مث فإن مجيع معامالت البنوك اإلسالمية وأعماهلا املصرفية تتم يف إطار ضوابط الشريعة اإلسالمية،  ومن        
وتلتزم البنوك بقاعدتني أساسيتني يف استثمار وتشغيل ما لديها من أموال املسلمني باختيارها أرشد السبل وأفضل 

 5:مهاالطرق املؤدية إىل تعظيم العائد االجتماعي، وهاتان القاعدتان 
يكون بقدر حتمل املشقة كاملخاطر أو ( العائد)أي إن احلق يف احلصول على الربح : رمنم بالُغقاعدة الُغ -

يكون بقدر ( أي الغنم) اخلسائر، وباعتبار أن عميل البنك هو شريك يف أعماله، فإن احلق يف الربح 
لفكري لكل املعامالت القائمة على ، وتعترب هذه القاعدة األساس ا(أي الغرم)االستعداد لتحمل اخلسائر 

 املشاركة، فاملتعامل مع البنك يكون شريكا يف الربح ويف اخلسارة أيضا؛
أي أن الذي يضمن أصل شيء جاز له أن حيصل على ما تولد عنه من عائد، : قاعدة اخلراج بالضمان -

حتت الطلب، ويكون فمثال يقوم البنك اإلسالمي بضمان أموال املودعني لديه يف شكل ودائع أمانة 
، ألنه يكون (وهو البنك) املتولد عن هذا املال جائز االنتفاع ملن ضمن( أي ما خرج من املال)اخلراج 

ملزما باستكمال النقصان الذي حيتمل حدوثه وحتمل اخلسارة يف حالة وقوعها، أي أن اخلراج ُغْنم 
 .والضمان ُغْرم

 
 
 
 

                                                           
1  012: التوبة. 
 .21حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص   2
 .011فارس مسدور، مرجع سابق، ص  3
 .97، ص2101، 0، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، طإدارة المصارف اإلسالميةعريقات، سعيد مجعة عقل،  حريب حممد  4
5
 .92-99حممود حسني الصوان، مرجع سابق، ص ص   
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 أهداف البنوك اإلسالمية: ثالثا

 :تسعى البنوك اإلسالمية إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف      
 أهداف البنوك اإلسالمية: 5الشكل رقم

 
 
 

 
 األهداف املالية -5

من أن البنوك اإلسالمية يف املقام األول مؤسسات مصرفية تقوم بالوساطة املالية على أساس املشاركة،  نطالقاً ا     
تعكس مدى جناحها يف أداء هذا الدور يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية فإن هلا العديد من األهداف املالية اليت 

 :وهذه األهداف تتمثل يف
ميثل هذا اهلدف الشق األول يف عملية الوساطة املالية، وترجع أمهيته إىل عدم تعطيل : جذب الودائع وتنميتها -أ

التنموية اليت تضيف الناتج الوطين وتتيح  من خالل توظيفها التوظيف الفعال يف املشروعات 1األموال واستثمارها 
 2؛والبنك املستثمر واجملتمعشكل الذي يَعود عائده على املودع للمجتمع سلعا وخدمات يف حاجة إليها وبال

ميثل استثمار األموال الشق الثاين من عملية الوساطة املالية، وهو اهلدف األساسي للبنوك : استثمار األموال -ب
عد االستثمارات الركيزة األساسية لعملها واملصدر الرئيسي لتحقيق األرباح سواء للمودعني أو اإلسالمية حيث ت

                                                           
 .020املرجع السابق، ص   1
 .20حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص   2

 أهداف البنوك اإلسالمية

داخليةالهداف األ خاصة بالمتعاملينالهداف األ  جتماعيةاالهداف األ بتكاريةاالهداف األ 

 جذب الودائع وتنميتها

 استثمار األموال

 تحقيق األرباح

 ماليةالهداف األ

 تقديم الخدمات المصرفية

 توفير التمويل للمستثمرين

 توفير األمان للمودعين

 تنمية الموارد البشرية

 تحقيق معدل نمو

 جغرافيالاالنتشار 
رفع مستوى 

 العمالة

 ابتكار صيغ للتمويل

ابتكار وتطوير الخدمات 
 المصرفية

تدقيق مجاالت 
 التوظيف

 .إعداد الطالبة: المصدر 
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املسامهني، وتوجد العديد من صيغ االستثمار الشرعية اليت ميكن استخدامها يف البنوك اإلسالمية الستثمار أموال 
  1؛موال املتاحة حتقيق التنمية االجتماعيةاملسامهني واملودعني، على أن يأخذ البنك يف اعتباره عند استثماره لأل

يتم ليات االستثمارية إىل حتقيق ربح هتدف البنوك اإلسالمية من خالل قيامها مبختلف العم: حتقيق األرباح -ج
 تقامسه بني خمتلف األطراف املشاركة يف العملية االستثمارية حبسب النسب املتفق عليها، والذي يعترب عنصراً 

 .لالستمرار يف السوق املصرفية أساسياً 
 األهداف اخلاصة باملتعاملني -5 

 :هتدف البنوك اإلسالمية إىل إرضاء عمالئها من املودعني واملستثمرين وتلبية خمتلف طلباهتم وذلك من خالل     
مهمًا يف   باخلدمات املصرفية، ألهنا تعترب عامالً  ويل البنوك اإلسالمية اهتمامًا كبرياً تُ : تقديم اخلدمات املصرفية -أ

كسب امليزة التنافسية للبنك، لذا تعمل على توفري جمموعة من اخلدمات املصرفية ذات جودة عالية تليب طلبات 
 ؛املودعني واملستثمرين

ذلك باستخدام   هتدف البنوك اإلسالمية إىل استثمار األموال املودعة لديها و : توفري التمويل للمستثمرين -ب
 ئمة لطبيعة النشاط املراد متويله؛أفضل أساليب االستثمار والتمويل املتوافرة لديها واملال

تعمل البنوك اإلسالمية على جذب ثقة عمالئها فهذا يعترب عاماًل مهماً لنجاح البنك، : توفري األمان للمودعني -ج
خاصة الودائع حتت الطلب، إضافة إىل ذلك تسعى  وذلك من خالل توفري سيولة نقدية ملواجهة طلبات السحب
 . إىل انتقاء أفضل املشاريع اليت حتقق األرباح للمودعني والبنك

 األهداف الداخلية -3

 2:للبنوك اإلسالمية أهداف داخلية تسعى إىل حتقيقها، وتتمثل فيما يلي     
على استثمار األموال وميلك اخلربة املصرفية عن  البد من توافر العنصر البشري القادر: تنمية املوارد البشرية -أ

 ؛طريق التدريب للوصول إىل أفضل مستوى يف األداء
البد للبنوك اإلسالمية أن تضع يف اعتبارها حتقيق معدل منو وذلك حىت ميكنها من : حتقيق معدل منو -ب

 ر واملنافسة يف األسواق املصرفية؛االستمرا
طي البنوك اإلسالمية أكرب قدر من فئات اجملتمع، وتوفري اخلدمات املصرفية حبيث تغ: االنتشار اجلغرايف -ج

 .    جلمهور املتعاملني معها
                                                           

 .022عريقات، مرجع سابق، ص  حريب حممد  1
الملتقي الدولي الثاني حول األزمة ، "املصارف اإلسالمية من حتديات بيئة العمل املصريف وضرورة الرقابة الشرعية عليها" سيد أمحد حاج عيسى، سهام شيهايب،  2

 .1، ص2119ماي  2-2يومي ، "النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا"المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية 
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 بتكاريةاإلهداف األ -4

فاعلية يف السوق املصرفية، البد هلا من مواكبة التطور املصريف وك اإلسالمية على وجودها بحىت حتافظ البن     
 1:وذلك بالطرق التالية

الء الالزم ملشاريعهم املختلفة، لذلك تسعى البنوك اإلسالمية إىل توفري التمويل للعم: صيغ للتمويلابتكار  -أ
ابتكار صيغ استثمارية اليت تتمكن من خالهلا من متويل املشروعات االستثمارية املختلفة مبا ال جيب عليها 

 عارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛يت
تعد اخلدمات املصرفية من اجملاالت اهلامة للتطوير يف القطاع املصريف، : املصرفيةابتكار وتطوير اخلدمات  -ب

لذلك على البنك أن يعمل على ابتكار خدمات مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة، إضافة إىل ذلك عليه أن 
 .  كام الشريعةيقوم بتطوير املنتجات املصرفية احلالية اليت تقدمها البنوك التقليدية مبا ال خيالف أح

 األهداف االجتماعية -2

البنوك اإلسالمية تعمل على املوازنة بني حتقيق الربح االقتصادي وبني حتقيق الرحبية االجتماعية، وذلك      
 2:باجلمع بني األهداف العامة ألي مشروع وحتقيق التكافل االجتماعي من خالل

لها والتأكد من سالمتها وقدرهتا على سداد التمويل وحتقيق اليت يقوم البنك بتموي: تدقيق جماالت التوظيف -أ
 عدم ضياع أموال املودعني بالبنك؛ عائد مناسب ومن مث ضمان

تسعى البنوك اإلسالمية لتوفري فرص العمل، ويف الوقت نفسه يسمح هذا التوظيف : رفع مستوى العمالة -ب
 .لرسالة البنك يف التكافل االجتماعي بتقدمي خدمات اجتماعية ألفراد اجملتمع حتقيقاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .029عريقات، مرجع سابق، ص حريب حممد   1
 .22حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص  2
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حيث أن  ختتلف مصادر األموال يف البنوك اإلسالمية بعض الشيء عن مصادر األموال يف البنوك التجارية،     
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، كما أن مجيع  يتم ، بلالربوية الفائدةتثمار يف البنوك اإلسالمية ال يعتمد على االس

وسيتم التطرق من خالل هذا املطلب . طبق يف البنوك اإلسالمية هي معامالت ذات صفة شرعيةاملعامالت اليت تُ 
 :إىل النقاط التالية

 
 
 
 

 لألموال يف البنوك اإلسالمية املصادر الداخلية: أوال

يف األموال املتأتية من مسامهات أصحاب البنك واألموال الناشئة  املصادر الداخلية للبنوك اإلسالميةتتمثل     
عن نتائج أعماهلا اليت حتتفظ هبا التزامًا بالقوانني، إضافة إىل األرباح اليت حيققها البنك من نشاطاته وال يوزعها 

 .على مسامهيه
 رأس املال -5

البنك وإجياد الكيان االعتباري له، وإعداده هو املصدر الذي تتدفق منه املوارد للبنك، وبه يتم تأسيس      
وبالذات يف املراحل األوىل إلنشائه، واليت ال تتاح فيها الوقت الكايف  1وجتهيزه ليتمكن من ممارسة نشاطه املصريف

 .للبنك للحصول على مصادر متويل خارجية؛ وبالتايل فإنه يعتمد على موارده الذاتية
واحلماية املطلوبة لألموال اليت يتم إيداعها لديه، ذلك أن رأس املال يتم االستناد إليه فرأس املال يوفر األمان      

يف تلبية طلبات املودعني حبسب ودائعهم لدى البنك، وعادة يتم حتديد نسبة معينة من رأس املال إىل الودائع لديه 
ت أمانا وثقة أكرب لدى املودعني، وفر  ، حيث كلما زادت هذه النسبةمبوجب القوانني ذات الصلة بعمل البنوك

كما يقوم رأس املال بدور متويلي يف السوق املصرفية لتغطية   2.وحيصل العكس عندما تنخفض هذه النسبة
االحتياجات التمويلية لعمالء البنك سواء كانت قصرية أم متوسطة األجل، ويضاف إىل ذلك قيامه بدور الضامن 

                                                           
 .007حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص  1
 املوجودة ة إىل حجم الودائع خيضع احلد األدىن لرأس مال البنك اإلسالمي لتشريعات البنك املركزي ومقررات بازل الدولية اليت حتدد احلد األدىن لرأس مال البنك نسب

 .من إمجايل مصادر أموال البنك اإلسالمي %01 س املالميثل رأ لديه، ويف كل األحوال
 .092ق، ص ، مرجع سابفليح حسني خلف  2

 مصادر األموال يف البنوك اإلسالمية: ثانيب الاملطل

 الداخلية لألموال يف البنوك اإلسالمية؛املصادر : أوال

 .املصادر اخلارجية لألموال يف البنوك اإلسالمية : ثانيا
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لق باملسامهني أو العجز الذي قد يتعرض له البنك فيكون أشبه جبهاز امتصاص بتحمله اخلسائر احملتملة اليت تتع
 1.املخاطر اليت تقف يف سبيله، إذ يقوم باستيعاهبا حلني حصوله على موارد مالية أخرى لتغطيتهاو للخسائر 

 االحتياطات -5
ايل للبنك، وحتفظ رأمساله من أي هي تلك املبالغ اليت يتم اقتطاعها من أرباح البنك، واليت تدعم املركز امل    

اقتطاع يف حالة وقوع خسارة ما، وتعمل على زيادة ثقة أصحاب الودائع بالبنك وتكون مبالغها من حق 
 :، وتشمل االحتياطات على البنود التالية2املسامهني، ألهنا تقطع من األرباح اليت كان من املفروض أن توزع عليهم

عبارة عن نسبة معينة من األرباح يفرضها القانون لتبقى داخل البنوك وال توزع بأي وهو : االحتياطي القانوني  -أ
 3شكل من األشكال، وتبعاً لقانون الدولة اليت توجد هبا البنوك اإلسالمية يتم حتديد هذه النسبة؛

وهو عبارة عن حساب ال يفرضه القانون ولكن يضعه املؤسسون قصد تعزيز رأس  :االحتياطي االختياري -ب
مال البنك، وميكن هلذا احلساب أن خيضع للشروط نفسها كأن ينص عليه القانون التأسيسي ويبني نسبة األرباح 

    4؛اليت حتول إىل هذا احلساب
ا أن تقرر سنويا اقتطاع مبالغ من أرباحها الصافية على اقرتاح جملس إدارهت ك بناءجيوز للبنو : االحتياطي اخلاص -ج

 5.عن تلك السنة الستعماهلا ألغراض الطوارئ وملواجهة خسائر قد تلحق بالبنوك
 األرباح احملتجزة -3

هي عبارة عن األرباح اليت يتم احتجازها إلعادة استخدامها بعد ذلك لدعم املركز املايل للبنوك، واحتفاظ      
البنوك اإلسالمية جبزء من األرباح ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية باعتباره يعمل مضاربا بأموال املودعني 

 6.ة ما قد يطرأ على البنك من ظروف غري عاديةومن مث ميكنه جتنيب جزء معينا من األرباح ملواجه
وال شك أن االحتفاظ جبزء من األرباح داخل البنك أمر تقتضيه الظروف االقتصادية ألن من أهم أهداف      

املشاريع االقتصادية التوسع واحلصول على أكرب حصة يف السوق وهذا ال يتم إال بتعزيز رأس مال البنك باألرباح 
 7.اليت ال توزع

 

                                                           
 .007حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص  1
 .092عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص 2
 .22، ص0991املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ،(مفهومها، نشأتها، تطورها، نشاطها مع دراسة تطبيقية على مصرف إسالمي)البنوك اإلسالمية حممد بوجالل،   3
 .املرجع نفسه  4
 .009حسن صوان، مرجع سابق، ص  حممود 5
 .011، ص2119، 0، منشورات احلليب احلقوقية، عمان، طالمصارف اإلسالميةفادي حممد الرفاعي،   6
 .29حممد بوجالل، مرجع سابق، ص  7
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 لألموال يف البنوك اإلسالمية  املصادر اخلارجية: ثانيا 

، واالستثماريةالتمويلية  اك يف كل نشاطاهتو كز عليها البن، وبالتايل ترتبنوكلاملوارد املالية لتعترب الودائع من أهم      
 .هذه الودائع تقسم إىل الودائع حتت الطلب، الودائع االستثمارية، والودائع االدخارية

 الودائع حتت الطلب -5

املبالغ اليت يودعها أصحاهبا يف البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب عليها حلظة "تعرف بأهنا      
 1".احلاجة حبيث ترد مبجرد الطلب عليها، ودون توقف على إخطار سابق من أي نوع

إذ ميكن للعمالء . وميثل هذا النوع من الودائع مكانة هامة يف املعامالت املصرفية للعمالء وللبنوك سواء بسواء     
تسهيل أدائهم من خالهلا وذلك بأوامر التحويل املصريف أو بإصدار شيكات مثال، كما يقوم البنك بتوظيفها دون 

هة طلبات السحب اليومية من العمالء، وإىل حد كبري تتماثل فوائد أو عوائد عليها للعمالء مع ترك هامش ملواج
وضعية الودائع حتت الطلب يف البنوك اإلسالمية مع تلك اليت تقابلها يف البنوك التقليدية سواء من حيث شكل 
العقد وإبرامه وشروطه وحق العميل يف اسرتداد كامل مبلغ الوديعة دون حتمله أي خسارة عند الطلب، مع 

جوهري هو أن البنوك اإلسالمية ال متنح أية عوائد على تلك الودائع يف كل األحوال، فهي ودائع دون اختالف 
 2.دخل أو ربح

ومن مث فإنه جيب "قرضا"أما التكييف الشرعي لودائع حتت الطلب يف البنوك اإلسالمية فال خترج عن كوهنا      
 3.أن ختضع لكافة شروط القرض وأحكامه

وتتمتع الودائع حتت الطلب يف البنوك اإلسالمية خباصية أساسية وهي أن على صاحب الوديعة أن يرفق      
للبنك يف استخدام رصيده، وأن يكون ذلك حلساب البنك وعلى ( تفويض) طلب فتح احلساب اجلاري باإلذن 

رصدة باإلضافة إىل ضماهنا، وتكون فيقوم البنك باستثمار هذه األ 4مسؤوليته، مع التزامه باألداء عند الطلب،
عوائدها خالصة للبنك اإلسالمي، فإذا حدثت خسارة فإن البنك يتحملها بالكامل، ألنه ضامن للمال الذي هو 
دين يف ذمته للمودعني وال جيوز حتميلهم أية خسارة فكما للبنك الغنم فإن عليه الغرم، ويف حالة الربح فيحصل 

                                                           
 .27، ص2100، 0، دار الفكر، عمان، طدراسات في اإلدارة المالية اإلسالميةحسني حممد حسني مسحان،   1
2
، ص 2111دار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  ،(دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى)، البنوك اإلسالمية البدري حممدينجالل وفاء   

 .22-29:ص
   0بية املتحدة يف إمارة أبو ظيب من بشأن الودائع املصرفية يف دورة مؤمتره التاسع املنعقد يف اإلمارات العر  9د/91/2جاء يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي رقم 
 :مبا يلي 0992أبريل  2إىل  0هـ املوافق من 0902ذي القعدة  2إىل 

ائع يده يد الودائع حتت الطلب سواء أكانت لدى البنوك اإلسالمية أو البنوك التقليدية هي قروض باملنظور الفقهي، حيث إن البنك املستلم هلذه الود -
 ؛مليئا( املقرتض) لقرض كون البنك الرد عند الطلب وال يؤثر على حكم اضمان هلا وهو ملزم شرعا ب

ئع حتت الضمان يف الودائع حتت الطلب هو على املقرتضني هلا ما داموا ينفردون باألرباح املتولدة من استثمارها، وال يشرتك يف ضمان تلك الودا إن -
 .الطلب املودعون يف حسابات االستثمار، ألهنم مل يشاركوا يف اقرتاضها وال استحقاق أرباحها

 .020حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص  3
4
 .222عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص  



 ضوابط وأساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية......................:...........................الفصل األول

 
13 

أي أن من ضمن أصل شيء " اخلراج بالضمان"تطبيقا للقاعدة الفقهية اليت تقول أنعليه البنك بالكامل وذلك 
جاز له أن حيصل على ما تولد عنه من منافع، وال جيوز دفع أي مبلغ يزيد عن أرصدة هذه احلسابات ألصحاهبا 

 1.فهو ربا( املودع) ا قرض جر منفعة لصاحبهألهنا قرض و أميَّ 
 الودائع االستثمارية -5

هي احلسابات اليت يفتحها املتعاملون مع البنوك هبدف تشغيلها واستثمارها للحصول على عوائد يف مواعيد      
، فيقوم البنك مبنح العمالء حق االختيار إما باحلصول على نسبة من الربح تتحدد 2حمددة وحسب شروط حمددة

 3.بانتهاء مدة معينةمسبقا أو على مقدار من الربح ال يتحدد إال بنهاية املشروع أو 

تقبل البنوك اإلسالمية هذه الودائع على أهنا أموال مضاربة يكون صاحب احلساب فيها هو رب املال والبنك      
( املضارب)اإلسالمي هو املضارب، ويقتضي ذلك توزيع األرباح احملققة من استثمار هذه األموال بني البنك 

بالنسبة اليت مت االتفاق عليها عند فتح احلساب االستثماري، ( موالأرباب األ)وأصحاب احلسابات االستثمارية 
 4.أما اخلسارة فيتحملها أصحاب احلسابات ما مل يقصر البنك اإلسالمي أو يتعدى

كما اقرتح حمافظو البنوك املركزية التابعة لبعض الدول اإلسالمية أن يكون استخدام البنوك للودائع االستثمارية       
نظام املشاركة يف األرباح واخلسائر وليس على أساس املضاربة، ألنه حيقق العدل أكثر بني البنك بناء على 

وأصحاب الودائع االستثمارية، ذلك أن اخلسارة يف املضاربة يتحملها املودع وحده كونه صاحب املال، أما البنك 
تم فيه االتفاق بني البنك واملودع على اإلسالمي فال يتحمل أية خسارة إال وقته وجهده، أما نظام املشاركة في

 5.املشاركة يف حتمل نتائج االستثمار سواء رحبا أو خسارة
وعموما فإن التقسيم الذي تعرفه حسابات الودائع االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية هو تقسيم ثنائي، يضم      

 (.دةاملقي)والثانية الودائع املخصصة ( املطلقة)األول الودائع العامة 
حيث يودع العميل املبالغ يف البنك عن طريق فتح حساب االستثمار بامسه وخيول  (:املطلقة)الودائع العامة  -أ

البنك باستثمار هذا املبلغ يف أي من املشروعات اليت يراها البنك مناسبة من الناحية القانونية والشرعية، سواء 
لفة، وال جيوز لصاحب هذه الوديعة أن يقوم بسحبها قبل هناية ، ويكون هذا احلساب آلجال خمتأو خارجياً  حملياً 

 6؛املدة احملددة لذلك

                                                           
 .020حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص  1
 .21حسني حممد حسني مسحان، مرجع سابق، ص   2
 .27جالل وفاء البدري حممدين، مرجع سابق، ص  3
4
 .21حسني حممد حسني مسحان، مرجع سابق، ص   

 .221عائشة الشرقاوي، مرجع سابق، ص  5
 .92فارس مسدور، مرجع سابق، ص  6
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من املشاريع اليت يريدون أن يستثمروا أمواهلم فيه  حيث خيتار املودعون مشروعاً  (:املقيدة)الودائع املخصصة  -ب
خسارهتا، ألهنم هم الذين حيددون ، كما يتحملون وحدهم خماطرها وهلم رحبها وعليهم 1وهلم أن حيددوا املدة

العملية من حيث نوعيتها وشروطها، وتكون البنوك جمرد مسرية هلا وليست شريكة فيها، ولكن عندما تدخل 
البنوك شريكة يف العملية، يأخذ املودعون نصيبهم من أرباحها، وتتوزع اخلسارة بني الطرفني إن وقعت حسب 

  2.الودائع إال بإخطار سابق يوجهونه للبنك االتفاق، وال ميكن للمودعني سحب هذه
 الودائع االدخارية -3

تفتح البنوك اإلسالمية حسابات االدخار لتشجيع املدخرين على التعامل معها، وتستخدمها باألدوات      
ائدة اإلسالمية اخلاصة هبا، وهي تأخذ نصيبها من مردودية االستثمارات اليت يباشرها البنك، ونسبة األرباح الع

هلذه احلسابات باملقارنة مع املبالغ املودعة ال حتدد مسبقا، وهي متغرية وال ميكن للبنك أن يتعهد مسبقا بنسبة 
  3.حمددة
وحيصل أصحاب الودائع االدخارية على دفاتر توفري، إذ يسلم البنك اإلسالمي لكل مودع يف هذه احلسابات      

مسحوباته وذلك هبدف إشباع دوافع االحتياط واألمان ومواجهة احلاجات دفرت توفري خاص به، ل َبيان مدفوعاته و 
ومبوجب هذه اخلدمة حيصل البنك اإلسالمي على تفويض من العميل باستثمار وتشغيل . املستقبلية لدى العميل

دوث أمواله واملضاربة فيها، وحيصل العميل على عائد مناسب من نتائج أرباح االستثمار الصافية، ويف حالة ح
خسارة يف عملية املضاربة املطلقة، فإن البنك واملودعني يتحملون اخلسائر بنسبة مسامهة كل طرف يف رأس مال 

     4.املضارب ألن البنك اإلسالمي ال يضمن العائد بالنسبة للمودع الذي قد يتحمل اخلسارة إذا ما حدثت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .012فادي حممد الرفاعي، مرجع سابق، ص  1
 .292عائشة الشرقاوي املالقي، مرجع سابق، ص  2
 .92فارس مسدور، مرجع سابق، ص   3
 .022-022: حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص ص  4
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ة للمتعاملني مع البنك ووسيلة هامة البنوك اإلسالمية الواجهة الرئيستعد األعمال و اخلدمات اليت تقدمها      
 :جلذب املتعاملني اجلدد واحملافظة على املتعاملني احلاليني، وتتمثل يف

 
 
 
 
 
 
 

 صيغ االستثمار والتمويل: أوال

تقدم البنوك اإلسالمية العديد من صيغ التمويل الشرعية اليت ختتلف باختالف نوع النشاط والعميل فمنها      
املراحبة، )أو صيغ البيوع ( املغارسةاملضاربة، املشاركة، املزارعة، املساقاة، )املشاركة صيغ التمويل عن طريق 

، ولكل من (مويلي، التأجري التشغيليالتأجري الت)أو عن طريق صيغ اإلجارة ( اإلستصناع، السلم، البيع بالتقسيط
للتطبيق خيتلف من مشروع آلخر ومن عميل آلخر وحيصل كل من البنك والعميل على حصته  هذه الصيغ أسلوباً 

يف هناية  ملئوية الشائعة احملددة بالعقد واملتفق عليها وطبقا لألرباح املتحققة فعالً من األرباح حسب النسبة ا
   .العملية

 اخلدمات املصرفية: ثانيا

تعرف اخلدمات املصرفية بأهنا اخلدمات اليت تقوم هبا البنوك عادة هبدف الربح أساساً، وتتجسد هذه      
البنك لعمالئه، من أجل تسهيل املعامالت االقتصادية هبدف كسب اخلدمات يف األنشطة اخلدماتية اليت يقدمها 

 :العمالء وتوسيع نطاق التعامل املصريف، وتتمثل هذه اخلدمات يف ما يلي
 
 
 

                                                           
  سيتم التطرق إىل صيغ االستثمار بالتفصيل يف املبحث الثالث. 

 اإلسالميةاألعمال املصرفية يف البنوك : ثالثب الاملطل

 صيغ االستثمار والتمويل؛: أوال

 اخلدمات املصرفية؛ : ثانيا

 التسهيالت املصرفية؛: ثالثا

 .اخلدمات اإلجتماعية: رابعا
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 التحويالت املصرفية -5

عملية نقل النقود أو أرصدة احلسابات من حساب إىل آخر، أو من بنك إىل "يقصد بالتحويالت املصرفية      
آخر أو من بلد إىل آخر، وما يتتبع ذلك من حتويل العملة احمللية إىل عملة أجنبية أو حتويل عملة أجنبية إىل عملة 

 1".أجنبية أخرى
هي عبارة عن عملية حتويل يقوم هبا البنك باعتباره وكياًل عن األطراف والتحويالت املصرفية حسب الشريعة      

املعنية، والوكالة عقد جائز شرعا بأجر أو دون أجر، وما يأخذه البنك من عمولة على هذه العملية مبثابة األجر 
أي )تحويل اخلارجي وهو جائز من الناحية الشرعية، أما الربح الذي حيققه البنك من فرق السعر بني العملتني يف ال

فجائز شرعًا ما دام شرط التقابض حاصاًل فعاًل؛ ألن كل عملية تعد ( بني العملة احمللية واألجنبية بيعًا أو شراءً 
فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً " يقول 4، والرسول 2نوعًا قائمًا بذاته

 رواه مسلم" بيد
 حتصيل األوراق التجارية -5

صكوك ثابتة قابلة للتداول بطريقة التظهري أي توكيل املظهر إليه بقبض قيمة الورقة متثل "هي  األوراق التجارية     
حقًا نقدياً، وتستحق الدفع مبجرد االطالع عليها، أو بعد أجل قصري وجيري العرف على قبوهلا كأداة للوفاء بداًل 

 3.من النقود
حصيل األوراق التجارية لصاحل عمالئها، وباعتبار أن هذا التحصيل هو من قب يل تقوم البنوك اإلسالمية بت     

، ويتقاضى البنك عمولة عن تلك اخلدمة، 4أعمال الوكالة اجلائزة شرعًا يف اإلسالم ألنه من أعمال الوكالة بأجر
ع بقيمة الورقة أو حبيث تكون على شكل مبلغ مقطوع وحمدد القيمة لكل ورقة، وبدون أن يرتبط املبلغ املقطو 

وال جيوز للبنوك اإلسالمية أن تقوم بعمليات خصم األوراق التجارية أو شرائها، ألن عملية اخلصم أو . مدهتا
والبديل اإلسالمي لذلك أن .  وهي من قب يل القروض الربوية أي ربا النسيئة" شراء دين قبل حلوله"الشراء تعين 

جزء من قيمة الورقة وهذه العملية جائزة ألهنا تكون كقرض حسن، أما  يقوم البنك اإلسالمي باخلصم دون حسم
  5.العمولة اليت يتقاضاها البنك فهي أجر نظري خدمة يؤديها البنك لعمالئه لتغطية التكاليف

 
 

                                                           
 .79، ص2111، 0، عامل الكتب احلديث، اربد، ط(مقررات لجنة بازل، تحديات العولمة، إستراتيجية مواجهتها)المصارف اإلسالمية ، أمحد سليمان خصاونه  1
 .229عريقات، مرجع سابق، ص  حريب حممد  2
 .221، ص2117، 2عمان، ط، دار النفائس، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميحممد عثمان شبري،   3
 . 022حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق،   4
  ربا النسيئة هو بيع مال ربوي مبال ربوي آخر إىل أجل، كبيع عشرة غرامات ذهب بأحد عشر غرامات ذهب والتسليم بعد فرتة حمددة من الزمن 
 .011، ص0999، 2مؤسسة الوراق، عمان، ط ،أضواء على المعامالت المالية في اإلسالمحممود محودة، مصطفى حسني،   5
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 بيع وشراء العمالت -3

أسعار الصرف تقوم البنوك اإلسالمية بأعمال الصرف واليت تتمثل يف استبدال عملة بعملة أخرى حسب      
السائدة يف السوق، ويتم التعامل نقدًا يدًا بيد حيث يتم الدفع والقبض الفوري، وهذه اخلدمة جائزة يف إطار 

 :أحكام  ومبادئ عقد الصرف الواردة يف كتب الفقه اإلسالمي واليت تتمثل يف
 .شرط التقايض يف احلال يدا بيد وال جيوز التأخري ألحد البديلني -
 .الصرف وقت تنفيذ العمليةحتديد سعر  -
ألهنا  يف فروق األسعار وهذا الربح مشروع ويستفيد البنك اإلسالمي من عمليات الصرف على ربح يتمثل     

الفوري، وال  بعملة أخرى، ويشرتط التسليم واالستالم فيجوز للبنك بيع عملة. من أنواع البيوع غري املنهي عنها
   1.و تكون العملية آجلةأ جيوز أن يبيع ما ال ميلك فعالً 

 التعامل باألوراق املالية -4

تتعدد العمليات اليت تقوم هبا البنوك فيما يتعلق باألوراق املالية واليت تتمثل يف حفظ وخدمة األوراق املالية      
ويقوم البنك اإلسالمي هبذه األعمال مقابل أجرة يأخذها من . وكذلك طرح عملية االكتتاب يف األوراق املالية

عية الربح اخلاص هبذه األوراق املالية اليت حيتفظ هبا وخيدمها، عميله، ولكن قيام البنك هبذا النشاط متعلق مبشرو 
فإذا كان ربح هذه األوراق رحباً جتارياً كربح األسهم جاز قيام البنك هبذه اخلدمة، ألن السهم يعين حصة الشريك 

أو أقل من يف رأس مال الشركة وأن الشرع ال مينع عرض هذه األسهم للبيع والشراء، وال مينع من بيعها بأكثر 
قيمتها االمسية، وإذا كان رحبًا ربوياً كفوائد السندات فال جيوز للبنك القيام خبدمة هذه السندات، فالسندات جزء 

      2.من قرض الشركة فهو دين عليها، وأيَّا كان نوع السندات فهي حمرمة مادامت بفائدة ثابتة
 تأجري اخلزائن احلديدية -2

قوم بتأجري اخلزائن احلديدية املعدة حلفظ األمانات ملن يريد االنتفاع هبا، فيليب بذلك للبنك اإلسالمي أن ي     
حاجة ملحة للعميل وحيقق مطالبه يف ثقة وطمأنينة وسرية، مما يدفع العميل إىل الدخول يف معامالت أخرى مع 

إىل القول بأن هذه املعاملة البنك، إضافة إىل ذلك فإن األجر الذي يدفعه العميل يكون قليال، وهذا ما يؤدي 
وبناء على ذلك فإن إجيار اخلزائن احلديدية على النحو املتبع يف البنوك . تربز التعاون املطلوب بني البنك والعميل

 3.يكون جائزاً شرعاً 
 

                                                           
 .21حسني شحاتة، مرجع سابق، ص  1
 .020-021:، ص ص2110مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،  ،"نقود والبنوك في النظام اإلسالمي"البنوك اإلسالمية  عوف حممود الكفراوي،   2
 .022، ص2111، دار الفكر العريب، القاهرة، منظور إسالمي التعامل المالي والمصرفي المعاصر منحممد الشحات اجلندي،   3
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 التسهيالت املصرفية: ثالثا

ة نظرا ألمهيتها بالنسبة للنشاط تعترب التسهيالت املصرفية من أهم األعمال اليت تقوم هبا البنوك اإلسالمي     
 :االقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالعمليات التجارية والصناعية واخلدماتية

 إصدار خطابات الضمان -5
وثيقة يصدرها البنك اإلسالمي بناء على طلب املتعاملني معه، ويتعهد فيها "يقصد خبطاب الضمان بأنه      

البنك بدفع مبلغ نقدي معني عند طلب املستفيد خالل فرتة زمنية حمددة إذا مل يلتزم العميل بالوفاء مبا عليه من 
  1".التزامات وعهود معينة للمستفيد

الضمان عند الدخول يف املناقصات والعطاءات واملزايدات، فيتقدم الشخص خبطاب وُتطلب خطابات      
الضمان الصادر عن بنك معتمد، مما يؤدي إىل عدم إيداع أموال نقدية لدى الوزارات أو املصاحل واسرتدادها بعد 

ف هذا الشخص عن فرتة طويلة؛ فخطاب الضمان يعترب مبثابة تأمني نقدي لدى اجلهة صاحبة املشروع، فإذا ختل
الوفاء بالتزاماته اضطر البنك إىل دفع القيمة احملددة يف اخلطاب، ويعود سبب إصدار خطاب الضمان على ضمان 

 . جدية وقدرة العميل على الوفاء وكذلك متثل ضمانا الستعداده على دفع التعويضات املناسبة إذا اقتضى األمر
إذا كان غري مغطى بالكامل أي ليس  وإصدار خطاب الضمان جائز شرعاً، ويكيف على أنه عقد كفالة     

كان مغطى بالكامل، وجيوز للبنك إذا   لطالب اخلطاب رصيد يف البنك يغطي قيمة اخلطاب، ويعترب عقد وكالة
أن يأخذ أجرًا على خطاب الضمان مبقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يرتبط األجر بنسبة املبلغ 

 .   الذي يصدر به الضمان
 فتح االعتمادات املستندية -5

اإلسالمية لعمالئها املتعاملني يف  تُعترب االعتمادات املستندية من أهم التسهيالت املصرفية اليت تقدمها البنوك     
، وينشأ االعتماد 2األسواق الدولية استريادًا وتصديرًا تأكيدًا وضمانًا حلقوق األطراف املشرتكة يف هذه العمليات

يكون قابال ( املصدِّر) -املستفيد-لبنكه بفتح اعتماد لصاحل البائع( املستورد)املستندي بناء على طلب من العميل 
بل وثائق معينة تؤكد بأن البضاعة قد شحنت أو أعدت للشحن بشكل مرضي، وتقوم البنوك عادة للدفع مقا

 .  3بتدقيق املستندات طاملا كانت مسؤولة جتاه عمالئها باحلفاظ على أمواهلم

                                                           
 .92حسني حسني شحاتة، مرجع سابق، ص  1
  ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة بتنفيذ االلتزام بالوفاء باحلق حبيث إذا نفذه أحدمها سقط على اآلخر:الكفالة. 
  تفويض التصرف واحلفظ إىل الوكيل هي إقامة اإلنسان غريه مقام نفسه يف تصرف معلوم أو:  الوكالة. 
 .227عريقات، مرجع سابق، ص  حريب حممد  2
، 2112، 0دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ط ،(دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور االقتصادي والسياسي)المصارف اإلسالمية حممد شيخون،   3
 .019ص



 ضوابط وأساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية......................:...........................الفصل األول

 
19 

فيذ وحيقق االعتماد املستندي فوائد ال حتققها وسيلة أخرى، ألن تعهد البنك يصدر قبل أن يبدأ البائع يف تن     
التزاماته، كما أنه حيمي املشرتي نظرا ألنه ال يدفع الثمن بواسطة البنك إال إذا قدم البائع املستندات الدالة على 
حسن تنفيذ التزامه، فضال عن أنه ميكن البائع من احلصول على الثمن فور بدء تنفيذ العقد وميكن املشرتي كذلك 

، وذلك مىت دفع مثنها ألن البنك ينقل إليه املستندات مبجرد من التصرف يف البضاعة عند حيازته املستندات
والتكييف الشرعي هلا هو عقد وكالة ألن البنك يلتزم بناء على أوامر عميله بأن يتعهد حتت . تلقيها من البائع

تصرف املستفيد مبلغا من املال يدفع له مقابل مستندات الشحن، وعقد كفالة حيث يتعهد البنك الوفاء بدين 
املشرتي الذي يستحقه عليه البائع لقاء البضاعة اليت صدرها إليه، وعقد ضمان ألن البنك يضمن العميل يف 

 .تسديد الثمن للمصدر

 اخلدمات االجتماعية: رابعا

تسعى البنوك اإلسالمية إىل جتنب الربا يف مجيع معامالهتا، إضافة إىل ذلك فإهنا هتتم بتقدمي اخلدمات      
 .لمجتمع واألفراد، وتكون هذه اخلدمات االجتماعية دون أن حتصل مقابلها على أجر أو منفعةاالجتماعية ل

 القرض احلسن -5

ال يعرف الفكر اإلسالمي سوى نوع واحد من القروض هو القرض احلسن ويعين أنه قرض من دون فائدة      
يَّذ َّاَّال َّنَّذ َّم َّ ﴿ثابتة، يقدمه املقرض عن طيب نفس منه إىل املقرتض مساعدة له للخروج من شدته لقوله تعاىل

َّر َّق َّي َّ َّر ََّّق َّاَلل َّض  َّاَّح َّض  َّي َّاَّف َّن َّس  َّض 
َّأ ََّّه َّل ََّّه َّعف َّا  َّك َّاَّاف َّع َّض 

َّب َّق َّي ََّّاَلل و ََّّة َّي َّث  َّب َّي َّو ََّّض  َّي َّل َّإ َّو ََّّط َّس 
،وتعمل البنوك  1﴾ون َّع َّج َّر َّت ََّّه 

اإلسالمية على منح قروض حسنة دون فوائد، وذلك يف احلاالت اليت تقررها إدارة البنك بالشروط احملددة يف 
الئحة القروض احلسنة لكل بنك، ويضع كل بنك إسالمي األهداف والسياسات واإلجراءات اليت تكفل القيام 

   2.ة لألفراد والبنك اإلسالمي واجملتمع ككلهبذا النشاط حبيث يؤدي الغرض منه مبا حيقق االستفاد
 خدمة حتصيل وإنفاق الزكاة -5

الزكاة هي نصيب معلوم يؤخذ من القادر على الدفع لسد حاجة احملتاجني من الفقراء واملساكني وحتقيق      
َّن َّإ َّ﴿4 3أمنهم ورعايتهم اجتماعيا وصحيا، وقد فرضت الزكاة جربا مبقتضى القرآن الكرمي َّم 

َّال َّق َّد َّص  َّر َّق َّف َّل َّل ََّّات 
َّال َّو ََّّاء  َّس 

َّو َّه َّي َّل َّع ََّّي َّل َّام َّالع َّو ََّّي َّاك  َّف َّل َّؤ َّال  َّا
َّو ََّّم َّوب  َّل َّق ََّّة 

َّق َّلر ََّّا َّف  َّار َّغ َّال َّو ََّّاب 
َّو ََّّي َّم  َّف   َ َّاَلل ََّّيل َّب ََّّ

ََّّن َّاب َّو َّ َّر َّف ََّّيل َّب َّالس  َّع ََّّاَلل و ََّّاَلل َّن َّم ََّّة َّيض 
َّح ََّّيم َّل 

ويعترب مورد الزكاة من أقوى دعائم إقامة وبناء اجملتمع . 4﴾يم َّك 

                                                           
1  292: البقرة. 
 . 212، ص2119، 0، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، طاإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةالفتاح املغريب،  عبد احلميد عبد  2
 .022، ص مرجع سابقني، حممود محودة، مصطفي حس  3
 [.21: التوبة]  4
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اإلسالمي العادل الذي يكفل تأمني حياة كرمية ألفراده، ولذا يربز من بني خدمات البنك اإلسالمي حتصيل أموال 
  1.الزكاة عن طريق جلان أو صناديق تعد هلذا الغرض وتعمل على إنفاق الزكاة يف مصارفها الشرعية احملددة هلا

 :وميكن توضيح األعمال املصرفية اليت تقدمها البنوك اإلسالمية يف الشكل التايل
 البنوك اإلسالمية األعمال املصرفية يف : 5 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .219عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سابق، ص  1

األعمال المصرفية 
في  البنوك 

 اإلسالمية

 التسهيالت المصرفية

 الخدمات االجتماعية

المصرفية الخدمات  

 صيغ االستثمار والتمويل

 التحويالت المصرفية

 تحصيل األوراق التجارية التجارية

 بيع وشراء العمالت

 التعامل باألوراق المالية

 تأجير الخزائن الحديدية

 إصدار خطابات الضمان

 فتح االعتمادات المستندية

 خدمة تحصيل وإنفاق الزكاة

 الحسن القرض

 .إعداد الطاالبة: المصدر
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 :وسيتم تناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية

 مفهوم االستثمار؛ -

 ضوابط االستثمار يف البنوك اإلسالمية؛ -

 .خماطر االستثمار يف  البنوك اإلسالمية -
 

 
  

ميثل االستثمار الركيزة األساسية اليت تقوم عليها البنوك اإلسالمية فهو عبارة عن النشاط احلقيقي الذي يعكس    
 :  عمل هذه البنوك، وسيتم تطرق إليه من خالل النقاط التالية

 

 

 
 

 مفهوم االستثمار من املنظور اللغوي: أوال 

مثر الشجر يثمر مثورا أي طلع مثره، واستثمر الشيء جعله يثمر، ومثر الرجل ماله كثره، واستثمر : يقول العرب     
 1.املال جعله يثمر أي يكثر وينمو

ويف معىن أمثر استثمر، ويقال استثمر ماله أي أمثره ومناه وكثره، ومنه قوهلم مثر اهلل مالك تثمريا وأمثر اهلل مالك      
 2.إمثارا أي كثره ومناه

 
 

                                                           
 .02ص ،0912/هـ 0912، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، 2ج، االستثمار، العلمية والعملية للبنوك اإلسالميةالموسوعة سيد اهلواري،  1

 .20، ص2119، 2، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، طاالستثمار والمعامالت المالية في اإلسالمحممود حممد محودة،   2

 االستثماريف  البنوك اإلسالمية ضوابط وخماطر:ثانياملبحث ال

 مفهوم االستثمار: األول باملطل

 مفهوم االستثمار من املنظور اللغوي؛: أوال

 ؛ االقتصادي املنظور من ماراالستث مفهوم :ثانيا

 مفهوم االستثمار من املنظور اإلسالمي: ثالثا  
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 1:وبناء على ما سبق، فإن استثمار املال يعين طلب مثره، وأما الثمر فإنه يطلق على عدة معان أمهها     
ينتجه الشجر، وهو يطلق جمازا على الولد، فسمي الولد مثرة تشبيها له حبمل وهو ما : محل الشجر -

 .الشجر ألن الثمرة هي ما تنتجه الشجرة، والولد يطلق على ما ينتجه األب
َّق َّف ََّّر َّم َّث ََّّه َّل ََّّان َّك َّو َّ﴿ 4نسب إىل بعض املفسرين ومنه ما : املال - َّل ََّّال  َّه َّر َّاو َّي  ََّّو َّه َّو ََّّه َّب َّاح َّص 

ََّّر َّث َّك َّأ ََّّا َّن َّأ َّ
َّم  بأهنم قالوا بأن املراد بالثمر يف هذا املقام املال الكثري من صنوف  ،2﴾ار َّف َّن ََّّز َّع َّأ َّو ََّّال َّم ََّّنك 

 .املال
 .ومنه قوهلم مثر وأمثر ماله إذ أمناه وكثره، وإمنا مسيت الزيادة مثنا ألهنا زائدة عن أصل املال: النماء والزيادة -

الثمر، أما استثمار املال لغة فرياد به طلب املال الذي هو مناؤه وبناء على ذلك، فاالستثمار لغة يراد به طلب 
 .ونتاجه

 مار من املنظور االقتصادي مفهوم االستث: ثانيا

 :تعدد تعريفات العلماء االقتصاديني لالستثمار، ومن بني هذه التعاريف نذكر أمهها     
انفاق املال أو موارد أخرى مما خيلق تيار مستمر من املنافع " ذهب بعض الكتاب إىل تعريف االستثمار بأنه      

 3".واخلدمات يف املستقبل
توظيف األموال الفائضة يف أدوات وجماالت استثمارية متنوعة هبدف خلق إنتاج جديد "كما عرف على أنه       

تكوين رأس املال على مستوى االقتصاد واجملتمع أو لتحقيق زيادة فعلية يف  أو توسيع اإلنتاج احلايل وزيادة
 4".الثروة
أي توظيف للنقود ألي أجل يف أي أصل أو حق "أنه  الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالميةوعرفته      

اح دورية أو بزيادات يف قيمة ملكية أو ممتلكات أو مشاركات حمتفظ هبا للمحافظة على املال أو تنميته سواء بأرب
 5".األموال يف هناية املدة أو مبنافع غري مادية

 
 
 
 

                                                           
 .22-20: املرجع السابق، ص ص  1
 [.29:الكهف]  2

3
 Martine Trablesi, François-Xavier Simon, préparer et défendre un projet d’investissement, Dunod, paris, 

2005, p :11 . 
 .01، ص2119، دار اليازوري، عمان، االستثمار وتحليل االستثماريدريد كامل آل شبيب،   4
 .02سيد اهلواري، مرجع سابق، ص  5
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ارتباط مايل هبدف حتقيق مكاسب يتوقع احلصول عليها على مدى مدة طويلة يف املستقبل، "وعرف على أنه 
ى مدى فرتة طويلة ، ولكن إنفاق على أصول يتوقع منها حتقيق عائد علفاالستثمار هو نوع من اإلنفاق الرأمسايل

 1".من الزمن

 مفهوم االستثمار من املنظور اإلسالمي: ثالثا

فرة يف ضوء القواعد واألسس الشرعية واالقتصادية ااالستثمار يف اإلسالم يهدف إىل توظيف املوارد املتو      
أهم التعريفات اليت اإلسالمية، وذلك من أجل تنمية املال بالطرق الشرعية وبذلك حيقق النفع للمجتمع ككل،من 

 :مع الشريعة اإلسالمية منها تناولت االستثمار الذي يتوافق متاماً 
توظيف لألموال وفقا للضوابط واألسس والقواعد واملقاصد "يعرف االستثمار من املنظور الشرعي على أنه      

اخلالفة يف األرض، مبا يسهم يف الشرعية واالقتصادية اإلسالمية، هبدف احملافظة على املال وتنميته وحتقيق مهمة 
 2".حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع وعمارة الكون

استغالل املال وتنميته يف أي جمال من اجملاالت الصناعية أو التجارية أو غريها من أوجه "كما عرف على أنه       
  3".زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمعالنشاط االقتصادي مبا يعود بالنفع على اجملتمع كله من خالل 

عبارة عن استعمال األموال يف احلصول على األرباح، أي خلق أصول رأمسالية جديدة، "وُعرف أيضا بأنه      
 4".يوجه فيها الفرد أمواله ويكون ذلك بالطرق املشروعة اليت فيها اخلري للمجتمع

مار يف االقتصاد الوضعي وبني مفهوم االستثمار من املنظور وُيالحظ أنه ال يوجد تعارض بني مفهوم االستث     
اإلسالمي، فكليهما عرفا االستثمار على أنه توظيف املال وتنميته لزيادة كمية السلع واخلدمات وحتقيق النماء أو 

 .ةللضوابط الشرعي االزيادة اليت تتحقق يف شكل أرباح، إال يف جانب واحد يتمثل يف توظيف هذه األموال وفق
 
 
 
 

                                                           
 واإلنفاق الرأمسايل حيوي يف داخله ثالث جمموعات على النحو التايل: 

 .وهي مشروعات مل تكن موجودة من قبل ويتولد عنها طاقة إنتاجية جديدة: مشروعات جديدة -0
راحل اإلنتاج وهي متثل أصوال مطلوب إضافتها ملشروعات قائمة أصال، فهي إضافة طاقة إنتاجية بغرض حتقيق توازن بني م: مشروعات استكمال -2

 .املختلفة
أو لتحسني  اإلنتاجيةلالحتفاظ بالطاقة ( أو املتقادمة)وهي متثل شراء أصول جديدة بدال من األصول القدمية : (تحديث)وتجديد  مشروعات إحالل -2

 .الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة
 . 012، ص2112،النشر، دون دار القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،   1
 .27، ص2119، 0، ط، دار السالم، القاهرةاالستثمار في اإلسالمأشرف حممد دوابه،   2
 .09، ص، دار رسالن، دمشق(البورصات) أساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق الماليةقيصر عبد الكرمي،   3
 .29، ص2112، 0، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، طاالقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعيصناديق االستثمار بين نزيه عبد املقصود مربوك،   4
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تقيد هبا، وميكن توضيحها يف النقاط جمموعة من الضوابط اليت جيب أن ي حيكم االستثمار يف البنوك اإلسالمية    
 : التالية

 
 
 

 لالستثمار واألخالقية الضوابط العقائدية: أوال

 الضوابط العقائدية لالستثمار -5

لقد قرن اهلل تعاىل اإلميان بالعمل الصاحل، فاإلميان ال ينفصل عن االستثمار يف اإلسالم ويضعه يف إطار      
منه، من خالل التزام املستثمر املسلم مبجموعة من الضوابط اإلميانية أو عقائدي لتحقيق املقاصد الشرعية 

 :العقائدية ومن أمهها
 4إن املال مال اهلل، وهذا ركن أساس من أركان االقتصاد اإلسالمي، : امللكية املطلقة هلل تعاىل -أ

َّم ََّّم َّه َّالل ََّّل َّق َّ﴿
َّال  َّل َّال ََّّك  َّؤ َّت ََّّك  َّل َّل ََّّا َّت  َّنَّت َّم ََّّك  َّل َّال ََّّع َّنز َّت َّو ََّّاء َّش   ََّّك 

َّنَّت َّم  نَّمَّم َّوه َّآت َّو َّ﴿ 9و 1﴾اء َّش 

َّم َّ
[ماك َّت َّأ َّيَّذ َّال ََّّاَلل ََّّال 

2. 
ومعىن املال مال اهلل هو أن اإلنسان مقيد يف التصرف يف هذا املال بشرع اهلل، ولذا فإن اإلسالم خيرج ملكية      

فاستثمار  3.املال وملكية كل شيء آخر من ملك اإلنسان ويعيدها إىل مالكها احلقيقي وهو اهلل سبحانه وتعاىل
لك احلقيقي، فيوجه املال ويستثمره مبا يعود بالنفع على البنك اإلسالمي لألموال جيب إن يكون وفق إرادة املا

 .  اجملتمع وال يستثمره يف احلرام
يتمثل هذا الضابط يف أن ملكية األفراد ألمواهلم ملكية مؤقتة وليست أبدية : ملكية اإلنسان املقيدة للمال -ب

ال، أما ن سبة املال لإلنسان يف أكثر من وال مطلقة، وإمنا هي تابعة مللكية اهلل املطلقة لكل شيء مبا فيها األمو 
، 4موضع يف كتاب اهلل فهي ن سبة توكيل واعتماد ظاهرها التمليك وحقيقتها التفويض الذي يتبع باحملاسبة

                                                           
 [.22: آل عمران]   1
 [.22: النور]   2
 .22حممود حممد محودة، مرجع سابق، ص 3
 .22املرجع السابق، ص   4

 ضوابط االستثمار يف  البنوك اإلسالمية: ثانيب الاملطل

 الضوابط العقائدية واألخالقية لالستثمار ؛: أوال

 .الضوابط االجتماعية واالقتصادية لالستثمار: ثانيا
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َّأ َّل َّك َّأ َّت ََّّل َّو َّ﴿ 4 َّب َّك َّال َّو َّم َّوا َّب َّك َّن َّي َّم َّب  َّل َّد َّت َّو ََّّل َّاط َّلب َّا َّم َّإ َّوا َّا َّف َّل َّك َّأ َّت َّل ََّّام َّك ََّّاح َّل  َّم َّيق َّر َّوا َّو َّم َّأ ََّّن َّا
َّال 

َّب ََّّاس َّالن َّ فهذه امللكية تعين تذكري اإلنسان مبا سيؤول إليه عندما ينتهي أمره يف هذه . 1﴾ون َّم َّل َّع َّت ََّّم َّت َّن َّأ َّو ََّّم َّث َّال 
، وصدق اهلل 2احلياة الدنيا، فهو مسؤول عن تصرفه وعما وصلت إليه يده، وعما استطاع أن يقدمه لبين البشر

َّب َّر َّو َّف َّ﴿تعاىل إذ يقول  َّن َّل ََّّك  َّس 
َّج  َّأ ََّّم َّه َّن َّل َّأ 

َّع ََّّ(19)ي َّع   . 3﴾ون َّل َّم َّع َّاَّي َّو َّان ََّّك َّم 

يؤمن املستثمر املسلم بأنه صاحب رسالة يف هذه احلياة، فهو خليفة هلل يف : مبدأ االستخالف يف املال  -ج
واألوامر اليت أرضه، واالستخالف يعين تكليف اهلل سبحانه وتعاىل القيام بأمانة اخلالفة يف هذه الدنيا تبعاً للقواعد 

وضعها، فقد خلق اهلل اإلنسان يف األرض واستعمره فيها للعمل يف الطيبات اليت سخرها اهلل هبدف االنتفاع هبا، 
فالبشر مستخلفون يف هذه األرض وهلم احلق يف التصرف مبا فيها تصرفًا عامًا شاماًل، وهم يف الوقت نفسه 

 .قتري بل اعتدال ووسطيةمقيدون بأوامر اهلل عز وجل، فال إسراف وال ت
وتعترب اخلالفة أرقى درجات املسؤولية ألهنا تكييف إهلي للبشر وأمانة موكلة لإلنسان، ولذلك يقول اهلل عز     

َّع َّن َّإ َّ﴿وجل  َّر َّا َّا َّن َّض  َّع ََّّة َّن َّما َّل َّا ََّّا َّل  َّو َّم َّلس  َّر َّل َّا َّو ََّّات  َّب َّال  َّو ََّّض 
َّي  َّأ ََّّي  َّب َّأ َّف ََّّال  َّو َّه َّن َّل َّم َّن َّأ َّا ََّّن َّق َّف َّش 

اَّه َّل َّح  َّو ََّّاه َّن َّم 

َّه َّاَّج َّوم َّل َّظ ََّّان َّك ََّّه َّن َّإ ََّّان َّنس َّل َّا َّ    4.﴾ول 

خلق اهلل اإلنسان وأمره بعمارة األرض مبا حيقق له االنتفاع مبواردها، فإعمار األرض : وجوب إعمار األرض -ح

َّو َّه َّ﴿ 4، 5جيب أن يكون نابعًا من مبدأ ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل بالتزامه ألوامره واجتنابه لنواهيه

َّأ َّ َّك َّأ َّنش  ن َّم
َّو ََّّض َّر َّال ََّّم   َ ََّّم َّك َّر َّم َّع َّت َّا

وحيتل االستثمار اإلسالمي املساحة األكرب من برنامج إعمار . 6﴾ايه َّف 
األرض الذي ينبغي أن يقوم به اإلنسان وهو أفضل وسيلة لتنمية املوارد الطبيعية من خالل صيغ عدة مشروعة 

وخري مثال على ذلك ما رواه جابر رضي اهلل عنه عن  7والتجارة،ميكن تدعيمها يف قطاعات الزراعة والصناعة 
 ".من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوايف منها فهو له صدقة"قال 4النيب 

 
 

                                                           
 [.011:البقرة]  1
 .29حممود حممد محودة، مرجع سابق، ص  2
 [.92-92:احلجر]  3
 [.72: األحزاب]  4
، االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل: الملتقى الدولي معايري اختاذ القرار االستثماري من منظور االقتصاد اإلسالمي،مقدم ليلى، طعيبة حممد مسري،   5

 .7، ص2100فيفريي  29-22جامعة غرداية، 
 [.20: هود]  6
7
 .22الكرمي اهلييت، مرجع سابق، ص قيصر عبد  
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 الضوابط األخالقية لالستثمار  -5

إن الضوابط األخالقية البد منها للعملية االستثمارية، كي جتعل املستثمر املسلم يسعى للكسب املشروع      
 .وابتغاء مرضاة ربه ويعمل على إخضاع استثماره لتحقيق مقاصد التشريع اإلسالمي

البنك االلتزام به عند ، لذا على 1الصدق أساس اإلميان، وبغريه ال يقوم الدين وال تستقر الدنيا: الصدق -أ
استثماره األموال بيعا أو شراء، فإذا دفع بأمواله يف عمليات جتارية من أجل تنميتها ينبغي عليه أن يلتزم قول احلق 

 .والصدق بغض النظر عن األثر املادي الذي سيرتتب على التزامه هبذا اخللق إن ربح أو خسر
حيتاج من البنك عزمية قوية ال تؤثر فيها األرباح، فضال عن االستعداد  والتزام الصدق يف جمال استثمار األموال     

هلذا كان الصدق من أسباب الربكة على البائع واملشرتي، كما يف احلديث  2القوي لَتب عات الصدق وآثاره،
يف بيعهما، وإن   باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدق البيعان وبيناَّ، بورك هلما( أي البائع واملشرتي)البيعان "الصحيح 

 .صحيح البخاري" كتما وكذبا فعسى أن يرحبا رحبا وميحقا بركة بيعهما
جيب على البنك اإلسالمي أن يلتزم عند استثماره األموال برد كل حق إىل صاحبه قل أو كثر وال : األمانة  -ب

َّن َّإ َّ﴿ 4 ،3يأخذ أكثر مما له، وال ينقص من مستحقات اآلخرين مثن أو أجر أو جعالة أو عمولة

ََّّي َّاَلل 
َّت َّأ ََّّم َّك َّر َّم َّأ  َّال َّد َّؤ َّن َّان َّم َّوا َّإ ََّّات  َّه ََّّأ َّل 

، فالبنك ملزم بالوفاء بعهوده وعقوده جتاه اآلخرين وأال خيون 4﴾اه َّل 

َّال َّّي  َّأ َّي َّ﴿4أحدا بيعا وشراء  اَّين َّذ َّا َّو َّن َّم َّء  َّل  َ  َّا َّا َّون ََّّ َّر َّال َّو َََّّلل َّوا  ََّ َّأ َّون ََّ  َّو ََّّول  َّاان َّم َّوا
َّم َّنت َّأ َّو ََّّم َّك َّت 

وال ميكن لالستثمار أن حيقق مقاصد الشريعة إذا مل يلتزم البنك خبلق األمانة، ألن األمانة هي الركن . 5﴾ون َّم َّل َّع َّت َّ
 6.الركن الذي يتوقف على توافره جناح االستثمار

 أمر اإلسالم بالوفاء بالعقود واحرتام العهود وما فيها من التزامات، وبذلك حيقق البنك: الوفاء بالعقود والعهود  -ج
إن أطيب الكسب  "قال  4اإلسالمي كسبًا طيباً، فعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

كسب التجار، الذين إذا حدثوا مل يكذبوا، وإذا ائتمنوا مل خيونوا، و إذا وعدوا مل خيلفوا، وإذا اشرتوا مل يذموا، 
 ".وإذا باعوا مل ميدحوا، وإذا كان عليهم مل ميطلوا، وإذا كان هلم مل يعسروا

                                                           
 .229، ص0992، 0، مكتبة وهبة، القاهرة، طدور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي يوسف القرضاوي،  1
 .022-022: ، ص ص2111، 0، دار النفائس، عمان، طاالستثمار، أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالميقطب مصطفى سانو،   2
 .272يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص  3
 [.21: النساء]  4
 [.27: األنفال]   5
 .022قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص  6
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ادلة وَقوامه الوفاء بالعقود والعهود، وهلذا فإن البنك والنشاط االستثماري يف اإلسالم يقوم على الثقة املتب     
   1.اإلسالمي ينبغي عليه أن يلتزم هبذا الضابط عند تعامله مع الناس تعاقداً وتعاهداً 

حث اإلسالم على السماحة يف التعامل ألهنا تفتح أبواب املعيشة الطيبة فضال عن أهنا : السماحة يف التعامل -ح
رواه البخاري، ومن " رحم اهلل رجاًل مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى"4 جتلب الرزق، حيث قال

صور التسامح إنظار املدين املعسر وإعطائه فرصة أو أكثر حىت يرتب أموره ويقدر على الوفاء بالتزامه 
َّوَّع َّذ ََّّان َّنَّك َّإ َّو َّ﴿4 َّس  

َّن َّف ََّّة 
َّإ ََّّة َّر َّظ  َّي ََّّم َّل  َّس  

َّنَّت َّأ َّو ََّّة  َّق َّد َّص  ََّّم َّك َّل ََّّي  َّواَّخ 
، إضافة 2﴾ون َّم َّل َّع َّت ََّّم َّنت َّنَّك َّإ 

 . إىل ذلك عدم فرض هوامش ربح كبرية حيث أن يف خفضها تنشيط التجارة وزيادة املكاسب للجميع

  لالستثمار واالقتصادية الضوابط االجتماعية: ثالثا

 الضوابط االجتماعية  -5

 صرحياً  حرمة الربا حترمياً لقد أكد القرآن الكرمي على : حتريم استثمار املال عن طريق الربا -أ

َّح َّم َّي َّ]4 َّر َّي َّاَّو َّب َّالر ََّّاَلل ََّّق  َّب  َّق َّد ََّّالص  ََّّاَلل َّو ََّّات  ََّّي  َّل  َّك ََّّب  َّأ ََّّار َّف َّك ََّّل 
 .3﴾يم َّث 

يز رأس يلالستثمار الرشيد يف االقتصاد اإلسالمي، ذلك أن الربا يؤدي إىل مت اً وميثل حترمي الربا ضابطًا رئيس     
اإلنتاج باستحقاقه لعائد أو فائدة دون إنتاج أو عمل أو تعرض ملخاطرة، وهو ما يتعارض املال على سائر عناصر 

مع مبادئ االستثمار يف اإلسالم، وينتج عنه أثار عديدة تنعكس على النظام االقتصادي كله وتتمثل هذه اآلثار 
  4:يف
لبخل، واجملتمع الذي تتفشى فيه إن الربا يُنب ُت يف النفس اإلنسانية اجلشع وا: اآلثار األخالقية للربا -

املعامالت الربوية فهو جمتمع الصفات اإلنسانية الدنيئة، وهو نقيض للمجتمع اإلسالمي الذي َيُكون ملكارم 
 األخالق فيه أعظم مكانة؛

إن تفشي الربا يعمل على انتقال األموال بشكل مستمر من الفقراء إىل األغنياء  :اآلثار االجتماعية للربا -
د الغين غىن مبا يكسبه من فوائد ربوية، ويزداد الفقري فقراً مبا يدفعه للغين من فوائد، وبذلك ترتكز الثروة فيزدا

يف أيدي طبقة حمدودة من اجملتمع، فتصبح هي املتحكمة يف رأس ماله وهو من العناصر األساسية الالزمة 
 ء وباقي طبقات اجملتمع الفقرية؛لالستثمار، وهذا يؤدي إىل العداوة والبغضاء بني طبقات األغنيا

                                                           
 .12مرجع سابق، صاالستثمار يف اإلسالم، أشرف حممد دوابه،   1
 [.211:البقرة]  2
 [.272:البقرة]  3
 .210، ص0991، 0، مكتبة مدبويل، القاهرة، طاالستثمار في االقتصاد اإلسالميأمرية عبد اللطيف مشهور،   4
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يؤدي الربا إىل تعطيل جزء من األيدي العاملة بسبب طبقة املرابني غري املنتجة اليت  :اآلثار االقتصادية للربا -
تعيش على جهد اآلخرين وكسبهم، دون أن تساهم فعليًا يف اإلنتاج، فالربا تؤدي إىل إضعاف اجملتمع 

 .وتعطيل طاقته االقتصادية وعرقلة النشاط االستثماري وبالتايل عرقلة التنمية
كسب بال جهد يثري صاحب املال على حساب اآلخرين، لتصبح الفئة املستثمرة ألمواهلا بالفائدة فالربا       

الربوية ذات نفوذ وسلطان فيزداد جشعها وظلمها يف معامالهتا، وتتكدس لديهم األموال بال ضابط وال قيد، 
 . تثمار بصفة خاصةوبذلك فإن حترمي الربا يؤدي إىل إبعاد هذه اآلثار السلبية عن االقتصاد واالس

هو مجع أو حبس السلع اليت حيتاج إليها الناس "االحتكار  :حتريم استثمار املال عن طريق االحتكار -ب
لبيعها بثمن مرتفع، أو خللق نوع من الندرة وعدم االستقرار يف السوق، مما يؤدي بالتايل إىل حتكم فرد أو جمموعة 

 . 1"راه لنفسهابعرض السلعة احملتكرة وفرض السعر الذي ت
واالحتكار كسب حمرم ألنه يستخدم ضد مصلحة اجلماعة ويكون وسيلة لتضخيم الثروة بأيسر جهد،      

من احتكر الطعام أربعني ليلة فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل "يندد باالحتكار فيقول  4ورسولنا الكرمي 
، فاملقصود من منع االحتكار نابع أساساً من أمرين، أوهلما الضرر الشديد الذي يلحق باملستهلكني من جراء "منه

ول عليها، وثانيهما أن حجب السلع وإخفائها أو ارتفاع أسعارها حبيث يعجز املستهلك عن دفع أمثاهنا واحلص
االحتكار وسيلة غري مشروعة لكسب األموال والشبه كبري بني هذه الوسيلة وبني الربا، فكالمها يقوم على االنتظار 

 . 2والزمن فيهما عنصر أساسي للكسب
االكتناز هو املال الذي مجُ ع وُحب س وُمن عْت منه حقوقه كالزكاة  :عدم استثمار املال عن طريق االكتناز  -ج

َّك َّي ََّّين َّذ َّال َّو َّ﴿6والصدقة، وقد جاء اإلسالم حماربًا لالكتناز وحمرما إياه وناهيًا عنه 
َّه َّالذ ََّّون َّز َّن  َّب 

َّالف َّو َّ َّو ََّّة َّض  َّوّن  َّق َّنف ََّّي َّل  َّاَّف   َ َّب َّاَللَّف ََّّيل َّب ََّّ َّذ َّع َّمَّب َّه َّّش   َّه َّي َّل َّىَّع َّم َّي  ََّّم َّو َّي ََّّ(32)يم َّل َّأ ََّّاب  اَّىَّب  َّو َّك َّت َّف ََّّم َّن َّه َّج ََّّار ََّّن َّاَّف 

 ََّّم َّت َّز َّن َّاَّك َّاَّم َّذ َّه ََّّم َّه َّور َّه َّظ َّو ََّّم َّوب  َّن َّج َّو ََّّم َّه َّاه َّب َّج َّ
َّك َّت ََّّم َّت َّن َّاَّك َّواَّم َّوق َّذ َّمَّف َّك َّس َّنف َّل 

 .3﴾ون َّز َّن 
ْكَمة اإلسالم من هذا التحرمي تظهر جليًا يف كونه عمال يقوم على تعطيل األموال واستثمارها وتداوهلا       وح 

قصد جلب املنافع، ذلك أن هذا التداول هو الذي يولد الرخاء االقتصادي بني أفراد اجملتمع، ألن دوران املال يف 
، خالفًا لكنزه الذي يؤدي إىل اخنفاض حجم االستثمار وبالتايل زيادة معدل 4األيدي يعود بالنفع على اجلميع

                                                           
 .000، ص0991، 0، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، طإصالح المالأيب بكر بن أيب الدنيا،   1
 .19-12:هـ، ص ص0912، 2، منشورات صحيفة الدعوة اإلسالمية، طاإلسالم والثروةعبد العزيز الكحلوت،   2
 [.22، 29: التوبة]   3
 .009الدنيا، مرجع سابق، ص أيب بكر بن أيب  4
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البطالة وما ينجر عنها من خملفات سلبية على الفرد واجملتمع، كما أن اخنفاض حجم االستثمار ينخفض معه 
      1.معدل التنمية

يف الطيبات اليت  لبنك اإلسالمين تكون استثمارات ايوجب اإلسالم أ: التعامل يف السلع واخلدمات احلالل  -ح

َّق َّ﴿اهلل عز وجل   أحلها اهلل، وأن يتجنب االستثمار يف اخلبائث اليت حرمها ََّّي َّلَّل  َّب َّيَّال َّو َّت َّس  َّي َّالط َّو ََّّيث   و َّل َّو َّ ب 

َّب َّج َّع َّأ َّ َّب َّال َّ ة َّر َّث َّك َّ ك  إلسالمية ال يستثمر أمواله إال يف سلع وخدمات جتيزها الشريعة ا ، فالبنك اإلسالمي2﴾يث 
ن مَّ ، مبعىن آخر أال يكون نشاطه حراما كَ مشروعاً عمله وعلى ذلك ينبغي أن يكون  وتدخل يف دائرة احلالل،

مع املقاصد  يتعامل يف اخلمور واملخدرات والدعارة وغري ذلك من األعمال اليت تضر باجملتمع وتتعارض كلياً 
  3.الشرعية من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال

 ابط االقتصادية لالستثمارالضو -5

إذا ما التزم البنك اإلسالمي بكل هذه الضوابط األخالقية : االختيار األمثل جملال وطرق االستثمار -أ
واالجتماعية، فإن الشريعة اإلسالمية توجهه بعد ذلك إىل أن يقوم بدراسة جدوى عمله االستثماري وتفحص ما 

سلبية حىت ال تضيع اجلهود هدراً، وحىت حتقق االستثمارات يف بالد  ميكن أن يرتتب عليه من نتائج اجيابية أو
املسلمني املصاحل املتوخاة منها للفرد وللمجتمع، وألجل ذلك فقد فتحت الشريعة أبوابًا متعددة لالستثمار خاصة 

ي أن يدفع مالك ألولئك الذين ال يستطيعون االجتار بأنفسهم أو ليس لديهم اخلربات الكافية، َفَشرع املضاربة وه
املال إىل شخص ذي خربة يثق به يستثمر له يف املال ويكون الربح مشرتكًا بينهما حبسب ما يتفقان عليه، كما 

 4.شرع مبدأ املشاركة وشجع عليها
وهكذا جند أن شريعتنا اإلسالمية كما حترص على االستثمار حترص على أن يتم بعد ختطيط ودراسة دون      

 .على البنك اإلسالمي التخطيط الدقيق والدراسة الواعية واملتابعة الشاملة لضمان نتائج اجيابيةتسرع، لذا جيب 
اإلسالم دين يربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية، لذا أوجب على : االلتزام باألولويات اإلسالمية  -ب

ك مطالب باملفاضلة بني األساليب االستثمارية، البنك أن يراعي احتياجات وأولويات اجملتمع يف استثماراته، فالبن
وكذلك املفاضلة بني اجملاالت االستثمارية وتوجيه استثماراته وفق الرتتيب الشرعي لألولويات اإلسالمية من 

                                                           
-22، جامعة غرداية، االقتصاد اإلسالمي الواقع، ورهانات المستقبل: الملتقى الدولي األول، ضوابط االستقرار املايل يف االقتصاد اإلسالميزيد اخلري ميلود،   1
 .2، ص2100فيفري  29

 [.011: املائدة]  2
 .17-12: مرجع سابق، ص صاالستثمار يف اإلسالم، أشرف حممد دوابه،   3
4
، "االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة"المؤتمر العلمي األول ، الضوابط الشرعية الستثمار األموالزياد إبراهيم مقداد،   

 .02-02:، ص ص2112ماي  9-1غزة،  اجلامعة اإلسالمية،
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متثل األمور اليت البد منها لقيام مصاحل الدين والدنيا وإذا فقدت  فالضروريات 1.ضروريات، حاجيات وحتسينات
ياة الناس، واألمور الضرورية ترجع إىل حفظ مخسة أشياء هي الدين، النفس، املال، النسل والعقل، اختل نظام ح

هي األمور اليت حيتاج إليها الناس لليسر والسعة، وعند عدم مراعاهتا يتعرض الناس للتعب واملشقة  الحاجياتو
ور واألشياء اليت يقتضيها جتميل احلياة متثل األم التحسيناتولكن مبا ال يصل لدرجة عدم توفر الضروريات، أما 

 2.وتزيينها بال إسراف أو تبذير، وفقداهنا ال خيل بأمر ضروري أو حاجي
 
 
 

أن حتمل  توجد عالقة وثيقة بني االستثمار املصريف اإلسالمي وبني حتمل املخاطر، وهذا التالزم مرده إىل     
املستثمر املخاطرة هو أهم خصائص االستثمار املصريف اليت متيزه عن التعامل الربوي املضمون العائد وميكن 

 :توضيحها من خالل النقاط التالية
 
 
 
 

 اإلسالمية البنوك يف االستثمار خماطر مفهوم: أوال

 تعريف املخاطرة -5

وضع حيتمل فيه أن تتكبد املنشأة خسارة "جاءت لفظة املخاطرة يف املعامل االقتصادية مبعىن الريبة واالحتمالية      
 3".على استثمارها بسبب عملها يف بيئة أعمال تسودها الريبة وعدم الثقة

احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا مبا قد يؤثر على "بأهنا  وتعرف املخاطرة
حتقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي يف حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها إىل 

 4".القضاء على البنك وإفالسه

                                                           
 .001مرجع سابق، صاالستثمار يف اإلسالم، أشرف حممد دوابه،   1
 .019عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سابق، ص  2
، 0مريكية، ط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الواليات املتحدة األ"دراسة تأصيلية تطبيقية"نظرية المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي عدنان عبد اهلل عويضة،   3

 .22، ص2101
أكتوبر  20-21، الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، ، إدارة املخاطر يف مصارف املشاركةنوال بن عمارة  4

 .2، جامعة سطيف، ص2119

 خماطر االستثمار يف  البنوك اإلسالمية : ثالثب الاملطل

  اإلسالمية؛ البنوك يف االستثمار خماطر مفهوم :أوال

 .وإدارهتا اإلسالمية البنوك يف االستثمار خماطر أنواع :نياثا
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فاملخاطرة جزء ال يتجزأ من أي عمل يقوم به اإلنسان، ولكنها تكتسب أمهية خاصة عندما تكون دراسة      
إن قدرة أي أصل من األصول على توليد العائد املتوقع هي أمر غري . املخاطر جزءا من عملية اختاذ القرارات املالية

يت ميكن أن تؤثر يف قدرة ذلك األصل على توليد مضمون، ولذلك فإن البنك يسعى دائمًا إىل دراسة القوى ال
 1.العوائد

 طبيعة خماطر االستثمار يف البنوك اإلسالمية -5

إن اخلاصية املميزة لطبيعة االستثمار يف البنوك اإلسالمية هي العالقة بني املودعني من أصحاب األموال      
خلسارة بناًءا على قاعدة الُغنم بالُغرم، فاألرباح أو والبنك اإلسالمي، فهي تقوم على أساس املشاركة يف الربح وا

اخلسائر موزعة على أطراف العملية االستثمارية وليست على طرف واحد كالربا والقمار إذ الرابح فيها طرف 
 2.واخلاسر الطرف اآلخر

واجلزاء وبني احلقوق فمبدأ املخاطرة يف االستثمار اإلسالمي يقيم تالزمًا منطقيًا أساسه العدل بني العمل      
وااللتزامات وبني املغامن واملغارم، فاستحقاق الربح يف أي عملية استثمارية إمنا منشؤه العمل املخاطر الذي حيقق 
مناء ذا قيمة اقتصادية، والعمل املخاطر كذلك يتميز باستعداد املستثمر لتحمل نتائج االستثمار رحبا أو خسارة، 

عبء املخاطرة ملا قام االستثمار من األصل وبالتايل ملا نشأ الربح، فاالستعداد  ولوال هذا االستعداد لتحمل
   3.لتحمل املخاطرة شرط ضروري للسالمة الشرعية كي يتحقق الربح يف أي عملية استثمارية

 :ومن خالل هذا الشكل ميكن توضيح جمال املخاطرة املقبولة يف االستثمار اإلسالمي     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

بتاريخ  www.elgari.com : من املوقع (دراسة فقهية اقتصادية)المخاطر االئتمانية في العمل المصرفي اإلسالمي حممد علي قري،  1 
07/12/2102. 

 .22حسني حممد حسني مسحان، مرجع سابق، ص  2
 .92عدنان عبد اهلل عويضة، مرجع سابق، ص  3

http://www.elgari.com/
http://www.elgari.com/
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 جمال املخاطرة املقبولة يف االستثمار اإلسالمي: 3رقمالشكل 

 
 
 
 

فاالقتصاد اإلسالمي يرفض االستثمار اآلمن من طرف دون آخر كالربا فيكون اخلطر معدوم على املرايب، كما     
والقمار، فمنطقة اخلطر املقبولة تقع ضمن جمال الربا والغرر، حيث  يرفض االستثمار ذا اخلطر األكيد كالغرر

 1.إىل اخلطر معا( العمل ورأس املال)يتعرض عنصرا اإلنتاج 

 خماطر االستثمار يف البنوك اإلسالمية وإدارهتاأنواع : ثانيا

 خماطر االئتمان -5
على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة ويف موعدها هي املخاطرة اليت ترتبط بالطرف املقابل يف العقد أي قدرته      

 2.كما هو منصوص عليها يف العقد
وتكون خماطر االئتمان يف البنوك اإلسالمية يف صورة خماطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون على أحد      

( مثال يف عقد املراحبة)ال أو يسلم أصو ( مثال يف حالة عقد السلم أو اإلستصناع)أطراف الصفقة أن يدفع نقودا 
مثل )لة، ويف حالة صيغ املشاركة يف األرباح مقبل أن يتسلم ما يقابلها من أصول أو نقود، مما يعرضه خلسارة حمت

تأيت خماطر االئتمان يف صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب البنك عند حلول أجله، وقد ( املضاربة واملشاركة

                                                           
  هو كل بيع جمهول العاقبة، كجهالة الثمن أو السلعة أو صفاهتا، كبيع الثمار قبل بدو صالحها الغرر . 
 21، ص2101، شعاع للنشر، حلب، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةسامر مظهر قنطقجي،   1
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة،  ،عثمان بابكر أمحد: ، ترالمالية اإلسالمية إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة طارق اهلل خان، حبيب أمحد،  2
 . 20، ص(2112هـ، 0929)، 0ط

 %500الخطر 

 الربا القمار/ الغرر

 %0الخطر 

 سوق السلع والخدمات الحالل

 مجال المخاطرة المقبولة

 تمويل
 (استقطاب األموال)

 استثمار
 (توظيف األموال)

شعاع للنشر، حلب، ، التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةصناعة ، سامر مظهر قنطقجي: المصدر
 .21، ص2101
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 ين املعلومات عندما ال يكون لدى البنك املعلومات الكافية عن األرباح احلقيقيةتنشأ هذه املشكلة نتيجة تبا
 1.على أساس املشاركة أو املضاربة للمشروعات املماثلة

 2:وهناك عدة طرق و إجراءات ملعاجلة خماطر االئتمان تناسب البنوك اإلسالمية وهي     
ابة فعالة على إدارة خماطر االئتمان، وسياسات ن يكون لدى البنك اإلسالمي هيكل إدارة خماطر مع رقأ -

ائتمانية وإجراءات تشغيل تشمل مقاييس االئتمان ومراجعة إجراءاته، ومناذج مقبولة للتخفيف من خماطره 
 .ووضع سقوف له

خسائر الديون اليت تقررها التشريعات الرقابية، ونظرا لتعدد صيغ  اإلسالمية إىل أن حتتفظ مبؤونةحتتاج البنوك  -
 .االستثمار وعدم جتانسها فهي حتتاج إىل نظم أكثر صرامة ومصداقية حلساب اخلسائر املتوقعة

أن تكون لدى البنوك اإلسالمية أنظمة إدارة ائتمان وإجراءات إدارية مناسبة متكنها من اختاذ إجراءات  -
مالية، وحتديد األطراف الذين  ة تعرض الطرف املتعامل معه ملشكالتة مبكرة يف حالعالجية يف مرحل

 :االئتمان ومن بني التدابري السداد، وذلك ألغراض إدارة خماطر يعجزون عن
  دون أن )وضع إطار زمين مسموح به للسداد أو عرض ترتيبات إلعادة اجلدولة أو إعادة اهليكلة

 (.غ الدينيرتتب على ذلك زيادة يف مبل
  اللجوء إىل إجراء قانوين مبا يف ذلك إجراء حجز حتفظي على أي أرصدة دائنة للمدينني املتخلفني

 .عن السداد وذلك وفق ما تسمح به االتفاقيات املربمة معهم
 خماطر السيولة -5

وفاء بالتزاماهتا أو املخاطر اليت تعرض البنوك خلسارة حمتملة تنشأ عن عدم قدرهتا على ال"وتعرف على أهنا      
 3".متويل الزيادة يف املوجودات عند استحقاقها دون أن تتكبد تكاليف أو خسائر غري مقبولة

، يف األصولتنشأ خماطر السيولة عن عدم قدرة البنك على مواجهة النقص يف االلتزامات أو على متويل الزيادة ف 
مل احلصول على أموال كافية سواء عن طريق زيادة التزاماته أو حتوعندما تكون سيولة البنك غري كافية يتعذر عليه 
سائلة مما يؤثر يف رحبيته، ويف احلاالت القصوى من املمكن أن  تكلفة معقولة بتحويل أصوله بسرعة إىل أصول

 4.تؤدي عدم كفاية السيولة إىل انعدام املالءة املالية للبنك
 5:البنوك اإلسالمية نظرا لألسباب التالية وخماطر السيولة قد تكون أكثر شدة يف     

                                                           
 .22-29: املرجع السابق، ص ص  1
اليت تقدم خدمات مالية إسالمية، ماليزيا، ديسمرب ( عدا املؤسسات التأمينية)اخلدمات املالية اإلسالمية، املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  جملس  2

 .21-02: ، ص ص2112
 .20 ص سابق،الرجع امل  3
مؤتمر العلمي السنوي الدولي  ،"التعرض لواقع املؤسسات املصرفية العاملة يف فلسطنيمع "، إدارة خماطر التمويل واالستثمار يف املصارف علي عبد اهلل شاهني  4

 .9، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، ص2112ماي  9-1، "االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة"األول 
 .7-2:نوال بن عمارة، مرجع سابق، ص ص  5
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 .إن البنوك اإلسالمية ال تستطيع االقرتاض بفائدة لتغطية احتياجاهتا للسيولة عند الضرورة -
 .تعتمد معظم البنوك اإلسالمية على احلسابات اجلارية بدرجة كبرية وهذه قابلة للسحب عند الطلب -
   . للبنوك اإلسالمية كما هو احلال بالنسبة للبنوك التقليديةال تقوم البنوك املركزية بدور املقرض األخري -

 1:وإلدارة خماطر السيولة جيب إتباع اإلجراءات التالية
من الضروري أن تتخذ قرارات إدارة السيولة بالنظر إىل مهام كافة إدارات البنك واخلدمات اليت تقدمها،  -

بدقة أنشطة مجيع أقسام البنك العاملة يف جتميع السيولة وعلى املسؤول عن إدارة السيولة بالبنك أن يسجل 
 .أو توظيفها، وعليه كذلك التنسيق بني كل تلك األنشطة

فر للبنك آليات التحكم الداخلية إلدارة خماطر السيولة حيث تكون هذه اآلليات جزءا من نظام اأن يتو  -
فسيوفر بيئة حتكم متينة وآلية كافية لتحديد  الرقابة الداخلية الذي يتبعه البنك، وإن كان هذا النظام فاعال

 .وتقييم خماطر السيولة
أن حتتفظ البنوك اإلسالمية بسيولة كافية للوفاء بالتزاماهتا يف مجيع األوقات من خالل وضع وتطبيق  -

إعداد تقارير إجراءات سليمة لقياس السيولة ومراقبتها، ووضع نظم وافية ملراقبة التعرض ملخاطر السيولة و 
 .عنها على أساس دوري

طر زمنية أن حتدد البنوك اإلسالمية أي عجز مستقبلي يف السيولة، وذلك بإنشاء جداول استحقاق وفق أُ  -
 .مالئمة، وجيوز أن يكون لديها مقاييسها اخلاصة لتصنيف التدفقات النقدية

 خماطر السوق -3
نظرا ألن البنوك اإلسالمية ال تتعامل بأدوات ربوية، فيعتقد بأهنا ال تواجه هذه املخاطر، واحلقيقة أهنا تواجه      

هذه املخاطر بصورة غري مباشرة من خالل معدل هامش الربح عن العمليات التمويلية، حيث تستخدم البنوك 
ا التمويلية، فمن الطبيعي أن تتعرض أصوهلا خلطر ومعيار يف عملياهت كمقياس (  LIBOR)اإلسالمية الليبور 

التغيري يف معدل الليبور إذ أن ارتفاعه سيؤدي مباشرة إىل ارتفاع هامش الربح ويؤدي هذا بدوره إىل دفع أرباح 
أكرب للمودعني يف املستقبل مقارنة بتلك اليت حتصل عليها البنوك اإلسالمية من مستخدمي أمواهلا على املدى 

وتعطي طبيعة ودائع االستثمار يف جانب اخلصوم بعًدا إضافيا هلذه املخاطر، فينبغي أن تستجيب . الطويل
معدالت الربح اليت تدفعها البنوك اإلسالمية ألصحاب ودائع املضاربة إىل هذه التغريات يف هامش الربح الذي 

جلديدة من مشاركة املودعني فيها، ولكن ال جيري التعامل به يف السوق، وبعبارة أخرى البد ألية زيادة يف األرباح ا

                                                           
 .92-99: طارق اهلل خان، مرجع سابق، ص ص -: راجع  1

 . 29-22: جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص ص -          
  يبورسعر ل (LIBOR)  هو اختصار لسعر االقرتاض الداخلي يف سوق لندن املصريفLondon Inter- Bank offered Rate  



 ضوابط وأساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية......................:...........................الفصل األول

 
35 

ميكن إعادة تعديلها على جانب األصول من خالل إعادة تسعري املبالغ املستحقة مبعدالت أعلى، والنتيجة 
    1.احلتمية هي أن صايف الدخل للصيغ القائمة على البيوع عرضة ملخاطر سعر هامش الربح

 2:التاليةإلدارة خماطر السوق جيب إتباع اإلجراءات 
على البنوك أن حتدد بوضوح السياسات واإلجراءات اليت حتد من خماطر هامش الربح، وذلك من خالل  -

رسم املسؤوليات ذات الصلة بقرارات إدارة املخاطر من خالل حتديد األدوات واخلطط املطلوبة لتجاوز هذه 
 .سوق املايل واملصريفاملخاطر من خالل االستغالل األمثل لفرص االستثمار املتوفرة يف ال

على البنوك اإلسالمية اجناز النظام املناسب حلدود حتمل املخاطر الذي يؤدي إىل السيطرة على خماطر سعر  -
الفائدة واحتوائها يف النطاق املقرر، وأي جتاوز هلذه احلدود القصوى املتفق عليها جيب أن يكون معلوماً لدى 

 .مناسباً اإلدارة العليا للبنك إلجراء ما تراه 
على البنوك اإلسالمية وضع مبادئ توجيهية حتكم املخاطر اليت ميكن التعرض هلا يف شىت حمافظ  -

 .االستثمارات املتعلقة بأصحاب حسابات االستثمار املقيدة، وحدود خماطر السوق اخلاصة هبا
 .وضع إطار عمل مالئم للتسعري والتقييم -
الزمة لتقييم األصول، يكون على البنوك اإلسالمية أن تدرج يف يف حالة عدم توفر أسعار السوق املباشرة ال -

برناجمها املتعلق مبنتجاهتا أسلوبًا مفصاًل، لتقييم خماطر السوق ميكن أن تستخدم أساليب التوقعات املناسبة 
 . لتقييم القيمة احملتملة هلذه األصول

 .اإلسالميجيب أن تتم تغطية خماطر السوق بإتباع أساليب مطابقة للشريعة  -
 خماطر التشغيل -4

بنوك خماطر تشغيلية واحدة، إال أن هناك خماطر تشغيلية إضافية تنفرد هبا ال ةوالتقليدي ةاإلسالميتواجه البنوك      
البشرية الكافية  توافر البنك اإلسالمي على املوارد، وتتمثل هذه املخاطر يف عدم اإلسالمية نتيجة خلصوصيتها

املصرفية اإلسالمية، فالعاملون يف البنوك اإلسالمية جيهلون طبيعة العمل يف البنك اإلسالمي  املدربة على أعمال
وحيتاجون إىل قدر من التأهيل والتدريب حىت يستوعبوا تلك الطبيعة املختلفة، إضافة إىل ذلك عدم توفر البنوك 

البنوك اإلسالمية، حيث أن أغلب اإلسالمية على برامج تشغيلية يف جمال احلاسب اآليل تتناسب واحتياجات 
الربامج التشغيلية املتوافرة يف األسواق صممت يف األساس لتلبية احتياجات البنوك التقليدية يف املقام األول ألهنا 

، ولكي تعاجل البنوك اإلسالمية  هذا املشكل تضطر إىل دفع مبالغ إضافية ةتشغل مساحة كبرية يف السوق املصرفي
   3.يدة تتناسب واحتياجاهتا، وطبعا فإن ذلك يزيد من مصاريف التشغيل أيضالتصميم برامج جد

                                                           
، ص (2111هـ،  0920)، 0، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، طواإلشراف على المصارف اإلسالميةالرقابة حممد عمر شابرا، طارق اهلل خان،   1
 .79-71: ص
 .2نوال بن عمارة، مرجع سابق، ص  2
 .09/12/2102: بتاريخ www.kantakji.com : ، من املوقع09، صإدارة المخاطر في المصارف اإلسالميةفضل عبد الكرمي حممد،  3 
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 1:وإلدارة خماطر التشغيل على البنك إتباع اإلجراءات التالية
 .توافر معلومات عن اخللفية التعليمية واملهنية للعاملني يف البنك اإلسالمي من أجل تقييم كفاءهتم ومهاراهتم -
التشغيل يف اإلدارات املختلفة للبنك واليت تنشأ إما بسبب العاملني أو نتيجة االهتمام مبتابعة خماطر  -

لإلجراءات املتبعة أو التقنية املستخدمة من خالل استحداث عدد من اللوائح ودليل العمل للقيام مبا هو 
 .مطلوب يف هذا الشأن

حتتاج إىل إدارة فاعلة ورصد  التعامل مع خماطر التشغيل بطرق خمتلفة، فاملخاطر اليت مصدرها العاملون -
وحتكم، وهذه بدورها حتتاج إىل القيام بإجراءات عمل كافية، ومن العناصر املهمة للتحكم يف خماطر 

 .التشغيل هي الفصل الواضح للمسؤوليات ووضع خطط طوارئ
دًا بصورة على البنوك اإلسالمية وضع آليات كافية لاللتزام بالشريعة من خالل وضع هيكاًل تنظيميًا حمد -

واضحة ومؤهال بشكل كاف وسياسات وإجراءات تتعلق مبطابقة املنتجات واألنشطة للشريعة وذلك بوضع 
 . نظام مراقبة مستقل للتأكد من االلتزام بالشريعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 .1-7: نوال بن عمارة، مرجع سابق، ص ص -: راجع  1
 .97طارق اهلل خان، حبيب أمحد، مرجع سابق، ص -           
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 :النقاط التاليةوسيتم تناول هذا املبحث من خالل     
 أساليب املشاركة؛ -

 أساليب البيوع؛ -

 .أساليب اإلجارة -
 
 

 
يعترب أسلوب االستثمار باملشاركة من أبرز أساليب االستثمار يف البنوك اإلسالمية، فهو البديل عن أسلوب     

اإلقراض بالفائدة الربوية وميكن أن يليب احتياجات الكثري من املتعاملني، من خالل إحداث توازن اجتماعي عادل 
 .وفق القاعدة الفقهية الغنم بالغرم

 
 
 

 

 املضاربة: أوال

تعترب املضاربة من أهم أساليب االستثمار اإلسالمي الذي ترتكز عليه أنشطة االستثمار بعيدا عن الفائدة      
الربوية، فهي تتميز بكفاءة وفعالية عالية يف جتميع املدخرات ووضعها يف أيدي أصحاب الكفاءة واملهارة هبدف 

 .تنميتها واستثمارها
 وأركاهنا املضاربة مفهوم -5

الضرب مبعىن : على وزن مفاعلة، مشتقة من الفعل ضرب ومن معانيها لغةاملضاربة : يف املضاربةتعر -أ
الكسب، يقال فالن يضرب اجملد أي يكسبه، وهي أيضا مشتقة من الضرب يف األرض يقال ضرب يف األرض 

َّذ َّإ َّو َّ﴿4، 1يضرب، ضربًا مبعىن سار يف ابتغاء الرزق، وابتغاء اخلري َّض   ََّّم َّت َّب َّا
َّي َّل َّف ََّّض َّر َّال ََّّف  َّس 

                                                           
 .1، ص2111اإلسكندرية، ، دار الفكر اجلامعي، المضاربة كما تجريها المصارف اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرةعبد املطلب عبد الرزاق محدان،   1

 يف البنوك اإلسالمية أساليب االستثمار :ثالثاملبحث ال

 أساليب املشاركة: ب األولاملطل

 ؛املضاربة: أوال

 ؛املشاركة: ثانيا

 .الزراعية االستثمار صيغ: ثالثا
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َّن َّج ََّّم َّك َّي َّل َّع َّ َّق َّنَّت َّأ ََّّاح  ََّّن َّواَّم َّص   َّالص  ََّّن َّإ ََّّة َّل 
َّال ََّّم َّك َّن َّت َّف َّنَّي َّأ ََّّم َّت َّف َّخ 

، وتسمية املضاربة هبذا االسم 1﴾وار َّف َّك ََّّين َّذ 
 .هي تسمية أهل العراق، أما أهل احلجاز فيسمون عقد املضاربة قراضا أو مقارضة

رأمسال واآلخر ( رب املال)عقد شراكة بني طرفني على األقل، يقدم األول  املضاربة هيواصطالحا      
عمله هبدف املشاركة يف الربح، فيتم توزيع األرباح بني الطرفني وفقا للنسبة اليت اتفقا عليها يف وقت ( املضارب)

 2.ابرام العقد
خر جبهده ونشاطه يف االجتار والعمل كما تعرف بأهنا اتفاق بني طرفني يشارك أحدمها فيه مباله ويشارك اآل      

، وإذا مل ...هبذا املال، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشرتطان من النصف أو الثلث أو الربع 
تربح الشَّرَكة مل يكن لصاحب املال غري رأس ماله وضاع على املضارب كده وجهده، ألن الشَّرَكة بينهما يف الربح، 

كة فإهنا تكون على صاحب املال وحده وال يتحمل عامل املضاربة شيئا منها مقابل ضياع أما إذا خسرت الشر 
 3.جهده وعمله

فاملضاربة هي أسلوب من أساليب املشاركة تقوم على أساس عقد بني طرفني، طرف أول رب املال وطرف      
هما حسب النسبة احملددة مسبقا يف االجتار على أن يكون الربح مشرتك بين( الشريك بعمله وجهده)ثاين مضارب 

 .أما يف حالة اخلسارة فيتحملها رب املال يف حني املضارب خيسر جهده وعمله طوال مدة العمل
  4:ميكن تطبيق املضاربة يف البنوك اإلسالمية بأسلوبني: أنواع املضاربة -ب

، وتكون يف من االستثمارال املضارب بنوع حمدد هي اليت ال يُقي د فيها صاحب امل: املضاربة املطلقة -
ذا هذه احلالة للمضارب احلرية املطلقة يف تشغيل مال املضاربة بالكيفية اليت يراها كفيلة باحملافظة على ه

 املال وبتحقيق العائد املناسب؛
جيب أن يلتزم  معينة و شروطاً يفرض على املضارب قيودًا  صاحب املال يف هذا النوع :املضاربة املقيدة -

 .أن تكون هناك فائدة من جراء وضع القيد أو الشرطعلى  هبا،
 :للمضاربة أركان مخسة ال تصح من دوهنا وتتمثل فيما يلي: أركان املضاربة  -ج

                                                           
 [.010: النساء]   1
  طع جزءا من رحبه أصل القراض من القرض يف األرض، أي قطعها سريا فيها، والقرض أي القطع يعين أن املالك أو صاحب املال قطع جزءا من ماله ليتجر فيه، وق

 الربوي رض هبذا املعىن خيتلف عن القرض، والقليدفعه للعامل مقابل اشرتاكه يف االجتار مباله، كما قطع العامل جزءا من الربح املتحقق بعمله يف املال وأعطاه لرب املال
4وأقرضوا اهلل قرضا حسنا [01: احلديد]والقرض هو البالء احلسن أي ما يعطيه الفرد أو يفعله ليجازى عليه،. 

2
 Kamal chehrit, le banking Islamique « principes, régleset, méthodes », Grand-Alger-Livres, Alger, 2007, 

p :17. 
 .09، ص2111، 2ط جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ،المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثةحسني عبد اهلل األمني،   3

4
 Elizabeth Collins, A Primer on Islamic Finance, Research foundation of CFA Institute, 2009, p: 27. 
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العاقدان يف املضاربة مها رب املال من ناحية ورب العمل من ناحية أخرى ومها كالوكيل : العاقدان -
املال، وأهلية التوكل يف املضارب، واملراد هو أهلية  واملوكل، وقد اشرتط الفقهاء أهلية التوكيل يف رب

 1؛التصرف يف األموال
 ظ تدل عليه لفظ املضارب،تنعقد املضاربة باإلجياب والقبول، واإلجياب هو ما صدر أوال بألفا :الصيغة -

العاقد  من بأن يقول رب املال خذ هذا املال مضاربة على أن ما رزق اهلل تعاىل، أما القبول ما صدر ثانياً 
  2؛اآلخر بأن يقول املضارب أخذت أو قبلت وحنو ذلك، فإذا متت املوافقة بني اإلجياب والقبول مت العقد

 3:دوهنا وتتمثل فيما يليال املضاربة شروطاً ال يصح العقد من اشرتط الفقهاء لرأس م: رأس املال  -
  العروض أو العقار عند أن يكون رأس املال نقدا فال تصح املضاربة إذا كان رأس املال من

 الفقهاء؛
  أن يكون رأس املال معلوم املقدار ألن جهالته تؤدي إىل جهالة تقضي إىل املنازعة اليت تفسد

 العقد؛
  ،أال يكون رأس املال دينا يف ذمة املضارب كأن يكون لصاحب رأس املال دينا على شخص ما

 فيقول له أعمل باملال الذي لديك على أن يكون مضاربة؛
  فال يصح إال بالتسليم كالوديعة فلو اشرتط بقاء يد  رأس املال إىل املضارب ألنه أمانةتسليم

 .املالك على املال فسدت املضاربة
 4:دوهنا تتمثل فيما يليال تصح املضاربة  العمل ركن من أركان املضاربة حدد له الفقهاء شروطاً : العمل -

 ء نادر، فلو فعل ذلك فإن املضاربة فاسدة؛أن ال يضيق رب املال على املضارب بتعيني شي 
  جيوز لرب املال أن يشرتط على املضارب أن ال يسافر باملال، وال يتجر فيه إال ببلد بعينه أو نوع

 .معني، ألنه إذن بالتصرف فجاز ذلك كله كالوكالة
 5:للربح شروط البد من حتققها حىت يصح عقد املضاربة وتتمثل: الربح -

  بنسبة معينة لكل من املضارب ورب املال، ألن املعقود عليه هو الربح  معلوماً أن يكون مقداره
 وجهالة املعقود عليه توجب فساد العقد؛

                                                           
 .011مرجع سابق، ص االستثمار يف اإلسالم، أشرف حممد دوابه،  1
 .29-21:عبد املطلب عبد الرزاق محدان، مرجع سابق، ص ص  2
 .01، ص2111، 2ع، مجلة التمويل والتجارة، ، تقييم كفاءة البنوك اإلسالمية يف مصرىالنشرتمصطفى  3
 .097مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سابق، ص   4
 .29-21حسني عبد اهلل األمني، مرجع سابق،  ص ص  -: راجع  5

 .927-929عبد الرزاق رحيم جدي اهلييت، مرجع سابق، ص ص -           
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  أن تكون النسبة املشروطة لكل منهما حصة شائعة من الربح ال من رأس املال، ألن املضاربة
 شركة يف الربح وحده، والربح هو املعقود عليه فيها بني طرفيها؛

 بني املتعاقدين، حبيث ال خيتص به أحدمها دون اآلخر؛ كون الربح مشرتكاً أن ي 
  ًباملتعاقدين، لذا جيب أن يقتصر عليهما وال يعدو إىل غريمها، وليس ألي  أن يكون الربح خمتصا

 . منهما حق فيه
 يق املضاربة يف البنوك اإلسالميةتطب -5

تقوم البنوك اإلسالمية بتوظيف أمواهلا يف عمليات املضاربة على أساس تقدمي املال من جانب رب املال      
وتقدمي العمل واجلهد من جانب املضارب، ويقوم املضارب بالتوظيف واالستثمار يف إطار ما يتم االتفاق عليه مع 

وضيح خطوات املضاربة يف البنك اإلسالمي يف الشكل ، وميكن ت1رب املال مبا أحل اهلل وما يرزق اهلل به من ربح
 :   التايل

 خطوات التمويل باملضاربة يف البنوك اإلسالمية:  4الشكل رقم

 
دراسة تطبيقية حول –عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية  محزة شودار،: المصدر

سطيف،  منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة رسالة ماجستريعالقة بنك الجزائر ببنك البركة الجزائري، 
 .002، ص2117/ 2112اجلزائر، 

                                                           
 .07مصطفى النشرتى، مرجع سابق، ص 1

1 

5 

4 

 قياس النتائج

 اتخاذ القرار

 تنفيذ القرار

والتقويمالمتابعة   

 البحث والدراسة

 طلب التمويل

3 

6 

اته المادية والبشرية، وسمعته وخبرته في النشاط الذي ينبغي تمويله، سة إمكانالعميل ودرا تقييم حالة
 .ودراسة الجدوى االقتصادية للمشروع ومعدل ربحيته وأهدافه

يتم اتخاذ القرار من قبل المصلحة المختصة في البنك اإلسالمي، حيث يتم البحث في قرار التمويل من 
 .عدمه

البنك انطالقا من توقيع العقد بعمليات المتابعة الميدانية والمكتبية من أجل االطمئنان على سير  يقوم
 .المشروع وحسن إدارة العميل له

في نهاية مدة المضاربة المتفق عليها، يتم إعداد الحسابات الختامية والمراكز المالية إلجراء توزيع األرباح 
 . أو مراعاة الخسائر إذا وجدت مع تحديد مدى مسؤولية العميل

تقدم العميل بطلب التمويل للبنك اإلسالمي وفق صيغ المضاربة، حيث يبين طبيعة المشروع ي  
 .ح أهميته ومعدل ربحيتهونشاطه ويشر 

 .ي الملف بالموافقة، يتم تحضير العقد وفق شروط عقد المضاربة واالتفاق بين العميل والبنكإذا حظ

2 
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 املشاركة: ثانيا

عما تقوم به  ومتميزاً  فعاالً  إن أسلوب املشاركة له مسة مميزة يف النظام االقتصادي اإلسالمي، باعتباره أسلوباً      
 .لالستثمارصادي وحيد ، فجاء أسلوب املشاركة كحل اقتالربوية البنوك التقليدية اليت أساس تعاملها الفائدة

 مفهوم  املشاركة وشروطها -5

هي مفاعلة من الشركة، وهي االختالط أو خمالطة الشريكني أي خلط  لغة املشاركة :تعريف املشاركة -أ
  1.املاليني باآلخر حبيث ال ميتازان عن بعضهما

تعاقد بني اثنني أو أكثر على العمل للكسب بواسطة األعمال أو األموال ليكون "هي  املشاركةا اصطالحو     
  2."الربح بينهم حسب االتفاق

تنشأ بني اثنني أو أكثر بعقد يتفقان فيه على القيام بنشاط اقتصادي معني بقصد "كما تعرف أيضا على أهنا       
َّم َّي َّث َّك ََّّن َّإ َّو َّ﴿4وهي مشروعة يف اإلسالم  3"حتقيق األرباح َّب َّي َّل ََّّء َّاط َّل َّال ََّّن َّا

َّب َّغ  َّع َّي َّع ََّّم َّه َّض  َّل 

َّإ ََّّض َّع َّب َّ اَّين َّذ ََّّال َّل  َّع َّواَّو َّن َّم َّء 
َّل َّم  َّاح  َّواَّالص  َّق َّو ََّّات 

َّل  ، وجاء يف احلديث القدسي أن اهلل تعاىل يقول 4﴾م َّاَّه َّم ََّّيل 
 .رواه أبو داود "أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فإن خان أحدمها صاحبه خرجت من بينهما"

 5:تتكون عملية املشاركة من طرفني مها :أركان املشاركة -ب

الذي  هو البنك الذي يشارك العميل يف نشاطه االقتصادي أو مشروعه بتقدمي التمويل: الشريك األول -
ثابتة، كما أن البنك يشارك أيضا يف الناتج الصايف احملتمل من  ربوية دون أن يتقاضى فائدةيطلبه العميل 

جيري االتفاق عملية املشاركة سواء أكان رحبا أم خسارة، ويتم ذلك يف ضوء أسس عادلة ونسب توزيعية 
 عليها بني الطرفني؛

توىل هو العميل الذي يشارك حبصة معينة من التمويل الكلي للمشروع، كما أنه قد ي: الشريك الثاني -
مسؤولية إدارة املشروع واإلشراف على تنفيذه إذا ما توافرت لديه املهارات واخلربة العملية الكافية لتحقيق 

 . النجاح
 

                                                           
  يطلق عليها أيضا الشركة الشراكة، وتعترب هذه الصيغة من أفضل األساليب االستثمارية يف البنوك اإلسالمية. 
 .222أمرية عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص  1
 .027، ص 2111، مؤسسة شباب اجلامعية، اإلسكندرية، (البنوك اإللكترونية، البنوك التجارية، السياسة النقدية)االقتصاد المصرفي خبابة عبد اهلل،  2
 .222، ص2117، 2ط النفائس، عمان،، دار المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميحممد عثمان شبري،   3
 [.29: ص]  4
 .099حممود حسني الصوان، مرجع سابق، ص  5
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 1:باإلضافة إىل شروط أهلية املتعاقدين جيب توفر الشروط التالية: شروط املشاركة -ت
 الفقهاء واملعاصرين وجيب أن يكون معلوماً أن يكون رأس املال املشارك من النقود أو القروض عند أغلبية  -

 .باالتفاق وموجوداً 
 .جواز اشرتاك أحد الشركاء بشيء حمتوي على صيغة مالية كرباءة االخرتاع أو عالمة جتارية أو اسم جتاري -
رى الفقهاء املعاصرين حسب االتفاق ألن العمل له أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس املال، ويَ  -

 .حصة من الربح
 .مقطوعاً  ال مبلغاً  شائعاً  أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءاً  -
 .أن تكون اخلسارة وفق حصص رأس املال، حسب اتفاق كل الفقهاء -

 ق املشاركة يف البنوك اإلسالميةتطبي -5

 :تتمثل يفلقد أَبرزت جتربة تطبيق البنوك اإلسالمية لنظام املشاركة عدداً من األساليب استجابة لطبيعة املمارسة 
هي نوع من املشاركة تعتمد على مسامهة البنك يف متويل جزء من رأس مال مشروع : املشاركة الثابتة -

يف ملكية هذا املشروع، ومن مث يف إدارته وتسيريه واإلشراف عليه،  معني، مما يرتتب عليه أن يكون شريكاً 
كذلك يف كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب املتفق عليها، والقواعد احلاكمة لشروط   وشريكاً 

 2؛ثابتة يف املشروع اً املشاركة يف هذا الشكل تبقي لكل طرف من األطراف حصص
هي نوع من املشاركة يكون من حق الشريك فيها أن حيل حمل : املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك -

لكية املشروع، إما دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تقتضي الشروط املتفق عليها وطبيعة البنك يف م
 3:العملية، ومن صور املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك

 أن يتفق البنك مع الشريك على أن يكون إحالل هذا الشريك حمل البنك : الصورة األولى
احلرية الكاملة  ة املشاركة، حبيث يكون للشريكعمليبعقد مستقل يتم بعد امتام التعاقد اخلاص ب

 التصرف ببيع حصته لشريكه أو غريه؛يف 
  أن يتفق البنك مع الشريك على أساس حصول البنك على حصة نسبية من : الصورة الثانية

مع حق البنك باالحتفاظ باجلزء املتبقي من الدخل، أو أي قدر يتفق  صايف الدخل احملقق فعالً 
لتسديد أصل ما قدمه البنك من متويل، وعندما يسدد الشريك  ون ذلك اجلزء خمصصاً عليه ليك

 لك التمويل تؤول امللكية له وحده؛ذ
                                                           

 .021خبابه عبد اهلل، مرجع سابق، ص  1
2
 .22، ص 2111ربية، القاهرة، ، دار النهضة الع، صيغ وأساليب استثمار األموال في البنوك اإلسالميةحممد إبراهيم أبو شادي  

، جامعة مؤتمر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك،  -تأصيل وضبط –يف العمل املصريف اإلسالمي " املنتهية بالتمليك"املشاركة املتناقصة إمساعيل شندي،   3
 .01، ص2119جويلية  21-27اخلليل، فلسطني، 
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 حيدد نصيب كل شريك يف شكل حصص أو أسهم يكون هلا قيمة معينة : الصورة الثالثة
وميثل جمموعها إمجايل قيمة املشروع أو العملية، وللشريك إذا شاء أن يقتين من هذه األسهم 
اململوكة للبنك عددًا معينًا حبيث تتناقص أسهم البنك مبقدار ما تزيد أسهم الشريك إىل أن 

 .    يته كاملةميتلك كامل األسهم فتصبح ملك
 يف البنوك اإلسالمية طوات العملية للتمويل باملشاركةاخل :2شكل رقم

، مصادر واستخدامات األموال في بنوك المشاركة على ضوء تجربتها المصرفية عبد احلليم غريب: راجع: المصدر
: ، ص ص2110/2112منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر  رسالة ماجستريوالمحاسبية، 

277 ،271. 
 
 
 
 

1 

5 

4 

 التصفية وتوزيع النتائج

 التمويل قرار اتخاذ

 التمويل قرارتنفيذ 

 عة العملياتمتاب

 البحث والدراسة

 بالمشاركة طلب التمويل

3 

6 

يتم االطالع على طلب التمويل والبيانات األخرى المقدمة من المتعامل، ثم يتم تقييم الدراسة المقدمة من 
 . المتعامل وتقييم مركزه التمويلي

يتم اتخاذ القرار من قبل  المستوى اإلداري المكلف باتخاذ القرار التمويلي في البنك اإلسالمي، وفي كل 
 .ل بقرار التمويل وتوضيح مبرراتهالحاالت يتم إبالغ المتعام

يقوم الموظف المختص بالمتابعة الميدانية والمكتبية للتمويل والتأكد من حسن سير العملية وفقا للبرنامج 
 .والشروط المتفق عليها في العقد

فق عليها بإنهاء العملية محل المشاركة، يتم قياس النتائج المحققة وتوزيعها وفقا للشروط التوزيعية المت
 :في العقد
 في حالة الربح يوزع بين الشريك والبنك كل حسب حصته -
في حالة الخسارة، فإذا كانت بسبب ظروف ال دخل للمشارك فيها فيتحملها كل طرف  -

حسب حصته، أما إذا كانت بسبب إهمال المشارك فيكون مسؤوال عن الخسارة، وللبنك 
 .أن يرجع عليه بالضرر الذي وقع عليه

 
 

للبنك اإلسالمي وفق صيغ المشاركة، حيث يبين طبيعة العملية  يتقدم العميل بطلب التمويل
 .المطلوب تمويلها ويقوم البنك باالطالع على الدراسة المقدمة من المتعامل

وإخطار المتعامل إلعداد المستندات " عقد المشاركة"في حالة الموافقة على القرار التمويلي يتم تحضير 
 .ة للعقد من أجل توقيعهالالزم

2 
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 صيغ االستثمار الزراعي: ثالثا

 مفهوم صيغ االستثمار الزراعي وشروطها -5

 املزارعة -أ

  1.اإلنبات: مشتقة من الزرع، والزرع يعطي طرح البذر، ويعين أيضا اللغة املزارعة يف: تعريف املزارعة -
ويقومان باقتسام الزرع دفع األرض من مالكها إىل من يزرعها أو يعمل عليها، "عبارة عن  اصطالحا أما     

األرض بينما يقدم  ، وتعترب املزارعة عقد مشاركة بأن يقدم أحد الشريكني ماال أو أحد عناصر اإلنتاج وهي"بينهما
  2.لعمل يف األرضالشريك اآلخر ا

 :وتتم املزارعة بني طرفني     
 لذي يقدم التمويل لعقد املزارعة؛البنك اإلسالمي ا: الطرف األول 

  صاحب األرض الذي يطلب التمويل: الثانيالطرف. 

 3:أهم الشروط اليت جيب توافرها يف املزارعة هي:  شروط املزارعة -
 مع حتديدها وبيان ما يزرع فيها؛أن تكون األرض صاحلة للزراعة ، 
 ال لسنة أو سنتني أو ملدة معلومة؛بيان مدة الزراعة إن كانت مث 
 أطراف العقد، وبالنسبة املتفق عليها أي جيب حتديد  أن يكون الناتج بني الشريكني مشاعا بني

 ؛نصيب كل من الطرفني
  ،بيان من يقدم البذر من الطرفني، ومن الذي ال يقدم، ألن املعقود عليه خيتلف باختالف البذر

فإن كان من قبل صاحب األرض كان املعقود عليه منفعة األرض، وإن كان من قبل العامل 
 .العملفاملعقود عليه منفعة 

وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية " مشاركة حقيقية فعلية"واملزارعة ليست إجارة كما قد يظن البعض بل هي      
اليت تقضي يف حالة عدم إعطاء األرض أية غلة أو حمصول لسبب ما، أن يتحمل الطرفان اخلسارة وحينئذ خيسر 

 .البنك أمواله كما خيسر صاحب األرض منفعة أو عائد أرضه
 
 

                                                           
 .212مرجع سابق، ص االستثمار يف اإلسالم، أشرف حممد دوابه،  1
 .022خبابه عبد اهلل، مرجع سابق، ص   2
 .071، 077: حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص ص  3
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 املساقاة -ب

 1.على وزن مفاعله، وهي مشتقة من السقي اللغةاملساقاة يف  :تعريف املساقاة -

فهي عقد يرد على إصالح الشجر، وهو دفع الشجر إىل من يعتين به وحيافظ عليه بالتلقيح  اصطالحاأما      
والتنظيف والري واحلراسة وغري ذلك، على أن يتم اقتسام مثرة الشجر بني العامل وصاحب الشجر حبصص متفق 

 2.عليها
عاجلة الشجر وخدمته ورعايته عقد بني شخصني أحدمها ميلك األشجار وأخر عامل له خربة مب"وتعرف بأهنا      

وسقيه والعناية به على أن يقوم األخري خبدمة الشجر الذي يقدمه األول خالل مدة معلومة، يف مقابل نسبة 
 3".شائعة معلومة يتفقان عليها مسبقاً من الثمر املخرج من ذلك الشجر

 شروط املساقاة -
 أن يكون الشجر موضوع العقد معلوماً ومثمراً؛ 
 دة العقد معلومة فإنه إن مل حتدد كان العقد إىل وقت نضوج الثمر وجنيه؛أن تكون م 
 تعيني نصيب طريف العقد من الناتج بنسبة معلومة.  

 املغارسة -ج

 4.هي َغرَس، والغرس هو الشجر الذي يغرس اللغةاملغارسة يف  :تعريف املغارسة -

وهي دفع األرض الصاحلة للزراعة لشخص لكي يغرس فيها شجرا، على أن يتم اقتسام الشجر  اصطالحاأما      
 5.واألرض بني الطرفني حسب االتفاق

أي أن املغارسة تكون يف األشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء حلساب صاحبها، حىت إذا أصبح      
 6.ذلك الشجر ُمنتجاً أخذ العامل جزءا من األرض والشجر كأجرة له على ذلك العمل

 
 
 

                                                           
 .271، ص 2101، 2، دار املسرية، عمان، طأحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية: البنوك اإلسالمية، حممد حممود العجلوين  1
 .219، ص 2111، 2، دار املسرية، عمان، ط(األسس النظرية، والتطبيقات العملية)المصارف اإلسالمية حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان،   2

3
 Mahmoud A Gulaid, financing Agriculture through Islamic modes and instruments pratical scenarios and 

applicability, Islamic research and training institute, Islamic development bank, Jeddah, 1
st
 edition, 1995, p:47. 

 .210حممد حممود العجلوين، مرجع سابق، ص   4
 .219حممود حسني الوادي، حيسن حممد مسحان، مرجع سابق، ص   5
تحديات قطاع الزراعة في "الملتقى العلمي الدولي التاسع حول ، املغارسة صيغة مثلى إلعمار األراضي البور يف البلدان العربية واإلسالميةسليمان ناصر،   6

 .2-2: ، اجلزائر، ص ص2100فيفري  21-27، يومي "الدول العربية واإلسالمية وسبيل مواجهتها
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 شروط املغارسة -
 1:تتمثل شروط جواز املغارسة يف مخسة شروط عند املالكية هي     

 ثابتة األصول، دون الزرع والبقول؛ العامل يف األرض أشجاراً  أن يغرس 
 أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب يف اإلمثار؛ 
 أال يكون أجلها إىل سنني كثرية، وإمنا ملدة اإلمثار؛ 
  ً؛أن يكون للعامل حظه من األرض والشجر معا 
  ف ال جيوزأال تكون املغارسة يف أرض موقوفة، ألن املغارسة كالبيع وبيع املوقو . 

 يق  صيغ االستثمار الزراعي  يف البنوك اإلسالميةتطب  -5

ضي الزراعية وزيادة الناتج إن دخول البنوك اإلسالمية يف هذه العقود يساهم بشكل فعال يف إعادة إحياء األرا     
 :، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايلالوطين والدخل الوطين

 الستثمار الزراعيا صيغ تطبيقجماالت : 5دول رقم اجل

 .إعداد الطالبة:  المصدر
 

                                                           
 .022، 020 :، ص ص2112، 0كر، دمشق، ط، دار الفالمعامالت المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،  -: راجع  1

 .9-2: سليمان ناصر، مرجع سابق، ص ص -          

 المغارسة المساقاة المزارعة

تعترب البنوك اإلسالمية السودانية رائدة 
يف جمال التمويل باملزارعة، ومن خالهلا 
يتعهد البنك بالتمويل للحصول على 

ة لتحضري األرض، ويُقد م املعدات الزراعي
ن األرض وكذلك العمالة ويتم املزارعو 

حتديد إسهام كل شريك قبل التوقيع على 
وعند هناية احلصاد يتحصل املزارع . العقد

على نسبة من صايف األرباح لنفقات 
اإلدارة، وجيري تقسيم الباقي بني البنك 
واملزارع حسب نسبة إسهامهما يف 

 . التكلفة احلقيقية للمنتجات

تمويل عن اهتمت البنوك اإلسالمية بال
طريق املساقاة، حيث يقوم البنك بتوفري 
آالت الري وملحقاهتا، ويقوم الشريك 
بسقي الشجر وخدمته حىت تنضج 

والعقد املربم بشأن هذه العملية . الثمار
يشرتط أن يدفع الساقي جزءا من إنتاجه 
للبنك، بينما يتعهد البنك مبقابلة كل 
النفقات املتعلقة بالتشغيل هبدف إيصال 

حملصول ألفضل حالة ممكنة، حبيث ا
ميكن تقاسم احملصول الناتج حبسب 

 .    االتفاق املربم بينهما

يقوم البنك اإلسالمي بتملك األراضي 
الصاحلة للزراعة، مث يقوم بعدها باالتفاق 
مع اخلرباء يف جمال الزراعي بغرس 
األشجار املثمرة، حيث يقومون بإجراء 
دراسة معمقة عن إمكانية غرس 
األشجار املالئمة لنوعية األرض حمل 

بعد ذلك يتم االتفاق على . العقد
غرسها، ويكون نصيب البنك اجلزء 
األكرب من الثمار واألشجار واألرض، 
ونصيب الغارس اجلزء الباقي من الثمار 
واألشجار واألرض اليت امتلكها برضا 

 . البنك
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تستخدم البنوك اإلسالمية أساليب البيوع الستثمار األموال املتوافرة لديها، وتعترب هذه األساليب األكثر      
 : استخداما، وسيتم التطرق إليها من خالل النقاط التالية

 

 

 

 املراحبة: أوال

 وشروطها املراحبة تعريف -5

هي الربح يف التجارة، الكسب فيها، وراحبُته على سلعته أي أعطيُته رحباً،  اللغةاملراحبة يف : تعريف املراحبة -أ
 1.وبيع املراحبة هو البيع برأس املال مع زيادة معلومة

الفقهاء، فهو بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم، فهذا هو املعىن الذي اتفقت  اصطالحأما املراحبة يف      
 2.عليه عبارات الفقهاء، وإن اختلفت ألفاظهم يف التعبري عنه

، فينبغي ويقوم بيع املراحبة على أساس معرفة الثمن األول وزيادة ربح عليه، حيث إن املراحبة من بيوع األمانة     
لثمن األول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً أيضا، وبناء عليه يكون بيع املراحبة هو بيع مبثل الثمن األول أن يكون ا

 3.وزيادة ربح معلوم متفق عليه بني املتعاقدين
ومنه ميكن تعريف بيع املراحبة يف البنك اإلسالمي بأنه عقد مبوجبه يلتزم البنك بتنفيذ طلب العميل بشراء      

ينة يف مقابل التزام العميل بتنفيذ وعده للبنك بشراء السلعة اليت طلبها من البنك بسعر التكلفة مضافاً سلعة مع
 4.إليه الربح املتفق عليه والتسديد يكون حسب ما مت االتفاق عليه

                                                           
 .022فادي حممد الرفاعي، مرجع سابق، ص   1
 مكة املكرمة، ،اإلسالمي المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد، عقد املراحبة ضوابطه الشرعية، صياغته املصرفية، واحنرافاته التطبيقيةالواثق عطا املنان حممد أمحد،   2

 .1ص، 2112جامعة أم القرى، 
  يتم االتفاق بني البائع واملشرتي على مثن السلعة آخذين بعني االعتبار مثنها األصلي الذي اشرتاها به البائع: بيوع األمانة. 
 .02، ص 0992، شركة بيت املال الفلسطيين العريب، فلسطني، بيع المرابحة لآلمر بالشراءحسام الدين عفانة،   3

4  Imane Karich, le système financier Islamique de la religion à la banque, larcier, Bruxelles, 
2002,p :55. 

 أساليب البيوع: ثانيب الاملطل

 املراحبة؛: أوال

 ؛السلم بيع: ثانيا

 .ستصناعاال: ثالثا
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 1:يشرتط لصحة املراحبة ما يلي: شروط صحة املراحبة  -ب
ذلك ألن املراحبة بيع بالثمن األول مع زيادة ربح، والعلم أن يكون الثمن األول معلومًا للمشرتي الثاين،  -

 بالثمن األول شرط لصحة البيع، فإذا مل يكن معلوماً فعقد املراحبة فاسداً؛
أن يكون الربح معلومًا ألن الربح جزء من الثمن يف املراحبة والعلم بالثمن شرط يف صحة البيوع، وقد يكون  -

 ئوية من الثمن؛الربح مقداراً مقطوعاً أو نسبة م
أال يكون الثمن يف العقد األول مقاباًل جبنسه من أموال الربا، فإن كان بأن اشرتى املكيل أو املوزون جبنسه  -

مثال مبثل مل جيز بيعه مراحبة ألن املراحبة بيع مبثل الثمن األول وزيادة، والزيادة يف أموال الربا تكون ربا ال رحباً، 
 املراحبة؛وإن اختلف اجلنس فال بأس ب

أن يكون رأس املال من ذوات األمثال وهو شرط جواز املراحبة كاألوراق النقدية بأنواعها واملكيالت  -
 واملعدودات املتقاربة، فإن كان قيمياً كالعروض فال جيوز بيعه مراحبة؛

 .و فاسدأن يكون العقد األول صحيحاً فإن كان فاسداً فال جيوز بيع املراحبة، ألن ما بين على فاسد فه -
 املراحبة يف البنوك اإلسالمية تطبيق  -5

تستخدم البنوك اإلسالمية عمليات بيع املراحبة كأسلوب هام من أساليب توظيف األموال املتجمعة لديها،      
ومتثل تلك العمليات التوظيفية اجلانب الكبري من عمليات استثمار األموال يف تلك البنوك، إال أن النسبة الغالبة 

ويتم هذا النوع من ". بيوع المرابحة لآلمر بالشراء"صورة  من عمليات بيع املراحبة اليت تقوم هبا البنوك تتم يف
البيوع بأن يتقدم العميل إىل البنك طالبًا منه شراء السلعة املطلوبة بالوصف الذي حيدده العميل وعلى أساس 

، وتتكون 2الوعد منه بشراء تلك السلعة مراحبة بالنسبة اليت يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكاناته
هذه املعاملة من وعد بالشراء وبيع املراحبة، فالبنك يتلقى من عميله أمرا بشراء بضاعة معينة مرفوقة بوعد منه 
بالشراء، فإن استجاب البنك لعميله واشرتى له ما يريد، مت إبرام عقد املراحبة بينهما، فيبيع له البنك هذه السلعة 

يبع ما ليس عنده ألن عقد البيع ال يتم إال بعد شرائه لسلعة  والبنك يف هذه العملية مل. بالربح املتفق عليه
      3.ودخوهلا يف ملكه، وما كان بينه وبني العميل قبل ذلك فهو وعد بالشراء ال غري

 :وميكن توضيح خطوات البيع باملراحبة يف البنوك اإلسالمية من خالل الشكل التايل
 
 

                                                           
1
 .70، 29:، ص صالديوان األمريي، الكويت، د ت ، أدوات االستثمار في المصارف اإلسالميةعبد احلميد حممود البعلي،  -: راجع  

 .021، 027:فادي حممد الرفاعي، مرجع سابق، ص ص  -          
 .01حسام الدين عفافه، مرجع سابق، ص  2
 .21الواثق عطا املنان، مرجع سابق، ص  3
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 البنوك اإلسالميةخطوات البيع باملراحبة يف : 2الشكل رقم 

 
 .022-022:، ص ص0991، 0، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، طالبنوك اإلسالميةحمسن أمحد اخلضريي، راجع : المصدر

 ع السلمبي: ثانيا

 وشروطه السلممفهوم بيع  -5

يعرف  اصطالحا  و1.هو التقدمي والتسليم، وأسلم مبعىن أسلف أي قدم وسلم لغةالسلم: السلم بيع تعريف -أ
 2"بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه املبيع"السلم بأنه 

بيع يدفع السعر فيه مقدماً وفيه يقوم البائع باحلصول من املشرتي على مثن البضاعة يتم " كما يعرف على أنه      
تسليمها أجاًل، ومن هنا حيصل البائع على مثن البضاعة عاجاًل وفورًا يف حني تتم عملية تسليم البضاعة إىل 

 3".العميل يف املستقبل
أي أنه بيع يـََتقدُم فيه الثمن ليقبض مبجلس العقد وتتأخر فيه السلعة أو فهو بذلك بيع آجل بعاجل       

البضاعة ألجل مسمى، وهي على عكس البيع اآلجل، أي أنه معاملة مالية يتم مبوجبها تعجيل دفع الثمن وتقدميه 
                                                           

  ف يف لغة أهل العراقالسلم والسلف  مبعىن واحد، ومسي سلما لتسليم رأس املال يف اجمللس وسلفا لتقدمي رأس املال، وبيع السلم يف لغة أهل احلجاز وبيع السل. 
 .091حسني الوادي، حسني حممد مسحان، مرجع سابق، ص  حممود  1
، 2111، 0ع، 02، االقتصاد اإلسالمي، مج مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،"السلم بديل شرعي للتمويل املصريف املعاصر"التيجاين عبد القادر أمحد،   2
 .22ص

3
 Mabil Ali AL-Jarhi, Munawar Iqbal, Islamic Banking: answers to some frequent by asked questions, 

Islamic research and training institute, Islamic development bank, Jeddah, 1es edition, 2001, p:16. 

1 

5 

4 

 تحصيل البنك لقيمة السلعة

 توقيع العقد

 قيام البنك بشراء السلعة

 استالم العميل للسلعة

 دراسة البنك للطلب

 تقدم العميل بالطلب للبنك

3 

6 

الموافقة على طلب العميل، يقوم البنك بدراسة معمقة لوضعيته، وذلك من خالل الدراسة االئتمانية  قبل
 .لالطمئنان على قدرة عميله على السداد في المواعيد المحددة، وأنه سيقوم فعال بشرائها منه

توقيع عقد المرابحة الذي يتضمن قيام البنك بشراء السلعة المطلوبة، وتعهد ووعد العميل بإعادة شراء  يتم
 .السلعة من البنك اإلسالمي عندما يوفرها البنك له

 

يقوم العميل باستالم السلعة من البنك أو يقوم باستالم مستندات السلعة خاصة إذا ما كانت مستوردة من 
 .يتفق البنك مع المورد على ارسال السلعة إلى مخازن العميلالخارج، أو أن 

تحصيل البنك لقيمة السلعة فورا في بيع المرابحة، كما يمكن أن يتم تحصيل الثمن على أقساط، ويتوقف 
  . هذا على نوع السلعة ومدى قدرة العميل المالية على التسديد

با منه شراء سلعة معينة يحدد له مواصفاتها بدقة، يقوم العميل بالتقدم إلى البنك اإلسالمي طال
 .التوقيت الالزم والسعر المناسب لشرائها

يقوم البنك باالتصال بالمورد الذي كان عرضه مناسبا والحصول منه على السلعة ودفع ثمنها له، والتأكد 
 .من أنها مطابقة للمواصفات التي اتفق عليها مع العميل

2 
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ة يف أجل معلوم، نقدا إىل البائع الذي يلتزم بتسليم البضاعة أو السلعة املعينة واحملددة ومضبوطة بصفات حمدد
 1.فاآلجل هو السلعة والعاجل هو مثن السلعة

رب "للفقهاء اصطالحات استعملوها لبيان أركان عقد السلم، فيسمى املشرتي : أركان عقد السلم  -ب
رأس مال "والثمن " المسلم فيه"أما السلعة فيسمى " المسلم إليه"ويسمى البائع " لمسلما"أو " السلم
  2".السلم
وجاء بيع السلم ليحقق مصلحة ويسد حاجة لكل من َطرفَّيه بشكل مباشر، وحيقق مصلحة اجملتمع بشكل      

غري مباشر وهذا ما يستفاد من أقوال الفقهاء، حيث أن صاحب رأس املال حيتاج إىل أن يشرتي الثمرة، وصاحب 
لسلم من املصاحل احلاجية، وقد مساه الفقهاء بيع الثمرة حمتاج إىل مثنها قبل إ بَاهنا لينفقه عليها، فظهر أن بيع ا

 3.احملاويج
 : افر فيه ميكن توضيحها يف اجلدول التايللبيع السلم جمموعة من الشروط جيب أن تتو : شروط السلم -ج

 شروط بيع السلم : 5رقم  اجلدول

 (المسلم فيه)السلعة  (رأس المال السلم)الثمن 
املال ونوعه وصفته جيب أن ينص العقد على جنس رأس  -

  ؛وقدره كالقمح
وبالوزن إن   أن يكون معلوم املقدار بالكيل إن كان مكيالً  -
 ان موزوناً وبالعدد إن كان معدوداً؛ك
 .أن يقبض رأس املال يف جملس العقد -

 ؛أن يكون املسلم فيه دينا يف الذمة -
إن كان األجل جمهواًل فالسلم ، فأن يكون األجل معلوماً  -

 فاسد؛
لة، واليت أن تكون السلعة ذات صفة معينة تنفي عنها اجلها -

 خيتلف الثمن باختالفها؛
 أن يتم حتديد مكان التسليم؛ -
أن تكون السلعة مما ميكن تسليمها، أي من النوع الذي  -

 .ميكن وجوده يف األجل املعني
للفكر ، املعهد العاملي "المصارف اإلسالميةالتطبيق المعاصر لعقد السلم في "حممد عبد العزيز حسن زيد، :المصدر

 .072، 072:حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص ص؛ 21، 22: ، ص ص0992، 0القاهرة، ط اإلسالمي،
 
 

                                                           
 .22،29:، ص ص2111دار اليازوري، عمان،  ،(أنشطتها، التطلعات المستقبلية)أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية صادق راشد الشمري،   1
 .22التيجاين عبد القادر أمحد، مرجع سابق، ص  2
 2ط جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ،"اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر" عبد احلليم عمر،حممد   3
 .01، ص (2119هـ، 0922)
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 تطبيق بيع السلم يف البنوك اإلسالمية -5

يصلح بيع السلم للتطبيق من قبل البنوك اإلسالمية والقيام بوظيفتها األساسية املتمثلة يف توفري التمويل      
املناسب لألعوان االقتصاديني بعيداً عن االقرتاض بالفائدة الربوية، كما أنه أسلوب صاحل لتمويل خمتلف العمليات 

 (.زراعية، صناعية، جتارية)واألنشطة االقتصادية 
ويف املقابل فإن البنك حيصل من خالل بيع السلم على البضاعة، ليس هدفه استغالهلا ذاتياً، بل اهلدف منها      

 :هو بيعها وحتقيق ربح عليها، وهو يف ذلك إما
 .ويستفيد من الربح ، أو آجالً يبيعها يف السوق حاضراً  -
عمد بعد إمتام عقد بيع نه يَ حيث إ.نفسهاخرى، ووفق صيغة السلم ميكن له أن يستفيد منها بطريقة أ -

يكون فيه هو البائع والعميل هو املشرتي، وبضاعة السلم تكون  سلم موازيالسلم األول إىل تنفيذ عقد 
للبنك أن جيعل بضاعة السلم األول بذاهتا بضاعة السلم  ال حيق)البضاعة يف السلم األول  مبواصفات

، وأجل التسليم يكون بعد أجل السلم األول حىت (دَّين بالدَّيناملوازي حىت ال يكون من قبيل بيع ال
  1.يتسىن للبنك قبض بضاعة السلم األول

، وذلك خوفا من تقلبات أسعار السلعة املشرتاة سلماً  الحزم التمويلية المتكاملةَتستعم ل البنوك  -
السلم، واحلصول على  قبل الدخول يف عقد وكماً  فتبحث عن طرف راغب يف سلعة السلم احملددة وصفاً 

وعد من هذا الطرف بشراء سلعة السلم من البنك يف تاريخ يوافق تاريخ استالم سلعة السلم أو يتأخر 
  2.، ويف التاريخ احملدد يستلم البنك السلعة مث يبيعها لعميله الثاين بالنقد أو باآلجلعنه قليالً 

 :المية من خالل الشكل التايلوميكن توضيح خطوات التمويل بعقد السلم يف البنوك اإلس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .022-022: محزة شودار، مرجع سابق، ص ص  1
 .77التيجاين عبد القادر أمحد، مرجع سابق، ص  2
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 خطوات البيع بالسلم يف البنوك اإلسالمية: 7الشكل رقم 

، دار (والتطبيقات العملية األسس النظرية)المصارف اإلسالمية حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، راجع : المصدر
  .099، ص 2111، 2، عمان، طاملسرية

 بيع اإلستصناع: ثالثا

 وشروطه اإلستصناعمفهوم  -5

هو طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه، واستصنع  اللغةاإلستصناع يف : تعريف اإلستصناع -أ
  1.أي سأل رجاًل أن يصنع له خامتاً ... أي دعا إىل صنعه، ويقال استصنع فالن خامتاً ...الشيء
هو ما إذا طلب املستصنع من الصانع صنع شيء موصوف يف الذمة خالل فرتة  االصطالحيف  واإلستصناع     

املستصنع عني املصنوع منه بذاته أم ال، وسواء كان املصنوع منه موجودا أثناء العقد أم قصرية أو طويلة، سواء كان 

                                                           
: ، ص ص0919، 2جامعة امللك فيصل، كلية الرتبية، جدة، ط: الناشر ،(دراسة مقارنة)عقد االستصناع في الفقه اإلسالمي كاسب بن عبد الكرمي البدران،    1

22،29. 
   فاإلستصناع عند اجلمهور قسما من "السلم يف الصناعات"اإلستصناع يف حقيقته عقد شبيه بالسلم، ويعتربه املالكية والشافعية واحلنابلة نوعا من السلم يسمى ،

 .أقسام السلم، ويشرتط فيه ما يشرتط يف السلم، بينما يرى احلنفية أنه عقد مستقل بذاته

1 

5 

4 

 قياس النتائج

 اتخاذ القرار

 تنفيذ القرار

 المتابعة 

 البحث والدراسة

بالسلم طلب التمويل  

3 

6 

يقوم البنك اإلسالمي بدراسة الطلب من الناحية االئتمانية وضمن معايير التمويل واالستثمار المعروفة، ثم 
 . يتم تقييم الدراسة المقدمة

 . يتم اتخاذ القرار من قبل المصلحة المختصة في البنك اإلسالمي، ثم يتم إبالغ العميل بقرار التمويل

البنك كامل الثمن المتفق عليه عند إبرام العقد، و ذلك عن طريق فتح حساب للعميل وإيداع المبلغ  يدفع
 .في حسابه

 :يقوم البنك باستالم البضاعة في األجل المحدد بإحدى الطرق التالية
 .يستلم البنك اإلسالمي السلعة في األجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته -
 .ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه يوكل البنك البائع -
 .بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها( مشتري)توجيه البائع لتسليم السلعة إلى طرف ثالث  -

 

يتقدم المتعامل بطلب للحصول على تمويل بطريقة بيع السلم، يحدد فيه السلعة التي سيبيعها 
 .للبنك، وثمن البيع ووقت التسليم

تم توقيع عقد بيع السلم الذي يجب أن يشمل على كل الشروط الخاصة بالموافقة، ي ي الملفحظ إذا
 .برأس مال السلم ومحل العقد

2 
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ال، فمحل عقد اإلستصناع هو العني والعمل معا من الصانع، فالعقد هبذه الصورة ليس بيعًا وال سلمًا وال إجارة 
  1.وال غريها، وإمنا هو عقد مستقل خاص له شروطه اخلاصة به

بتصنيع سلعة معينة بكمية حمددة وبتاريخ ( البنك)عقد بني طرفني مبوجبه يقوم الصانع " بأنه ويعرف أيضا     
 2".مقابل مثن حاٍل أو آجل يسدد على شكل أقساط( املستصنع)حمدد للعميل 

 3:ينبين عقد اإلستصناع على أربعة أركان هي: أركانه -ب

 ؛املستصنع وهو طالب الصنعة: الركن األول -

 تحضري املادة اخلام ويقوم بالعمل؛الصانع وهو من يقوم ب: الركن الثاني -

 يل املادة اخلام إىل مادة مصنوعة؛املال املصنوع وهو حمل العقد بعد حتو : الركن الثالث -

الثمن وهو املال الذي يدفعه املستصنع نظري املطلوب صنعه وميثل قيمة املادة اخلام : الركن الرابع -
 .والعمل

 4:لصحة عقد اإلستصناع يتطلب حتقيق الشروط اآلتية:  اإلستصناعشروط عقد  -ج
شروط جوازه بيان جنس "أن يكون حمل العقد معلوم اجلنس والنوع والصفة والقدر، قال الكاساين  -

 ؛"املصنوع ونوعه وقدره وصفته، ألن ال يصري معلوما بدونه
 أن يكون اإلستصناع مما جيري فيه التعامل بني الناس؛ -
 . وليس استصناعاً  اآلجل فيه ألنه إذا تضمن اآلجل يصري العقد سلماً  عدم ضرب -

 اإلستصناع يف البنوك اإلسالمية تطبيق بيع -5

يشمل اإلستصناع العديد من اجملاالت واألنشطة اليت حيتاجها األفراد والشركات مثل أعمال املقاوالت      
مية أن ُتسهم يف التمويل وتوظيف أمواهلا من خالل ثالث والصناعة وإنشاء وشراء املصانع، وميكن للبنوك اإلسال

  5:أساليب هي

                                                           
، حبث من مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد، د ت نشر، ة"ستصناع كأحد البدائل الشرعية لألوعية االدخارية البنكيعقد اإل"حسام الدين خليل،   1
 . 2ص

2 Umer chapra, "the Major modes of islamic Finance", A paper prepared for presentation at the 6th Intensive 

Orientation Course on “Islamic Economics, Banking and Finance” held at the Islamic Foundation, 

Leicester, U.K., on 17th - 21st September 1998, p:15. 
 .020قيصر عبد لكرمي اهلييت، مرجع سابق، ص   3
 .22، ص2112، 2ط جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ،"الجعالة واإلستصناع"شوقي أمحد دنيا،   4
 .217-212: حممد حممود العجلوين، مرجع سابق، ص ص  5
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يف مثل هذه العقود ميكن للبنك اإلسالمي أن يوظف أمواله باعتباره ُمسَتصنًعا، حيث إن : اإلستصناع املوازي -أ
آخر يكون فيه  البنك ليس يف حقيقة األمر ُمَصنًعا، فهو يقوم بدوره بالتعاقد مع املصنع األصلي بعقد إستصناع

البنك ُمستصنعاً لتصنيع ما مت االتفاق عليه يف عقد اإلستصناع األول بني البنك والعميل، وهو ما يطلق عليه عقد 
 اإلستصناع املوازي؛

يف مثل هذه العقود يقوم البنك ببناء عقار أو جسر معلق أو تعبيد طريق وتسليمه باملواصفات : عقود املقاولة -ب
مقابل مثن متفق عليه وعلى طريقة تسديده، وميكن للبنوك اإلسالمية تنفيذ مثل هذه العقود إما  املطلوبة للعميل

بإنشاء شركات للمقاوالت مبلكية كاملة للبنك حيث يوظف البنك جزءا من أمواله يف هذه الشركات اليت يقوم 
قاولة بالباطن وذلك بأن يعقد البنك بتنفيذ عقود املقاوالت وحتويل األرباح إىل البنك، أو من خالل ما يعرف بامل

عقد مقاولة بالباطن مشابه لعقد املقاولة األصلي بني البنك واجلهة الـُمسَتصن عة، حيث يكون البنك هو 
 الـُمسَتصن ع واملقاول بالباطن هو الصانع؛

صانعني لقيام كل يستطيع البنك توظيف أمواله هبا من خالل االتفاق مثال مع عدد من ال: التجمعات الصناعية -ج
منهم بتصنيع جزء معني من منتج خاص، واالتفاق مع صناعي آخر لتجميع هذه األجزاء وإخراج السلعة النهائية 

 .اليت ُتصب ح ملكاً للبنك اإلسالمي ليبيعها باألسواق
ه فمن خالل عقود اإلستصناع هذه يعمل البنك على تشغيل فوائض الطاقة اإلنتاجية العاطلة لعمالء     

 .   الصناعيني ويسهم بإنتاج سلعة جديدة حيتاجها اجملتمع وحيقق من خالل بيعها رحباً 
 :وميكن توضيح اخلطوات العملية لتمويل باإلستصناع يف الشكل التايل
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 خطوات التمويل باإلستصناع يف البنوك اإلسالمية: 9الشكل رقم 

 
 :إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

-Mohammed Obaidullah, Islamic financial Services, Islamic Economic Research Centre, 

Jaddah, 2005, p:100.  
، ، دار املسرية(والتطبيقات العمليةاألسس النظرية )المصارف اإلسالمية حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان،  -

 .092، ص2111، 2عمان، ط

 البيع بالتقسيط: رابعا

 وشروطه البيع بالتقسيطمفهوم  -5

،كما 1هو البيع يعجل فيه املبيع، ويؤجل الثمن إىل أقساط معلومة آلجال معلومة: تعريف البيع بالتقسيط -أ
يقوم املشرتي بدفع مثن البضاعة املشرتاه على دفعات حمددة يف يعرف على أنه اتفاق بني املشرتي والبائع، على أن 

     2.مواعيد منتظمة

                                                           
 .22سلسلة أحباث مركز االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، ص ،"دراسة شرعية لعدد منها"المصارف اإلسالمية رفيق يونس املصري،   1
: بتاريخ www.kantakji.com : ، املوقع االلكرتوين21، معهد الدعوه اجلامعي، صاإلسالميةأحكام بيع التقسيط في الشريعة عبد الرزاق علي الزيتون،  2 

01-19-2102. 

1 

5 

4 

السلعةتحصيل البنك لقيمة   

 توقيع العقد

 قيام البنك بتصنيع السلعة

 استالم العميل للسلعة

 دراسة البنك للطلب

 تقدم العميل بالطلب للبنك

3 

6 

يقوم البنك بدراسة الطلب حسب معايير التمويل واالستثمار بشكل عام، وحسب سياسة البنك التمويلية، 
 .العميل بالموافقة أو الرفضويقوم بالتوصية على طلب 

في حالة الموافقة يتم إبالغ العميل، ويوقع الطرفان عقد إستصناع يتم فيه تحديد المطلوب من البنك 
 .اإلسالمي تصنيعه بشكل واضح كما يتم تحديد الثمن وكيفية الدفع

 

 ب حاجته تماما  يقدم العميل طلبا  للبنك اإلسالمي يستصنع بموجبه سلعة محددة المواصفات حس

 :يتم تصنيع السلعة حسب الحاالت التالية
يقوم البنك باالتفاق مع صانع آخر ليقوم بتصنيع المطلوب وحسب المواصفات التي تم االتفاق عليها  -

 (.وهذا في أغلب الحاالت)مسبقا مع العميل 
وهي ) ها تصنيع المطلوبيقوم البنك بتصنيع المطلوب بنفسه في حالة وجود دائرة مختصة لديه يمكن -

 (.من الحاالت النادرة جد ا

2 

يقوم البنك اإلسالمي باستالم السلعة المصنعة بعد االنتهاء منها من قبل الصانع األول، وبعد تأكده من 
  . مطابقتها للمواصفات يقوم بتسليمها للعميل

االنتهاء من عملية تسليم السلعة للعميل، يقوم البنك بتحصيل الثمن المتفق عليه بالطريقة المتفق  بعد
  . عليها

http://www.kantakji.com/
http://www.kantakji.com/
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تسليم السلعة يف احلال مقابل تأجيل سداد الثمن إىل وقت معلوم سواء كان "ويف البنوك اإلسالمية يعين به      
فعات أو أقساط، ولذلك يسمى التأجيل للثمن كله أو جلزء منه وعادة ما يتم سداد اجلزء املؤجل من الثمن على د

 .1"هذا النوع من البيع بالبيع بالتقسيط
 : وقد يكون البيع إىل أجل بسعرين    

 وهو السعر النقدي؛: السعر احلاضر -
وهو سعر البيع بالتقسيط بعد حتديد األقساط وآجاهلا وعادة يزيد السعر اآلجل عن : السعر اآلجل -

 .   السعر احلاضر
حىت يكون البيع بالتقسيط مشروعًا يرى معظم الفقهاء ضرورة توافر الشروط  :بالتقسيطشروط البيع  -ب

 2:التالية
 بسعر أعلى؛ بسعر معني، أو الشراء تقسيطاً  أن يقول البائع للمشرتي لك اخليار بني الشراء نقداً  -
 غاالة؛أن يتم البيع بالرتاضي واالتفاق بني الطرفني، شرط عدم وجود شبهة االستغالل أو امل -
 .  جيب أال يكون سعران يف العقد الواحد -
جتوز الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلال،  "كما أن جملمع الفقه اإلسالمي قرار حول جواز زيادة الثمن      

كما جيوز ذكر الثمن املبيع نقدًا ومثنه باألقساط ملدة معلومة، وال يصح البيع إال إذا جزم العاقدان بالنقد أو 
أجيل، بأن مل حيصل االتفاق اجلازم على الثمن واحد حمدد، فهذا التأجيل، فإن وقع البيع مع الرتدد بني النقد والت

 3".غري جائز شرعاً 
 بيع بالتقسيط يف البنوك اإلسالميةالتطبيق  -5

يعد البيع بالتقسيط من أهم أساليب االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، حيث بدأ يشغل حيزًا واسعًا من 
ل وأصحاب الدخول احملدودة، ذلك أهنم حباجة ماسة لشراء سلعة معامالت البيع والشراء لدى املوظفني والعما

ضرورية ال تقوم احلياة بدوهنا، وهذا األمر مُيك ن البنوك اإلسالمية أن تستثمر هذه النقطة لصاحلها، حيث تقوم 
فق بشراء السلعة املطلوبة لدى هؤالء لتبيعها هلم على شكل أقساط ودفعات مالية خالل فرتة زمنية حمددة يت

 .عليها، وبذلك تنتقل ملكية السلعة من البنك إىل املشرتي
كما أن من املمكن أن يقوم البنك اإلسالمي ببناء جممعات سكنية وبيعها بالتقسيط للموظفني والعاملني مع أخذ 

  4.نسبة من الربح، مبعىن أن سعر هذه اجملمعات السكنية يكون أكثر قليال عن سعر السوق ألنه بالتقسيط

                                                           
 .009حممد إبراهيم أبو شادي، مرجع سابق، ص   1
 .021-027: ، ص ص2119، 0، دار املناهج، عمان، طأساسيات االقتصاد اإلسالميحممود حسن صوان،   2
حول ( 0991مارس  21-09جدة )جملمع الفقه اإلسالمي يف مؤمتره السادس ( 2/2) 20لالطالع على الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط راجع القرار رقم   3

 (.092، ص 9، اجلزء2العدد )البيع بالتقسيط واملنشور مبجلة اجملمع 
 .027، 022:قيصر عبد الكرمي اهلييت، مرجع سابق، ص ص  4
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يعد أسلوب اإلجارة من أساليب االستثمار املعاصرة يف وقتنا هذا ونظرا ألمهية هذا األسلوب، فقد جلأ الكثري من  

 :البنوك إىل استخدام هذا النوع من االستثمار، وسيتم التطرق إليه من خالل النقاط التالية
  
 
 
 

 التأجري التمويلي: أوال

 وخصائصه التأجري التمويلي مفهوم -5

بشراء أصل ( املؤجر)أسلوب من أساليب التمويل يقوم مبقتضاه املمول "يعرف بأنه : تعريف التأجري التمويلي -أ
من املورد على أن يقوم بأداء قيمة إجيارية رأمسايل مت حتديده ووضع مواصفاته مبعرفة املستأجر الذي يستلم األصل 
  1".حمددة للمؤجر كل فرتة زمنية معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا األصل

بإجيار أصل رأمسايل على املستأجر، ( املمول)نظام متويلي يقوم فيه املؤجر "ويعرف يف البنوك اإلسالمية بأنه      
اإلجارة مقابل دفعات إجيارية دورية، مع احتفاظ املؤجر مللكية  حبيث ميتلك املستأجر منفعة األصل طيلة مدة

ويكون للمستأجر حق متلك األصل عند هناية مدة اإلجيار على أن تكون دفعات . األصل وحىت هناية العقد
اإلجيار قد غطت تكلفة األصل وهامش ربح حمدد أو إعادة األصل للمؤجر يف هناية مدة اإلجيار، أو جتديد عقد 

     2".ار مرة أخرىاإلجي
 :وتنشأ نتيجة عقد التأجري التمويلي عالقة تعاقدية مباشرة بني ثالثة أطراف على النحو التايل

 املوزع لألصل الرأمسايل؛: املورد -

 املمول لشراء األصل الرأمسايل؛وهو البنك اإلسالمي  :املؤجر -

                                                           
  لح االجنليزي املقابل هويعرف التأجري التمويلي بتسميات خمتلفة مثل التمويل باالستئجار، التمويل االستئجاري، االئتمان اإلجياري، االعتماد اإلجياري، واملصط :

Financing lease .    
، 0، طاإلسكندريةمكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  ،"االقتصادية، التشريعية، التطبيقيةمداخله، المالية، المحاسبية، "التأجير التمويلي مسري حممد عبد العزيز،   1

 .11، ص2111
، مركز عدل 2119ديسمرب 20-09: املنعقدة بتاريخ ،"دراسة شرعية مقارنة بمشروع نظام اإليجار التمويلي"دورة عقد التأجير التمويلي يوسف الشبيلي،   2

 .0للتدريب القانوين، ص

 أساليب اإلجارة: ثالثب الاملطل

 التأجري التمويلي؛: أوال

 .التشغيلي التأجري: ثانيا
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 .العميل املستخدم لألصل الرأمسايل: املستأجر -

 1التمويلي خصائص التأجري -ب
 مدة اإلجيار طويلة غري قابلة لإللغاء، حبيث تغطي الدفعات مثن األصل إضافة إىل حتقيق هامش ربح؛   -
 ؛داملستأجر يتحمل تكاليف الصيانة وإصالح األصل، وكذا تكاليف التأمني خالل فرتة العق -
 التطورات احلديثة؛يتحمل املستأجر مسؤولية عدم صالحية األصل سواء باإلهتالك أو بتقادمها مع  -
ويف ظل هذه العالقة التعاقدية خالل مدة عقد اإلجارة حيتفظ املؤجر حبق ملكية األصل املؤجر ويكون  -

 :للمستأجر يف هناية مدة العقد أن خيتار بني أحد البدائل اآلتية
  شراء األصل املستأجر نظري مثن يتفق عليه ويراعى يف حتديده ما سبق سداده من قبل املستأجر

 ؛(أقساط اإلجارة)إىل البنك من مبالغ خالل فرتة التعاقد 
  بالشروط اليت يتفق عليها جتديد العقد من قبل املستأجر مع البنك اإلسالمي ملدة أخرى

 الطرفان؛
 إرجاع األصل إىل البنك اإلسالمي. 

الشرط اجلزائي  ال ميكن إلغاؤه قبل انتهاء مدة التأجري، وإذا رغب أحد الطرفني يف إلغاء العقد يتحمل -
 . املنصوص عليه يف العقد

 يف البنوك اإلسالمية  التأجري التمويليتطبيق  -5

تعترب اإلجارة املنتهية بالتمليك من األساليب اجلديدة اليت استحدثتها البنوك اإلسالمية، وتقوم على التزام     
املستأجر أثناء فرتة التأجري أو لدى انتهائها بشراء األصل الرأمسايل، كما ينبغي أن يكون هناك تفاهم واضح بني 

تبار جمموع قيم الدفعات اإلجيارية وتنزيلها من الثمن املتفق عليه طريف العقد بشأن مثن الشراء مع األخذ بعني االع
   2.ليصبح املستأجر مالكا لألصل

 3:وتنتهي امللكية بأربع صور هي    
عقد اجيار مع الوعد هببة األصل عند االنتهاء من وفاء مجيع األقساط اإلجيارية على أن تكون اهلبة بعقد  -

 منفصل؛

                                                           
 .20-21: ، ص ص0992، 0، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، طاإلجارة بين الفقه اإلسالمي والتطبيق المعاصرحممد عبد العزيز حسن زيد،  -: راجع  1

 .10مرجع سابق، ص ،، التأجري التمويليمسري حممد عبد العزيز -           
  وسيتم التطرق إليها يف تطبيق التأجري التمويلي يف البنوك " اإلجارة املنتهية بالتمليك"البنوك اإلسالمية يعرف باسم عترب هذا البديل من أهم الصيغ السائدة يف ي

 .اإلسالمية
 .027حممود حسن صوان، مرجع سابق، ص  2

: ، املوقع اإللكرتوين2، صدراسة لحالة مصرفي الشام وسورية اإلسالميين"تسعير اإلجارة المنتهية بالتمليك سامر مظهر قنطقجي،   3
www.kantakji.com 2102أفريل  22: بتاريخ. 

http://www.kantakji.com/
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صل املستأجر مقابل مبلغ رمزي أو حقيقي يدفعه املستأجر يف هناية املدة بعد عقد إجيار مع وعد ببيع األ -
 سداد مجيع أقساط التأجري املتفق عليها؛

 عقد إجيار مع وعد بيع األصل املستأجر مبجرد سداد مجيع األقساط املستحقة املتفق عليها؛ -
واستئجاره للجزء  األصل املؤجرة شراء املستأجر جلزء من عقد إجيار تدرجيي حبيث يتم بنهاية كل فرت  -

 .الباقي وهكذا حىت يتم شراء كامل للمأجور
 1:وتتم عملية اإلجارة املنتهية بالتمليك باخلطوات التالية     
 (كسيارة أجرة)أن يبدي العميل رغبة يف إجارة منتهية بالتمليك ألصل غري موجود لدى البنك اإلسالمي  -
 .بشراء األصليقوم البنك بعد دراسة طلب العميل  -
البنك يوكل العميل باستالم األصل، ويطلب منه إشعاره بأنه قد تسلمها حسب املواصفات احملددة يف  -

 .العقد
 .البنك يؤجر األصل للعميل بأجرة حمددة ملدة معينة، ويعده بتمليكه له إذا سدد مجيع أقساط اإلجيار -
 .يتنازل البنك للعميل عن األصل بعقد جديدعند انتهاء مدة التأجري والوفاء باألقساط احملددة  -

 التأجري التشغيلي: ثانيا

 وخصائصه التأجري التشغيليمفهوم  -5

هو التأجري الذي يقوم على متليك املستأجر منفعة أصل معني ملدة معينة على أن :تعريف التأجري التشغيلي -أ
اإلجيار، ليتمكن املالك من إعادة تأجري األصل لطرف يف هناية مدة ( البنك اإلسالمي)يتم إعادة األصل ملالكه 

 2.آخر أو جتديد العقد مع نفس املستأجر إذا رغب الطرفني بذلك
 3:خصائص التأجري التشغيلي -ب

 ا هي تغطي جزءا منه فقط؛له، وإمن ال تغطي فرتة التعاقد على تأجري األصل العمر االقتصادي -
 ألصل وإجراء التأمني الالزم عليه؛وال عن صيانة اعادة مسؤ  ة التأجري التشغيلي يكوناملؤجر يف حال -
التطورات العملية  يتحمل املؤجر خماطر عدم صالحية األصل سواء باإلهتالك أو بتقادمها عن مسايرة -

 والتكنولوجية؛
 ر شراء األصل يف هناية مدة العقد؛ال يكون للمستأجر فرصة اختيا -
 . ار على أن يتم إخطار املؤجر بفرتة وفقا ملا ينص عليه عقد اإلجيارميكن إلغاء العقد قبل انتهاء مدة اإلجي -

                                                           
 .222حممد عثمان شبري، مرجع سابق، ص  1
  يُعَرف التأجري التشغيلي أيضا بالتأجري اخلدمي واملصطلح االجنليزي املقابل هو :Operating lease .  
 .201حسني الوادي، حسني حممد مسحان، مرجع سابق، ص حممود  2
 .29 -27:يز حسن زيد، مرجع سابق، ص صحممد عبد العز   3
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 ري التشغيلي يف البنوك اإلسالميةتطبيق التأج -5

يقوم البنك اإلسالمي مبوجب هذا األسلوب باقتناء أصول خمتلفة تستجيب حلاجيات العمالء، وتتمتع بقابلية      
جيدة للتسويق، ويتوىل البنك إجارة هذه األصول ألي جهة ترغب فيها هبدف تشغيلها واستفاء منافعها خالل 

ىل البنك ليبحث عن عميل آخر يرغب يف مدة حمددة يتفق عليها، وبانتهاء تلك املدة تعود هذه األصول إ
   1.استئجارها

 2:وتتم عملية التأجري التشغيلي باخلطوات التالية    
 .يقوم البنك بشراء املعدات بعد دراسة وتقييم السوق، ويؤدي الثمن للبائع حسب العقد الثنائي بينهما -
جارة التشغيلية بني عمالئه، وعندما يسوق البنك أصوله اليت اشرتاها على سبيل اإل: عقد اإلجارة األوىل -

 .جيد املستأجر املناسب يتعاقد معه ويسلمها إليه مقابل عوض حيدد ويتفق عليه بني الطرفني
بعد أن يستعيد البنك أصوله، يقوم بالبحث عن مستأجر جديد حيتاج لالنتفاع من : عقد اإلجارة الثانية -

 . تلك األصول فيؤجرها له لفرتة جديدة حمددة
 :ونلخص هذه اخلطوات يف الشكل التايل

 خطوات التأجري التشغيلي: 8الشكل رقم 

 
 
 
  
  
 

                                                           
، جامعة تلمسان، المقاولة والتنمية اإلقليمية والريفية: المؤتمر العملي حول، دور التمويل اإلسالمي يف متويل املؤسسات الصغرية واملصغرةخدجية خالدي،   1

 .1ص ،2111نوفمرب 
الواقع "االقتصاد اإلسالمي : الملتقى الدولي ،"دراسة حالة بنك اجلزائر"التمويل باإلجيار كأداة متميزة لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ماضي بلقاسم،   2

 .2، ص2100فيفري  29-22، جامعة غرداية، "ورهانات المستقبل

 تقييم السوق+ دراسة 

 البنك المورد
 عقد شراء األصول

 (البنك هو المالك)

 البحث عن مستأجر

 المستأجر البنك
 عقد تأجير أول

(إعادة األصول للبنك)  

 نهاية مدة التأجير

 المستأجر الجديد البنك

(يثان)عقد تأجير   
(تأجير لعدة مرات)  

 التخلص من األصول

 المشتري البنك
 عقد بيع األصول

(إخراجها من ملكية البنك)  

، والمحاسبيةمصادر واستخدامات األموال في بنوك المشاركة على ضوء تجربتها المصرفية عبد احلليم غريب، : المصدر
 .2110/2112رسالة ماجستري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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 1:وتوجد جمموعة من الشروط للتفرقة بني التأجري التمويلي والتأجري التشغيلي تتمثل يف   
 أن ينص العقد على نقل ملكية األصل إىل املستأجر؛: الملكية -
 أن مينح العقد للمستأجر حق شراء األصل بسعر حتفيزي؛: الشراء خيار -
 أو أكثر من العمر اإلنتاجي لألصل املؤجر؛ %72أن تساوي مدة التأجري : العمر االقتصادي -
 .أو أكثر من القيمة السوقية لألصل املؤجر %91أن تساوي القيمة احلالية للعقد : القيمة العادلة -
ال تتوافر فيها معيار واحد على األقل من هذه املعايري يتم حماسبتها على أهنا عقود إجيار  إن عقود اإلجيار اليت     

 .تشغيلية
 معايري التمييز بني التأجري التمويلي والتأجري التشغيلي: 50الشكل رقم 

 
مداخله، المالية، المحاسبية، االقتصادية، التشريعية، "التأجير التمويلي مسري حممد عبد العزيز، : المصدر                    

 .91ص ،2111، 0، طاإلسكندريةمكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،  ،"التطبيقية
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Susan Lee, Capital and Operating leases, Federal Accountig Standards Advisory Board (FASB), October 2003, 

p:11. 

 عقد اإليجار

هل تنتقل 
 الملكية

هل للمستأجر 
 حق شراء األصل

هل فترة العقد 
 %72أكبر من 

 من عمر األصل

هل القيمة 
الحالية للعقد 

 %80أكثر من 
من القيمة 

 السوقية

 التأجير التمويلي

 التأجير التشغيلي

 ال ال ال ال

 نعم نعم نعم نعم
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 األول خالصة الفصل
البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية إسالمية تعمل على جتميع األموال وتوظيفها لتحقيق العائد تعترب 

االقتصادي واالجتماعي مبا حيقق منفعة للمجتمع دون اللجوء إىل التعامل الربوي القائم على الفائدة الربوية وذلك 
 .يف إطار قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية
وعيتها يف جتسيد النظام االقتصادي اإلسالمي، من خالل التزامها باحلالل تستمد البنوك اإلسالمية مشر 

واالبتعاد كل البعد عن املعامالت املشكوك فيها، وكذا استبعاد الفائدة الربوية من كل اخلدمات املصرفية واألنشطة 
بتحقيق مزيج متكامل من  االستثمارية اليت متارسها، على اعتبار أن عدم التعامل بالربا يسمح  للبنوك اإلسالمية

األوعية االدخارية واالستثمارية يُليب  احتياجات العمالء املدخرين واملستثمرين لتوظيف و استثمار أمواهلم وفق 
 .   ضوابط الشريعة اإلسالمية

وعة من الضوابط يعد االستثمار حمور نشاط البنوك اإلسالمية وأحد الركائز اليت تقوم عليها، حتكمه جمم
وفضال عن الدور االستثماري الذي تلعبه البنوك اإلسالمية، فهي مبادئ الشريعة اإلسالمية، اليت تتماشى مع 

تسهم يف توسيع قاعدة التكافل االجتماعي ليس فقط من حيث قيامها جبمع الزكاة ولكن أيضا يف عدالة توزيع 
 .التنمية املستدامة للمجتمع اإلسالميعائد األموال املستثمرة مما يرتتب عليها حتقيق 

متارس البنوك اإلسالمية أنشطتها التمويلية واالستثمارية يف متويل املشروعات االستثمارية باستخدام خمتلف 
صيغ االستثمار اإلسالمية اليت تقوم على أساس مبدأ املشاركة يف حتقيق األرباح وحتمل املخاطر وفق قاعديت الُغنم 

أي أن عالقتها مع العمالء هي عالقة شريك  ج بالضمان، باعتبارها أحد أطراف العملية االستثماريةبالُغرم واخلرا 
بشريك وليس عالقة دائن مبدين كما هو احلال يف البنوك التقليدية اليت تعتمد أساسًا على القروض يف توظيف 

 .  أمواهلا وحتقيق األرباح
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني

دراسة اجلدوى والقرار االستثماري يف 

 البنوك اإلسالمية
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 متهيد

إن موضوع دراسات اجلدوى االقتصادية يعترب من املواضيع االقتصادية احلديثة نسبياً، كونه ميثل إحدى  
الوسائل اليت ميكن من خالهلا حتقيق االستخدام والتوزيع األمثل للموارد االقتصادية املتاحة بني املشروعات املختلفة 

خيفف من هدر هذه املوارد وتبديدها يف مشروعات غري جمدية اقتصادياً، إضافة إىل كونه يشكل مدخاًل على حنو 
أساسيًا يف صناعة القرار االستثماري والتمويلي، ملا له من أثر فعال على حتقيق أهداف التنمية االقتصادية 

 .ترشيدهاواالجتماعية وذلك من خالل دراسة هذه القرارات وحتليلها والعمل على 
فدراسة اجلدوى االقتصادية متثل إحدى املتطلبات أو املقومات األساسية اليت تعتمد عليها البنوك 
اإلسالمية والتقليدية على حد سواء يف اختاذ القرارات التمويلية واالستثمارية؛ نظرا للدور األساسي الذي تؤديه يف 

 .إثبات رحبية املشروع وجدارته االئتمانية
يعة عمل البنوك اإلسالمية تفرض عليها إن تتبع منهج خيتلف عن املنهج الذي تتبعه البنوك غري أن طب

التقليدية يف تقييم املشروعات االستثمارية باعتبارها تقوم على مبادئ حيكمها النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي، 
ائدة الربوية وكذا جتنب املشروعات وذلك من خالل االبتعاد عن كل املعامالت اليت تعتمد على التعامل بالف

 . املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية
ويف إطار هذا الفصل سيتم التعرف على ماهية الدراسة اجلدوى االقتصادية من خالل التطرق إىل 
م أهدافها ومراحلها مث التعرض للقرار االستثماري وأهم األهداف اليت يسعى إليها، إضافة إىل أسس ومعايري تقيي

 :املشروعات االستثمارية يف البنوك اإلسالمية، وذلك من خالل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية: املبحث األول

 يف البنوك اإلسالمية اختاذ القرار االستثماري: الثاني املبحث

 يف البنوك اإلسالمية أسس ومعايري تقييم املشروعات االستثمارية: املبحث الثالث
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 :وسيتم تناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية
 مفهوم دراسة اجلدوى االقتصادية؛ -

 مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية؛ -

 املكونات األساسية لدراسة اجلدوى االقتصادية -
 
 

لكي مُيكن احلكم على قدرة املشروع على حتقيق األهداف املرجوة منه، جيب القيام ببعض الدراسات      
قبول أو رفض )املتخصصة، اليت مُتكن يف النهاية من اختاذ القرار االستثماري املتعلق بإنشاء املشروع من عدمه 

 :سة اجلدوى، واليت سيتم التطرق إليها يف النقاط التالية، وتسمى هذه الدراسات بدرا(املشروع
 
 
 
 
 

 

 مفهوم املشروع االستثماري: أوال

االستثمارية، ومن هنا جاءت احلاجة إللقاء الضوء على هتتم دراسة اجلدوى بصفة أساسية بتقييم املشروعات      
  .من خالل التعرف عليه وأهم األهداف اليت يسعى لتحقيقها مفهوم املشروع االستثماري

فكرة حمددة الستخدام بعض املوارد االقتصادية بطريقة معينة ولفرتة معينة، "إن املشروع االستثماري هو      
املشروع على تكاليف إنشائه ( املنافع)أهداف، على أن تزيد إيرادات  للوصول إىل هدف معني أو عدة

 1".وتشغيله

                                                           
 .22، ص 2101، دار اليازوري، عمان، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات، مود العجلوين، سعيد سامي احلالقحممد حم  1

 دراسة اجلدوى االقتصاديةمفهوم : ب األولاملطل

 ؛مفهوم املشروع االستثماري :أوال

 تعريف دراسة اجلدوى االقتصادية؛ :ثانيا

 .أهداف دراسة اجلدوى االقتصادية: اثاثا

 

 دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية: املبحث األول
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جمموعة من األنشطة والعمليات اليت يتم مبقتضاها استخدام كمية "ويقصد باملشروع يف دراسة اجلدوى بأنه      
   1".ول واملزايا النقدية وغري النقديةمن املوارد احملدودة اليت تنتظر أن حيقق من ورائها املستثمر واجملتمع تيارا من الدخ

االستثمارية قد ( البدائل)ومن هنا فإن املشروع االستثماري بتكامل عناصره حيتوي على جمموعة من اخليارات      
 :تكون إما
 مشروعات استثمارية لإلحالل والتجديد؛ -
 مشروعات استثمارية إلعادة التأهيل أو التخصيص أو التوجيه؛ -
 مارية حتت اإلنشاء والتنفيذ ومطلوب استكماهلا؛مشروعات استث -
 مشروعات استثمارية توسعية وزيادة الطاقة اإلنتاجية احلالية؛ -
 .مشروعات استثمارية جديدة بالكامل -
فاملشروع االستثماري يسعى لتحقيق جمموعة من األهداف السياسة واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية     

 :الشكل التايلميكن توضيحها من خالل 
 أهداف املشروع االستثماري: 55الشكل رقم

 
 

 

                                                           
1  LASARY, Evaluation et financement de projets, El Dar El Othmania, 2007,p :13. 

 أهداف المشروع االستثماري

 األهداف التكنولوجية األهداف االقتصادية األهداف االجتماعية األهداف السياسية
إجياد قاعدة اقتصادية  -

تعمق االستقالل الوطين 
 اقتصاديا؛

 زيادة القدرات األمنية؛ -
تعزيز القدرات التفاوضية  -

 .للدولة
 

القضاء على أشكال  -
 البطالة؛

حتقيق التنمية االجتماعية -
املتوازنة بني خمتلف مناطق 

 الدولة؛
حتقيق العدالة يف توزيع ثروة -

 األمة ؛
حتقيق االستقرار االجتماعي  -

وذلك بتوفري احتياجات أفراد 
 اجملتمع

 تعظيم الربح؛ -
االقتصاد الوطين زيادة قدرة  -

 على تشغيل عوامل اإلنتاج؛
رفع القيمة االقتصادية  -

 للموارد الطبيعية الوطنية؛
زيادة قدرة املشروعات على  -

االستخدام األكفأ واألعلى 
 .لعوامل اإلنتاج

 

املساعدة يف إحداث التقدم  -
التكنولوجي بتقدمي النموذج 
األمثل الذي يتم االقتداء به 

 املشروعات املماثلة؛من جانب 
تطوير التكنولوجيا وأساليب -

اإلنتاج احمللية من أجل الوفاء 
 باحتياجات الدولة و األفراد؛

توفري األمناط واألساليب  -
التكنولوجية اجلديدة املناسبة 
الحتياجات النمو والتنمية 

 .بالدولة
 

، دار اليازوري، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتحممد حممود العجلوين، سعيد سامي احلالق، : راجع: المصدر
 .22، 20:، ص ص2101عمان، 
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 تعريف دراسة اجلدوى االقتصادية: ثانيا

منهجية الختاذ القرارات االستثمارية تعتمد على جمموعة من األساليب "تُعرف دراسة اجلدوى على أهنا      
واألدوات واالختبارات واألسس العلمية اليت تعمل على املعرفة الدقيقة الحتماالت جناح أو فشل مشروع 

ة تتمحور حول الوصول إىل أعلى عائد استثماري معني، واختبار مدى قدرة هذا املشروع على حتقيق أهداف حمدد
  1".ومنفعة للمستثمر اخلاص أو االقتصاد الوطين أو لكليهما على مدى عمره االفرتاضي

جمموعة الدراسات املتعلقة بتقييم الفرص اإلنتاجية واالجتماعية والتسويقية ملشروع "وتعرف أيضا على أهنا      
 2".ومعلومات متكن متخذ القرار من اختاذ القرار االستثماري السليممعني، وتتطلب هذه الدراسات توافر بيانات 

جمموعة من الدراسات اليت يتم إعدادها للحكم على "وينظر لدراسة اجلدوى يف املنظور اإلسالمي على أهنا      
عية، صالحية أو تقومي مشروع استثماري من عدة جوانب قانونية وتسويقية وفنية ومتويلية واقتصادية واجتما

والوقوف على العوائد والتكاليف املتوقعة يف ضوء األهداف املرجوة خالل العمر االفرتاضي للمشروع ويف إطار 
   3".املقاصد واألحكام واألولويات الشرعية

وجترى هذه الدراسات عادة من قبل فريق من املختصني، كل واحد منهم يتناول دراسة املشروع مبا يتالءم مع      
 4.يف حماولة للوصول إىل تقرير مشرتك يقدم لإلدارة العليا، ويرتك هلا اختاذ القرار املناسباختصاصه 

وميكن القول أن دراسة اجلدوى االقتصادية عبارة عن دراسات شاملة لكافة جوانب املشروع املقرتح يتم على      
 .   أساسها اختاذ القرار االستثماري الذي يضمن حتقيق األهداف املرجوة

 أهداف دراسة اجلدوى االقتصادية: ثالثا

تلعب دراسات اجلدوى للمشروعات االستثمارية املقرتحة دورًا كبريًا يف حتفيز املستثمرين على اختاذ قراراهتم      
 5:االستثمارية وذلك من خالل ما يلي

أو فشل مشروع دراسة اجلدوى متثل جمموعة من الدراسات التخصصية املتكاملة لتقدير احتماالت جناح  -
 معني، أو فكرة استثمارية أو قرار اسرتاتيجي قبل التنفيذ؛

مَتك ني الراغبني يف االستثمار من تصنيف وترتيب البدائل االستثمارية املختلفة، ومن مث اختيار البديل  -
 االستثماري األفضل؛

                                                           
 .29، ص2112، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دراسات الجدوى االقتصادية إلتخاذ القرارات االستثماريةعبد املطلب عبد احلميد،   1
2
 .29 مرجع سابق، ص مود العجلوين، سعيد سامي احلالق،حممد حم  

3
 .02، ص2111، 0القاهرة، ط، دار السالم، ، نحو دراسة جدوى إسالمية للمشروعأشرف حممد دوابه  

 .91، ص2112، 2، دار املناهج، عمان، ط(تحليل نظري وتطبيقي)دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات كاظم جاسم العيساوي،   4
، 0، دار الكندي، اربد، األردن، ط"مقارنةدراسة "، حوافز االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمي، مفهومها، أنواعها، أهميتها حسني بين هاين -: راجع  5

 .022، ص 2119
 .02-02: ص ص مرجع سابق، أشرف حممد دوابه، حنو دراسة جدوى إسالمية للمشروع، -           
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جناح واستمرار املشروع اإلعداد الصحيح والسليم لدراسة اجلدوى يلعب دورًا بالغ األمهية يف ضمان  -
 االستثماري، وحتقيق االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية؛

تتكون دراسة اجلدوى من جمموعة من املراحل املتتابعة واملتداخلة، وتعتمد كل مرحلة على النتائج   -
يف إطار دراسة  اإلجيابية لسابقتها، ومتثل نتائج كل مرحلة مدخالت للمرحلة التالية هلا، وكل ذلك يتم

 اجلدوى الشرعية واالقتصادية واالجتماعية؛
دراسة اجلدوى تتم يف ضوء املقاصد واألحكام والقواعد واألولويات الشرعية مبا حيقق الرحبية اخلاصة  -

لصاحبها، واملصلحة العامة للمجتمع من حوله بصورة توازنية ال حيقق فيها طرف مصلحته على حساب 
 .الطرف اآلخر

 
 
 

متر دراسة اجلدوى االقتصادية بعدة مراحل من أجل اختيار أفضل بديل استثماري، وميكن توضيح هذه      
 :املراحل من خالل النقاط التالية

 
 
 

 
 

 التعرف على فكرة املشروعات: أوال

 الفكرة األولية  -5

تعترب الفكرة اجليدة واملبتكرة من أهم مراحل دراسة اجلدوى وأساس النجاح ألي مشروع، فسر جناح املشروع      
هو ابتكار الشيء املناسب يف الوقت املناسب، وأيضا تنفيذه يف الوقت املناسب، وهبذا َتكُمن أمهية التأكد من أن 

وأهنا قابلة للتطبيق، وأهنا أفضل البدائل املأمول جناحها، ومن مث األفكار املتولدة ملشروع أو أكثر ال ختالف الشريعة 
 1.تصفية تلك األفكار واختيار أفضلها وأنسبها

وحتتوي هذه األفكار على بعض املعلومات واملؤشرات الرئيسة اليت بإمكاهنا أن تعكس هدف املشروع      
جم املدخالت واملخرجات وتقدير أويل حلجم االستثماري وإعطاء صورة واضحة وخمتصرة عن طبيعة املشروع وح

                                                           
 .22ص حنو دراسة جدوى إسالمية، ،سابقالرجع امل 1

 مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية: ثانيلب الاملط

 التعرف على فكرة املشروعات؛: أوال

 دراسة اجلدوى التمهيدية؛: ثانيا

 .التفصيلية دراسة اجلدوى: ثالثا
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التكاليف الرأمسالية وعوائده احملتملة التقديرية وغري ذلك من املؤشرات والتحليالت الضرورية الكفيلة بإقناع 
ومساعدة صاحب القرار االستثماري على اختاذ القرار املناسب اجتاه املشروع املقرتح، سواء كان ذلك بشكل 

الدراسة )ضي قدمًا يف إجراء الدراسة الالحقة واملتمثلة يف دراسة ما قبل اجلدوى التفصيلية اجيايب من أجل امل
، أو بالتوصية بإلغاء فكرة املشروع أو بتغيري بعض أهدافه ومؤشراته ومدخالته وخمرجاته املادية والتقنية، (التمهيدية

    1.أو تأجيل فكرة املشروع إىل أجل
 مصادر األفكار األولية -5

 2:ميكن أن تتولد العديد من األفكار االستثمارية من مصادر خمتلفة ومن أمهها     
حتليل القطاعات والتعرف على أوجه النقص يف إنتاج أو عمل هذه القطاعات وفيما إذا كانت حباجة إىل  -

 .مشروعات جديدة أو القيام مبشروعات تطويرية يف واحد أو أكثر من هذه القطاعات
لتنمية االقتصادية اليت مُتكن من التعرف على العديد من املشروعات واألفكار االستثمارية دراسة برامج ا -

خاصة، ألن هذه الربامج تتألف من مشروعات متعددة كل منها يكون ذا عالقة بقطاع معني من 
 .القطاعات االقتصادية املختلفة املكونة للخطة االقتصادية العامة

بوجود العديد من الفرص االستثمارية اجلديدة اليت ميكن أن تنشأ من واحد حتليل دراسات السوق يسمح  -
 :أو أكثر من املصادر التالية

  حتليل بيانات منتج حملي أو أكثر يفوق الطلب عليه العرض بصفة مستمرة ومتزايدة، وهنا
ون تبدو أمهية أن حيلل املستثمر بصورة منطقية أسباب االختالل بني العرض والطلب، فقد يك

 .مؤقتاً وبالتايل عدم جدوى الدخول يف املشروع
  حتليل بيانات سلعة أو أكثر تستورد بكميات كبرية، ومن مث القيام بإنتاج تلك السلع أو بدائل

 .هلا حملياً 
 البحث عن إمكانية تصنيع سلعة جديدة خمصصة للتصدير وإجياد أسواق جديدة هلذا الغرض. 
 وية مبصانع إنتاجية، مثل صناعة األثاث املنزيل وصناعة إحالل بعض الصناعات احلرفية اليد

 .املالبس وغريها
دراسة املصادر احمللية من املوارد الطبيعية، واستخدام تلك املوارد غري املستغلة يف إقامة مشروعات، فضاًل  -

 .عن استغالل املوارد اليت تصدر للخارج وتعود للبالد يف صورة منتجات

                                                           
دار املناهج،  ،0ج ،(الجوانب التسويقية والفنية والهندسية) وتطبيقيمشروعات مدخل نظري أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم القاسم ناجي محندي،   1

 .07، ص2111، 0عمان، ط
 .22-22: قاسم ناجي محندي، مرجع سابق، ص ص -: راجع  2

 .22-29: أشرف حممد دوابه، حنو دراسة جدوى إسالمية للمشروع، مرجع سابق، ص ص -           
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 املشروعات احمللية واألجنبية وحماولة االستفادة من تلك املشروعات يف إقامة مالحظة جتارب اآلخرين يف -
 .مشروعات مماثلة أو أكثر تطوراً 

مالحظة التطور يف الوسائل التكنولوجية، وبالتايل ميكن للمستثمر الوقوف على أفكار جديدة إلنشاء  -
 .مشروعات جديدة وغري تقليدية

 .اإلرشادية ألنواع املشروعات االستثمارية متابعة املنشورات واجملالت والكتب -
زيارة املعارض الصناعية والزراعية والتجارية، والوقوف على آخر االخرتاعات احلديثة، وآخر التطورات  -

 . واالجتاهات يف اجملاالت واألنشطة املختلفة

 دراسة اجلدوى التمهيدية: ثانيا

تثمارية املتبقية إىل دراسة من أجل تصفيتها تصفية هنائية بعد استبعاد بعض األفكار، حتتاج األفكار االس     
واختيار البديل االستثماري املالئم، وتُعرف هذه الدراسة بالدراسة األولية أو التمهيدية تستخدم من أجل معرفة 

 .إمكانية االنتقال إىل دراسة اجلدوى التفصيلية أم ال
 تعريف دراسة اجلدوى التمهيدية  -5

عبارة عن دراسة أو تقرير أويل ميثل اخلطوط العامة عن كافة جوانب "تُعرف دراسة اجلدوى التمهيدية بأهنا      
املشروع أو املشروعات املقرتحة واليت ميكن من خالهلا التوصل إىل اختاذ قرار إما بالتخلي عن املشروع أو االنتقال 

 1".إىل دارسة أكثر تفصيالً 
جمموعة من اخلطوات ختتص بالدراسة والتحليل ومجع البيانات واملعلومات وتتبلور يف "على أهنا وميكن تعريفها      

النهاية يف شكل مستند أو دليل يساعد على اختاذ قرار القيام بالدراسات التفصيلية جلدوى املشروع االستثماري 
 2".املقرتح أم التوقف وعدم االستمرار وإلغاء فكرة املشروع

فإن هذه الدراسات هتدف أساسًا إىل إعطاء فكرة أولية عن املشروع املقرتح، وهل ميكن قبوله من  وعليه؛     
الناحية املبدئية فإذا كانت نتائج الدراسة التمهيدية غري مشجعة فيمكن التخلي عن املشروع قبل الدخول يف 

 .مكن االستمرار يف املشروعدراسة اجلدوى التفصيلية، أما إذا كانت نتائج الدراسة إجيابية ومشجعة في
 أهداف دراسة اجلدوى التمهيدية -5

 3:إن اهلدف من إعداد دراسة اجلدوى التمهيدية كما يرى بعض الباحثني هو     
التأكد من أن املكاسب اليت ستعود من املشروع االستثماري تربر القيام بإجراء الدراسة التفصيلية  -

 وتكلفة؛املعمقة، وما يرتبط هبا من جهد 
                                                           

 .92، ص2101، 0، دار صفاء، عمان، طالجدوى االقتصادية والمالية دراساتحممود حسني الوادي وآخرون،   1
 .22، ص2119، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، أسس دراسات الجدوى للمشروعات االقتصاديةأمحد فوزي ملوخيه،   2
 .011-017: ، ص صمرجع سابق، حسني بين هاين  3
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 يف استبعاد األفكار اليت ال تتماشى مع أهداف املشروع وموارده؛( املستثمر)رغبة صاحب رأس املال  -
تقدمي املشروع اإلنتاجي إىل اهليئات اليت لديها إمكانيات التمويل، كما هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي  -

 .ام مبشروعات إنتاجية يف الدولةاملشروع املقرتح إىل اجلهة احلكومية املسؤولة عن منح تراخيص القي
 خطوات دراسة اجلدوى التمهيدية  -3

ال ختتلف دراسة اجلدوى التمهيدية يف خطواهتا عن دراسة اجلدوى التفصيلية، لكنها ليست معمقة بل أولية      
تساعد على تصفية مقرتحات مشروعات االستثمار، وبالتايل فإنه ال يتطلب منها الدقة الكبرية، ومن أهم النقاط 

 1:اليت تعاجلها ما يلي
ونية إلقامة املشروع، فهناك بعض الدول اليت متنع قيام مشروعات دراسة هل هناك موانع شرعية أو قان -

 باعتبارها مشروعات حمرمة، أو قد حتتكر احلكومة صناعة معينة ومتنع األفراد من االستثمار فيها؛
( دراسة السوق)دراسة مدى احلاجة إىل منتجات املشروع وهو ما يتطلب التعرف على حالة السوق  -

ك املنتجات واألسعار السائدة ورغبات وأذواق ودوافع املستهلكني جتاه هذا واجتاهات الطلب على تل
 النوع من السلع، باإلضافة إىل إجراء مسح للمشروعات املماثلة واملنافسة للمشروع ومناطق البيع احملتملة؛

وع دراسة أولية عن مدى جدوى املشروع فنياً، ويتطلب هذا اجلانب من الدراسة حتديد مدى حاجة املشر  -
إىل املواد األولية أو نصف املصنعة،  وحاجته إىل املعدات واآلالت والقوى العاملة، وحتديد أساليب 

 املمكن استخدامها، واخلدمات اإلنتاجية، كخدمات الصيانة والتسويق وتصميم املباين الالزمة؛   
ة األولية وتشغيل تلك دراسة املهارات الالزمة لتشغيل املعدات واآلالت وتنفيذ عمليات تشكيل املاد -

 املعدات لتقدمي املنتج أو اخلدمة؛
إىل حتديد املوقع املناسب على ضوء العوامل احملددة  دراسة أولية عن املواقع البديلة للمشروع وصوالً  -

 للموقع األمثل؛
 دراسة أولية عن مصادر التمويل، وهل أن ذلك يعتمد على مصادر حملية أو أجنبية؛ -
 وائد املتوقعة للمشروع املقرتح؛دراسة أولية عن الع -
 دراسة أولية عن مدى متاشي املشروع مع العادات والتقاليد والقوانني السائدة يف اجملتمع؛ -
دراسة للمنافع القومية املتوقعة للمشروع، كتحديد مدى أمهيته يف سد حاجة السوق احمللية من بعض  -

من إنتاجه للحصول على بعض العمالت  املنتجات أو اخلدمات، ومدى إمكانيته على تصدير جانباً 
الصعبة من أجل حتسني ميزان املدفوعات ومدى أمهية املشروع يف توفري فرص االستخدام للحد من 

  مشكلة البطالة، وبالتايل مدى أمهية املشروع يف حتقيق التنمية االقتصادية؛  
                                                           

 .21دراسة جدوى إسالمية للمشروع، مرجع سابق،  أشرف حممد دوابه، حنو -: راجع  1
 .21عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص  -           
 .           99-92: حممود حسني الوادي وآخرون، مرجع سابق، ص ص -           
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ر كبري من اخلربات العلمية والعملية من أجل ميكن القول أنه جيب أن تتم دراسة اجلدوى التمهيدية بدقة وقد     
الوصول إىل صنع قرار خاص بالدخول إىل املرحلة التالية وهي دراسة اجلدوى التفصيلية وهي تشبه دراسة اجلدوى 

 . التمهيدية يف خطواهتا لكنها أكثر عمقاً وحتليالً 

 دراسة اجلدوى التفصيلية: ثالثا

على جوانب املشروع من خالل دراسة اجلدوى التمهيدية وظهور مؤشرات اجيابية يف املضي حنو  بعد اإلطالع     
 .دراسة أكثر عمقا ننتقل إىل دراسة اجلدوى التفصيلية

 عبارة عن دراسات الحقة لدراسات اجلدوى التمهيدية، ولكنها أكثر تفصيالً دراسة اجلدوى التفصيلية هي      
مبثابة تقرير مفصل يشمل كافة جوانب املشروع املقرتح، واليت على أساسها تستطيع "ودقة ومشولية منها، فهي 

 1".أو االنتقال إىل مرحلة التنفيذ اإلدارة العليا أن تتخذ قرارها إما بالتخلي عن املشروع هنائياً 
ومتتالية، أي ال  وعلى هذا األساس، ميكن القول أن كال من دراسات اجلدوى األولية والتفصيلية هي متكاملة     

ميكن االكتفاء بدراسة واحدة لكي تكون بدياًل عن الدراسة األخرى، وأن كالمها هتدفان للوصول إىل قرار 
استثماري ناجح يضمن مستوى معني من األمان وتساعد يف ختفيف درجة املخاطرة، كما هتدفان إىل اختيار 

 2.داً إىل أسس علميةفرصة استثمارية مناسبة من بني عدة فرص مقرتحة واستنا
 
 
 

تتضمن دراسة اجلدوى االقتصادية جمموعة من الدراسات التفصيلية اليت تقوم عليها من أجل اختيار املشروع      
 :األفضل من بني البدائل االستثمارية األخرى، وتتمثل هذه الدراسات يف

 
 
 
 

 

 

 
                                                           

 .29ص  ،2100ن،، دار كنوز املعرفة العلمية، عمادراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع جهاد فراس الطيلوين،  1
 .92كاظم جاسم العيساوي، مرجع سابق، ص   2

 املكونات األساسية لدراسة اجلدوى االقتصادية: لثالثاملطلب ا

 دراسة اجلدوى البيئية والقانونية؛: أوال

 دراسة اجلدوى التسويقية؛: ثانيا

 دراسة اجلدوى الفنية؛: ثالثا

 .دراسة اجلدوى التمويلية: رابعا
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 دراسة اجلدوى البيئية والقانونية : أوال

 دراسة اجلدوى البيئية -5

، حيث يوجد (نظام مفتوح)إن العالقة بني البيئة واملشروع ليست عالقة من جانب واحد فهي عالقة تبادلية      
آثار للبيئة بكل مكوناهتا على املشروع، كما أنه يوجد أثر للمشروع على البيئة سواء كان هذا األثر اجيابيًا أو 

البيئية للمشروع من الضروري أن يأخذ األثرين بعني سلبياً، وبالتايل فإن التحليل الشامل لدراسة اجلدوى 
 1.االعتبار

 التأثري املتبادل بني البيئة واملشروع: 55رقم   شكلال

 
 
 
يهدف هذا اإلجراء إىل حتديد األضرار واملنافع اليت ميكن أن حيققها املشروع، ولذا جند : أثر املشروع على البيئة -أ

األثر األول يكون اجيابيًا وهو ما جيعل املشروع له جدوى من الناحية البيئية، واألثر الثاين : احتمال لوجود أثرين
بيئة وهذا ما يدل على أن ليس للمشروع جدوى بيئية، وبالتايل يكون سلبيًا أي أن املشروع يسبب أضرارًا بال

    2.يُرفض املشروع
ولدراسة أثر حمددات جدوى البيئية على القرار االستثماري املتعلق بالفرصة والفكرة االستثمارية وضعت      

  3:هياهليئات واملنظمات الدولية أسلوباً لتقييم اآلثار البيئية احملتملة إىل ثالث قوائم 
هي املشروعات ذات اآلثار البيئية الضئيلة اليت ميكن معاجلتها بتكلفة : مشروعات القائمة البيضاء -

 استثمارية قليلة؛

                                                           
 .97، ص2100، 2، دار املسرية، عمان، طدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثماريةشقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم،   1
 .نفس املرجع  2
، 2117، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات، القاهرة، (مع نماذج عملية)دراسات جدوى المشروعات االستثمارية حممد عبد الفتاح العشماوي،   3

 .22، 22: ص ص

 البيئة اخلارجية

 املشروع

البيئة تؤثر على 
 املشروع 

املشروع يؤثر على 
 البيئة

 إعداد الطالبة :المصدر



 دراسة اجلدوى والقرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: ............................................الفصل الثاني

 
73 

هي املشروعات ذات اآلثار السلبية على البيئية، ولكن ميكن معاجلتها : مشروعات القائمة الرمادية -
 بتكلفة استثمارية عالية؛

هي املشروعات الضارة بالبيئة وال ميكن تفادي أضرارها وغالباً ما يُرفض هذا : مشروعات القائمة السوداء -
 . املشروع املقرتح

يقصد هبا البيئة اليت سيعمل فيها املشروع، ومن مث فهي البيئة االستثمارية اليت قد : أثر البيئية على املشروع -ب
 .إما أن يؤثر إجياباً أو سلباً على املشروع توفر لالستثمار واملستثمرين املناخ االستثماري، وهذا املناخ

ولذا فإن تقييم اآلثار البيئية للمشروع يساعد يف تقدمي التوصيات خبطوات منع أو تقليل األضرار البيئية      
 1:النامجة عن أي مشروع وزيادة املنافع البيئية اإلجيابية، ومن فوائد إجراء دراسة اجلدوى البيئية

 يئية اليت سوف يسببها املشروع وتقدير َتكُلفتها الفعلية؛حتديد القضايا الب -
 اقرتاح آليات ختفيف األضرار اليت تنشأ عن تنفيذ املشروع؛ -
 .تقييم األثر البيئي للمشروع يساعد يف اختيار مواقع بديلة يف حالة ارتفاع األثر البيئي للحفاظ على البيئة -

 دراسة اجلدوى القانونية -5

متثل دراسة اجلدوى القانونية األساس يف احلكم على صالحية املشروع االستثماري من الناحية القانونية،      
وذلك من حيث وصف وحتديد وحتليل وتقييم مدى توافق املشروع االستثماري حمل الدراسة مع اللوائح 

أو املتصلة بالصناعة اليت يعمل فيها  والتشريعات والقوانني بالدولة، سواء املتصلة خبطط التنمية االقتصادية
  2.املشروع
 :ويف هذا اإلطار فإن دراسة اجلدوى القانونية تعتمد على دراسة ما يلي     

تتطلب دراسة اجلدوى القانونية اختيار الشكل القانوين املناسب للمشروع : الشكل القانوني للمشروع -أ
للقواعد القانونية املعمول هبا، ويتخذ املشروع يف التصور  االستثماري حمل الدراسة حال قبوله، وذلك طبقاً 

شركة العقود أو شركة األمالك، أما يف التصور القانون الوضعي فيأخذ املشروع إما : اإلسالمي أحد الشكلني
 :وميكن توضح ذلك من خالل الشكل التايل 3شركة فردية، شركة أشخاص أو شركة أموال،: شكل

 
 
 

                                                           
 .91، ص 2119، دار أسامة، عمان، دراسات جدوى المشروععبد الكرمي يعقوب،   1
 .22حممد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سابق، ص 2
 .90، 22: ، مرجع سابق، ص صدراسة جدوى إسالمية للمشروع حنوأشرف حممد دوابه،   3
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 ل القانوني للمشروعالشك: 53رقم  شكلال

        
 حوافز وقيود االستثمار 5-5-5
 حوافز وقيود املشروع -ب

ومن أهم هذه احلوافز اإلعفاءات الضريبية اليت  متثل حوافز وقيود االستثمار أمهية يف دراسة اجلدوى القانونية،     
   1:وتتمثل يف ما يلي (لفرتة زمنية حمددة)أو مؤقتة ( مدى احلياة)ميكن أن يتمتع هبا املشروع سواء كانت مطلقة 

 حوافز االستثمار -

  أو مؤقتة؛اإلعفاءات الضريبية اليت ميكن أن يتمتع هبا املشروع سواء كانت مطلقة 
                                                           

 .29، 22: شقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم، مرجع سابق، ص ص  1

الشكل القانوني 
 للمشروع

شكل المشروع من 
تصور القانون 

 الوضعي

 أمالكشركة 
شكل المشروع من 

 الناحية اإلسالمية
 عقودشركة 

 شركات أموال

شركات 
 األعمال

 شركات وجوه

شركات 
 مضاربة

شركات المضاربة 
 المطلقة

 شركات مفاوضة

 شركات عنان

شركات المضاربة 
 المقيدة

 شركة فردية

 شركة أشخاص

 شركة أموال

 شركة التضامن

 شركة التوصية البسيطة

 شركة محاصة

 شركة المساهمة

 شركة التوصية باألسهم

شركة ذات المسؤولية 
 المحدودة

، 22ص ص  2111 ،0دار السالم، القاهرة، ط، ، نحو دراسة جدوى إسالمية للمشروعأشرف حممد دوابه: راجع: المصدر
91. 
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  االستثمارية املباشرة واليت تتمثل يف تقدمي إعانات ومساعدات مالية للمشروعات رغبة احلوافز
 يف تشجيعها واستمرارها؛

  احلوافز االستثمارية غري املباشرة واليت تتمثل يف توفري احلكومات البنية األساسية الالزمة
 .للمشروع من مرافق عامة وطرق وكهرباء ومياه وغريها

ا بالنسبة للقيود، فهناك القيود اليت متنع أي مستثمر خاص من االستثمار يف أنشطة أم: قيود االستثمار -
اإلنتاج احلريب، أنشطة البرتول وغريها، : معينة إذ تكون هذه األنشطة مقتصرة على القطاع العام مثل

 .وهناك قيود أخرى مثل قيود نقل التكنولوجيا، والتعامل بالنقد األجنيب

 التسويقية دراسة اجلدوى: ثانيا
تعترب دراسة اجلدوى التسويقية أساس العمل بالنسبة الستكمال الدراسات التفصيلية الالحقة، وأن أي خطأ      

أو سوء تقدير يف إجناز هذه الدراسة والنتائج الرئيسة اليت ميكن التوصل إليها سوف تؤثر بشكل مباشر يف طبيعة 
 .شروع املقرتح تنفيذه واختاذ القرار املناسب جتاههالدراسات الالحقة هلا أو حىت يف مستقبل امل

 تعريف دراسة اجلدوى التسويقية وأمهيتها -5
جمموعة االختبارات والتقديرات واألساليب واألسس اليت حتدد ما إذا  "تعرف دراسة اجلدوى التسويقية بأهنا      

كان هناك طلب على منتجات املشروع خالل عمره االفرتاضي أم ال، وتتمحور حول تقدير اإليرادات املتوقعة يف 
كانت أسواقاً حملية أو أسواقاً خارجية يتم التصدير   ضوء الظروف املختلفة للسوق من حيث درجة املنافسة وما إذا

 1".إليها
 2:وميكن حتديد عدد من األهداف اليت يُرجى حتقيقها من خالل القيام بتلك الدراسات أمهها

تقدير حجم الطلب املتوقع على منتجات املشروع ومعدل منوه وحتديد احلجم الكلي للسوق املرتقب  -
 نه ذلك من دراسة للعوامل احملددة للطلب على منتجات املشروع؛والشرحية التسويقية مبا يتضم

حتديد هيكل ونوع السوق ودرجات املنافسة اليت ميكن أن يتعرض هلا املشروع وحتديد التقسيم اجلغرايف  -
 والقطاعي للسوق حسب نوعيات املستهلكني ودخوهلم وأعمارهم؛

 ستقبل وختطيط اإلسرتاتيجية السعرية؛حتيد منط األسعار واجتاهاهتا يف املاضي واحلاضر وامل -
 .التوصية حبجم اإلنتاج املالئم طوال عمر املشروع -

 
 

                                                           
 .29املرجع السابق، ص   1
 .نفس املرجع  2
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 مراحل دراسة اجلدوى التسويقية -5

 :تتم دراسة اجلدوى التسويقية على عدة مراحل تتمثل يف  
 : دراسة السوق -أ

يقتصر مفهوم دراسة السوق على تقدير الطلب فقط، بل ميتد ليشمل حتديد مواقع األسواق، واختيار  وال     
منافذ التوزيع، فمن خالل تقديرات حجم السوق يتم حتديد حجم الطلب الكلي، وحتديد الطاقة اإلنتاجية 

 .وكذلك أسعار البيع ومن مث وضع إسرتاتيجية تسويقية مناسبة
ار االستثماري ينبغي أن يضع باعتباره قبل اختاذ القرار املناسب التكيف مع طبيعة السوق فإن صاحب القر      

 .هذه ومن مث التفكري باحتياجات السوق األساسية
يعد تقدير الطلب على السلعة أو اخلدمة املتوقع  :دراسة وتقدير الطلب على السلع اليت ينتجها املشروع -ب

ألنه سيكون مبثابة احملدد الرئيسي  يف دراسة اجلدوى التسويقية أكثر العناصر أمهية تقدميها من قبل املشروع املقرتح
 للطاقة اإلنتاجية وحجم املشروع وتقدير االيرادات املتوقعة والتكاليف، كذلك فإن حجم الطلب املتوقع يؤثر تأثرياً 

  1. من األحيانيف تقدير حجم التمويل الالزم للمشروع وتكاليف هذا التمويل يف كثري مباشراً 
 2:ويتم تقدير الطلب كالتايل     

 حتديد حجم الطلب والعرض املتوقع على منتجات املشروع حالياً ومستقباًل؛ -
 وصف نوعيات املشرتين املتوقعني ملنتجات املشروع؛ -
، حتديد الفجوة السوقية على هذه املنتجات أي الفرق بني الكميات املنتجة حاليًا واملستوردة من ناحية -

 . وحجم الطلب على هذه املنتجات من ناحية ثانية
 3:وهناك العديد من العوامل املؤثرة على الطلب املتوقع حدوثه على منتجات املشروع من أمهها

 حجم السكان الذي يستهدفه املشروع؛ -
الدخل الفردي أو متوسط الدخل الفردي الذي يلعب دورًا حامسًا يف حتديد مستوى الطلب على  -

 املشروع املقرتح؛منتجات 
األسعار املخططة أو املرغوبة من قبل املستثمر لبيع منتجات املشروع هبا، ومدى توافقها مع مستويات  -

 متوسط الدخل؛
 طبيعة االستهالك على السلع البديلة أو املكملة اليت تدخل منتجات املشروع يف إنتاجها؛ -
 اخلطة االستثمارية؛طبيعة النشاط االقتصادي السائد داخل الدولة واجتاهات  -

                                                           
 .22، ص2111، دار اليازوري، عمان، تقييم القرارات االستثماريةطالل كداوي،   1
2
 .21عزمي سالم، مرجع سابق، صسامة شقريي نوري موسى، أ  

 .022، 020:قاسم ناجي محندي، مرجع سابق، ص ص  3



 دراسة اجلدوى والقرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: ............................................الفصل الثاني

 
77 

 .تقديرات مستوى الطلب اخلارجي على منتجات املشروع املتوقع -
 النماذج املستخدمة يف تقدير الطلب -ج

ُتستخدم يف تقدير الطلب أساليب ومناذج خمتلفة، تساعد املستثمر أو صاحب القرار يف اإلطالع اجليد على      
روع مستقباًل، والوصول إىل توقعات حمددة يفرتض أن تقلل من ثقل مجيع الظروف واحلاالت املتوقع أن مير هبا املش

 1:املخاطر املتوقعة على أمواله وتساعده على اختاذ القرار اإلجيايب اجتاه املشروع املقرتح، وتتمثل يف
عترب هذه النماذج من أكثر األساليب التحليلية املستخدمة بكثرة يف أغراض التنبؤ تُ  :النماذج البسيطة -

واستقراء الظروف االقتصادية والتسويقية احمليطة مبستقبل املشروع، وذلك لبساطتها وقلة كلفتها 
واعتمادها على خربة القائمني هبا من حمللني ورجال إدارة ومديرين ذوي خربة يف اجملاالت التخطيطية 

وامل، أسلوب التنبؤ أسلوب املقارنة التارخيية، أسلوب حصر الع: والتسويقية، وتقسم هذه النماذج إىل
 .بالصناعة، أسلوب حتليل ملستخدمي املنتج، أسلوب التحليل العام للسوق

تُعترب طرق االستقصاء ومجع املعلومات حول إمكانية تسويق منتج معني وتقدير  :مناذج االستقصاء -
اسع من حجم الطلب أو املبيعات املتوقعة من هذا املنتج أكثر دقة بسبب اعتمادها على آراء قطاع و 

طريقة مباشرة : مجهور املستهلكني وتقييم خطط اإلنتاج املستقبلية على ضوء هذه اآلراء، وتنقسم إىل
 (.املقابالت اهلاتفية، املسح الربيدي)، وطريقة غري مباشرة (املقابالت الشخصية أو أسئلة مكتوبة)
أدق النماذج املستخدمة يف  تُعترب النماذج الرياضية أو الكمية واإلحصائية من: النماذج الرياضية -

عمليات التنبؤ وتقدير مستوى الطلب املتوقع على منتجات املشروع املقرتح أو الفرص االستثمارية قيد 
الدراسة، خاصة فيما إذا خضعت للفحص والتدقيق واملراجعة على فرتات زمنية متعاقبة تتناسب وطبيعة 

 :رياضية اخلاصة بالتنبؤ إىل ثالثة مناذج رئيسة هيالسوق ونطاقه وأهداف املشروع، وتنقسم النماذج ال
  ،التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية وتشمل االجتاه العام، التغريات املومسية، التغريات الدورية

 والتغريات العرضية؛
 التنبؤ باستخدام حتليل االحندار واالرتباط؛ 
 التنبؤ باستخدام التماثل. 

جلدوى التسويقية والتأكد من أن دراسة السوق تتوافر فيها مقومات جناح وهكذا بعد انتهاء من دراسة ا     
 .  املشروع االستثماري املقرتح يتم االنتقال إىل دراسة اجلدوى الفنية

 

                                                           
 .091، 022: قاسم ناجي محندي، مرجع سابق، ص ص :راجع: للمزيد 1
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 دراسة اجلدوى الفنية: ثالثا
عبارة عن الدراسة " إحدى املراحل األساسية يف دراسة جدوى املشروعات، فهي دراسة اجلدوى الفنية تُعترب     

اليت هتتم مبعرفة وحتديد حجم املشروع وكافة التكاليف االستثمارية املرتتبة على إنشاء املشروع وحىت تشغيله دورة  
ديد مدى قابلية املشروع كاملة، فهي تُعىن بتحديد كافة احتياجات املشروع الالزمة إلنشائه وتشغيله، ومن مث حت

 1".للتنفيذ من عدمه
وهتدف الدراسة الفنية للمشروع إىل معرفة مدى جدوى املشروع من الناحية الفنية، مبعىن آخر مدى وجود      

املقومات األساسية لنجاح املشروع من الناحية الفنية واهلندسية، وأن التكنولوجيا املختارة للمشروع هي األمثل فنياً 
 :ية للمشروع اجلوانب اآلتيةواقتصادياً لتحقيق أهدافه، وتَتناول الدراسة الفن

 عناصر دراسة اجلدوى الفنية: 54رقم  شكلال

 

     
 حتديد الطاقة اإلنتاجية للمشروع  -0

متثل الطاقة اإلنتاجية للمشروع حجم أو عدد الوحدات اليت ميكن إنتاجها خالل فرتة زمنية معينة، وميثل      
لذا  اجلدوى الفنية نظرا الرتباط حجم اإلنتاج بالتكاليف ومن مث األرباح،حتديد تلك الطاقة أمهية كبرية يف دراسة 

ا للحكم على صالحية املشروع من عدمه، فمن خالهلا أو حجم املشروع ميثل عامال رئيس ة اإلنتاجيةفإن الطاق
، ويتطلب رحبيتهيتم حتديد احلجم األمثل لإلنتاج، وهو احلجم الذي حيقق أفضل استخدام ملوارد املشروع ويعظم 

األمر ضرورة قياس حجم اإلنتاج املستهدف، والذي ينبغي أن يتماشى مع ما تُقرره الدراسة التسويقية، وحجم 

                                                           
 .27، مرجع سابق، صحنو دراسة جدوى إسالمية للمشروعأشرف حممد دوابه،   1

 دراسة الجدوى الفنيةعناصر 

تحديد الطاقة 
 اإلنتاجية
 للمشروع

تحديد موقع 
 المشروع

تحديد طريقة 
 اإلنتاج

 المالئمة

تقدير تكاليف 
 المشروع

تقدير العمر 
االقتصادي 

 للمشروع

متطلبات  تحديد
المشروع من 

 العناصر األساسية

 إعداد الطالبة : المصدر 
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اإلنتاج االقتصادي الذي تُقرره االعتبارات االقتصادية وبعد ذلك يتم ترمجة حجم اإلنتاج املستهدف يف شكل 
  1.طاقة إنتاجية حمددة

اليت تعكس أقصى حجم لإلنتاج  الطاقة اإلنتاجية القصوىاإلنتاجية جيب التمييز بني  وعند حتديد الطاقة     
الطاقة وميكن احلصول عليه يف ظل االستخدام الكامل لكافة التسهيالت املتاحة خالل فرتة زمنية معينة، 

سائدة بعد األخذ يف اليت متثل حجم اإلنتاج الذي ميكن عمليا احلصول عليه يف ظل الظروف ال العادية اإلنتاجية
 2.االعتبار التوقفات العادية، العطالت الرمسية، والصيانة

 حتديد موقع املشروع -5

تعترب مسألة اختيار املوقع األمثل للمشروع من املسائل اهلامة واليت هلا عالقة وثيقة مبدى جناح أو فشل      
 3.املشروع، حيث ميكن اعتبار املشروع فاشال بسبب موقعه غري املالئم

م فيها املشروع، ويف ودراسة املوقع تتم عادة على مرحلتني األوىل يتم فيها حتديد املنطقة اجلغرافية اليت سيقا     
 4.الثانية يتم حتليل املوقع داخل حدود هذه املنطقة

ومبا أن عملية اختيار املوقع املالئم للمشروع االستثماري متثل مشكلة حقيقية تتطلب ضرورة التقييم الفعال      
على حتديد اخلصائص  للبدائل املتاحة واملفاضلة بينها، لذلك فإن األمر يتطلب قدرا كبريا من اخلربة والقدرة

 5:والعوامل املؤثرة يف دراسة واختيار موقع املشروع، واليت من أمهها
 الطلب املتوقع على منتجات املشروع إذ يفضل اختيار املوقع الذي يكثر فيه الطلب على املنتج؛ -
وان  قرب املوقع من تسهيالت البنية التحتية األساسية مثل أجهزة االتصال واملواصالت والطرق وامل -

 ومراكز انطالق عمليات الشحن الربي؛
قرب املوقع من مصادر املوارد األولية احمللية لتقليل من تكلفة نقلها ملوقع املشروع، وكذلك قرب املوقع من  -

 مصادر الطاقة الالزمة لتشغيل املشروع من كهرباء ونفط وغاز؛
اء مشروع يف إقليم معني أن يقيمه يف اختيار منطقة صناعية، فقد تلزم القوانني أي مستثمر يرغب بإنش -

   . إيصال الكهرباء، السماح ببناء اهلياكل الصناعية املناسبة: منطقة صناعية حمددة، وتعطيه مزايا مثل
 حتديد طريقة اإلنتاج املالئمة -3

 6:تُعىن دراسة اجلدوى الفنية بتحديد طريقة اإلنتاج اليت تتالءم مع املشروع، وهناك ثالث طرق لإلنتاج هي    

                                                           
 .22طالل كداوي، مرجع سابق، ص  1
 .29، ص 2117، 0، دار املنهل اللبناين، بريوت، طالجدوى االقتصادية واالجتماعية للمشروعدراسات حممد دياب،   2
 .20، صمرجع سابقكاظم جاسم العيساوي،    3
 .92، ص0997، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، "أسس، إجراءات، حاالت"دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات مسري حممد عبد العزيز،   4
 .019، 011: شقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم، مرجع سابق، ص ص  5
 .22كاظم جاسم العيساوي، مرجع سابق، ص    6
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 هو إنتاج كميات كبرية ملواجهة الطلب املستمر عليها؛: اإلنتاج املستمر -أ

 هو اإلنتاج حبسب طلب العميل من حيث الكمية والنوع واجلودة؛: اإلنتاج حسب الطلب -ب

هو إنتاج دفعة معينة من نوع معني مث يعاد حتضري املشروع إلنتاج دفعة أخرى من نوع آخر : إلنتاج املتغريا -ج
 . وهكذا
وتتحدد طرق اإلنتاج املتاحة عادة بأنواع التكنولوجيا السائدة، ويتم حتليل مزايا كل طريقة ومن مث اختيار     

 1:امل اليت تؤثر يف اختيار طريقة اإلنتاج من أمههاالطريقة املناسبة للمشروع، ويوجد العديد من العو 
تعترب تكلفة اإلنتاج عنصرًا أساسيًا وجوهريًا يف اختيار طريقة اإلنتاج، حيث يفضل : تكلفة اإلنتاج -

 اختيار طريقة اإلنتاج اليت تصل بتكلفة إنتاج الوحدة حلدها األدىن؛
الكتساب ميزة نسبية للسلعة، ومن مث فإنه  أصبحت اعتبارات اجلودة ذات أمهية كربى: جودة اإلنتاج -

يكون من األفضل اختيار طريقة إنتاج تُوازن بني اجلودة والتكلفة، فال يتم التضحية باجلودة من أجل 
 .ختفيض التكلفة

 حتديد متطلبات املشروع من العناصر األساسية -4

ات املشروع األساسية من عناصر اإلنتاج وفقا بعد أن يتم حتديد طريقة اإلنتاج املالئمة، يتعني حتديد متطلب     
 :لطريقة اإلنتاج املختارة، ومن أهم هذه العناصر

يتم حتديد مصادر احلصول على اآلالت واملعدات، سواء أكان ذلك من مصادر داخلية أو : اآلالت واملعدات -أ
حتقيق : اهتا واليت من أمههاخارجية، ويتوقف اختيار اآلالت واملعدات على الكثري من العوامل الواجب مراع

الشروط الفنية لإلنتاج من حيث طبيعة السلعة ومواصفاهتا وجودهتا باإلضافة إىل حجم اإلنتاج املطلوب، مواكبة 
التطور والتقدم التكنولوجي والفين، املالئمة ملساحة األرض املتاحة إلقامة املشروع، مناسبة لظروف العمالة 

 2.التكاليف االستثمارية والتشغيلية، تدعيم قدرة املشروع على املنافسةومستوى مهارهتا، الوفرة يف 
يتعني حتديد احتياجات املشروع من العمالة يف التخصصات املختلفة ومستويات املهارة املختلفة وفقاً  :العمالة -ب

حجم : املطلوبة من أمههاملا تقتضيه طريقة اإلنتاج املختارة، وهناك عوامل خمتلفة تؤثر يف حجم ونوعية العمالة 
ومن الضروري اعتماد األساليب العلمية يف  3.اإلنتاج، طبيعة العملية اإلنتاجية، طبيعة املنتج، طرق التوزيع املختلفة

                                                           
 .72، مرجع سابق، ص حنو دراسة جدوى إسالمية للمشروعأشرف حممد دوابه،   1
 .27حممد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سابق، ص  2
 .70املرجع السابق، ص  3
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الذي يقوم على مبدأ وضع تقدير العمالة، وميكن التوصل إىل ذلك من خالل ما يسمى بتوصيف العمل
 .الشخص املناسب يف املكان املناسب

يتم حتديد احتياجات املشروع من املواد اخلام واملواد األولية اليت تتطلبها العملية : املواد اخلام واملواد األولية -ج
اإلنتاجية بصورة مستمرة، وللوصول إىل تقدير للكميات املطلوبة من املواد واخلامات الالزمة لإلنتاج جيب مراعاة 

 1:ما يلي
 يف العملية اإلنتاجية ومواصفات كل مادة؛ حتديد املواد املباشرة اليت تدخل -
 تقدير ما حتتاجه الوحدة املنتجة من املواد املختلفة؛ -
 حتديد الكمية املطلوبة من كل مادة خالل فرتة زمنية مناسبة؛ -
 .تقدير التكاليف اإلمجالية للمواد املراد استخدامها -

 تقدير العمر االقتصادي للمشروع -2

 تقدير العمر االقتصادي للمشروع، أي الفرتة اليت يتوقع أن يكون فيها املشروع صاحلاً تتطلب دراسة اجلدوى      
وهو بذلك خيتلف عن العمر اإلنتاجي أو الفين والذي  2لإلنتاج مبعدالت عائد اقتصادي مرغوب فيها أو خمططة،

ظر عن العائد االقتصادي الصايف لإلنتاج مع الصيانة بغض الن يشري إىل تلك الفرتة اليت يستمر فيها املشروع صاحلاً 
 ، وذلك عندما يصبح من األوفر اقتصادياً ولكنه منته اقتصادياً  إنتاجياً  احملقق منه، فقد يكون املشروع صاحلاً 

 3.إحالل منتجات حديثة أو أصول جديدة حمل القدمية يف املشروع
واالقتصاديني، ويتأثر العمر االقتصادي للمشروع ويتحدد العمر االقتصادي بناء على تقديرات اخلرباء الفنيني      

معدل سرعة التطور التكنولوجي، معدل استقرار البيئة االقتصادية، نوع وشدة االستخدام : بعدة عوامل أمهها
 4.لآلالت ومعدات املشروع

 تقدير تكاليف املشروع -2

التكاليف االستثمارية، : تنقسم إىل قسمنيعىن دراسة اجلدوى الفنية بتقدير تكاليف املشروع اليت عادة ما تُ     
 .وتكاليف التشغيل

وهي التكاليف الالزمة إلقامة املشروع وجتهيزه وإعداده لكي يكون صاحلًا للبدء : التكاليف االستثمارية -أ
 : بالتشغيل، ويتألف من

                                                           
  فر فيه املواصفات املطلوبة لَشغل تلك الوظيفةاتوصيف العمل يتم مبوجبه حتديد مواصفات الوظيفة أوال مث يتم اختيار الشخص املناسب الذي تتو  أسلوب 
 .21كاظم جاسم العيساوي، مرجع سابق، ص    1
 .79حممد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سابق، ص  2
 .71، مرجع سابق، صدراسة جدوى إسالمية للمشروع حنوأشرف حممد دوابه،   3
 .90، ص2119، 0، دار وائل، عمان، طدراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات الصناعيةمدحت القريشي،   4
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هي تقديرات قيم كافة األصول اليت ينتظر متليكها للمشروع، سواء   :التكاليف االستثمارية الثابتة -
كانت مادية أو معنوية، على أن يكون اقتناؤها بصفة مستمرة، واستعماهلا كأدوات إنتاج ال بغرض البيع 

 1.تكاليف املباين واآلالت واملعدات، تكاليف البحث ودراسات اجلدوى وغريها: مثل
يشري إىل القيمة الالزمة لتشغيل املشروع ملدة دورة إنتاجية، ويشمل : تشغيلية رأس املال العامل ألول دورة -

مجيع األصول املتداولة الالزمة لتشغيل املشروع اليت تتمثل يف املخزون من املواد اخلام الذي يكفي 
نقدية احتياجات دورة التشغيل األوىل، إضافة إىل األصول النقدية اليت يتم ختصيصها ملواجهة أي أعباء 

   2.يتعني الوفاء هبا خالل هذه الفرتة
وتتمثل يف تكاليف تشغيل املشروع خالل العملية اإلنتاجية ومن أمهها تكاليف املواد : تكاليف التشغيل -ب

األولية، تكاليف الطاقة احملركة، أجور العمال، تكاليف الصيانة وغريها من التكاليف املرتبطة بالتشغيل، ويتم 
 3.التشغيل بغض النظر عما إذا كانت قد مت سداد قيمتها نقداً أو آجالً حساب تكاليف 

 دراسة اجلدوى التمويلية: رابعا
على النتائج اإلجيابية لدراسة اجلدوى القانونية والتسويقية والفنية،  يتم إعداد دراسة اجلدوى التمويلية اعتماداً      

 :على اآليت شروع، وتركز دراسة اجلدوى التمويليةالزمة إلقامة املفهي هتدف إىل التأكد من توافر املوارد املالية ال
 حتديد مصادر التمويل للمشروع وتكلفتها -5

 :تتنوع املصادر احملتملة لتمويل املشروع بني مصادر داخلية وأخرى خارجية، وتتمثل يف     
األجل، فهي املصادر اليت تؤمِّن احلصول تعترب من املصادر الرئيسة للتمويل طويل : مصادر التمويل الداخلي -أ

 :على األموال الالزمة لتمويل املشروع من الداخل، وتتكون من
تعترب األسهم العادية مصدر متويلي دائم مرتبط حبياة املشروع، ومتثل مستند ملكية : األسهم العادية -

مومية، وحق االطالع على حلاملها، ويتمتع حاملها بالعديد من احلقوق كحق التصويت يف اجلمعية الع
  4.دفاتر الشركة، وحق املشاركة يف األرباح واخلسائر وحق البيع والتداول واالشرتاك يف ناتج التصفية وغريها

                                                           
 .79، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، ص دراسات جدوى مشروعتيسري زاهر،   1
 .12حممد دياب، مرجع سابق، ص  2
 . 12، مرجع سابق، ص، حنو دراسة جدوى إسالمية للمشروعأشرف حممد دوابه  3
  لب يف سوق األوراق تتعدد قيم السهم، فهناك القيمة االمسية وهي القيمة اليت تكون مدونة على صك السهم، والقيمة السوقية وهي اليت حتددها قوى العرض والط

ساسها يتم إصدار السهم، وقد تكون القيمة املالية، والقيمة الدفرتية وتتمثل يف خارج قسمة حقوق امللكية على عدد األسهم، والقيمة املصدرة وهي القيمة اليت على أ
 . املصدرة أكرب من القيمة االمسية حينما يتم إصدار السهم بعالوة إصدار

 .97حممد دياب، مرجع سابق، ص  4
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وتتمثل تكلفة األسهم العادية يف معدل العائد املتوقع أن حيصل عليه حاملي األسهم أي التوزيعات     
تلك التوزيعات عرب الزمن إضافة إىل تكلفة إصدار تلك  املتوقعة لتلك األسهم ومعدل الزيادة يف

 :وميكن حساب معدل تكلفة األسهم العادية باملعادلة التالية 1األسهم،
 
 

 
األرباح احملتجزة هي جزء من إيرادات املشروع اليت ال توزع على املسامهني واالعتماد :األرباح احملتجزة -

على األرباح احملتجزة كمصدر متويلي ال يكون متاحاً إال يف ظل مشروعات قائمة بالفعل ترغب يف متويل 
 .كالفرص االستثمارية املرتبطة بعمليات اإلحالل الرأمسايل أو التوسعفرص استثمارية جديدة  

وبالرغم من أن املشروع ال يدفع توزيعات عن األرباح احملتجزة إال أن هلا تكلفة تتمثل يف عائد الفرصة 
البديلة، أي العائد الذي كان باإلمكان حتقيقه لو استثمرت تلك املبالغ يف جماالت أخرى، ويتم معاملة 
هذه األرباح عند حساب تكلفتها معاملة األسهم العادية مع مالحظة أن األرباح احملتجزة ليس هلا تكلفة 

 2.إصدار، وال يتحمل املشروع يف استخدامها كمصدر متويلي أية مصاريف إضافية
 : وميكن حساب تكلفة األرباح احملتجزة وفقا للمعادلة اآلتية

ي السنةالتوزيعات المتوقعة للسهم العادي ف
القيمة السوقية للسهم 

 معدل النمو المتوقع في توزيعات األرباح +=معدل تكلفة التمويل من األرباح المحتجزة

 :ومن أمهها ما يلي: مصادر التمويل اخلارجي -ب

ما  يتمثل يف قيمة املشرتيات اآلجلة اليت حيصل عليها املشروع من املوردين، وغالباً : االئتمان التجاري -
يكون قصري األجل، ويتم اللجوء إليه كمصدر للتمويل يف حالة عدم كفاية رأس املال العامل عن تلبية 

وبذلك . مان يف الفرق بني قيمة الشراء اآلجل والشراء نقداً االحتياجات التشغيلية، وتتمثل تكلفة االئت
    3.جل جائز يف الشريعة اإلسالميةباآلناحية الشرعية حيث إن الشراء من ال عترب االئتمان التجاري مقبوالً ي
تتعدد أساليب التمويل اإلسالمي لتشمل املراحبة، املشاركة، املضاربة،  :االئتمان املصريف اإلسالمي -

اإلستصناع، التأجري التمويلي وغريها، وتتمثل تكلفتها يف معدل العائد املتوقع أن حيصل عليه البنك من 
 . أمواله املستثمرة

                                                           
 .12سابق، ص ، حنو دراسة جدوى إسالمية للمشروع، مرجعأشرف حممد دوابه  1
 .17سابق، صالرجع امل  2
 .نفس املرجع  3

=  معدل تكلفة األموال من األسهم العادية
التوزيعات المتوقعة للسهم العادي في السنة

(تكلفة إصدار السهم -5)القيمة السوقية للسهم 
 األرباحمعدل النمو المتوقع في توزيعات + 
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العتماد املشروع على مصادر متويل خمتلفة، فإنه من املتوقع أن ختتلف معدالت تكلفة األموال من ونظرا     
املصادر املختلفة، ولذلك فمن األفضل احلصول على املتوسط املرجح ملعدل تكلفة األموال، ويتم ذلك بإتباع 

 1:اخلطوات التالية
 حتديد مصادر التمويل املختلفة؛ -
 لكل مصدر من مصادر التمويل املقرتحة؛تقدير تكلفة األموال  -
 حتديد الوزن النسيب لقيمة كل مصدر من مصادر التمويل املقرتحة؛ -

 إمجايل قيمة أموال مجيع املصادر/قيمة أموال املصدر= الوزن النسيب للمصدر
 ؛الوزن النسيب للمصدر× تكلفة أموال املصدر= حتديد تكلفة األموال املرجحة ملصدر التمويل املقرتح -
حساب متوسط تكلفة األموال املرجحة واليت تتمثل يف جمموع تكلفة األموال املرجحة لكل مصدر من  -

 .مصادر التمويل املقرتح
 حتديد اهليكل التمويلي للمشروع -5

توليفة من خالل ضمان هيكل التمويل الذي حيقق أقصى ربح ملستثمر "هيكل التمويل األمثل بأنه يعرف       
ومن مث املوازنة بني العائد واملخاطر مبا يتناسب مع  ويل اليت حتمل املستثمر أقل تكلفة ممكنةمن مصادر التم

 2".املشروع
وبالتايل يَتعني حتديد اهليكل التمويلي املالئم للمشروع الذي حيقق التوازن بني األرباح واملخاطر املرتبطة هبيكل      

التمويل ذاته وتكلفة كل مصدر من مصادر التمويل اليت يتم دراستها والوصول إىل متوسط التكلفة املرجحة 
ما إذا كان املشروع حيقق عائد أكرب أم ال، ولذلك تقوم حماولة ومقارنتها بعد ذلك بالعائد على االستثمار ملعرفة 

الوصول إىل هيكل التمويل املالئم على دراسة واعية ملصادر التمويل وتكلفة كل مصدر مع مراعاة القاعدة اليت 
 :  وتتمثل يف 3يبىن عليها التمويل من منظور مصادر التمويل،

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .012حممد دياب، مرجع سابق، ص   1
 .221عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق،   2
 .نفس املرجع  3
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 ئم للمشروعاهليكل التمويلي املال:52الشكل رقم 

 
 

 التحليل املايل للمشروع -3

التمويل، فالبنك يقوم بتحليل تستخدم البنوك التحليل املايل لقوائم العمالء يف أغراض متعددة من أمهها منح      
ومتانة املركز املايل له، وبالتايل قدرته على الوفاء بالتزاماته  لعميل من أجل الوقوف على مدى قوةالوضعية املالية ل

 .املالية
التقنية اليت تعتمد على دراسة القوائم املالية بعد تبويبها "ميكن تعريف التحليل املايل بأنه  :تعريف التحليل املايل  -أ

وباستخدام األساليب الكمية وذلك هبدف إظهار االرتباطات بني عناصرها والتغريات الطارئة على هذه العناصر 
راسة وضع املشروع من الناحية وحجم وأثر هذه التغريات، واشتقاق جمموعة من املؤشرات اليت تساعد على د

التشغيلية والتمويلية وتقييم أداء هذه املشروعات وكذلك تقدمي املعلومات الالزمة لألطراف املستفيدة من أجل 
 1".اختاذ القرارات السليمة

 2:وتتمثل األهداف اليت يَتوقُعها البنك من التحليل املايل للعميل طالب التمويل يف     
الكفاءة املالية واإلدارية والفنية لدى العميل طالب التمويل، واليت بدورها تربز مدى استعداد مدى توافر  -

 العميل على احملافظة على التمويل املمنوح له واملقدرة على االستغالل األمثل للموارد املتاحة له؛
 الوقوف على الظروف احمليطة باملشروع والبيئة اليت ينشط فيها؛ -
 موال املستثمرة يف املشروع بشقيها املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية؛حتديد مصادر األ -

                                                           
 .02، ص2112، 2، دار وائل، عمان، طالتحليل المالي مدخل صناعة القراراتمنري شاكر حممد وآخرون،   1
-2117ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، اجلزائر، ، رسالة معايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالميةميلود بن مسعودة،   2

 .022، ص2111

 ما عدا الجزء الثابت منها( األصول المتداولة)تمويل رأس المال العامل  مصادر التمويل قصير األجل

 تمويل األصول الثابتة والجزء الثابت من األصول المتداولة التمويل طويل األجلمصادر 

 مع مراعاة تكلفة الحصول على كل مصدر تمويل على اقتصاديات المشروع

اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية، دراسات الجدوى االقتصادية إلتخاذ القرارات االستثماريةعبد املطلب عبد احلميد، : المصدر
 .221، ص 2112
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 .التحقق من أوجه استغالل األموال املستثمرة يف املشروع -
تستهدف دراسة اجلدوى التمويلية إجراء عملية جدولة للنتائج اليت يتم احلصول  :القوائم املالية للمشروع -ب

عليها من دراسات اجلدوى األخرى أي وضعها يف شكل جداول وحتليالت معينة حىت يتم الوصول إىل إبراز 
وأهم تلك  1فع،املنافع املالية واالقتصادية والتكاليف اليت يتحملها أصحاب املشروع مقابل احلصول على تلك املنا

 :القوائم
، تبني املوارد املتاحة له املشروع يف حلظة معينة من حياته متثل صورة: قائمة املركز املايل -

 2واالستخدامات اليت وجهت إليه هذه املوارد؛
هي عبارة عن تقرير يبني مقدار اإليرادات والنفقات للوحدة املراد احتساب صايف رحبها أو : قائمة الدخل -

احلصول خسارهتا خالل فرتة حماسبة معينة، وتظهر أمهية هذه القائمة يف كوهنا تظهر صايف األرباح املتوقع 
  3؛لتغطي فرتة حياة املشروع املتوقعة بأكملها عليها سنوياً 

تعترب من أهم القوائم املالية اليت تساعد مستخدميها يف التعرف على األوضاع : النقديةقائمة التدفقات  -
املالية للمشروع، وتأيت أمهية قائمة التدفقات النقدية يف أهنا تبني أثر النقدية لكافة النشاطات اليت قام هبا 

نقديًا داخاًل للمشروع أو  املشروع خالل الفرتة املالية مع بيان طبيعة هذا األثر من كونه يشكل تدفقاً 
 4خارج منه؛

هي عبارة عن جدول يصف الوضعية املالية التنبؤية ملوارد واستخدامات املشروع على  :قائمة خمطط التمويل -
املدى املتوسط أو الطويل، حيث يهدف إىل إعداد احتياجات واملوارد التنبؤية، إضافة إىل ذلك البحث 

دامات سنة بسنة عن طريق حتديد املوارد اإلضافية أو تعديل خمطط عن التوازن بني املوارد واالستخ
 (.احتياجات االستثمار)االستثمارات 

تعترب من أكثر أدوات التحليل املايل شيوعًا تساعد يف احلصول على : التحليل املايل باستخدام النسب املالية -ج
وبالتايل املساعدة يف اختاذ القرارات املناسبة،  املؤشرات واملعلومات املهمة، وكشف نقاط القوة والضعف للمشروع

 :ومن أهم النسب املالية استخداماً 

                                                           
 .207عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص  1
   الدخل، وجانب أيسر تقسم قائمة املركز املايل إىل جانبني، جانب أمين وميثل املوجودات وهي عبارة عن األصول اليت ميتلكها املشروع ويستعملها ألجل حتقيق

 .وداتهوهو يبني املوارد اليت حصل منها املشروع على األموال اليت استخدمها يف متويل موج( اخلصوم)املطلوبات وحقوق املسامهني 
 .222، ص2119، 0، مكتبة اجملتمع العريب، عمان، طمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليحممد عقل مفلح،   2
 .11، ص2117، منشورات األكادميية العربية املفتوحة، الدمنارك، التحليل الماليوليد ناجي احليايل،   3
 .272حممد عقل مفلح، مرجع سابق، ص  4
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فر السيولة الالزمة للمشروع لسداد التزاماته املستحقة، اتستخدم للحكم على مدى تو : نسب السيولة -
وعادة ما وتتوقف سيولة املشروع على مقدرته على حتويل أصوله املتداولة إىل نقدية يف الوقت املناسب، 

حول  تسدد االلتزامات املتداولة من األصول املتداولة، ولذلك فإن حتليل املقدرة على السداد تدور أساساً 
نسبة التداول، نسبة : ومن أهم هذه النسب 1حتليل هذه األصول ومدى قدرهتا على القيام بذلك،

 .السيولة السريعة، نسبة النقدية وشبه نقدية
فاءة اإلدارة يف استخدام أصوهلا لتحقيق أكرب قدر ممكن من املبيعات، تقيس مدى ك: نسب النشاط -

إذا كان االستثمار يف األصول أقل أو أكثر من الالزم، فهي تقوم على افرتاض وجود  ماً اع وتعترب مؤشراً 
توازن معقول بني املبيعات وخمتلف أصول املشروع وتعمل على الكشف عن أي خلل قد يطرأ على هذا 

معدل دوران األصول الثابتة، معدل دوران األصول املتداولة، معدل : ومن أهم هذه النسب 2التوازن،
 (.    الدائنني)، معدل دوران املوردين (املدينني)دوران املخزون، معدل دوران العمالء 

عون ة اليت يستخدمها املستثمرون احلاليون واملتوقهذه النسب إحدى املؤشرات الرئيس تعترب: نسب الرحبية -
ألغراض حتديد مسار استثماراهتم بإعتبار أن الرحبية هي أكثر النسب مصداقية يف حتديد قابلية املشروع 

 4:وتقسم نسب الرحبية إىل قسمني رئيسيني مها 3على حتقيق األرباح من األنشطة العادية اليت ميارسها،
 املشروع يف حتقيق األرباح تقيس مدى قدرة : الربح إىل صايف املبيعات ةالنسب الناجتة عن نسب

من خالل النشاط البيعي، وأهم نسب هذه اجملموعة نسبة جممل الربح، نسبة صايف ربح 
 العمليات، نسبة صايف الربح؛

 تُعترب هذه النسب مقياسًا فعليًا للرحبية، ألن : النسب الناجتة عن نسبة الربح إىل االستثمارات
االستثمارات اليت سامهت يف حتقيقها، وأهم نسب هذه هذا املقياس جيمع بني األرباح احملققة و 

 . اجملموعة نسبة العائد على االستثمار، العائد على حقوق املسامهني
عترب االلتزامات إحدى مصادر التمويل املهمة اليت حيصل عليها املشروع من خارج نطاق تُ : نسب املديونية -

ع على حد سواء، حيث تبني للمالكني كفاءة حقوق امللكية، وهي هتم كال من مالكي ودائين املشرو 
قدار على م   سريها إدارة املشروع، أما بالنسبة للدائنني فهي تشكل هلم مؤشراً سياسات التمويل اليت تُ 

                                                           
 .70حممد، مرجع سابق، صمنري شاكر   1
 .207حممد عقل مفلح، مرجع سابق،   2
 .091وليد ناجي احليايل، مرجع سابق، ص  3
 .227حممد عقل مفلح، مرجع سابق، ص   4
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هامش اآلمان املوفر هلم عن ديوهنم بذمة املشروع، ومن أهم هذه النسب نسبة االلتزامات إىل جمموع 
 1.ق امللكية، نسبة هيكل رأس املالاألصول، نسبة االلتزامات إىل حقو 

 :ويف األخري ميكن توضيح مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية من خالل الشكل التايل    
 مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية  : 52 الشكل رقم

 

 
 
 

                                                           
1
 .021وليد ناجي احليايل، مرجع سابق، ص  

 التعرف على فكرة المشروعات

 دراسة الجدوى التمهيدية

 دراسة الجدوى التفصيلية
 رفض المشروع

 دراسة الجدوى التمويلية دراسة الجدوى التسويقية دراسة الجدوى الفنية دراسة الجدوى البيئية والقانونية

 معايير تقييم المشروعات االستثمارية

 المعايير غير قابلة للخصم المعايير القابلة للخصم

 اتخاذ القرار االستثماري

 رفض المشروع
 المشروع تنفيذ

 نتائج سلبية

 نتائج إيجابية

 نتائج سلبية

 نتائج إيجابية

  إعداد الطالبة: المصدر
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 :وسيتم تناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية    
 ؛القرار االستثماريمفهوم  -

 ؛اختاذ القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية أهداف -

 .معايري اختاذ القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية -
 
 

العوامل  يعترب القرار االستثماري من أصعب القرارات االقتصادية وأكثرها خطورة، الرتباطه بالعديد من     
أو فشل املشروع، ومن أجل حتديد  واملتغريات اليت يصعب التنبؤ هبا، فعلى مدى صواب هذا القرار يتوقف جناح

 :مفهومه سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إىل النقاط التالية
 
 
 
 

 القرار االستثماري الرشيد تعريف :أوال

َيستند مفهوم القرار االستثماري الرشيد على مبدأ الرشادة االقتصادية الذي يقوم عليه علم االقتصاد أساساً،      
حيث جيب على متخذ القرار االستثماري أن يتميز بالقدرة على حسن التصرف يف املوارد النادرة املتاحة من أجل 

ىل توظيف واستثمار تلك املوارد يف النشاط أو املشروع الذي يعطي أكرب عائد ممكن على االستثمار الوصول إ
 .أخذاً يف اعتباره تكلفة الفرصة البديلة

ذلك القرار الذي يقوم على اختيار البديل "ومن هنا ميكن القول أن القرار االستثماري الرشيد هو      
ستثماري من بني بديلني على األقل فأكثر واملبين على جمموعة من دراسات االستثماري الذي يعطي أكرب عائد ا

اجلدوى اليت تسبق عملية االختيار ومتر بعدة مراحل تنتهي باختيار قابلية هذا البديل للتنفيذ يف إطار منهجي 
 1".معني وفقا ألهداف وطبيعة املشروع االستثماري

                                                           
 .21، صمرجع سابقعبد املطلب عبد احلميد،   1

 اختاذ القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: ثانياملبحث ال

 مفهوم القرار االستثماري: املطلب األول

 تعريف القرار االستثماري الرشيد؛:أوال

 لمية يف اختاذ القرار االستثمارياألسس الع :انياث
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فالقرار االستثماري يتم الوصول إليه بواسطة دراسات اجلدوى االقتصادية كقاعدة هلا عدة مراحل، وبالتايل      
يقوم هذا القرار على دراسة مبنية على أسس علمية تأخذ بعني االعتبار كل املتغريات املؤثرة عليه، وختضع للتحليل 

 .للتدفقات النقدية الداخلية واخلارجية املتوقعةالعلمي الدقيق للوصول إىل أدق التقديرات املمكنة 

 األسس العلمية يف اختاذ القرار االستثماري:  ثانيا

 1:إن اختاذ قرار استثماري رشيد يتطلب األخذ باالعتبار عاملني مهمني     
 :اختاذ القرار االستثماري بناًء على أسس علمية وفق اخلطوات التالية: العامل األول

 األساسي لالستثمار؛حتديد اهلدف  -
 جتميع املعلومات والبيانات الالزمة الختاذ القرار؛ -
 حتديد العوامل املالئمة ليتم حتديد العوامل األساسية من خالهلا الختاذ القرار؛ -
 تقييم العوائد املتوقعة للفرص االستثمارية املقرتحة؛ -
 .اختيار البديل أو الفرصة االستثمارية املناسبة لألهداف احملددة -

 :مراعاة عدد من املعايري من قبل متخذ القرار وأمهها: العامل الثاني
وهو أحد أهم أركان القرار االستثماري لكون املوارد املتاحة لدى املستثمر : مبدأ تعدد فرص االستثمار -

سواء كان مؤسسة أو فرداً البد وأن تتصف بالندرة وتكون الفرصة املتاحة واملتنافسة على استقطاب تلك 
ألموال كثرية ومتعددة؛ لذا جيب على متخذ القرار مراعاة تلك احلقيقة واختيار الفرصة االستثمارية ا

املناسبة واليت تتفق مع إسرتاتيجيته وهدفه من االستثمار من خالل مقارنة الفرص واملفاضلة فيما بينها 
 .الختيار البديل األمثل

استثماري سليم فإن ذلك يتطلب مستوى معني من من أجل الوصول إىل قرار : مبدأ الخبرة والتأهيل -
 .الدراية واخلربة قد ال تتوافر لدى مجيع املستثمرين بنفس الدرجة

وهذا املبدأ جيري تطبيقه ومراعاته عند وضع اإلسرتاتيجية االستثمارية بعد اختيار املستثمر : مبدأ المالئمة -
يسرتشد يف تطبيق هذا املبدأ مبنحىن تفضيله للمجال االستثماري املناسب من بني عدة بدائل مقرتحة و 

االستثماري والذي يتحدد يف ضوء جمموعة من العوامل الذاتية اليت تتعلق بعمره ووظيفته ومستوى دخله 
 .وحالته االجتماعية وغريها

حيث تتلخص أهداف املستثمر يف حتقيق العائد املتوقع : مبدأ التنوع أو توزيع المخاطر االستثمارية -
ألموال املستثمرة وهذا يعين أن كل مستثمر يطمح إىل حتقيق معدل عائد يف صورة هدف ومن على ا

                                                           
 .01-9:، ص صمرجع سابقتيسري زاهر،   1
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مبوجب معدل خصم ( العوائد املتوقعة)أجل حتديد هذا اهلدف البد من خصم التدفقات النقدية الداخلة 
    .قاتوالذي ميثل عادة تكلفة رأس املال املستثمر من أجل الوصول إىل القيمة احلالية لتلك التدف

 
 
 

قيق مجلة من تسعى البنوك اإلسالمية من خالل قيامها باالستثمار والتمويل املشروعات االستثمارية إىل حت     
 :األهداف وسيتم التطرق إليها من خالل هذا املطلب يف النقاط التالية

 
 

 

 

 
 ة الشرعية للمشروعات االستثماريةالسالم: أوال

اإلسالمية ليست فقط على مستوى  يقصد بالسالمة الشرعية أال تكون يف املشروع خمالفات ألحكام الشريعة     
جتنب الفائدة الربوية والسلع واخلدمات احملرمة، بل وعلى مستوى األولويات اإلسالمية وااللتزام بالسلوك اإلسالمي 

، ولذلك فإن املشروع االستثماري يعترب سليمًا من الناحية الشرعية إذا توافرت فيه الشروط 1بشكل عام أيضا
 :اآلتية

 السلع واخلدمات حاللأن تكون   -5

يتمحور هذا اهلدف حول قاعدة احلالل واحلرام، وهذا يتطلب أن كل ما يتعلق باملشروع ينبغي أن يقع يف      
دائرة احلالل ويتجنب احلرام وال يقع يف دائرة الشبهات، وهلذا فإن االلتزام باحلالل يف االستثمار هو من أهداف 

لتأكد من حتصيل املال حتصياًل شرعياً، واستخدامه دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات يف البنوك اإلسالمية ل
، مصداقًا لقوله 2استخدامًا خال من أي حمظور شرعي، وفق األوامر والنواهي اليت حتدد معامل االقتصاد اإلسالمي

َّاَّالن َّّي  َّأ َّي َّ﴿تعاىل   َّل َّك ََّّاس 
َّواَّم  َّح ََّّض َّر ََّّال َّاَّف  َّل  َّاَّو َّب َّي ََّّط َّل  َّع َّب َّت ََّّت َّل  َّو َّط َّواَّخ  ََّّات  َّط َّي َّالش 

 3.﴾ي َّب َّم ََّّو َّ د َّع ََّّم َّك َّل ََّّه َّن َّإ ََّّان 

                                                           
 .292ص ،مرجع سابقسيد اهلواري،   1
 .72ص ،رجع سابقمميلود بن مسعودة،  2

 [.021:البقرة]  3

 يف البنوك اإلسالمية القرار االستثماري أهداف اختاذ: ثانياملطلب ال

 ؛ة الشرعية للمشروعات االستثماريةالسالم: أوال

 ؛ة االقتصادية للمشروعات االستثماريةالسالم: ثانيا

 .ة االجتماعية للمشروعات االستثماريةالسالم: ثالثا

 



 دراسة اجلدوى والقرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: ............................................الفصل الثاني

 
92 

فأول خطوة يف اختيار املشروع االستثماري املراد متويله هي حتديد طيباته أي السلع اليت ينتجها أو اخلدمات      
اليت يقدمها، وقبل ذلك جيب أن تكون اخلدمات وعناصر اإلنتاج الداخلة يف املشروع املراد متويله مشروعة 

 .إسالمياً 
وبذلك فإنه حيرم أي مشروع استثماري ينتج أو يتعامل مع السلع احملرمة كاخلمر وحلم اخلنزير أو يقدم      

خدمات حمرمة كامليسر ولعب القمار، أو يستخدم هذه السلع واخلدمات احملرمة كمدخالت له، ألن هذه السلع 
 4 1اوهلا هي من اخلبائث،واخلدمات احملرمة ليست من الطيبات اليت أمر اهلل بتناوهلا أو تد

َّر َّع َّال َّمَّب َّه َّر َّم َّأ َّي َّ﴿ َّو ََّّر َّنك َّال ََّّن َّع ََّّم َّاه َّه َّن َّي َّو ََّّوف 
َّي   َّب َّي َّالط ََّّم َّه َّـ لَّل  َّب َّال ََّّم َّه َّي َّل َّع ََّّم َّر َّي  َّو ََّّات 

َّائ   .2﴾ث 

 االلتزام بالسلوك اإلسالمي -5

جيب على املستثمر املسلم االلتزام مبجموع القيم واملبادئ اليت أوجبتها الشريعة اإلسالمية لتوجيه سلوكه عند      
استثمار ماله، وذلك من أجل حتقيق مقاصد الشرع املتمثلة يف احلفاظ على استدامة تنمية املال وعلى دميومة 

 3.تداوله، وحتقيق الرفاهية الشاملة للفرد واجملتمع
 4:ويعترب املشروع االستثماري سليماً من الناحية الشرعية إذا التزم باملعايري األخالقية م ثل     
 عدم أكل أموال الناس بالباطل وإعطاء الرشوة لتغيري قرارات لصاحل املشروع؛ -
 عدم خبس الناس أشياءهم كإتباع أساليب لشراء األشياء بأمثان غري عادلة؛ -
 اإلنشائي واإلنفاق بشكل عام؛عدم التبذير يف التصميم  -
 عدم إغفال الزكاة يف حسابات املشروع؛ -
 .عدم إسناد مسؤولية تنفيذ األعمال للسفهاء ألي سبب من األسباب -
فالبد للمستثمر املسلم أن تكون معامالته يف الطيبات اليت أحلها اهلل تعاىل وذلك بأن يوجه ماله ونشاطه      

ات من الرزق واليت تعود باخلري على اجملتمع، وجيتنب طرق احلرام يف الكسب، فال حنو املشروعات اليت تنتج الطيب
جيوز للمسلم أن يسلك الطرق احلرام يف الكسب وإن كانت هي األسهل عن طريق الرشوة والغش وأكل أموال 

حدر األمة من الناس بالباطل، فإن الكسب هبذه الطرق يساعد على انتشار الفساد وضياع القيم يف اجملتمعات وتن
 .مستواها القيمي واألخالقي

 
 

                                                           
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الشريعة، جامعة الريموك إربد، األردن، ضوابط حرية االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمي حسن علي صاحل برتان،  1

 .002ص ، 0999/2111
 [.027: األعراف]  2
 .022قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص  3
 .292سيد اهلواري، مرجع سابق، ص  4
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 االلتزام باألولويات اإلسالمية  -2

ال يكفي لكي يكون متويل املشروع االستثماري مقبواًل إسالميًا أن تكون مدخالته وخمرجاته من سلع      
وخدمات حالال، وأن تكون معامالته املالية والتجارية حالال، بل جيب أيضا أن يكون هذا املشروع ملتزمًا بسلم 

باحلاجات اإلنسانية األساسية، وفقا ألولوياهتا األولويات السلعية واخلدمية اإلسالمية حبيث يسعى إىل الوفاء 
   1.الشرعية يف ضوء واقع احلال السائد يف اجملتمع

إن احلاجات يف ظل النظام اإلسالمي ليست مرتوكة جلهاز السوق فقط حيدد السلع واخلدمات اليت ترتفع      
للدولة لتتسلط على الناس فتؤمم  رحبيتها ويهمل ويستبعد اليت تنخفض عائداهتا، كما أن األمر ليس مرتوكاً 

امللكيات وتصادر احلريات وتثبط اهلمم وتضعف العزائم، وتقضي على كافة احملفزات الفطرية لإلنسان يف السعي 
 2.واحلركة يف اجملال االقتصادي بدعوى تلبية احلاجات اجملتمعية من سلع وخدمات

ارية اليت تعمل على إنتاج السلع واخلدمات الضروررية تليها لذا فيجب توجيه االستثمار حنو املشاريع االستثم     
 .تلك اليت تعمل على إنتاج احلاجيات مث التحسينات

ومبوجب هذا اهلدف مت تقسيم السلع واخلدمات اليت ينتجها املشروع إىل عدة أقسام، أفضلها التقسيم الذي      
اإلمامان املصلحة االجتماعية يف اإلسالم إىل ثالثة  حيث قسم" الشاطيب"و " الغزايل"استند إىل رأي اإلمامني 

 :مستويات
هي األشياء اليت ال ميكن أن تقوم بدوهنا احلياة، فهي ضرورية لقيام حياة الناس والبد منها : "الضروريات -أ

 3".الستقامة مصاحلهم
لسلع واخلدمات األساسية ال تعدو عن كوهنا جمموع ا: "هذا هو مفهوم الضروريات يف الفقه اإلسالمي فهي     

اليت حتفظ وتشبع احلاجات املتعلقة بالكليات اخلمس اليت ذكرها الفقهاء وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
واملال، ويتم على أساسها ختصيص املوارد وتوجيه القدرات واستخدام الطاقات واإلمكانيات املتاحة بصورة رشيدة 

  4".عدم إشباعها فساد كبري واضطراب خطري يف حياة اجملتمعإلشباعها وتلبيتها، ويرتتب عن 
ولذلك فإن قاعدة اإلنتاج يف النظام االقتصادي اإلسالمي تتم يف ظل املفاضلة واالختيار غري أن هذه      

األخرية ال تتم على أساس هدف الربح فقط، وإمنا أيضا من خالل قاعدة ترتيب األولويات اليت حتكمها الشريعة، 

                                                           
، طرابلس، ليبيا، مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، ، املعايري الشرعية واالقتصادية للتمويل يف املصارف اإلسالميةعبد اللطيف البشري عبد القادر التونسي  1

 .  07، ص2101أفريل  21-27: املركز العايل للمهن املالية واإلدارية وأكادميية الدراسات العليا، الفرتة
 ، ندوة السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي، حترير منذر القحف، املعهد اإلسالمي للبحوثالحاجات األساسية في االقتصاد اإلسالمي، صاحلي صاحل2

 .202، ص0997/ هـ0901والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
 .79، 72، ص0919، 0، دار الوفاء، املنصورة، طحول المنهج اإلسالمي في التنمية االقتصاديةعبد احلميد الغزايل،   3
 .220مرجع سابق، ص  ،احلاجات األساسية يف االقتصاد اإلسالمي، صاحلي صاحل  4
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ن وجهة النظر القومية فإن إتباع تلك القاعدة حيقق أكرب منفعة ممكنة، إذ كلما كانت احلاجة ضرورية كانت وم
 1:منفعة املنتج الذي يشبعها أكرب وأعظم، ومن أمثلة تلك الضروريات

 توفري القدر الضروري من الغذاء والكساء واملسكن الذي حيفظ اإلنسان من اهلالك؛ -
 توفري األمن للناس؛ -
 توفري التعليم الضروري يف أمور الدين والدنيا؛ -
 .منع النشاطات الضارة باجملتمع كالقمار واخلمر والربا -
لذا ينبغي توجيه االستثمار حنو املشروعات االستثمارية اليت تعمل على توفري الضروريات بأقل تكلفة ممكنة      

 .حىت يتمكن اقتنائها واحلصول عليها من طرف كل فرد
األشياء اليت ميكن حتمل احلياة بدوهنا ولكن مبشقة زائدة، فهي أشياء حيتاج إليها الناس "هي : جياتاحلا -ب

 2".لرفع احلرج والضيق واملشقة الزائدة عنهم
فهي إذن الدائرة األوسع من الضروريات، حبيث ال يتوقف قيام املقاصد الشرعية عليها، ولكنها مطلوبة من      

يق املؤدي غالبا إىل احلرج واملشقة اليت حتدث من عدم إشباعها، إال أن ما ينجم من عدم أجل التوسعة ورفع الض
، يقول اهلل عز وجل 3إشباعها أن تصبح احلياة فيها درجة من الصعوبة واحلرج يف ظل عدم توافر هذه احلاجيات

َّع َّاَّج َّم َّو َّ﴿ ََّّم َّك َّي َّل َّع ََّّل 
 .العباد سبل احلياة، فهي إذن تُيسر على 4﴾ج َّر َّح ََّّن َّم ََّّين ََّّالد َّف 

املصاحل والسلع واخلدمات واألمور  واحلاجات اإلنسانية اليت ال تشق احلياة وال تصعب "هي  :التحسينات -ج
برتكها، وإمنا توافرها حيسن احلياة وجيملها ويزينها وجيعلها أكثر يسرًا وسهولة بال إسراف وال تبذير، حبيث يصري 

قدوة مرغوبة بني األمم لالقتداء به اجملتمع اإلسالمي جمتمع اجلمال واحلسن يف كافة جماالت حياته ليكون 
 5.وإتباعه
فاملشروع االستثماري يف االقتصاد اإلسالمي حمكوم بأولويات مرتبطة حسب أمهيتها، وهلذا جيب أن      

 :يستهدف إنتاج ما يلي
 السلع واخلدمات الضرورية اليت ال تقوم احلياة بدوهنا؛ -
 ا؛السلع واخلدمات احلاجية واليت تشق احلياة بدوهن -
 .السلع واخلدمات التحسينية واليت تضيف على احلياة سعادة ورفاهية -

                                                           
 .09، 01عبد اللطيف البشري عبد القادر التونسي، مرجع سابق، ص  1
 .79عبد احلميد الغزايل، مرجع سابق، ص  2
 .09عبد اللطيف البشري عبد القادر التونسي، مرجع سابق، ص   3
 [.71: احلج]  4
 .292مرجع سابق، ص ،احلاجات األساسية يف االقتصاد اإلسالميصاحلي صاحل،   5
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ويرتتب على هذا التنظيم عدم القيام باالستثمار يف إنتاج السلع و اخلدمات التحسينية قبل توفري السلع       
 .واخلدمات الضرورية، فال جيوز إنتاج مستوى إال بعد إشباع املستوى السابق له

 :ميكن القول أن املشروع االستثماري يعترب سليماً من الناحية الشرعية إذا توافرت فيه املعايري التاليةويف األخري      
أن تكون السلعة أو اخلدمة املنتجة غري حمرمة شرعاً، وهلذا فإن ما حرم استهالكه أو االنتفاع به حرم  -

 إنتاجه كاخلمر وامليتة واخلنازير وغريها؛
، ومعىن ذلك أن ال يقوم املشروع على أساس أكل أموال الناس بالباطل والرشوة أن تكون معامالته حالالً  -

 أو على إتباع معامالت حمرمة؛
حتديد نوع السلع واخلدمات اليت ينتجها املشروع االستثماري حسب سلم األولويات ضروريات،  -

 .حاجيات وحتسينات

 ة االقتصادية للمشروعات االستثماريةالسالم: ثانيا

املشروع اإلسالمي ال يستهدف تعظيم الربح فقط كما هو احلال بالنسبة للمشروع يف الفكر التقليدي، وإمنا     
هو ملزم مبراعاة ما يعود على اجملتمع من منافع اقتصادية، وذلك من خالل مزاولته لألنشطة املختلفة فيسعى 

 .لتحقيق أكرب نفع ممكن
 املسامهة يف حتقيق القيمة املضافة  -5

عند تقييم املشروع من منظور إسالمي ينبغي معرفة مدى مسامهة املشروع يف حتقيق إضافة للدخل الوطين،      
لذلك يعترب املشروع مقبواًل إذا ما أضاف إضافة مالئمة للدخل الوطين بالنسبة للمقيمني داخل البالد يف ظل 

حتدد مدى مسامهة املشروع ما يف االقتصاد الوطين  تشغيل حالل، مث إن حساب صايف القيمة املضافة طريقة دقيقة 
ولذلك فالقيمة املضافة تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملزايا العينية، ...مبجرد حساب إمجايل املبيعات مثال،

ومرتبات املديرين، وأتعاب املستشارين والتأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي، وكذلك االهتالك، وأي رد 
للمودعني )قساط لتسديد أصل رأس املال وأيضا الضرائب واجلمارك واألرباح احملتجزة، واألرباح املوزعة لأل

 1(.وللمالك
كما يعترب املشروع ذا قيمة مضافة إذا ما أسهم يف زيادة حقيقة يف االقتصاد الوطين، وذلك عن طريق ضوابط       

طفيلية اليت عادة ما تنتفع باملزايا واحلوافز اليت تتيحها السلطات التمييز بني االستثمارات احلقيقية والتوظيفات ال
 2.العامة يف إطار سياسات تشجيع االستثمار وال حتقق مصلحة متكافئة مع تلك املكاسب لالقتصاد الوطين

                                                           
 .212سيد اهلواري، مرجع سابق، ص  1
 .299، ص2112، 0، دار الفجر، القاهرة، طالمنهج  التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحلي صاحل،   2
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ربة لذلك فإن القيمة املضافة اليت حيققها املشروع تكون موجهة لتعظيم مصلحة االقتصاد الوطين فقط، فالع     
ليست بالقيمة املضافة اليت توزع داخل البالد، فقد يقوم أصحاهبا بتحويلها للخارج، ولكن العربة بالقيمة املضافة 

 1(.وليست باحمللية)اليت تُوزع للمقيمني داخل البالد، ولذلك يقال إن العربة بالقيمة املضافة الوطنية 
 كفاءة وحسن استغالل املوارد  -5

م األمثل للموارد تلك الطريقة اليت يتم هبا استخدام املوارد املتاحة حبيث يتولد من هذا ميثل االستخدا     
أي ( النوعية والكمية)االستخدام أكرب قدر ممكن من اإلنتاج، وبتعبري أكثر دقة إخراج السلعة أو اخلدمة باجلودة 

على هذه السلع واخلدمات فيزيد اإلنتاج بصورة متكِّن الناس من االنتفاع منها أفضل نفع مما يزيد من طلب الناس 
 2.ويزدهر االقتصاد مع مراعاة عدم اإلضرار باجملتمع بزيادة البطالة أو بالبيئة بزيادة التلوث

ويعترب املشروع سليمًا إذا استخدم املوارد يف أحسن استخدام هلا ليس فقط على املستوى التخصيصي يف      
فيمكن تقسيم   3أيضا عن طريق اإلدارة اجليدة والتخطيط اجليد،( الفين)ي البداية، بل وعلى املستوى التشغيل

 4:كفاءة استخدام املوارد الواجب حتقيقها إىل نوعني
وهي تلك الكفاءة اليت تتعلق بقرارات ختصيص وتوزيع املوارد على االستخدامات : الكفاءة التخصيصية -أ

مزيج من السلع واخلدمات باستخدام أفضل مزيج من عناصر املمكنة، فهي الكفاءة اليت تتعلق بإنتاج أحسن 
 اإلنتاج، أي أن الكفاءة التخصيصية تتحقق عن طريق اختيار البدائل اليت حتقق استفادة قصوى من املوارد؛

اجلودة من املنتج ولكن باستخدام كمية أقل من عناصر وتعين إنتاج نفس الكمية وبنفس : الكفاءة الفنية -ب
 .لك بفضل اإلدارة اجليدة والعمالة املدربة، واخلامات املناسبة والتشغيل اجليداإلنتاج، وذ

 املسامهة يف حتسني ميزان املدفوعات -3

، فمن املعروف أن ميزان املدفوعات يف يعترب املشروع مقبواًل اقتصاديًا لو أسهم يف حتسني ميزان املدفوعات     
االقتصاد الوطين، فاخللل املستمر يف ميزان املدفوعات له أضراره املعروفة يف كثري من البلدان يكون مقياسًا لنجاح 

 5.االقتصاد ابتداء من اخنفاض قيمة العملة إىل االحتالل لضمان رد األموال اخلارجية املقرتضة

                                                           
 .212سيد اهلواري، مرجع سابق، ص  1
، 9، ع02، م"العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسلسلة "مجلة أبحاث اليرموك ، االستخدام األمثل للموارد االقتصادية من منظور إسالميكمال احلطاب،    2

 .72؛29، ص 0991
 .212سيد اهلواري، مرجع سابق، ص  3
 .001، 007حسن علي صاحل برتان، مرجع سابق، ص  4
   زمنية معينة عادة تكون  ري بني بلد معني وباقي البلدان األخرى خالل فرتةجتة موجزة عن كافة املعامالت اليت عبارة عن جمموعة من احلسابات اليت تعكس صور
 سنة

 .217املرجع السابق، ص  5
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بتصدير وميكن للمشروع أن يسهم يف حتسني ميزان املدفوعات لو قام بإنتاج سلعة بديلة لالسترياد، أو قام      
وميكن معرفة مدى مسامهة  1سلع مل تكن مصدرة من قبل، أو تصدير سلع بكميات أكرب مما كان يصدر قبال،

 2:املشروع يف حتسني ميزان املدفوعات من خالل املعادلة اآلتية
إيرادات املشروع بالعمالت األجنبية من + صادرات املشروع= ) مساهمة المشروع في ميزان المدفوعات

حتويالت + إنتاج املشروع من السلع اليت حتل حمل الواردات+ ارج البالد ختتلف عن السلع املصدرةمصادر خ
مدفوعات املشروع + واردات املشروع) –( رؤوس األموال من اخلارج إىل داخل البلد لالستثمار يف املشروع

لخارج سواء يف صورة أرباح أو حتويالت املشروع ل+ بالعمالت األجنبية خبالف املدفوعات من الواردات السلعية
 (.فوائد ال يعاد استثمارها داخل املشروع أو داخل البالد

وبناء على ذلك تكون النتيجة النهائية، فيمكن احلكم على مدى مسامهة املشروع يف حتسني ميزان      
ة يكون للمشروع جدوى املدفوعات، ومن مث دعم العملة الوطنية أو زيادة العب عليها، فإذا كانت النتيجة إجيابي

 .اقتصادية أما إذا كانت النتيجة سلبية ال يكون للمشروع جدوى اقتصادية
 املسامهة يف حتقيق االستقرار االقتصادي -4

جتنب التقلبات االقتصادية احلادة يف النشاط االقتصادي واملستوى العام "يقصد باالستقرار االقتصادي      
كبري يف قيمة العملة الوطنية، وكذلك جتنب األزمات االقتصادية كاالنكماش لألسعار، الذي يؤدي إىل تغري  

 3".والكساد
ويعترب املشروع مقبواًل إذ أسهم يف حتقيق االستقرار االقتصادي من خالل تفادي وقوع االقتصاد الوطين يف      

االقتصاد الوطين، ويتحقق  حاالت االختالل املتمثلة يف كل من الكساد والتضخم الذين ميكن أن يتعاقبا على
التشغيل الكامل وجتنب التقلبات احلادة يف املستوى : االستقرار االقتصادي إذا حتقق لالقتصاد الوطين هدفان مها

  4.العام لألسعار
وهناك ضوابط متعددة ميكن االستناد إليها يف حتديد طبيعة مسامهة املشروعات يف حتقيق األمن االقتصادي      

مدى قدرة املشاريع يف حتقيق ترابط خلفي وتشابك أمامي، وضابط مدى مسامهة خمرجات املشروع يف مثل ضابط 
تأمني االحتياجات االستهالكية للمواطنني، وضابط مشاركة املشروعات املراد إجنازها يف حتقيق األمن التقين والفين 

 5.عن طريق عمليات االستيعاب والتطوير

                                                           
 .نفس املرجع  1
 .022أشرف حممد دوابه، حنو دراسة جدوى إسالمية، مرجع سابق، ص  2
 .220، ص2100، 0، دار النفائس، عمان، ط"تطبيقية –دراسة تأصيلية "نظرية التوزيع في االقتصاد اإلسالمي نادية حسن حممد عقل،   3
، 9، مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، عني الشمس، ط(خصائصه، أهدافه، آثار تطبيقه)، النظام االقتصادي اإلسالمي يوسف إبراهيميوسف   4

 .277، ص 2111
 .299، مرجع سابق، ص املنهج  التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي صاحل صاحلي، 5
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 للمشروعات االستثماريةة االجتماعية السالم: ثالثا

 املسامهة يف رفع مستوى التوظيف  -5

يعترب املشروع سليماً إذا ما متكن أو على األقل سعى إىل توظيف عدد مالئم من األيدي العاملة املاهرة وغري      
املاهرة، أي ليس توظيف العمالة املاهرة اليت يتم خلقها داخل املشروع نفسه، بل أيضا العمالة غري املاهرة تلك اليت 

شاريع األخرى اليت تزود املشروع حتت الدراسة باملدخالت أو تزويده تتعلق بفرص العمل اجلديدة اليت تنشأ يف امل
وليس معىن هذا أن يتم الرتكيز على املشروعات األقل تكنولوجيا لتشغيل أكرب  1،(السلع واخلدمات)باملخرجات 

 عدد ممكن من األيدي العاملة، ولكن جيب توظيف القدر املالئم من العمالة لكل مشروع مع مراعاة خصائص
وقدرات كل عامل أي بوضع كل منهم يف املكان املناسب، فالتخصص يف العمل يضفي على املشروع عوائد أكرب 
وتكاليف أقل خاصة وأهنا تقوم على املشاركة أين تزيد حاجتها إىل اخلرباء والفنيني واملستشارين األكفاء من أجل 

  2.تسيري وإدارة املشروع للتقليل من احتمال فشله أو خسارته
 املسامهة يف التوزيع العادل للثروة  -5

تتحقق سالمة املشروع من هذه الناحية إذا ما متكن من التوزيع العادل للثروة بني الطبقات واملناطق وحىت      
 :األجيال
اختيار املشروعات االستثمارية اليت تولد نفعًا ألكرب عدد من الفقراء واحملتاجني لرفع كفايتهم، من خالل  -

األولوية للمشروعات اليت تعطي وزنًا أكرب للسلع الضرورية واحلاجية اليت ينفق الفقراء غالب  إعطاء
دخلهم عليها، وهو ما يسهم عادة يف ختفيض أسعارها، وزيادة فائض االستهالك املتولد منها، فضال عن 

لك على املشروع االستثماري إتباع ذَّ إعطاء وزن أكرب للدخل الذي يولده املشروع ويذهب للفقراء، ول  
ثناء قيام هم يف حل مشكالت اجملتمع أزيادة الرفاه العام للمجتمع، وتسسياسات اقتصادية تؤدي إىل 

 3، فتنمو مصاحل أصحاب املشروع بشكل مقبول يف األجل الطويل؛املشروع بنشاطه العادي
اتيجيات االقتصاد اإلسالمي التوزيع األفقي حتقيق التوزيع العادل للثروة بني املناطق، جند من أهم اسرت  -

لالستثمار ليشمل سائر املناطق واجلهات بشكل جيسد التوازن اجلوهري، ويقضي على ظاهرة التطور 
 4املتفاوت داخل إقليم الدولة الواحدة؛

                                                           
 .999سيد اهلواري، مرجع سابق، ص   1
 .00زيد اخلري ميلود، مرجع سابق، ص   2
 .97، مرجع سابق، صاالستثمار يف اإلسالمأشرف حممد دوابه،  -: راجع  3

 .22عبد اللطيف البشري عبد القادر التونسي، مرجع سابق، ص -           
 .911، مرجع سابق، صاملنهج  التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي، صاحلي صاحل  4
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حتقيق التوزيع العادل بني األجيال، فهدف االستثمار من منظور إسالمي ال يقتصر على توفري   -
جات اجملتمع احلالية وحتقيق العوائد الفورية، بل يعمل على االستثمار يف خمتلف امليادين اليت حتقق احتيا

 1.املصلحة احلالية واملستقبلية لألجيال
ق أو يف توزيع الدخل بني الطبقات أو املناط نسبياً  وتوازناً  وعليه يكون املشروع الذي ال حيدث حتسيناً      

، هبدف عدم تكريس االحتكار وتكديس الثروة يف يد شرحية حمددة ن الناحية اإلسالميةاألجيال يكون مرفوضًا م
 واليت من حقها أن تنعم بنصيب  من اجملتمع، وعدم إغفال طبقة هامة من اجملتمع وهي الطبقة الفقرية الكادحة،

حق تأمني حياة كرمية يف من الكرامة االجتماعية، وضرورة التفكري يف أجيال الغد لينالوا هم اآلخرين بدورهم 
  2.املستقبل

 حتسني جودة احلياةاملسامهة يف   -3
إن االعتقاد اإلسالمي بأن البشر هم خلفاء اهلل يرتتب عليه أن حَيَي هؤالء البشر حياة تليق هبذا االعتقاد،      

فقد أمجع العلماء املسلمون على أن حتقيق جودة احلياة للناس والتخفيف من متاعبهم هو اهلدف األساسي أي 
اجات اإلنسانية األساسية، وإزالة كافة األسباب الرئيسة ضرورة توفري احلياة االقتصادية الطيبة بإشباع كافة احل
  3.للمتاعب واملصاعب وحتسني نوعية احلياة معنوياً ومادياً 

 :ومن أجل حتسني جودة احلياة جيب على املشروع االستثماري حتقيق
 أن ال ينتج سلع وخدمات غري ضرورية أو مشبوهة من الناحية الشرعية؛ -
 االجتماعية بني األغنياء والفقراء بتشجيع االستهالك املفرط؛أن ال يوسع الفجوة  -
  .ال يؤذي األجيال احلاضرة و املستقبلة بإفساد بيئتهم املعنوية أو املادية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .02ميلود، مرجع سابق، ص  زيد اخلري 1
 .019ميلود بن مسعودة، مرجع سابق، ص  2
 .27، ص0991، 2، دار البشري، عمان، طنحو نظام نقدي عادل، دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء اإلسالمحممد عمر شابرا،   3
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وخاصة األقسام اليت تقوم بعملية التمويل واالستثمار معايري وأسس توجد لدى العاملني يف البنوك اإلسالمية     
 نك متوياًل معيناً، وميكن تناولطبقوهنا عند القيام بعملية استثمارية معينة أو منح أحد املتعاملني مع البمعينة يُ 

 :يف النقاط التالية ند اختاذ القرار االستثمارياملعايري اليت تعتمدها البنوك اإلسالمية ع
 
 
 
 
 

 

 العوامل املتعلقة بالعميل: أوال

 :وتشمل the five C’s of the Customerيطلق على املعايري املتعلقة بطالب التمويل 
 characterشخصية العميل  -5

يقوم البنك اإلسالمي بتحليل شخصية العميل وخربته، سواء كان البنك هو الذي اختاره وعينه إلمتام إحدى      
من 1،قدم للبنك طلب التمويل واالستثمار بإحدى األساليب االستثماريةالعمليات معه أو أن العميل هو الذي يُ 

يف الوفاء بالتزاماته عند حلول مواعيد استحقاقها وشعوره باملسؤولية جتاه هذا  خالل درجة أمانة العميل ورغبته
االلتزام، إذ أن الشخص األمني يعمل دائمًا على الوفاء بديونه يف مواعيدها، وميكن للبنك احلصول على بيان 

 2:انتظام العميل يف سداد هذه االلتزامات من خالل
وأمانته من سابق خرباته يف املاضي مع البنك أو مراعاة سلوكه الوقوف على أخالقيات العميل ومسعته  -

 السابق ومؤشرات تعامله مع اآلخرين؛
التأكد من جدية العميل إلمتام املشروع حمل التعاقد مع البنك، والتزامه باحلفاظ على املال الذي سيكون  -

 بني يديه وسعيه حنو حتقيق أهدافه؛

                                                           
 .019عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سابق، ص   1
 .012السابق، ص  املرجع  2

 يف البنوك اإلسالمية القرار االستثماري معايري اختاذ: ثالثاملطلب ال

 ؛املعايري املتعلقة بالعميل: أوال

 ؛املعايري املتعلقة بالبنك: ثانيا

 ؛املعايري املتعلقة باملشروع: ثالثا

 ؛املعايري املتعلقة بالتمويل: رابعا
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اجتاه الغري واحلرص على القيام هبا، وميكن معرفة ذلك من خالل التعرف على مدى التزامه مبسئولياته  -
موقفه من سداد التزامات وديون الغري سواء كانت للبنك نفسه أو ألطراف أخرى سبق وأن تعامل معها، 

 . ومدى حرصه على مسك سجالت منتظمة وواضحة
  capacityمقدرة العميل   -5

ينبغي على الشخص طالب التمويل أن يتحلى بقدرات وكفاءات إدارية وكوادر مُتكنه من النجاح يف إدارة     
وتتحقق البنوك اإلسالمية من قدرة العميل على ممارسة النشاط الذي يقوم به بنجاح من  1املشروع املراد متويله،

 2:خالل ثالثة عناصر أساسية
نك االستعالم عن خربة العميل طالب التمويل من خالل السؤال عن املشروعات جيب على الب: اخلربة املاضية -أ

 كن أن تقاس اخلربة على أساس النتائج اليت حققها مقارنة باملشاريع املنافسة له؛اليت عمل فيها، وميُ 
تتفق مع من أنشطة حالية وهل  فمن الضروري الوقوف على ما ميارسه العميل: األعمال احلالية اليت ميارسها -ب
 ته السابقة أم تتعارض معها؛خرب 

جيب على البنك التأكد من سالمة الظروف املستقبلية اليت سوف مير هبا العميل : اجتاهات العميل يف املستقبل -ج
 .وقدرته على التعامل معها

غري أن عدم كفاءة طالب التمويل ال تعين رفض متويل املشروع كما هو احلال يف البنوك التقليدية يف معظم      
األحيان، إذ تتميز البنوك اإلسالمية بوجود التمويل باملشاركة يف حال اقتناعها باملشروع مما ميكنها من استغالل 

   3.يت مل تكن لتنجح يف ظل إدارة كفؤةخربهتا يف إخراج املشروعات الناجحة إىل الوجود وال
  capitalرأمسال العميل  -3

طات واألرباح إليه االحتيا مضافاً  الذايت له، ويشمل رأمسال اخلاص يعترب رأمسال العميل مصدر التمويل     
ار، ويفضل التأكد من مدى كفاية املصادر الذاتية لسداد التزامات العميل يف حالة اإلعس احملتجزة، ولذلك ينبغي

أن تكون املصادر الذاتية تعادل أو أكرب من املصادر اخلارجية اليت من بينها التمويل املطلوب من البنك لضمان 
 4.جدية العميل يف تنفيذ مشروعه ومنه توليد أرباح يف املستقبل كافية ألداء التزاماته

ن خالل حتليل القوائم املالية للمشروع م ويتعني على البنك اإلسالمي الوقوف على املركز املايل للعميل     
 .لعدة فرتات زمنية، والوقوف على مدى صالحية هيكل التمويل( امليزانية، جدول حسابات النتائج)

                                                           
 .92حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، مرجع سابق، ص  1
 .222حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص  2
3
 .92حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، مرجع سابق، ص  

مقارنة في المصارف اإلسالمية والتجارية العامة في قطاع العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية المباشرة، دراسة تحليلية صديق توفيق ناصر،   4
 .72، ص2112، اجلامعة اإلسالمية، غزة، "إدارة األعمال"ماجستري  رسالة، غزة
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  collateralالضمانات  -4

إن طَلب البنوك اإلسالمية ضمانات من العميل للوفاء بالتزاماته هو أمر جائز شرعاً، ولكن ينبغي عدم      
املغاالة يف طلب الضمانات؛ ألن هذا التصرف قد يكون إرهاقًا للعميل وسببًا إلحجامه عن التعامل مع البنوك 

 1.اإلسالمية
ضمانات املناسبة من طاليب التمويل، وتطالبهم بالتعويض يف وبذلك تستطيع البنوك اإلسالمية أن تأخذ ال     

حالة تقصريهم أو إمهاهلم أو خمالفتهم للشروط املتفق عليها، وجيب أن تكون هذه الضمانات قابلة للتسييل 
 .ومتناسبة من حيث قيمتها وصالحيتها مع طبيعة ومدة ونطاق عمليات التوظيف االستثماري

عن طريق املشاركة أو املضاربة، فاألصل أن الشريك أو املضارب غري ضامن إال إذا ففي حالة االستثمار      
قّصر، أما يف حالة عدم التقصري فال ضمان عليه، ويقاس التقصري باإلخالل بشرط من الشروط املتفق عليها، 

 2.وهلذا يأخذ الضمان لالطمئنان على التزام الشريك بشروط العمليات
تثمار باملراحبة أو البيع بالتقسيط فإن عالقة البنك بطالب التمويل هي عالقة الدائن باملدين، أما يف حالة االس     

ومن مث فإن له من ناحية األصل أن يطلب ما يراه مناسب من ضمانات لسداد دائنيته، ومع ذلك فإن الضمانات 
لعمليات دون اللجوء إىل جيب أن تولد من طبيعة العملية، وكلما استطاعت البنوك اإلسالمية أن تضبط ا

 3.الضمانات كان ذلك أفضل
  conditionsالظروف االقتصادية  -2

جيب على البنك اإلسالمي دراسة الظروف االقتصادية وغري االقتصادية احمليطة بالعميل للوقوف على مدى      
تأثره بالدورة االقتصادية، وكذلك متغريات البيئة السياسية واالجتماعية والقانونية اليت يعمل فيها، ومعرفة مدى 

 4.قدرته على التكييف مع املتغريات اليت حتدث يف السوق
وتأيت أمهية دراسة الظروف اليت يعمل فيها العميل من خالل أهنا تساعد يف الوصول إىل قرار صحيح إلمتام      

عملية التمويل املطلوبة أو االمتناع عنها، وقد يرجع هذا إىل عدم توافر األمان الكايف لدى البنك اجتاه العميل، إال 
حًا قادرًا على االستفادة من التمويل، ومن مث القدرة على الوفاء إذا كان املشروع الذي يتم متويله مشروعًا ناج

   5.بالتزاماته مع استمرار نشاطه
 

                                                           
 .022، ص 0999، 0، دار النشر للجامعات، دار النشر للجامعات، طالتطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه اإلسالميعطية  فياض،   1
 .017، 012عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سابق، ص ص   2
 .نفس املرجع  3
 .227حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص   4
 .90مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سابق، ص  5
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 املعايري املتعلقة بالبنك: ثانيا

 :على االستثمار ومن أمهها هناك أسس ومعايري جيب أن تتوافر يف البنك اإلسالمي حىت يكون قادراً      
 درجة السيولة -5

إىل قدرة البنك اإلسالمي على مواجهة طلبات العمالء للسحب من الودائع، وسداد تشري السيولة      
متام عمليات التمويل واالستثمار الواجب على البنك لدورية على البنك، باإلضافة إىل إاملستحقات الدورية وغري ا

 . ممارستها
قصرية األجل بشكل مناسب، حيث إن لذا تبدو أمهية السيولة من خالل قدرة البنك على مواجهة التزاماته      

زيادة السيولة يف أي بنك تعين ضعف قدرته على حتقيق األرباح، إىل جانب ضعف مسامهته يف حتقيق التنمية 
االقتصادية واالجتماعية لعدم تشغيله لألموال املتاحة لديه يف املشروعات املختلفة، وعلى الوجه اآلخر فإن نقص 

املناسب يعرِّض البنك للحرج أمام عمالئه املودعني بصورة أساسية، وطاليب التمويل  السيولة لدى البنك عن احلد
أيضا، ولذا يبحث البنك على مستوى السيولة الذي ميكنه من تعظيم األرباح، ويف الوقت نفسه حيافظ على احلد 

 :وتؤثر على السيولة عدة عوامل أساسية أمهها 1.األدىن املناسب منها
باالحتفاظ ( مبا فيها البنوك اإلسالمية)البنوك التجارية  حيث يلزم البنك املركزي: طي القانونينسبة االحتيا -أ

لتطور الظروف  لديه بنسبة سيولة من التزاماهتا حتت الطلب واحملددة األجل، وله سلطة تغيري هذه النسبة نظراً 
، له تأثريه الكبري على واألوضاع االقتصادية، وملا كان تغيري احلد األدىن لالحتياطي املطلوب االحتفاظ به قانوناً 

   2.قدرة البنوك االئتمانية
ويتم حساب نسبة االحتياطي القانوين على أساس نسبة حجم الودائع اليت يتلقاها البنك، أي بالنظر إىل     

ودعني املقيدة يف دفاتر البنك وهذا دون التفريق بني أنواع حسابات الودائع، فكلها ختضع لنفس حسابات امل
 3.النسبة، ويتم االحتفاظ هبذا االحتياطي يف حساب البنك لدى البنك املركزي كودائع جممدة

أن حتتفظ بنسبة معينة من تلزم القوانني وقرارات البنك املركزي البنوك التقليدية واإلسالمية ب: نسبة السيولة  -ب
  4.السيولة حىت ال تقع يف حاالت اإلعسار والتوقف عن الدفع

 

                                                           
 .092عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سابق، ص   1
  دية للحكومة، كما أن البنك املركزي هو عبارة عن بنك البنوك، مهمته إصدار النقد وضمان استقراره ومراقبة حجم القروض املصرفية وتنظيمها تبعا للسياسة النق

 .اليت تقدمها له بدال عن تلك السيولةالبنوك األخرى قد تلجأ إليه ليمدها بالسيولة الضرورية لتغطية الطلبات مقابل خصم األوراق التجارية أو القيم األخرى 
 .22، ص2110، 0، دار الوفاء، مصر، طالسياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالمي، صاحلي صاحل  2
 .072محزة شودار، مرجع سابق، ص  3
 .222حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص 4
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 1:وتتشكل نسبة السيولة من نسبة بني   
موجودات البنك القابلة للتسيل الفوري من النقد يف اخلزينة وأرصدة البنك لدى البنك املركزي والبنوك  -

السريع كالسندات قصرية األجل واألوراق التجارية األخرى، مضافًا إليها األصول القابلة للتسيل 
 املخصومة؛

 .وبني التزامات البنك القصرية األجل وحجم الودائع لديه -
والسيولة القابلة لتسيل الفوري يف البنوك اإلسالمية تكون حمصورة يف النقدية لدى خزينة البنك واالحتياطي      

يق نسبة سيولة حمددة القيمة على البنوك اإلسالمية يستدعي منها القانوين لدى البنك املركزي، حيث إن فرض تطب
تعطيل جزء هام من الودائع لديها وخاصة منها االستثمارية، وهذا يتعارض مع النشاط االستثماري للبنك من 
ناحية، ومن ناحية ثانية إن كان يهدف إىل توفري سيولة للبنك اجتاه عمليات السحب للودائع اجلارية بشكل 

اج ؛ فإن نسبة هذه األخرية تكون ضعيفة باملقارنة مع البنوك التقليدية، أما وإن كان هدفه منع البنوك من مف
 2.التوسع يف منح االئتمان فتعترب مقبولة

 االسرتاتيجية املتبعة -5

منح هذا  تؤثر االسرتاتيجية اليت يتبعها البنك يف قراره االئتماين؛ أي يف استعداده ملنح ائتمان معني أو عدم
 :االئتمان، فعادة ما تقوم البنوك بإتباع أو تبين أحد االسرتاتيجيات اآلتية

وهي اسرتاتيجية هجومية تتبعها البنوك كبرية احلجم، اليت تتوسع باستمرار ومن مث : اسرتاتيجية قيادة السوق -أ
درجة كبرية من املخاطر حىت ميكن تكون قدرهتا ورغبتها يف منح مزيد من االئتمان كبرية واستعدادها أكرب لتقبل 

 ؛أن حتقق حجم عمليات مناسباً 
تتبعها البنوك اليت لديها مشكل يف مركزها املايل وبالتايل فإهنا تستخدم األدوات : اسرتاتيجية االنقياد للسوق -ب

االئتمان من  التقليدية يف منحها لالئتمان، حبيث قد ترفض أي عملية ائتمانية جديدة جملرد أنه مل يتم منح هذا
 قبل؛

تتبعها البنوك ذات احلجم الصغري، خاصة إذا كانت مواردها املالية حمدودة، : اسرتاتيجية الرشادة االئتمانية -ج
 .وتقوم هذه االسرتاتيجية على رفض منح االئتمان ألي عميل أو ألي نشاط يتضمن خماطر مرتفعة

 إمكانيات البنك -3

تتمثل إمكانيات البنك يف املوارد البشرية اليت تكون مؤهلة ومدربة للقيام بوظيفة التمويل بكفاءة عالية إضافة      
إىل الكفاءات اإلدارية اليت تعطي البنك القدرة على القيام بعبء العمل اإلداري من ختطيط، تنظيم ومتابعة 

                                                           
 .229حسن صوان، مرجع سابق، ص حممود  1
 .071، 077محزة شودار، مرجع سابق، ص ص   2
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القائمني على شؤون التمويل واالئتمان فعالة يف منح التمويل؛   بكفاءة العملية التمويلية، فكلما كانت مقدرة وخربة
 .زادت ثقة العمالء يف البنك

 املعايري املتعلقة باملشروع: ثالثا

 بتقدمي دراسة جدوى للمشروع ( العميل)، فيقوم صاحب املشروع إضافياً  عادة ما حتتاج املشروعات متويالً      
تتمثل يف دراسة خمتلف جوانب املشروع القانونية والتسويقية والفنية واملالية وتقييمه من خالل معيار فرتة االسرتداد 
وصايف القيمة احلالية ومعدل العائد الداخلي، فاهلدف األساسي من دراسة املشروع وتقدمي املعلومات الضرورية عنه 

ية املشروع وبالتايل احلصول على التمويل، فالبنوك ال تقوم باالستثمار هو االستفادة منها يف التأكد من سالمة رحب
إال بعد التأكد من سالمة وقدرة املشروع على القيام بنشاطه وحتقيق األرباح وحتقيق التنمية االقتصادية 

 . واالجتماعية

 املعايري املتعلقة بالتمويل : رابعا

عميله، لذلك يقوم البنك بدراسة األسس اخلاصة بالتمويل املطلوب يعد التمويل عالقة ارتباطية بني البنك و      
 1:قبل اختاذ قرار منح التمويل، ومن أهم هذه املعايري

 الغرض من التمويل -5

ينبغي معرفة الغرض من التمويل بشكل تفصيلي وأن حيدد العميل اجملال الذي سوف يستخدم فيه هذا      
قدراته وخرباته ومقوماته االئتمانية حىت ميكن للبنك اختاذ قرار بشأنه واحلكم  التمويل بشكل دقيق، وهل يتوافق مع

 .على مدى مناسبة منح هذا التمويل من عدمه وفق سياسة البنك التمويلية اإلسالمية
 مدة التمويل -5

فة املدة اليت يرغب من املتعارف عليه أن املخاطر تزداد بزيادة املدة املمنوح عنها التمويل، ومن مث ينبغي معر      
خالهلا العميل يف احلصول على مبلغ التمويل ومىت سيقوم بالسداد وهل تتناسب فعال مع إمكانيات وقدرات 

 .العميل ومع املوارد أو عائدات النشاط الذي يقوم به السرتداد مبلغ التمويل
 مصدر السداد -3

يبحث البنك عن املصدر أو املورد الذي سيسدد العميل من خالله مبلغ التمويل، وهل هناك خماطر هتدد      
 .استمرار هذا املورد أم أهنا موارد مستمرة وهل هي كافية يف جمموعها العام لسداد مبلغ التمويل

وفق أسلوب املراحبة الذي يتم بناء وخيتلف هذا املصدر باختالف طبيعة النشاط املمول، فإذا كان التمويل      
على طلب شراء بضاعة فاملصدر هنا هو بيع البضاعة، أما إذا انتسبت عملية التمويل يف اقتناء األصول 

                                                           
 .290، 229:حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص ص  1
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فإن مصدر العميل هو من األرباح اليت سيحققها واليت ستكون على دفعات حسب ....( األراضي، معدات)
 .االتفاق املربم بني البنك والعميل

 قة السدادطري -4

من الضروري معرفة طريقة السداد هل ستتم على دفعة واحدة يف هناية املدة أو بأقساط دورية أو سيتم منح      
العميل حق السحب واإليداع وفقا ملا يراه خالل مدة التمويل املمنوحة، ومن مث يتعني على البنك دراسة طريقة 

 .  مول ولسياسة البنك االئتمانيةالسداد للوقوف على مناسبتها للعميل والنشاط امل
 نوع التمويل املطلوب -2

حتديد نوع التمويل املطلوب، وهل يتوافق مع السياسة العامة للبنك أم يتعارض معها، وهل يتناسب  ينبغي     
مع الغرض أو النشاط الذي يقوم بتمويله وهل هناك عقبات معينة حتول دون السداد من جانب العميل  فعالً 
 .يف الوقت احلاضر أو خالل فرتة منح التمويلسواء 

 املبلغ املطلوب -2

يكون ؛ زادت خماطر عدم سداده، لذا ينبغي أن ملبلغ التمويل أمهية خاصة، فكلما زاد املبلغ عن حد معني     
يف الدراسات والبحوث اليت جيريها عن العميل حىت يتمكن من منح املبلغ املطلوب دون التأثري على  البنك حريصاً 

 .سالمة املركز املايل للبنك
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 :التاليةوسيتم تناول هذا املبحث من خالل النقاط 
 خصم التدفقات النقدية من منظور إسالمي؛ -

 املعايري غري القابلة للخصم؛ -

 .املعايري القابلة للخصم -
 
 

     
بينها إن عملية خصم التدفقات النقدية عنصر أساسي من عناصر تقومي املشروعات االستثمارية واملفاضلة      

 .لتحديد القيمة احلالية الصافية من أجل جودة القرار االستثماري
يف عملية التقومي الربوية بشرط عدم استخدام سعر الفائدة  تعد عملية خصم التدفقات النقدية مقبولة إسالمياً      

ملية خصم البحث عن معدل آخر يستخدم يف ع ام الشريعة اإلسالمية، ومن مث ينبغيألهنا تتعارض مع أحك
ملا هلذا األخري من آثار سلبية على االقتصاد واجملتمع، فهو ال يعكس  من سعر الفائدة نظراً  التدفقات النقدية بدالً 

التضحية والعائد احلقيقي من استثمار رأس املال، كما يصعب حتديده لتغري الظروف االقتصادية احمليطة باملشروع 
أخرى فإنه ال يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية كما ذكرنا االستثماري هذا من ناحية، ومن ناحية 

 1.ألن الفائدة هي عني الربا سابقاً 
وهكذا يتضح أن هناك حاجة ضرورية إلجياد معدل خصم يكون بدياًل عن سعر الفائدة الربوية املستخدمة      

 .يألغراض تقومي املشروعات االستثمارية يف الفكر االقتصادي التقليد
 
 

 

 

                                                           
، اإلسالميةحنو معدل خلصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة ألغراض تقومي املشروعات االستثمارية يف البنوك جهاد صبحي عبد العزيز حممد القطيط،   1

 .21، ص 2119جوان 2 -ماي 20، ديب، مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول

 يف البنوك اإلسالمية أسس ومعايري تقييم املشروعات االستثمارية: ثالثاملبحث ال

 خصم التدفقات النقدية من منظور إسالمي: املطلب األول

 األساس الفكري لسعر اخلصم من منظور إسالمي؛: أوال

 .طرق تقدير الربح االحتمايل املستخدم يف معدل اخلصم: ثانيا
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 فكري لسعر اخلصم من منظور إسالمياألساس ال: أوال

املرتبطة بكل صم عن النسبة املئوية اليت تستخدم يف اجياد القيمة احلالية للتدفقات النقدية عرب معدل اخليُ      
مشروع استثماري، واليت على أساسها يتم اختاذ قرار االستثمار بقبول أو رفض املشروع االستثماري، ويعترب معدل 
اخلصم من املتغريات اليت جيب حتديدها قبل استخدام أي طريقة من طرق تقييم املشروعات االستثمارية اليت تراعي 

 .التغري يف القيمة الزمنية للنقود
يعتمد معدل خصم التدفقات النقدية من منظور إسالمي على تكلفة األموال املستخدمة يف املشروعات      

أو  االستثمارية فهي ما يتوقع من عائد عن تلك األموال املستثمرة، وعادة ما تكون هي تكلفة الفرصة البديلة
الذي يتوقع أن حيققه  معدل الربحمعدل العائد على أفضل استثمار بديل للمشروع، أي أن معدل اخلصم ميثل 

 1.املشروع
 2:ومن أهم مميزات استخدام معدل الربح     
أنه يستند إىل أسس علمية وموضوعية بعيدا عن التقدير الشخصي أو التحيز، كما يعترب أداة مقارنة  -

 صحيحة ألهنا تعتمد على العائد الفعلي للنشاط؛
يف ظروف عدم التأكد، وبذلك يأخذ يف احلسبان مشكلة  يعترب األساس السليم الذي ميكن استخدامه -

عدم التأكد عند التوصل إىل معدل اخلصم املطلوب، فهو ميثل بذلك املدخل املناسب لتمثيل الفرص 
 املتاحة أمام املشروع؛

رفض الطرق األخرى املخالفة هلا كاستخدام سعر يستند إىل األسس واألحكام الفقهية اإلسالمية ويَ  -
 .الربوية وبذلك فهو يصلح لالستخدام يف االقتصاد اإلسالمي والوضعيالفائدة 

وبذلك يعترب الربح أساس حساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية، ويرجع مفهوم القيمة احلالية يف املنظور      
به الفقهاء اإلسالمي إىل الفرق النقدي احملقق بني سعر البيع اآلجل والسعر النقدي العاجل، وهذا ما اعرتف 

                                                           
  ة ما مقابل هي التضحية أو التنازل عن إنتاج سلعة ما مقابل إنتاج سلعة أكثر أمهية، وتقاس هذه التكلفة مبقدار ما جيب أن يضحى به اجملتمع من سلع: تكلفة الفرصة البديلة

 .لى سلعة أخرىاحلصول ع
  أقرهتا الشريعة اإلسالمية على اختالف أنواع هذه املعامالت، وقد ميز الفقهاء بني ثالثة أصناف للربح هي إن الربح هو الدافع احلقيقي وراء املعامالت اليت: 

 وهو ما يسمى بالربح العادي، وهو النماء الناجم عن حسن تصرف اإلدارة وتنظيمها؛: الربح -
 ما تسمى باألرباح العرضية، وهي النماء الناجم عن ارتفاع قيمة األصول املتداولة؛ وهي: الغلة -
 .وهي ما تسمى باألرباح الرأمسالية، وهي النماء الناجم عن ارتفاع قيمة األصول الثابتة: الفائدة -

الربوية إىل كلمة الفائدة، فأصبحت بذلك تسمى بالفائدة الربوية للداللة على رفية يف البنوك التقليدية، أضاف الفقهاء كلمة صوللتميز بني الفائدة العادية والفائدة امل
 .الربا اليت حرمها اهلل

 .002أشرف حممد دوابه، حنو دراسة جدوى إسالمية، مرجع سابق، ص   1
 .22، ص0912، 2، ع2، ماإلسالميمجلة أبحاث االقتصاد ، دراسة جدوى االستثمار يف ضوء أحكام الفقه اإلسالميكوثر عبد الفتاح األجبي،  2
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وأجازوه يف بيع السلم والبيع اآلجل، وقد اعترب العائد املتحقق من عملية البيع يف النشاط االقتصادي، أيا كان نوع 
 1.العائد هو األساس العلمي السليم الواجب استخدامه كأداة للخصم

معرفة السبب الذي من ولكي يتم فهم آلية عملية خصم التدفقات النقدية يف الفكر اإلسالمي البد من      
 2:أجله تتم هذه العملية؛ ويتم خصم التدفقات النقدية عند اختاذ القرار االستثماري لآليت

لكي يكون القرار االستثماري رشيدا جيب مقارنة املنافع املتوقعة من االستثمار مع التكاليف اليت تتم  -
وبني ( املقبوضة)بني املنافع املستقبلية  نتيجة ختصيص األموال هلذا االستثمار، فالبد أن تتم املوازنة
 التكاليف املدفوعة حبيث  تتم احملافظة على األموال وتنميتها؛

إن التفضيل الزمين للنقود هو سلوك اقتصادي رشيد، فليس من املعقول أن جنمع حسابيا قيمة منافع   -
ليت تدفع اآلن، فالبد من تعديل املشروع تتولد يف سنوات خمتلفة عرب حياة املشروع ونقارهنا بالتكاليف ا

فاإلسالم يشجع وحيث على التفكري الرشيد . املنافع املستقبلية بقيم حالية حىت تكون املقارنة رشيدة
لتحقيق التخصيص والتشغيل الكفء للموارد، وعلى ذلك فمن غري املعقول اإلصرار على عدم خصم 

ربوية؛ طاملا أن معامالت املشروع االستثماري ال التدفقات النقدية حبجة ارتباط ذلك مبعدل الفائدة ال
 تنطوي على التعامل بالفائدة الربوية؛

السعي لتحقيق أفضل ختصيص أو استخدام للموارد مسألة ال خيتلف عليها اثنني، ليس فقط من قبيل  -
 . حفظ املوارد ولكن ملتطلبات النمو االقتصادي املرغوب

فإن عملية خصم التدفقات النقدية ألغراض تقييم املشروعات االستثمارية ال تتعارض مع أحكام  ؛وعلى ذلك    
ألن الشبهة جتاه  ت احملرمة وخاصة الفائدة الربوية؛الشريعة اإلسالمية بشرط جتريدها من الوسائل واألساليب واألدوا

الفائدة الربوية سعر اخلصم ب معدل اطعدم استخدام اخلصم يف الفكر االقتصادي اإلسالمي ترجع أساسا الرتب
فإن ذلك يعين  ،الفائدة الربويةاستخدام اخلصم ال يتطلب بالضرورة  معدل اليت حيرمها اإلسالم، ولكن طاملا أن

 3.عملية اخلصم يف املعامالت اإلسالمية إمكانية قبول

 طرق تقدير الربح االحتمايل املستخدم يف معدل اخلصم:ثانيا

 4:دير الربح املستخدم يف معدل اخلصم قد تناولتها عدة اجتهادات مقرتحة تتمثل يفإن طرق تق     
استخدام متوسط النسبة املئوية لألرباح املتوقعة إىل رأس  للدكتور حسني شحاتة، يؤكد فيه على :املقرتح األول  -أ

كمعدل خصم التدفقات النقدية، ثمار  املال املستثمر يف املشروعات املماثلة وذات درجة املخاطرة وصيغ االست
 :ويالحظ على هذا املقرتح مايلي

                                                           
 .091حسني بين هاين،  مرجع سابق، ص  1
 .09، 01جهاد صبحي عبد العزيز حممد القطيط، مرجع سابق، ص ص  2
3
 .نفس املرجع  

4
 .22، 29:املرجع السابق، ص ص  
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إن استخدام متوسط النسبة املئوية لألرباح يتطلب إعداد بيانات الرحبية للمشروعات األخرى ولكن مل يتم      
 .ة عامةتوضيح املقصود هبذه النسبة املئوية، وهل تعين هذه الطريقة املشروعات املثيلة أم املشروعات األخرى بصف

استخدام معدل العائد على الودائع املركزية القصرية  للدكتور معبد على اجلارحي يؤكد فيه على :املقرتح الثاني  -ب
كمعدل خلصم التدفقات النقدية، وهذه الودائع يفتحها البنك املركزي لدى البنوك   المعاماألجل، أو ما يسمى بــ

 :ويالحظ على هذا املقرتح ما يلياء ليستثمرها يف القطاع اإلنتاجي، األعض
يأخذ يف احلسبان أرباح الودائع املركزية قصرية األجل فقط، ومن مث فإنه ال يعرب عن حقيقة األرباح يف  -

 اجملتمع ككل مما يؤثر على النتائج املستخرجة منه؛
النظام النقدي ويشرف على  ،لزم لتنفيذه وجود نظام اقتصادي يقوم بالكامل بتطبيق الشريعة اإلسالميةيَ  -

 فيه بنك مركزي إسالمي؛
يعطي فكرة عامة عن متوسط عوائد األنشطة االقتصادية اليت تقوم هبا البنوك اإلسالمية واملشروعات  -

 .االستثمارية اليت تتبع صيغ االستثمار اإلسالمي
استثمار بديل يتصف استخدام معدل العائد على أفضل ؤكد فيه على للدكتور سيد اهلواري ي: املقرتح الثالث -ج

ية ودرجة املخاطرة، ويالحظ على هذا بذات مواصفات املشروع حتت الدراسة من حيث الشرعية واألولوية اإلسالم
 :املقرتح ما يلي

يرتبط معدل اخلصم املقرتح مبعدل واحد خمتار وليس نسبة متوسطة لعوائد االستثمارات البديلة، وهذا ال  -
 ة ملثل االستثمار الذي يراد تقوميه؛يعطينا صورة حقيقية عن الرحبي

إن هذا املعدل خيتص بأحسن استثمار بديل وهذا ما سيؤدي إىل رفع معدالت الرحبية املطلوبة على  -
االستثمارات حمل التقومي، وهذا االختيار غري عادل وال يتناسب مع الفكر االقتصادي اإلسالمي الذي 

 .حتمايل من األنشطة الفعلية للمشروعات االستثماريةيرفض العائد الثابت ويتبىن مفهوم الربح اال
قدرا بأوزان نسبية لعوائد للدكتورة كوثر األجبي تؤكد فيه على استخدام متوسط املعدل املتوقع مُ : املقرتح الرابع -ح

لك كمعدل خلصم التدفقات االستثمارات املثيلة اليت تتصف بذات درجة املخاطرة للمشروع حتت الدراسة وذ
 :النقدية، ويالحظ على هذا املقرتح ما يلي

يعتمد هذا املقرتح على بيانات تارخيية يكون من الصعب احلصول عليها، إضافة إىل أنه مل يوضح كيفية     
لكن ال تتصف بذات درجة مثيلة أو يف حالة مشروعات  عدم وجود مشروعات مثيلةاستخراج املعدل يف حالة 

 املخاطرة

                                                           
  كلمة تتكون من أوائل كلمات معدل العائد على الودائع املركزية: املعام. 
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طبقا هلذا املقرتح يتم استخدام املعدل املتوقع ألرباح  ،للدكتور خالد مصطفى حممود إبراهيم: املقرتح اخلامس -و
بنوك )له يف اجلهاز املصريف ك الربحبنسبة متوسط الربح يف البنوك اإلسالمية إىل متوسط  البنوك اإلسالمية مرجحاً 
 :، ويالحظ على هذا املقرتح ما يلي(إسالمية وبنوك تقليدية

هذا املقرتح يف حتديد املعدل املتوقع على متوسط الربح يف البنوك التقليدية، وهذا املتوسط يتم يعتمد  -
 حتديده اعتماداً على سعر الفائدة الربوية احملرمة شرعاً؛

 يساوي هذا املقرتح بني مجيع أنواع املشروعات بغض النظر عن أمهيتها النسبية وجماالهتا االقتصادية؛ -
هلذا املقرتح يتم استخدام متوسط  طبقاً  للدكتور جهاد صبحي عبد العزيز حممد القطيط :املقرتح السادس -ي

معدل األرباح يف املشروعات االستثمارية سواء كانت هذه املشروعات صناعية أو جتارية أو زراعية أو خدمية 
 .وذلك يف ضوء حمددات ومقاصد وصيغ االستثمار يف الفكر االقتصادي اإلسالمي

 
 

 
تعترب هذه املعايري من أبسط وأقدم املعايري لتقييم املشروعات االستثمارية وأكثر استخدامًا غري أهنا ال تأخذ      

 :بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود وتشمل
 
 
 

 

 معيار فرتة االسرتداد : أوال

 تعريف فرتة االسرتداد -5

عدد السنوات الالزمة الستعادة أصل املبلغ املستثمر من صايف التدفق النقدي "تعرف فرتة االسرتداد بأهنا      
 1".االستثمارالسنوي، ويضاف التدفق النقدي لبعضه سنة بعد أخرى للتوصل إىل املبلغ الذي يقارن بأصل 

 

                                                           
 .292، العدد السادس، ص مجلة اقتصاديات شمال إفريقياحسني حممد مسحان، حنو استخدام مؤشرات مالية إسالمية يف تقييم املشروعات االقتصادية،   1

 املعايري غري القابلة للخصم: ثانياملطلب ال

 معيار فرتة االسرتداد؛: أوال

 .االستثمار معيار معدل العائد على: ثانيا
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التكلفة الرأمسالية )املدة الزمنية الالزمة السرتجاع قيمة االستثمار املبدئية "كما تعرف أيضا على أهنا      
مبعىن أهنا املدة الزمنية اليت يتساوى عندها كل من التدفق النقدي الداخل مع التدفق النقدي اخلارج ( للمشروع

 1".ملشروع استثماري معني
 اب فرتة االسرتدادطريقة حس -5
تقيس فرتة االسرتداد الفرتة اليت ميكن من خالهلا استعادة أو تغطية االستثمار املبدئي، إال أن حساب فرتة     

االسرتداد خيتلف إذا ما كانت التدفقات النقدية للمشروع االستثماري متساوية أو غري متساوية من سنة إىل 
 .أخرى
 :الطريقة األوىل -

وهي طريقة اجملموع الرتاكمي للتدفقات السنوية اجلارية الصافية، مبعىن أن صايف التدفق النقدي الداخل لكل      
 2.سنة جيمع حىت يغطي االستثمار املبدئي بالكامل

 
 : الطريقة الثانية -

 :ويتم حساب فرتة االسرتداد عندما يكون صايف التدفق النقدي للمشروع متساوياً يف كل سنة باملعادلة التالية     
 
 
 

 .متثل االستثمار املبدئي للمشروع: حيث التكاليف االستثمارية
 .االهتالك السنوي[+ الضرائب -(االهتالك السنوي -التدفقات النقدية]) =صايف التدفق النقدي السنوي  

أما يف احلالة اليت يكون فيها صايف التدفق النقدي للمشروع غري متساو ؛ فإن فرتة االسرتداد يتم حساهبا      
 :باملعادلة التالية

 
 
 

العمر االقتصادي / جمموع صايف التدفقات النقدية السنوية اجلارية= متوسط صايف التدفق النقدي السنوي
 للمشروع

                                                           
 .097، ص2101، 0، املعهد العاملي  للفكر اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، طنظرية الحسم الزمني في االقتصاد اإلسالميجمدي علي حممد غيث،   1
 .212، ص2112، الدار اجلامعية، القاهرة، دراسة جدوى المشروعات االستثماريةأمني السيد أمحد لطفي،   2

=فترة االسترداد  
التكاليف االستثمارية للمشروع

ي التدفق النقدي السنويصاف
 

=  فترة االسترداد
التكاليف االستثمارية للمشروع

متوسط صافي التدفق النقدي السنوي
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 ر فرتة االسرتداداختاذ القرار على أساس معيا -3
بعد أن يتم حتديد فرتة االسرتداد يتم املوافقة على املشروعات االستثمارية أو رفضها اعتماداً على طول الفرتة      

املطلوبة السرتداد االستثمار املبدئي، فهذا املعيار ينظر إىل الفرتة اليت سوف يستغرقها املشروع حىت يسدد من 
 2:وبذلك ميكن استخدام فرتة االسرتداد يف 1ه االستثمارية،موارده الذاتية كافة تكاليف

املفاضلة بني البدائل االستثمارية وترتيبها حسب أفضليتها، فعادة تعطى األفضلية للمشروع الذي يتميز  -
 بفرتة اسرتداد أقل؛

من فرتة  ، فإذا كانت فرتة االسرتداد أقصرمن خالل املقارنة بني فرتة االسرتداد للمشروع وفرتة القطع -
 . ، أما إذا كانت فرتة االسرتداد أطول من فرتة القطع فريفض املشروعالقطع يعترب املشروع مقبوالً 

 3:وميكن ملعيار فرتة االسرتداد أن يعطينا القرار السليم إذا توافر الشرطني التاليني    
 أن كل البدائل االستثمارية املطروحة هلا نفس الفرتة الزمنية؛ -
يع جممل الربح على السنوات متشابه إىل حد ما فال يعقل أن تتم املقارنة بني مشروعني أن يكون توز  -

أحدمها حيقق إيرادات كبرية يف بدء حياته وإيرادات أقل يف السنوات األخرية بينما يف املشروع الثاين 
 .العكس

 تقييم معيار فرتة االسرتداد -4
 :وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .019، مرجع سابق، ص، حنو دراسة جدوى إسالميةأشرف حممد دوابه  

 .279، ص2112، 0عمان، ط، دار الفكر، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتحممد عبد الفتاح الصرييف،   2
   األقصى لفرتة االسرتدادفرتة القطع هي الفرتة الزمنية اليت ميكن أن يقبل على أساسها املشروع إذا ما مت اسرتداد اإلنفاق الرأمسايل اخلاص به، أي أهنا احلد. 
 .272املرجع السابق، ص  3
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 مزايا وعيوب معيار فرتة االسرتداد: 3اجلدول رقم

 العيوب المزايا

يتميز معيار فرتة االسرتداد بالبساطة وسهولة احلساب، ويعترب  -
 ؛واستخداماً  بذلك أكثر الطرق شيوعاً 

مان للمشروعات اليت تتأثر أعماهلا من األ حيقق قدراً  -
 والفنية السريعة؛بالتقلبات االقتصادية والتكنولوجية 

 إن سرعة تغطية واسرتداد قيمة االستثمارات يعد مقياساً  -
الخنفاض املخاطر احمليطة باملشروع، ومن مث فإن طريقة فرتة 

عن مستوى املخاطرة اليت تواجه  االسرتداد تعطي مؤشراُ 
ن القاعدة يف هذا اجملال تشري إىل أنه كلما ع، حيث إاملشرو 

ستثماري للمشروع؛ ازدادت خماطر ازداد املدى الزمين اال
 االستثمار بصفة عامة؛

حيدد مستوى السيولة املتدفقة للمشروع يف كل سنة من  -
سنوات تشغيله قبل اسرتداد كامل قيمة االستثمار، ومن مث يعترب 

 .ملستوى السيولة يف املشروع جيداً  مؤشراً 

جتاهله للقيمة الزمنية للنقود، فهو يتعامل مع وحدة  -
د املتحققة يف السنة األوىل على أهنا مساوية لوحدة النق

 النقد املتحققة يف أي سنة من السنوات الالحقة؛
يتجاهل التدفقات النقدية اليت ميكن أن تتحقق بعد  -

فرتة االسرتداد، حيث أنه إذا كان املشروع حيقق صايف 
تدفق نقدي سنوي بعد السنوات األوىل ويتصاعد يف 

فإن االعتماد على  ؛عمر املشروع السنوات األخرية من
فرتة االسرتداد يؤدي إىل االختيار اخلاط  نتيجة 
الستبعاد املشروعات االستثمارية اليت ال حتقق االسرتداد 

 .املبكر لألموال املستثمرة

اجلامعية، ، الدار دراسات الجدوى االقتصادية إلتخاذ القرارات االستثمارية، راجع عبد املطلب عبد احلميد،  :المصدر
 .212، 219:، ص ص2112اإلسكندرية، 

     
إال أنه يعترب معيارًا ميكن االسرتشاد به مع عدد من املعايري األخرى اخلاصة بتقومي املشروعات، ويعترب هذا      

املعيار مقبواًل من وجهة النظر اإلسالمية وال بأس من استخدامه بشرط إعادة النظر يف مكونات التدفق النقدي 
 1.يث ال يشمل على أية مدفوعات أو مقبوضات ال جتيزها الشريعة اإلسالميةحب

 معيار معدل العائد على االستثمار: ثانيا

 تعريف معدل العائد على االستثمار -5

( متوسط الربح السنوي الصايف)عبارة عن النسبة بني متوسط العائد السنوي الصايف "يعرف هذا املعدل بأنه      
  2".إىل التكاليف االستثمارية

 

                                                           
 .291حسني حممد مسحان، مرجع سابق، ص  1
 .012حممد دياب، مرجع سابق، ص  2
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النسبة املئوية ملتوسط صايف الربح احملاسيب السنوي بعد خصم االستهالك والضرائب " كما يعرف أيضا بأنه      
 1"ر الالزم لالقرتاحإىل متوسط قيمة االستثما

فهذا املعيار ال يقوم على أساس التدفق النقدي، بل يقوم على أساس االستحقاق وخاصة فيما يتعلق بتحديد     
 .األرباح املتوقعة من اإلنفاق االستثماري املقرتح

 طريقة حساب معدل العائد على االستثمار -5
 2:يف البداية مبا يليمن أجل حساب معدل العائد على االستثمار نقوم      
 اليت ينتظر أن حيققها املشروع؛( العائد السنوي الصايف)حتديد متوسط األرباح السنوية الصافية  -
حتديد االستثمار املبدئي يف املشروع، وهنا ميكن التمييز بني حالتني، يف احلالة األوىل نعتمد على  -

يف احلالة الثانية نستعمل متوسط التكاليف  ، أما(التكاليف االستثمارية للمشروع)االستثمار املبدئي 
 االستثمارية؛

 :، ويتم ذلك عرب إحدى الطريقتني التاليتني(معدل العائد احملاسيب)حساب معدل العائد على االستثمار  -
 يتم حساب هذا املعدل وفق الصيغة التالية: الطريقة األوىل: 
 

 
                     

 .عمر املشروع/جمموع العائد الصايف= متوسط العائد السنوي الصايف       
 يتم حساب معدل العائد على االستثمار وفق الصيغة التالية: لطريقة الثانيةا: 

 
 
 

  2/االستثمار املبدئي= متوسط التكاليف االستثمارية: حيث    
 اختاذ القرار على أساس معدل العائد على االستثمار -3

 :للحكم على جدوى ورحبية أي مشروع استثماري طبقاً هلذا املعيار يكون على النحو التايل     

                                                           
 .22ص ، مرجع سابق،مسري حممد عبد العزيز  1
 .012، 019: حممد دياب، مرجع سابق، ص ص  2

=  معدل العائد على االستثمار
متوسط العائد السنوي الصافي

التكاليف االستثمارية
×500 

= معدل العائد على االستثمار
العائد السنوي الصافي متوسط

متوسط التكاليف االستثمارية
×111 



 دراسة اجلدوى والقرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: ............................................الفصل الثاني

 
116 

كان القرار خاصًا ببديل واحد؛ يتم املقارنة بني معدل العائد ومعدل تكلفة رأس املال أو تكلفة إذا   -
الفرصة البديلة، فإذا كان معدل العائد أكرب يعترب املشروع مقبواًل اقتصادياً، أما إذا كان أقل يعترب مرفوضاً 

 اقتصادياً؛
 .املشروع ذا عائد أعلى إذا كان القرار خاصاً باملفاضلة بني عدة بدائل، يُفضل -

 تقييم معيار معدل العائد على االستثمار -4

 :وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل     
 معدل العائد على االستثمارمزايا وعيوب معيار : 4اجلدول رقم

 العيوب المزايا

 يتميز هذا املعيار بسهولة احلساب والفهم؛  -
املتوقعة من االستثمار وهو ما يأخذ يف اعتباره عامل الرحبية  -

 أمهله معيار فرتة االسرتداد؛
يفيد هذا املعيار يف تقييم أداء املشروع االستثماري من  -

خالل العائد السنوي على الوحدة من رأس املال املستثمر فيما 
يطلق عليه إنتاجية رأس املال مقارنة بتكلفة الوحدة من رأس 

ى توفري مصادر التمويل؛ املال املستثمر وقدرة املشروع عل
حيث يعترب املعدل املرتفع من العائد السنوي دليال على القدرة 

 .االيرادية للمشروع اليت تبىن عليها قرارات التمويل عادة

من أهم عيوبه أنه يهمل القيمة الزمنية للنقود وبالتايل ال يأخذ  -
 التغري يف األسعار بعني االعتبار؛

الربح وليس مفهوم صايف التدفقات يعتمد على مفهوم صايف  -
عند تقييم  النقدية، حيث أن إدارة املشروع هتتم أساساً 

املشروعات االستثمارية بالتدفقات النقدية وليس الربح، ولذا 
 :األفضل أن يستخدم متوسط التدفق النقدي يف املعادلة لتصبح

 
املدة الزمنية للمشروعات يف املفاضلة بني املشروعات  يتجاهل -

البديلة حيث إن بعض املشروعات قصرية األجل قد تعطي معدل 
عائد متساوي مع مشروعات طويلة األجل غري أن املشروعات 

 ملدة أطول؛ داخلياً  طويلة األجل أفضل ألهنا تعطي تياراً 
النقدية، إن هذا املعدل يتجاهل توقيت مكونات التدفقات  -

ألن املشروع حيقق أغلب دخله يف اجلزء األول من حياته لذا  نظراً 
 .فإن االعتماد على هذا املعدل يكون مضلال

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دراسات الجدوى االقتصادية إلتخاذ القرارات االستثماريةعبد املطلب عبد احلميد، : المصدر
 .291، 219:، ص ص2112
وبذلك ميكن القول أن هذا املعيار يتميز بالبساطة وسهولة احلساب إال أنه ينطوي على العديد من العيوب،      

 .ورغم ذلك فال ينبغي إمهال هذا املعيار واستخدامه كأداة تقييم مكملة وليست وحيدة
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تقوم هذه املعايري على أساس أن قيمة وحدة النقد اليت يتم احلصول عليها يف السنة القادمة أقل من قيمة      
وحدة النقد يف السنة احلالية، ومن أجل ذلك جيب خصم التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة مبعدل خصم جيعلها  

ضلة بني املشروعات، ويكون هذا األخري مقبواًل من كأهنا تتحقق يف الوقت الذي تتم فيه عملية التقييم واملفا
 .وجهة نظر الشريعة اإلسالمية

 
 

 

   (NPV)معيار صايف القيمة احلالية : أوال

    صايف القيمة احلالية معيار تعريف -5

أي معاجلة التأثري الزمين على االستثمارات، وإدخال البعد الزمين بقياس الفرق بني  يعاجل هذا املعيار مسألة اخلصم
 1.القيمة احلالية للتدفق النقدي الداخل على مدى العمر االقتصادي للمشروع والتدفق النقدي اخلارج

وفقا لتوقيت حدوثها،  الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة"ويعرف هذا املعيار على أنه 
  2".وعلى أساس معدل للخصم يتمثل يف معدل العائد املطلوب على االستثمار

                                                           
 .012جمدي علي حممد غيث، مرجع سابق، ص   1
 ميكن التمييز بني نوعني من هذا التدفق مها: التدفق النقدي اخلارج: 
 :التدفق النقدي االستثماري وهو تدفق نقدي خارج وهناك ثالث فئات من هذا التدفق ميكن توضحهم كما يلي: األول النوع -

 هي االستثمار املبدئي، أو بتعبري آخر نفقات التأسيس واإلنشاء، وهو اإلنفاق االستثماري الالزم إلقامة وبناء املشروع حىت يصبح جاهزا: األوىل الفئة 
 للتشغيل واإلنتاج؛

 هي رأس املال العامل الالزم ألول دورة تشغيلية: الفئة الثانية 
 ن تدفق استثماري بعد بدئه اإلنتاج، أي النفقات االستثمارية اليت تأيت يف سنوات الحقةوتشمل ما قد يتطلبه املشروع م: الفئة الثالثة 

فقات النقدية هو اإلنفاق التشغيلي السنوي وميثل هذا اإلنفاق تكاليف التشغيل باستثناء الفوائد وأعباء االهتالك، ويسمى هذا النوع من التدفق بالتد: النوع الثاين  -
 .ارجةالسنوية اجلارية اخل

ري، أو املوارد النقدية اليت حيققها املشروع، فتشمل مجيع املوارد السنوية اليت تأيت من بيع منتجات املشروع، أو مقابل خدمات يقدمها للغ: التدفق النقدي الداخل
 .ويسمى هذا النوع من التدفق بالتدفقات النقدية السنوية اجلارية كما تشمل القيمة التصفوية للمشروع

 .001رف حممد دوابه، حنو دراسة جدوى إسالمية، مرجع سابق، ص أش  2

 املعايري القابلة للخصم: ثالثاملطلب ال

 معيار صايف القيمة احلالية؛: أوال

 .معيار معدل العائد الداخلي: ثانيا
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صايف التدفقات النقدية اليت حيققها املشروع االستثماري بعد "كما يعرف معيار صايف القيمة احلالية على أنه       
إىل القيمة احلالية ( طبقا للعمر املقرتح)لسلسلة زمنية معينة ( لكل من التكاليف وصايف عوائد املشروع)خصمها 

  1".عند معدل خصم مناسب
 ة احلاليةطريقة حساب صايف القيم -5
 2:ميكن احتساب القيمة احلالية الصافية على النحو التايل    
حلساب القيمة احلالية الصافية، جيري خصم التدفقات النقدية مبعدل اخلصم و تطرح منه التدفقات النقدية     

 :االستثمارية إذا كان اإلنفاق االستثماري يتم بأكمله يف السنة الصفر، فيمكن التعبري عن ذلك باملعادلة التالية
 

 
 

 .هي التدفقات النقدية السنوية اجلارية الداخلة:   حيث 
 .هي التدفقات النقدية السنوية اجلارية اخلارجة:   
 .هي االستثمار املبدئي:    
إذا كانت تكاليف االستثمار يف املشروع موزعة على عدة سنوات فيجب خصم تكاليف االستثمار هلذه  أما

 :السنوات وإضافتها إىل االستثمار املبدئي، ومنه ميكن إعادة كتابة املعادلة كما يلي
 

 
 االستثمار املبدئي اإلنفاق االستثماري هي التدفقات النقدية االستثمارية، وهي تشمل باإلضافة إىل:   حيث 

 .الذي يتحقق بعد بدء تشغيل املشروع ورأس املال العامل
إذا كانت الستثمارات املشروع على اختالف أنواعها قيمة ما عند انتهاء العمر االقتصادي  جتدر اإلشارة إىل أنه      

إضافة قيمتها احلالية إىل القيمة احلالية للتدفقات للمشروع، وهو ما نسميه القيمة التصفوية للمشروع، فيجب 
 .اجلارية الصافية يف السنة األخرية من عمر املشروع

                                                           
 .222أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سابق، ص   1
  .021، 022: ص ص ،مرجع سابقحممد دياب،  -: راجع  2

  .229، 221 :، ص ص0999، 2، مكتبة العبيكان، الرياض، طاإلدارة التمويلية في الشركاتحممد أمين عزت امليداين،  -          
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 اختاذ القرار على أساس صايف القيمة احلالية -3
 1:احتماالت يف حالة استخدام معيار صايف القيمة احلالية لتقييم املشروعات االستثمارية كما يلي ةهناك ثالث

، األمر الذي يعين أن القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة أكرب القيمة احلالية موجباً  أن يكون صايف -
القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة؛ وبالتايل فإن املشروع يف هذه احلالة يكون له رحبية اقتصادية  من

 ومن مث له جدوى ويكون مقبواًل؛
مبا يعين أن القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة أقل من القيمة أن يكون صايف القيمة احلالية سالباً،  -

احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة، وبالتايل فإن املشروع يف هذه احلالة ال يكون له رحبية اقتصادية ومن مث 
 ليس له جدوى ويكون مرفوضاً؛

لية اخلارجة، وبالتايل فإن املشروع أن يكون صايف القيمة احلالية الداخلة مساويًا لصايف القيمة احلا -
االستثماري يف هذه احلالة حيقق تعادل وال يرتتب عليه أي عائد إضايف، وبذلك يتوقف قبول أو رفض 

 .املشروع على عدة اعتبارات أخرى، غري أن الرأي الغالب هو رفض املشروع
حيقق أكرب قيمة موجبة مقارنة بالبدائل ويف حالة املفاضلة بني أكثر من مشروع فإنه يتم اختيار املشروع الذي 

   .االستثمارية األخرى
 تقييم معيار صايف القيمة احلالية -4

 :ميكن توضيح مزايا وعيوب هذا املعيار من خالل اجلدول اآليت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .202حممد عبد الفتاح الصرييف، مرجع سابق، ص -: راجع  1

 .292، 292: عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص ص -           
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 مزايا وعيوب معيار صايف القيمة احلالية: 2اجلدول رقم

 العيوب المزايا

يف القيمة الزمنية للنقود ويأخذ يف يراعي هذا املعيار التغري  -
احلسبان التغريات يف األسعار وبالتايل يوضح مدى قدرة 
 املشروع االستثماري على تغطية التكاليف وحتقيق عائد إضايف؛

يأخذ يف االعتبار املكاسب النقدية للمشروع طوال عمر  -
 املشروع؛

 تكون التدفقات النقدية الداخلة يفضل استخدامه عندما -
 ابني تدفقات نقدية موجبة وأخرى سالبة؛م
لقياس رحبية  يلخص البيانات الرئيسية اليت تعترب مؤشراً  -

 .املشروع االستثماري
  

بدرجة كبرية يف حالة املشروعات  ال يكون مالئماً  -
االستثمارية اليت ختتلف من حيث قيمة االستثمار املبدئي أو 

حالة اختالف  األصلي الالزم لتنفيذ املشروع، وأيضا يف
إضافة إىل أنه يف حالة املشروعات  ؛أعمارها االقتصادية

املتنافسة عندما تتساوى القيم املوجبة، فإنه يصعب تفضيل 
مشروع على آخر مما يرتتب عليه االستعانة مبعايري أخرى 

 لرتتيب املشروعات؛
إن تطبيق هذا املعيار يثري مشكلة حتديد املعدل املناسب  -

 ت النقدية؛خلصم التدفقا
التأكد وأثرها على قيمة عدم إن هذا املعيار ال يعاجل مشكلة  -

 املشروع االستثماري 

 : إعداد الطالبة باإلعتماد على: لمصدرا
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دراسات الجدوى االقتصادية إلتخاذ القرارات االستثمارية، عبد املطلب عبد احلميد - 

2112 ،291 ،299. 
 .000، ص2111، 0دار السالم، القاهرة، ط أشرف حممد دوابه، حنو دراسة جدوى إسالمية للمشروع،  -

ولكن تلك العيوب ال تنقص من أمهية هذا املعيار، ودوره يف تقييم املشروعات االستثمارية ولكنها تشري إىل      
 .ىأن االعتماد عليه وحده ليس كافياً، بل جيب االستعانة باملعايري األخر 

 معيار معدل العائد الداخلي : ثانيا

يعترب معيار معدل العائد الداخلي من أهم املعايري املستخدمة يف املفاضلة بني املشروعات االستثمارية      
املختلفة، ويستخدمه البنك الدويل حاليًا يف كل أنواع التحليل املايل واالقتصادي للمشروعات، وكذلك تستخدمه 

 1.ويل الدولية عند قبوهلا أو رفضها للمشروعات املقدمة إليها بغرض التمويلمعظم مؤسسات التم
 تعريف معدل العائد الداخلي -0

معدل اخلصم الذي تتساوى عنده القيمة احلالية للتدفقات النقدية " يعرف معدل العائد الداخلي بأنه      
الداخلة مع القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة للمشروع االستثماري، مبعىن آخر هو معدل اخلصم الذي 

 2".جيعل صايف القيمة احلالية للمشروع مساو للصفر

                                                           
 .92، صمرجع سابقعبد الكرمي يعقوب،   1

2
 Jacky Koehl, Les choix d’investissement, Dunod, Paris, 2003, p :43. 
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سعر اخلصم الذي جيعل القيمة احلالية لتيار املنافع يساوي القيمة احلالية لتيار " ف أيضا على أنه كما يعر       
 1.التكاليف، وهو ميثل أقصى فائدة ميكن أن يدفعها املشروع وحيقق التعادل بني اإليرادات والتكاليف للمشروع

نقدية السنوية الصافية تتحقق املساواة بني وهذا يعين أننا نبحث عن السعر الذي إذا خصمت به التدفقات ال     
جمموع القيم احلالية للتدفقات النقدية السنوية الصافية والقيم احلالية للتدفقات النقدية االستثمارية، وبالتايل تصبح 

 :املعادلة على النحو التايل

 
 طريقة حساب معدل العائد الداخلي -5

التجربة للوصول إىل معدل العائد الداخلي فإنه يتطلب إجراء سلسلة من احملاوالت اعتمادًا على طريقة      
حيث يصعب التوقع بسعر اخلصم مباشرة، وهنا تؤدي اخلربة يف تقييم  Trial and Method والخطأ

احلالية للمشروع موجبا، فإنه املشروعات دورًا مهمًا يف اختيار سعر اخلصم الذي نبدأ به، فإذا كان صايف القيمة 
جيب علينا أن نستخدم سعر خصم أكرب من سعر اخلصم الذي استخدمناه حىت ينخفض صايف القيمة احلالية 

 2.ليقرتب من الصفر
 :ويتم حساب معدل العائد الداخلي وفق عدة خطوات ميكن توضيحها مبا يلي     
 حتديد صايف التدفقات النقدية السنوية للمشروع؛ -
 يد صايف القيمة احلالية للمشروع باستخدام سعر اخلصم املنخفض ليكون صايف القيمة احلالية موجباً؛حتد -
 حتديد صايف القيمة احلالية للمشروع باستخدام سعر اخلصم املرتفع ليكون صايف القيمة احلالية سالباً؛ -
دوماً، وميكن حسابه من حتديد معدل العائد الداخلي وهو املعدل الذي يكون صايف القيمة احلالية مع -

 :خالل املعادلة التالية
 

 
 :حيث
R1 :سعر اخلصم األدىن الذي يكون عنده صايف القيمة احلالية موجباً لكنه قريب من الصفر. 
R2 :سعر اخلصم األعلى الذي يكون عنده صايف القيمة احلالية سالباً لكنه قريب من الصفر. 

NPV1 :القيمة املوجبة لصايف القيمة احلالية. 
NPV2 :القيمة السالبة لصايف القيمة احلالية. 

                                                           
 .29مرجع سابق، ص عبد الكرمي يعقوب،   1
 .209، ص2101، 0، دار دجلة، عمان، ط"تحليل معايير ومؤشرات دراسة الجدوى وتقييم كفاءة األداء"تقييم المشروعات ، حيي غين النجار،   2

IRR=    
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 اختاذ القرار على أساس معدل العائد الداخلي -3
ميثل معدل العائد الداخلي القدرة الكسبية للمشروعات، حيث يؤكد على قدرة املشروعات السرتداد مجيع     

التكاليف االستثمارية ومبعدل ربح يعادل املعدل العائد الداخلي مقابل استخدام املشروعات ملا انفق عليها من 
 1.مبالغ
ائد الذي حيققه املشروع مع اسرتداد قيمة االستثمارات ومن خالل هذا املعدل ميكن الوقوف على معدل الع     

املبدئية يف هناية العمر االفرتاضي للمشروع، مث مقارنة هذا املعدل مبتوسط النسبة املئوية لألرباح املتوقعة إىل رأس 
ل استثمار املال املستثمر يف املشروعات املماثلة وذات درجة املخاطرة وصيغ االستثمار، أو معدل العائد على أفض

بديل يتصف بذات مواصفات املشروع حتت الدراسة، أو متوسط معدل األرباح يف املشروعات االستثمارية سواء  
وبالتايل تكون قاعدة القرار االستثماري من  2كانت هذه املشروعات صناعية أو جتارية أو زراعية أو خدمية،

 3:خالل هذا املعيار كالتايل
لي أكرب من أحد تلك املعدالت، فإن املشروع يعترب مقبواًل، وكلما ارتفع إذا كان معدل العائد الداخ -

 معدل العائد الداخلي دَّل ذلك على كفاءة و جدوى املشروع؛
 إذا كان معدل العائد الداخلي أقل؛ فإن املشروع يعترب مرفوضاً اقتصادياً؛ -
 .املفاضلة بني البدائل االستثمارية، فإنه يتم اختيار املشروع الذي حيقق أعلى معدل عائد داخلي عند -

 تقييم معدل العائد الداخلي -4
 :ذا املعيار من خالل اجلدول اآليتميكن توضيح مزايا وعيوب ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .202املرجع السابق، ص   1
 .009، 002: ، مرجع سابق، ص ص، حنو دراسة جدوى إسالمية للمشروعأشرف حممد دوابه  2
 .209حممود حسني الوادي وآخرون، مرجع سابق، ص  3
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 العائد الداخليمزايا وعيوب معيار : 2اجلدول رقم

 العيوب المزايا

 دقيقاً  باملوضوعية إىل أبعد احلدود وبالتايل يعترب مقياساً يتميز  -
 للرحبية ويعرب بوضوح عن القوة االيرادية للمشروع االستثماري؛

ميكن استخدامه بدرجة عالية من االطمئنان يف ترتيب  -
 املشروعات من حيث درجة رحبيتها وجدواها االقتصادية؛

ومن مث يساعد على يأخذ القيمة الزمنية للنقود باحلسبان،  -
 حتديد فاعلية املشروع االستثماري وقيمته االقتصادية؛

يعكس مدى املخاطرة اليت يتعرض هلا املشروع من خالل  -
 .ي وتكلفة رأس املاللحساب مدى الفرق بني العائد الداخ

يتميز بصعوبة احلساب حيث يتطلب بذل جمهود كبري يف  -
شروع كونه يعتمد على حالة عدم تساوي التدفقات النقدية للم

 التجربة واخلطأ  لتحديد معدل العائد الداخلي؛
إغفاله فرص االستثمار املتاحة للمشروع بعد انتهاء عمره  -

 .االقتصادي

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دراسات الجدوى االقتصادية إلتخاذ القرارات االستثماريةعبد املطلب عبد احلميد،  :المصدر 
 .202، 209:ص، ص 2112

 
ميكن القول أن املعايري السابقة لتقييم املشروعات االستثمارية تعترب مكملة لبعضها ، حيث أن كال ويف األخري     

منها له داللة وخيدم هدفًا معيناً، لذلك فمن الضروري أن يتم استخدام أكثر من معيار من أجل اختاذ القرار 
 .الستثمارياالستثماري الرشيد حول جدوى املشروع ا
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 خالصة الفصل الثاني
من خالل هذا الفصل الذي تناول دراسة اجلدوى والقرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية توصلنا إىل 

 :النتائج التالية
دراسة اجلدوى االقتصادية هي جمموعة من الدراسات اليت حتدد مدى صالحية مشروع استثماري من بني  -

بيئية، قانونية، تسويقية، فنية، متويلية تضمن اختيار البديل االستثماري الذي : األخرى من عدة جوانبالبدائل 
 .حيقق أعلى منفعة

إن اهلدف النهائي من دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية يتمثل يف الوصول إىل قرار استثماري  -
ها املستثمر، فالقرار االستثماري يقوم على دراسة علمية تأخذ رشيد، يساعد يف حتقيق األهداف اليت يرمي إلي

 . بعني االعتبار كل املتغريات املؤثرة عليه
حبكم الطبيعة االستثمارية للبنوك اإلسالمية اليت تقوم على مبدأ املشاركة يف حتقيق األرباح وحتمل املخاطر   -

إلسالمية تضمن رحبية وجناح املشروع، وسالمته تعتمد هذه األخرية على أسس ومبادئ مستمدة من الشريعة ا
الشرعية واالقتصادية واالجتماعية؛ مما يؤدي إىل حتقيق الرحبية اخلاصة للبنك واملشروع واملصلحة العامة للمجتمع 

 .بصورة توازنية ال حيقق فيها طرف مصلحته على حساب الطرف اآلخر
ناحية الشرعية إذ مت استبعاد الفائدة الربوية من عملية التقييم تعترب عملية خصم التدفقات النقدية مقبولة من ال -

ألهنا ال تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، وقد ُوضعت مقرتحات ملعدل اخلصم تعتمد على معدل 
دة الربح االحتمايل يف عملية خصم التدفقات النقدية من أجل تقييم املشروعات االستثمارية بداًل من سعر الفائ

 . الربوية
تعتمد البنوك اإلسالمية على نفس معايري التقييم للمشروعات االستثمارية اليت تطبقها البنوك التقليدية، أي أن  -

البنوك اإلسالمية ال متلك منهج خاص هبا يف تقييم هذه املشروعات ولديها تبعية واضحة للعمل املصريف التقليدي 
 .ايري خاصة بالعمل املصريف اإلسالمي مستمدة من النظام املايل اإلسالميرغم اجملهودات املبذولة يف إجياد مع



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث

 دراسة اجلدوى االقتصادية يف بنك 

 الربكة اجلزائري
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 متهيد

بناءا على ما مت تناوله خالل الفصلني السابقني، توصلنا أن دراسة اجلدوى االقتصادية يف البنوك 
ويرجع هذا إىل إن العمل املصريف اإلسالمي يتميز  عنه يف البنوك التقليدية،اإلسالمية تأخذ بعدًا خاصًا ومتميزًا 

 . مبجموعة من املبادئ واخلصائص اليت متيزه عن العمل املصريف التقليدي
ويف هذا الفصل سنحاول تطبيق دراسة اجلدوى االقتصادية الختاذ القرار االستثماري الرشيد يف أحد 

كة اجلزائري، باعتبار إن كل األعمال املصرفية اليت يقدمها تتم يف إطار تشاركي البنوك اإلسالمية وهو بنك الرب 
 .بادئ األساسية لالقتصاد اإلسالمياملوتقوم على 

وسيتم التطرق لدراسة تطبيقية فعلية ملشروع استثماري مقرتح متويله من ق بل بنك الربكة اجلزائري، وذلك 
من ق بله يف تقييم واختيار املشروعات االستثمارية و مدى اختالفها كمحاولة إلبراز أهم التقنيات املعتمدة 

وتطابقها مع معايري التقييم التقليدية خاصة يف ما يتعلق باملعايري اليت تعتمد على معدل اخلصم خلصم التدفقات 
 .النقدية للمفاضلة بني البدائل االستثمارية

 :اليةسنتناول هذا الفصل من الدراسة من خالل النقاط الت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إجراءات دراسة ملف التمويل يف بنك الربكة اجلزائري صيغ االستثمار و: املبحث األول

 دراسة تطبيقية لتمويل مشروع بواسطة بنك الربكة اجلزائري: املبحث الثاني
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 :وسيتم تناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية    
 تقديم بنك الربكة اجلزائري؛ -

 صيغ االستثمار املطبقة يف بنك الربكة اجلزائري؛ -

 .دراسة طلب التمويل يف بنك الربكة اجلزائري -
 
 
 

إحدى الوحدات التابعة جملموعة الربكة املصرفية واليت تعد شركة مسامهة حبرينية،  يعد بنك الربكة اجلزائري     
مدرجة يف بورصيت البحرين وناسداك بديب، وتُعترب جمموعة الربكة رائدة يف العمل املصريف اإلسالمي على مستوى 

 .العامل
لاللتزامات  A-3رجة وتصنيف ائتماين بد BBBوقد حصلت اجملموعة على تصنيف استثماري بدرجة      

قصرية األجل من قبل مؤسسة ستاندرآندبورز العاملية، وتقوم بنوك الربكة بتقدمي منتجاهتا وخدماهتا املصرفية واملالية 
مليار دوالر أمريكي، يف حني  0,2وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ويبلغ رأس املال املصرح به للمجموعة 

 .مليار دوالر أمريكي 0,1حنو  يبلغ جمموع حقوق املسامهني
 911وللمجموعة انتشار جغرايف واسع ممثال يف وحدات مصرفية تتمثل يف مخسة عشر دولة تدير أكثر من     

 :فرع ومن بينها بنك الربكة اجلزائري، والذي سيتم التطرق إليه من خالل النقاط التالية
 
 
 
 
 
 
 

 

 إجراءات دراسة ملف التمويل يف بنك الربكة اجلزائري و صيغ االستثمار:املبحث األول

 تقديم بنك الربكة اجلزائري: املطلب األول

 تعريف بنك الربكة اجلزائري وتطور رأمساله؛: أوال

 أهداف بنك الربكة اجلزائري وخصائصه؛: ثانيا

 اخلدمات اليت يقدمها بنك الربكة اجلزائري؛: ثالثا
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 تعريف بنك الربكة اجلزائري وتطور رأمساله:أوال

 تعريف بنك الربكة اجلزائري -5
أو  بالفائدة أخذاً بنك إسالمي ال يتعامل "بنك الربكة اجلزائري على أنه عرف الشيخ صاحل عبد اهلل كامل    
، ويهدف إىل تنمية اجملتمع اجلزائري املسلم، وإىل خلق توليفة عملية مناسبة بني متطلبات العمل املصريف عطاءً 

 1".احلديث وضوابط الشريعة اإلسالمية
تأسس  (بني القطاع العام واخلاص)ويُعترب بنك الربكة اجلزائري هو أول بنك إسالمي يف اجلزائر برأمسال مشرتك     
، (0991أفريل  09بتاريخ  91/ 01القانون رقم )م يف إطار قانون النقد والقرض 0990ماي من عام  21يف 

الذي صدر مع دخول يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، وحيق له القيام باألعمال املصرفية، التمويل 
 2.واالستثمار وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية

 :البنك بني صفتنيحيث جيمع هذا 
حيث يُعترب بنكًا جتاريًا وفقًا للقانون اجلزائري من خالل قيامه مبمارسة الوظائف : الصفة التجارية -

 التقليدية للبنوك التجارية من قبول الودائع وتوفري التمويل؛
قيامه باألنشطة  يُعترب بنكاً استثمارياً وفق املادة الثالثة من قانونه األساسي من خالل: الصفة االستثمارية -

 .االستثمارية حسب مفهوم بنك األعمال واالستثمار
فرعاً، ويف إطار خطته  22فرعًا إىل  20من  2100وقد مت توسيع شبكة فروع بنك الربكة اجلزائري يف عام      

 2102.3فرعاً حبلول عام  21االسرتاتيجية اخلمسية يعتزم البنك توسعة شبكة فروعه ليبلغ عددها 
 رأمسال بنك الربكة اجلزائري -5
ألف سهم قيمة كل سهم  211مليون دينار جزائري مقسمة إىل  211يبلغ رأس املال االجتماعي للبنك     

 :دينار جزائري، ويشرتك فيها كل من 0111
 ؛ %21كبنك حكومي جزائري بنسبة   BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  -
 .%21بنسبة ( السعودية–جدة )شركة دلة الربكة القابضة الدولية  -

                                                           
  ميثل صاحل عبد اهلل كامل املساهم الرئيسي يف جمموعة دلة الربكة املصرفية ورئيس جملس إدارهتا. 
التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الندوة ، "تقييم جتربة بنك الربكة يف إطار إصالح املنظومة املصرفية اجلزائرية"عبد اهلل بن منصور، سليمان مرابط،   1

 .2، ص2112ماي  21 -22، جامعة فرحات عباس، الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات المغاربية
2
 Hideur Nasser, Gestion des risques spécifiques en finance Islamique" Expérience de la banque Al Baraka 

d’Algérie", Séminaire International sur : les services financiers et la gestion des risques dans les banques 

Islamiques, 18-20 avril 2010, Université Ferhat Abbas, Sétif, Algérie, p : 4-5.    
 . 91، ص 2100التقرير السنوي جملموعة الربكة املصرفية   3
   بنك الفالحة والتنمية الريفيةBADR  ومن مهامه األساسية متويل  0912 -12 -02املؤرخ يف  0912 -12- 12بنك عمومي تأسس مبوجب املرسوم رقم

 .القطاع الفالحي واملهن احلرة املوجودة يف الريف
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املتعلق باحلد األدىن لرأمسال البنوك  19/12/2119املؤرخ يف  10 -19وبعد صدور تنظيم بنك اجلزائر رقم 
يف مليار دينار جزائري، والذي نتج عنه تغيري  2,2واملؤسسات املالية، مت رفع رأمسال بنك الربكة اجلزائري إىل 

 1:توزيع حصص رأس املال على املسامهني فأصبحت
 .%99نسبة مشاركة بنك الفالحة والتنمية الريفية  -
 .%22نسبة مشاركة دلة الربكة القابضة  -

 جزائري ألف دينار : الوحدة                                                                تطور رأمسال بنك الربكة اجلزائري : 7اجلدول رقم 

 السنة/البيان
1990 2004 2008 

 النسبة الحصة النسبة الحصة النسبة الحصة

 %99 9.911.111 %99 0.011.111 %21 221.111 بنك الفالحة والتنمية الريفية

 %22 2.211.111 %22 0.911.111 %21 221.111 مجموعة البركة المصرفية

 %011 01.111.111 %011 2.211.111 %011 211.111 المجموع

 .إعداد الطالبة باإلعتماد على الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر
مليار دينار جزائري  01مليار دينار جزائري إىل  2,2مت زيادة رأمسال البنك من  19/02/2119وبتاريخ     

الصادر عن بنك اجلزائر مع اإلبقاء على  22/02/2111املؤرخ يف  19/2111طبقا ملقتضيات األمر رقم 
 . تركيبة املسامهني نفسها

 أهداف بنك الربكة اجلزائري وخصائصه: ثانيا
 أهداف بنك الربكة اجلزائري -5

يهدف البنك إىل تغطية االحتياجات االقتصادية يف ميدان اخلدمات املصرفية وأعمال التمويل واالستثمار املنظمة 
 2:على غري أساس الربا، وتشمل تلك الغايات على وجه اخلصوص ما يلي

الصحيحة وبأفضل العوائد مبا حتقيق ربح حالل من خالل استقطاب املوارد وتشغيلها بالطرق اإلسالمية  -
 يتفق مع ظروف العصر ويراعي القواعد االستثمارية السليمة؛

تطوير وسائل اجتذاب األموال واملدخرات وتوجيهها حنو املشاركة يف االستثمار باألسلوب املصريف غري  -
 الربوي؛

                                                           
 .الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري  1
 .2اجلزائري، املادة القانون األساسي لبنك الربكة  2
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البعيدة عن أماكن  توفري التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات املختلفة وال سيما تلك القطاعات -
 .اإلفادة من التسهيالت املصرفية التقليدية

 خصائص بنك الربكة اجلزائري -5

 1:يتميز بنك الربكة اجلزائري بعدة خصائص متيزه عن باقي البنوك التقليدية، واليت تتمثل يف
باب أحكام يعتمد بنك الربكة على املبادئ اليت نصت عليها الشريعة اإلسالمية يف : بنك مشاركة -أ

املعامالت املالية، واليت أطَّرها الفقهاء املسلمون ضمن إطار أمسوه بنظام املشاركة، وهو بذلك يعتمد يف عملياته 
اليت يقوم هبا على احرتام الشريعة اإلسالمية سواء ما تعلق منها بعالقته مع املودعني واملتموِّلني أو ما تعلق منها 

 .والتمويلية بأنشطته املصرفية واالستثمارية
مبا أن بنك الربكة اجلزائري قد أسس برأمسال خمتلط بني شركة خاصة عربية وبنك عمومي : بنك خمتلط -ب

جزائري، فهو يعترب حالة استثنائية مقارنة بباقي البنوك اإلسالمية اليت تعترب رأمساهلا خاص، باستثناء بنك التنمية 
 .اإلسالمي الذي يعترب مؤسسة مالية دولية

يعمل بنك الربكة اجلزائري ضمن بيئية مصرفية تقليدية مبنية على أسس : بنك يعمل يف ظل بيئة مصرفية تقليدية -ج
يشكل استثناء يف  يملبادئ البنك والقيم اليت أنش  يف وإطارها، هذا ما جيعل بنك الربكة اجلزائر  ربوية خمالفة متاماً 

 .الربوية النظام املصريف اجلزائري الذي يقوم على الفائدة

  اخلدمات اليت يقدمها بنك الربكة اجلزائري :ثالثا

 2:يقوم البنك بأعمال حتقق غاياته، وذلك عن طريق العمل يف اجملاالت التالية     
 اخلدمات املصرفية -5

ميارس البنك سواء حلسابه أو حلساب غريه يف داخل اجلزائر وخارجه مجيع أوجه النشاط املصريف  املعروفة أو       
 :مما ميكن للبنك أن يقوم به يف نطاق التزامه املقرر ويدخل يف نطاق النشاط ما يلي ؛املستحدثة
، وتأدية قيم الشيكات املسحوبة لفةقبول الودائع النقدية وفتح احلسابات اجلارية وحسابات اإليداع املخت -

وحتصيل األوراق التجارية، وحتويل األموال يف الداخل واخلارج، وفتح االعتمادات املستندية وتبليغها، 
وإصدار الكفاالت املصرفية وخطابات الضمان واالعتماد الشخصي وبطاقات اإلئتمان وغري ذلك من 

 اخلدمات املصرفية؛

                                                           
 .227، 222:محزة شودار، مرجع سابق، ص ص  1
 .1، 7، 2، 2الفقرة  2سابق، املادة جع مر  القانون األساسي لبنك الربكة اجلزائري  2
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جل ويدخل يف أساس السعر احلاضر دون السعر اآل  البيع والشراء علىالتعامل بالعمالت األجنبية يف -
 دون فائدة للعمالت املختلفة اجلنس حسب احلاجة؛ع املتبادل نطاق التعامل املسموح به حاالت اإليدا 

 إدارة املمتلكات وغري ذلك من املوجودات القابلة لإلدارة املصرفية على أساس الوكالة باألجر؛ -
لألحكام الشرعية والقوانني الوضعية  ركات وتنفيذ الوصايا وفقاً لوصي املختار إلدارة الشام بدور االقي -

 وبالتعاون املشرتك مع اجلهات ذات االختصاص؛
 .القيام بالدراسات اخلاصة حلساب املتعاملني مع البنك وتقدمي املعلومات واالستشارات املختلفة -
ألصغر الناجح عرب شبكة فروع البنك املنتشرة يف مجيع أحناء كما سيتم التوسع يف عرض منتج التمويل ا      

البالد، ويعتزم البنك طرح جمموعة متنوعة من اخلدمات املصرفية االلكرتونية لعمالئه، وذلك فور االنتهاء والبدء يف 
اليت سيتم التشغيل الكامل لنظام العمليات املصرفية الرئيسة اجلديد، باإلضافة إىل منتجات التأمني التكافلي 

 1.طرحها ألول مرة
 اخلدمات االجتماعية -5

يقوم البنك بدور الوكيل األمني يف جمال تنظيم اخلدمات االجتماعية اهلادفة إىل توثيق الرتابط والرتاحم بني      
يف تقدمي القرض احلسن للغايات اإلنتاجية : خمتلف اجلمعيات واألفراد وذلك عن طريق االهتمام بالنواحي التالية

خمتلف اجملاالت املساعدة على متكني املستفيد من إنشاء وإدارة الصناديق املخصصة ملختلف الغايات االجتماعية 
 .املعتربة، وأية أعمال أخرى مما يدخل يف عموم الغايات املستهدفة

 التمويل واالستثمار -3

 :يقوم البنك جبميع أعمال التمويل واالستثمار باستبعاد الفائدة الربوية وذلك من خالل الوسائل التالية     
تقدمي التمويل الالزم كليًا أو جزئيًا يف خمتلف األحوال والعمليات القابلة للتصفية الذاتية ويشمل ذلك  -

 ة لآلمر بالشراء وغري ذلك من صور مماثلة؛أشكال التمويل باملضاربة واملشاركة املتناقصة، وبيع املراحب
توظيف األموال اليت يرغب أصحاهبا يف استثمارها الـُمشرتك مع مجيع املوارد املتاحة لدى البنك وذلك  -

وفق نظام املضاربة املشرتكة وجيوز للبنك يف حاالت معينة أن يقوم بالتوظيف احملدد حسب االتفاق 
 .اخلاص بذلك

 أخرىتصرفات وأعمال  -4

ميكن للبنك يف جمال ممارسته ألعماله أن يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته، ويشمل ذلك بوجه      
 :خاص ما يلي

 إبرام العقود واالتفاقات مع األفراد والشركات واملؤسسات احمللية واألجنبية؛ -

                                                           
 .91التقرير السنوي جملموعة الربكة املصرفية، مرجع سابق، ص   1
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 نشاط البنك؛تأسيس الشركات يف خمتلف اجملاالت وال سيما اجملاالت املكملة ألوجه  -
متلك األصول املنقولة وغري املنقولة وبيعها واستثمارها وتأجريها واستئجارها مبا يف ذلك أعمال استصالح  -

 األراضي اململوكة أو املستأجرة وتنظيمها للزراعة والصناعة والسياحة واإلسكان؛
 معه يف خمتلف اجملالت؛ إنشاء صناديق التأمني الذايت والتأمني التعاوين لصاحل البنك أو املتعاملني -
تلقي الزكاة وقبول اهلبات والتربعات واإلشراف على إنفاقها يف اجملاالت االجتماعية املخصصة هلا  -

 وحسب الغايات املعتربة؛
الدخول يف االحتادات املهنية احمللية واإلقليمية والدولية وخباصة االحتادات اهلادفة إىل توطيد العالقات مع  -

 . البنوك اإلسالمية
 
   
    
يعتمد بنك الربكة اجلزائري على جمموعة من صيغ االستثمار والتمويل لتمويل املشروعات املقرتحة، ومن أهم   

 : هذه الصيغ هي
 
 

 
 

 والتأجري التمويلي االستثمار عن طريق املراحبة: أوال

 االستثمار عن طريق املراحبة -5

عليه هي عقد بيع بسعر التكلفة زائد هامش ربح حمدد ومتفق : تعريف املراحبة حسب بنك الربكة اجلزائري  -أ
 1:بني املشرتي والبائع، وميكن للمراحبة أن تأخذ الشكلني التاليني

 عملية مباشرة بني البائع واملشرتي؛ -
 . ، البائع الوسيط(املورد)، البائع الرئيسي (طالب أمر الشراء)عملية ثالثية األطراف، بني املشرتي النهائي  -

  

                                                           
 .07/10/2102: بتاريخ  bank.com-www.albarakaاملوقع الرمسي لبنك الربكة اجلزائري  1

 صيغ االستثمار املطبقة يف  بنك الربكة اجلزائري: ثانياملطلب ال

 االستثمار عن طريق املراحبة و التأجري التمويلي؛: أوال

 االستثمار عن طريق بيع السلم واالستصناع؛: ثانيا

 .االستثمار عن طريق املشاركة: ثالثا

 

 

http://www.albaraka-bank.com/


 دراسة اجلدوى االقتصادية يف بنك الربكة اجلزائري:............................................. الفصل الثالث

 
132 

وال يعترب البنك اإلسالمي ممواًل فقط لعملية املراحبة، وإمنا ميارس الدور التجاري بتحمله خماطر الشراء والقيام     
بالعملية، وإذ ما حقق البنك هامش ربح فإنه ليس فقط مقابل التمويل الالزم للعميل، وإمنا للدور اهلام الذي يقوم 

  1.به البنك يف القيام بالصفقة التجارية
هذه الصيغة األخرية تستخدم يف املمارسات البنكية اإلسالمية، حيث يقوم البنك بدور املشرتي األول      

، فيشرتي البنك السلعة نقدًا أو آجاًل من (العميل)بالنسبة للمورد وكبائع بالنسبة للمشرتي مقدم أمر بالشراء 
 . يه من قبل الطرفنياملورد ويبيعها لعميله نقداً أو آجاًل مع هامش ربح متفق عل

 2ملية االستثمار عن طريق املراحبة إجراءات ع  -ب

وعد بالبيع شامل على أصول يتم التفاوض بشأهنا عملية )يُوقع البنك والعميل على عقد التمويل  -
 ؛(بعملية

بالعمليات يوكل البنك عميله بالتفاوض مع املورد حول شروط السلع والقيام حلسابه بكل التدابري املتعلقة  -
املمولة و استالم السلع، وهنا يتدخل العميل بصفته وكياًل يف حني يتدخل البنك بصفته املشرتي احلقيقي 

 للسلع وعليه يتحمل كل املصاريف غري احملددة يف عقد املراحبة؛
 حيدد العميل ملورده طلبية بالسلع اليت حيتاجها؛ -
بنك حلساب العميل يعني فيها الكمية، سعر الوحدة واملبلغ يقدم املورد للعميل فاتورة أولية حمررة باسم ال -

 اإلمجايل للسلع، إضافة إىل احلقوق والرسوم احملتملة؛
يُقدم العميل للبنك طلب شراء للسلع مدعومًا بالفاتورة األولية وجيب أن يوضح يف طلب الشراء  -

 املراحبة؛باخلصوص مبلغ العملية، هامش ربح العائد للبنك وتاريخ استحقاق مبلغ 
بعد التأكد من توافق العملية مع شروط عقد التمويل، يسدد البنك مبلغ الفاتورة بشيك، حتويل أو طرق  -

 أخرى مباشرة لفائدة املورد؛
عند تسلم الفاتورة النهائية ( حتويل ملكية السلع من البنك للعميل)حُتقق العملية التجارية للمراحبة  -

 واستالم السلع؛
إليه أن إعادة بيع السلع باملراحبة ال ميكن أن يتحقق إال بعد حتويل ملكية السلع لصاحل  من األهم اإلشارة -

والفاتورة النهائية ( املربم من طرف العميل بصفته وكيل البنك)البنك وجيب أن يكون عقد شراء السلع 
 ملحقة لعقد املراحبة باعتبارها جزءاً منه؛( حمررة باسم البنك حلساب العميل)
 ديد تواريخ التسديد حسب الدورة االقتصادية للنشاط املمول؛جيب حت -

                                                           
 .022حممود حسن الصوان، مرجع سابق، ص  1
 (.عقود التمويل واالستثمار)الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري   2
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لتشجيع التسديد قبل اآلجال، فإنه من املمكن جتزئة البيع باملراحبة حىت على املدى القصري على عدة  -
 .استحقاقات واحتساب هامش ربح متوسط على مدة التسديد املطابقة

ال يف البنوك اإلسالمية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي ألنشطة تعترب املراحبة من أكثر صيغ االستثمار استعما     
العمالء الصناعية أو التجارية وغريها، ومتكنهم من احلصول على السلع املنتجة واملواد اخلام أو اآلالت واملعدات 

 (.االسترياد)من داخل البالد أو من خارجها 
 :2119-2112لربكة اجلزائري خالل الفرتة وفيما يلي نعرض حجم التمويل باملراحبة لدى بنك ا     

  مليون دينار: الوحدة           5008-5005خالل  حجم التمويل باملراحبة يف بنك الربكة اجلزائري: 9اجلدول رقم

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان

حجم التمويل 
 بالمرابحة

13.067 14.168 12.803 16.978 21.716 30.034 43.356 48.426 

 59.786 53.734 38.003 28.785 23.902 18.835 19.608 16.982 إجمالي التمويل

نسبة التمويل 
بالمرابحة إلى 
 إجمالي التمويل

%76,95 %72,26 %67,97 %71,03 %75,44 %79,03 %80,69 %81 

 .2119-2112 راجع التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري للفرتة:المصدر
 :وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل التايل     

 مليون دينار: الوحدة               5008-5005تطور حجم التمويل باملراحبة يف بنك الربكة اجلزائري خالل : 57الشكل رقم

 .1بيانات اجلدول رقم: المصدر
نالحظ من خالل البيانات السابقة أن حجم إمجايل التمويل مبختلف صيغ التمويل اإلسالمية يف تزايد، وهذا      

 .يدل على اتساع نشاط بنك الربكة اجلزائري
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حوايل  2119إن حجم التمويل باملراحبة يف ارتفاع مستمر خالل الفرتة حمل الدراسة، حيث بلغ خالل سنة      
 .من إمجايل التمويل %10مليون دينار، بنسبة قدرت بـــــــ  29.712

نك الربكة من إمجايل التمويل، وهذا ما يعين أن ب %72كما نالحظ أن حجم التمويل باملراحبة ميثل باملتوسط       
 .اجلزائري يعتمد بصفة أساسية على صيغة املراحبة يف عملياته التمويلية واالستثمارية

 ستثمار عن طريق  التأجري التمويلياال  -2

هو عقد تأجري ألصل مع وعد ببيعه لصاحل املستأجر، : تعريف  التأجري التمويلي وفق بنك الربكة اجلزائري  -أ
 1:ينطوي على ثالث جهات فاعلة رئيسةفهو أسلوب جديد نسبياً 

 لألصل؛( الصانع أو البائع)املورد  -
 ؛(البنك الذي يشرتي األصل ويؤجره لعميله)املؤجر  -
 .املستأجر الذي يؤجر العقار مع االحتفاظ خبيار احلصول عليه يف هناية فرتة عقد التأجري -
مدة العقد، بينما يرجع حق االستغالل  ومن التعريف السابق، يتضح أن حق امللكية يعود للبنك خالل     

 .للمستأجر
 :ويف هناية العقد قد تنشأ ثالث حاالت

 ؛(عقد تأجري منتهي بالتمليك)العميل ملزم بشراء األصل  -
 ؛(عقد التأجري التمويلي) العميل لديه حق خيار شراء أو إرجاع األصل  -
 (.لتأجريجتديد عقد ا) العميل لديه خيار جتديد عقد تأجري ثاين لألصل  -

 2إجراءات عملية االستثمار عن طريق التأجري التمويلي  -ب
بناء على الطلب الذي يقدمه العميل فيما خيص عقد التأجري يقوم البنك بدراسة ملف العميل ويف حالة  -

 بدفع املبلغ املطلوب ومتلكه؛ ( الصانع أو البائع)املوافقة يقوم بشراء األصل من املورد 
باستالم األصل ويطلب منه إشعاره بوصول األصل ومطابقته للمواصفات املتفق يوكل البنك عميله  -

 عليها؛
عند استالم األصل من ق بل العميل، يتم توقيع عقد تأجري األصل مع وعد بالبيع إذ وافق هذا األخري  -

 على ذلك؛
دها، إلزامية يتم حتديد بوضوح يف عقد التأجري نوع األصل، مدة التأجري، مبلغ األقساط الواجب تسدي -

 تأمني األصل مع اإلنابة لصاحل البنك، إضافة إىل مجيع الشروط األخرى للعقد؛

                                                           
1

 .07/10/2102: بتاريخ  bank.com-www.albarakaاملوقع الرمسي لبنك الربكة اجلزائري  
2
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الحتساب األقساط الدورية، فإن الصيغة املطابقة ملبادئ البنك تتمثل يف إضافة هامش ربح مقبول من  -
 الطرفني لقيمة شراء األصل؛

زل البنك لعميله على األصل يف حالة التأجري عند هناية عقد التأجري، وبعد اإليفاء بكامل األقساط يتنا -
 :املنتهي بالتمليك، أما إذا تعلق األمر بالتأجري التمويلي مع حق الشراء؛ فهناك ثالثة حاالت

 يُرجع العميل األصل للبنك؛ 
 يشرتي العميل األصل بقيمته املتبقية؛ 
  جديدة للعقديتفق البنك والعميل على إعادة جتديد عقد التأجري ملدة جديدة وشروط. 

ويفضل املتعاملون االقتصاديون التمويل عن طريق التأجري التمويلي من ناحية ألنه يسمح هلم بتجديد      
معداهتم القدمية أو املنتهية الصالحية واالستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية، ومن ناحية أخرى فإنه يوفر 

من موارده يف حالة التمويل الذايت أو املمول من  ميزة تفادي األصول الثابتة على املدى الطويل واملتوسط كجزء
 .ق بل التمويل االستثماري

 :2119-2112وفيما يلي نعرض حجم التمويل بالتأجري التمويلي لدى بنك الربكة اجلزائري خالل الفرتة      
 مليون دينار: الوحدة   5008-5005 حجم التمويل بالتأجري التمويلي يف بنك الربكة اجلزائري  خالل: 8اجلدول رقم

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان

حجم التمويل بالتأجير 
  التمويلي

520 57 46 127 241 504 1.563 1.934 

 59.786 53.734 38.003 28.785 23.902 18.835 19.608 16.982 إجمالي التمويل

نسبة التمويل بالتأجير 
 إلى إجمالي التمويل

%3,06 %0,29 %0,24 %0,53 %0,84 %1,33 %2,91 %3,23 

 .2119-2112راجع التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري للفرتة :المصدر
 :وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل التايل   
 
 
 
 
 
 
 



 دراسة اجلدوى االقتصادية يف بنك الربكة اجلزائري:............................................. الفصل الثالث

 
136 

 مليون دينار: الوحدة         5008-5005تطور حجم التمويل بالتأجري التمويلي يف بنك الربكة اجلزائري خالل : 59الشكل رقم

 
 .9بيانات اجلدول رقم: المصدر
من خالل البيانات السابقة نالحظ أن حجم التمويل بالتأجري التمويلي حقق اخنفاض خالل الفرتة      

 %2,22مبقدار  2119لريتفع يف السنوات الثالث األخرية، وأكرب نسبة ُحققت كانت سنة  2112-2112
من إمجايل التمويل، وميكن القول عمومًا أن اعتماد بنك الربكة اجلزائري على التمويل من خالل صيغة التأجري 

 . التمويلي ضعيف جداً 
 واالستصناع االستثمار عن طريق بيع السلم: ثانيا

 االستثمار عن طريق بيع السلم -5

لم بأنه عقد بيع مع التسليم اآلجل للسلعة، ميكن تعريف الس: تعريف السلم وفق بنك الربكة  اجلزائري  -أ
للمراحبة، البنك ال يقوم بدور البائع للسلعة املكتسبة بطلب من عميله، لكن بدور املشرتي مع  وهكذا خالفاً 

 .الدفع النقدي للسلعة اليت تسلم له مؤجالً 
موجود يف وقت عقدها، ومع ذلك ومن حيث املبدأ متنع قواعد الشريعة أي معاملة جتارية الغرض منها غري      

فإن بعض املمارسات التجارية على الرغم من عدم تلبيتها هلذا الشرط يتم التسامح معها بسبب ضرورهتا يف حياة 
من أسلف فليسلف "، وهذا هو احلال بالنسبة لبيع السلم وقد أذن به النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديثه 1الناس

 ".ىل أجل معلوميف كيل معلوم ووزن معلوم إ
 2ملية االستثمار عن طريق بيع السلمإجراءات ع  -ب

 يقدم البنك متويل حلساب عميله لكمية معينة من السلع بقيمة تطابق احتياجاته التمويلية؛ -
 للبنك فاتورة حتدد طبيعة، كميات وسعر السلعة املطلوبة؛( البائع)يسلم العميل  -
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2
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نوع )الطرفني عقد السلم الذي يتضمن الشروط املتفق عليها مبجرد االتفاق على شروط العملية يوقع  -
 (.أو البيع حلساب البنك/ السلعة، الكميات، السعر، آجال وطريقة التسليم

وباملوازاة يوقع الطرفني عقد بيع بالوكالة الذي خيول فيه البنك البائع بتسليم أو بيع السلعة إىل طرف  -
 ملة بتحصيل وتسديد مبلغ البيع للبنك؛ثالث، والبائع يتعهد حتت مسؤوليته الكا

الضمانات، الرهن احليازي، )باإلضافة إىل الضمانات العادية املطلوبة من قبل البنك يف األنشطة التمويلية  -
، فإنه قد يطلب من البائع اكتتاب تأمني على التمويل لتجنب خماطر عدم الدفع (الرهون العقارية وغريها

 ذلك التأمني الذي يغطي مجيع املخاطر على السلع مع الوكالة لصاحل البنك؛من قبل املشرتي النهائي، وك
عند تاريخ االستحقاق، ويف حالة أن البنك قد اختار بأن يكلف البائع لبيع السلعة نيابة عنه، يفوتر هذا  -

 األخري حلساب البنك ويسلم الكميات املباعة؛
ملشاركة يف اهلامش الناتج عن عملية البيع، وكما جيوز منح مكافأة للبائع يف شكل عمولة، أو خصم أو ا -

، ويف مجيع األحوال جيب أن (متويل السلم)ميكن أن حتسب أيضا يف بداية العملية ودجمها يف املبلغ املقدم 
 حيسب املقدار بالرجوع إىل اهلامش السائد يف السوق على املعامالت املماثلة؛

 :2119-2112لدى بنك الربكة اجلزائري خالل الفرتة  السلمرض حجم التمويل بالبيع وفيما يلي نع     
 مليون دينار: الوحدة    5008-5005خالل  يف بنك الربكة اجلزائري حجم التمويل ببيع السلم: 50اجلدول رقم

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان

حجم التمويل 
 بالسلم

3.213 5.050 5.716 6.556 5.848 6.751 8.066 8.504 

 59.786 53.734 38.003 28.785 23.902 18.835 19.608 16.982 إجمالي التمويل

نسبة التمويل 
بالسلم إلى 

 إجمالي التمويل
%18,92 %25,75 %30,35 %27,43 %20,32 %17,76 %15,01 %14,22 

 .2119-2112راجع التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري للفرتة :المصدر
 :وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل التايل     

 
 
 
 
 
 



 دراسة اجلدوى االقتصادية يف بنك الربكة اجلزائري:............................................. الفصل الثالث

 
138 

 مليون دينار: الوحدة       5008 -5005تطور حجم التمويل ببيع السلم يف بنك الربكة اجلزائري خالل : 58الشكل رقم

 
 . 01بيانات اجلدول رقم: المصدر
من خالل ما سبق أن حجم التمويل بالسلم يف ارتفاع خالل فرتة الدراسة، وقد سّجلت أكرب قيمة  نالحظ     

مليون دينار، غري أن وزهنا النسيب يف تناقص، حيث كانت متثل ما نسبة  1.219وقدرت بــــ  2119له سنة 
باملراحبة خالل ، وميكن إرجاع ذلك إىل ارتفاع التمويل 2119سنة  %09,22لتصبح  2119سنة  21.22%

 .فرتة الدراسة
 االستثمار عن طريق االستصناع  -5

من ( املستصنع)هو عقد مقاولة مبوجبه يطلب الطرف األول : تعريف االستصناع وفق بنك الربكة اجلزائري  -أ
 .بصنع أو إنشاء مشروع يضاف إليه ربح يدفع مسبقاً بصفة جزئية أو ألجل( الصانع)الطرف اآلخر 

وهذا البديل يشبه عقد السلم مع الفرق أن اهلدف من عقد االستصناع هو التسليم وليس شراء السلع على      
 .حاهلا، ولكن بعد أن ختضع املواد املصنعة ملراحل التحويل

 299وباملقارنة مع املمارسات التجارية احلالية، عقد االستصناع يشبه عقد املقاولة الذي يعرف مبوجب املادة      
املقاولة عقد مبوجبه يتعهد أحد املتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عماًل لقاء أجر " من القانون املدين اجلزائري 

   1".يتعهد به املتعاقد اآلخر
واالستصناع وممارسته من قبل البنك اإلسالمي تأخذ مظهر معاملة ثالثية األطراف إىل جانب البنك،      

 .اول كجزء من االستصناع املزدوجصاحب املشروع، واملق
يتم االستثمار عن طريق صيغة االستصناع إما البنك : إجراءات عملية االستثمار عن طريق االستصناع  -ب

 .صانع والعميل مستصنع أو البنك مستصنع  والعميل صانع
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 البنك صانع والعميل مستصنع -

  موافق لعقد االستصناع )استصناع ثاين يكلف البنك مقاواًل إلجناز مشروع مطلوب طبقًا لعقد
 ؛(الصانع)واملقاول ( املستصنع)الذي من خالله يصبح البنك صاحب املشروع  ( األول

  وترية األشغال، )يتم تسديد اخلدمات املقدم من ق بل املقاول على أساس تقدمي الوثائق املربرة
ال تنقص من التسديدات ؛ كما ميكن للبنك استخدام صيغة تسبيقات على األشغ...(فواتري

 الالحقة؛
 ميكن أن يسدد صاحب املشروع اخلدمات املقدمة من ق بل البنك يف أي وقت من العملية؛ 
  يف هذه العملية، حتسب األرباح العائدة للبنك من االستثمار على أساس تكلفة اإلجناز إضافة

 .إىل هامش ربح متفق عليه مع صاحب املشروع
 صانعالبنك مستصنع والعميل  -

 يكلف البنك العميل إجناز مشروع موضوع التمويل حلسابه، وهنا يكون البنك هو صاحب املشروع؛ 
  للبنك فاتورة أولية حيدد فيها تعيني املشروع املراد إجنازه واملبالغ ( املقاول أو الصانع)يرسل العميل

 ؛(مبلغ التمويل)الواجب دفعها 
  بوضع التمويل املتفق عليه عند التوقيع على العقد حتت يسدد البنك للعميل مبلغ الفاتورة وهذا

 تصرفه، وهذا إما حسب تقدم وترية األشغال أو عند االنتهاء من إجناز املشروع؛
  يتسلم البنك من العميل املشروع مبوجب وصل االستالم، ويوكله لغرض بيع املشروع حلسابه

مش ربح للبنك، يف هذه املرحلة على أساس سعر يشمل مبلغ التمويل املمنوح مضاف إليه ها
 . يتم توقيع عقد بيع املصنوعات بالوكالة

 :2119-2112لدى بنك الربكة اجلزائري خالل الفرتة  رض حجم التمويل باالستصناعوفيما يلي نع     
 مليون دينار : الوحدة       5008-5005حجم التمويل باالستصناع يف بنك الربكة اجلزائري خالل : 55اجلدول رقم

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان

حجم التمويل 
 باالستصناع

182 333 270 241 980 714 749 922 

 59.786 53.734 38.003 28.785 23.902 18.835 19.608 16.982 إجمالي التمويل

نسبة التمويل 
باالستصناع إلى 
 إجمالي التمويل

%1,07 %1,70 %1,43 %1,01 %3,40 %1,88 %1,39 %1,54 

 .2119-2112راجع التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري للفرتة :المصدر
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 :وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل التايل     
 مليون دينار: الوحدة     5008 -5005تطور حجم التمويل باالستصناع يف بنك الربكة اجلزائري خالل : 50الشكل رقم

 
 . 00بيانات اجلدول رقم: المصدر 

نالحظ من خالل البيانات السابقة أن حجم التمويل باالستصناع يف ارتفاع واخنفاض خالل فرتة الدراسة،     
مليون دينار، غري أن نسبته إىل إمجايل التمويل تبقى  911مبقدار  2112وقد سّجلت أكرب قيمة له سنة 

وهذا ما . 2112مجايل التمويل سنة من إ %2,9منخفضة جدًا باملقارنة باملراحبة والسلم، فكانت أكرب نسبة 
 .يعين أن اعتماد بنك الربكة اجلزائري على صيغة التمويل باالستصناع ضعيف جداً 

 االستثمار عن طريق املشاركة: ثالثا

 تعريف املشاركة وفق بنك الربكة اجلزائري -5

حسب النسب ( أرباح أو خسائر)هي شراكة بني طرفني أو أكثر يف رأس مال املشروع مع توزريع النتائج      
 .املتفق عليها، تقوم هذه الشراكة على أساس أخالقيات العميل وعالقة الثقة ومردودية املشروع

حيان يف شكل متويل املشاريع لب األيف أغيف بنك الربكة اجلزائري ، تتم طبقة يف البنوك اإلسالميةوكما هي مُ      
 1:أو العمليات املقرتحة من قبل العميل كما هو احلال يف املراحبة، وهناك نوعني من املشاركة مها

يشارك البنك يف متويل املشروع بشكل دائم، ويتلقى حصته من األرباح باعتباره مساهم : دائمةاملشاركة ال -أ
حقوق امللكية، ودائع االستثمار )ن للبنك استخدام موارده الدائمة صاحب املشروع، ويف هذه احلالة، ميك

طويلة ومتوسطة األجل، كما ميكن أن تأخذ مسامهة البنك شكل املشاركة يف رأمسال ( املخصصة وغري املخصصة
وافق هذا النوع من املشاركة يت. مشروعات قائمة، متويل لرفع رأمسال أو املسامهة يف تشكيل رأس مال مشروع جديد

                                                           

 
1
 .10/10/2102: بتاريخ  bank.com-www.albarakaاملوقع الرمسي لبنك الربكة اجلزائري  
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مع املمارسات املصرفية التقليدية يف اإليداعات الدائمة الذي جيعل البنوك إما مساعدة يف تأسيس املشاريع أو 
 .السيطرة على املشاريع القائمة

يساهم البنك يف متويل املشروع أو العملية مع االنسحاب التدرجيي من املشروع : املتناقصة املشاركة -ب
هذا األخري بالدفع للبنك على فرتات منتظمة  جزء من أرباحه أو كلها لتسديد حصة لصاحل صاحبه، حيث يقوم 

وبعد اسرتداد البنك كامل رأمساله واألرباح احملققة له ينسحب من املشروع أو العملية، هذه الصيغة . رأمسال البنك
 .تشبه املشاركات املؤقتة يف البنوك التقليدية

 1ريق املشاركةملية االستثمار عن طإجراءات ع -5

يتقدم العميل للبنك بطلب التمويل وفق صيغة املشاركة يتضمن إضافة إىل الوثائق الالزمة دراسة مفصلة  -
 للمشروع املقرتح؛

بعد دراسة ملف املشروع من ناحية املخاطر، الضمانات املقرتحة، نظامية العملية، وبعد موافقة اجلهات  -
 ملية، حيث ميثل مبلغ التمويل حصة البنك يف رأمسال املشروع؛املختصة يفتح البنك التمويل اخلاص بالع

يتم توقيع عقد املشاركة بني الطرفني بعدما مت حتديد الشروط املالية والتجارية اليت يقوم عليها املشروع،  -
 وحقوق والتزامات كل طرف؛

 يتوىل تسيري املشروع العميل الذي يقدم للبنك تقريراً دورياً مفصالً ومربراً؛ -
يقوم البنك بتسديد كافة النفقات املسجلة يف إطار عملية ووضع املشروع يف حدود التمويل املفتوح، تتم  -

التسديدات مباشرة لصاحل مورد اخلدمات واملستفيدين اآلخرين، إال يف بعض النفقات مثل تسديد 
يد موقع من مصاريف املستخدمني، التنقالت، واملصاريف األخرى تكون التسديدات مرفقة بطلب تسد

فواتري، كشوف، وضعية الرواتب، وثائق )طرف املساهم مع الوثائق املربرة الالزمة لكل فئة من النفقات 
 ؛(جبائية أ و مجركية

توضع إيرادات البيع يف حساب تسديد  املشاركة، هذا األخري ُيسري كحساب جاري غري مستحق  -
 لألرباح؛

حساب ( كل ثالثة أشهر، كل ستة أشهر، سنويا)ني دوريا بالنسبة للمشاركة الدائمة، يُع دُّ الشريك -
استغالل للمشاركة يوضع يف اجلانب الدائن جمموع التكاليف املرتبطة بالعملية سواء سددت من طرف 
البنك أو الشريك، ويف اجلانب املدين جمموع اإليرادات املسجلة بصدد املشاركة ويوزع ناتج االستغالل 

طرفني حسب االتفاق التعاقدي، أو إعادة إدماجه يف املشاركة، أو وضعه يف بني ال( أرباح أو خسارة)
 حساب خاص قيد التخصيص؛

                                                           
1
 (.عقود التمويل واالستثمار)الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري   
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يف حالة املشاركة املتناقصة، ميكن للطرفني االتفاق بتخصيص جزء من اإليرادات الناتج عن املشاركة   -
نك واألرباح احملققة بعد تسديد حصة الب( الشريك)لتسديد رأمسال البنك، تعود ملكية املشروع للعميل 

 له؛
يف املشاركة النهائية، جيب أن خيضع تسيري وإدارة املشروع لنفس اإلجراءات القانونية واحملاسبية املسرية  -

  .للمشاريع وباخلصوص تعيني إداري أو أكثر يكون ممثل للبنك
فق عقد املشاركة خالل الفرتة وجتدر اإلشارة أن بنك الربكة اجلزائري مل يسجل أي عملية متويل أو استثمار و      

 .الية اليت تتميز هبا هذه الصيغة، وميكن أن نرجع سبب ذلك للمخاطر الع2112-2119
 

 
   

بعدما تعرفنا على بنك الربكة اجلزائري وأهم صيغ االستثمار اليت يطبقها، سنتعرف على مراحل عملية منح     
 :التمويل ومعايري اختاذ قرار متويل املشاريع من خالل العناصر التالية

 
 
 
 
 

 إعداد امللف: أوال

يتقدم طالب التمويل إىل املصلحة اليت تقوم باستقبال املستثمرين واستالم ملفاهتم وهي مصلحة الدراسات، فيقوم 
املكلف بالدراسة باستقبال املستثمر ليشرح له صيغ االستثمار والتمويل املطبقة يف بنك الربكة اجلزائري، وبعد 

  1:حتديد صيغة التمويل يتم تقدمي امللف الذي يتألف من
 ؛(طلب متويل موقع من قبل الشخص مؤهل للتصرف يف حق طالب التمويل)طلب العميل  -
 طلب الفرع الذي جلأ إليه العميل طالب التمويل؛ -
تقدمي دراسة تقنية اقتصادية للمشروع حتتوي بصفة عامة على املعطيات التقنية للمشروع، دراسة السوق،  -

ة أو بالعملة الصعبة إذ مت استرياد جتهيزات املشروع، موارد خمطط اإلجناز، تكلفة املشروع بالعملة الوطني

                                                           
1
 . التمويل لبنك الربكة اجلزائري وكالةعلى مستوى  مقابلة مع أحد القائمني بدراسة اجلدوى  

 دراسة طلب التمويل يف بنك الربكة اجلزائري : ثالثاملطلب ال

 

 ؛إعداد امللف:أوال

 ؛دراسة امللف: ثانيا

 .اختاذ القرار: ثالثا
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التمويل وحساب النتائج والسيولة احملتملني هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدمي ترخيص من السلطات 
احلكومية  يف املشاريع االستثمارية اليت تتطلب ذلك

  ؛
األخرية موقعة من قبل مدققي احلسابات أو من امليزانيات واحلسابات امللحقة اخلاصة بالسنوات الثالث  -

 طرف حماسب معتمد؛
تقدمي ميزانيات املشروع التقديرية حيث يقوم العميل طالب التمويل من البنك بتزويده مبيزانيات تقديرية  -

للخمس سنوات املقبلة كحد أدىن، مع تقدمي الوثائق امللحقة هبا مثل جدول االهتالكات، جدول 
حتياجات املطلوبة من وخمطط متويل تقديري معد على املدة املعنية بالتغطية املالية لالالنتائج حسابات 

 قبل العميل، ويشرتط فيها أن تكون معتمدة من طرف حماسب معتمد؛
 السجل التجاري؛ -
 .الوثائق اخلاصة بالضرائب -
دها يرسل الرد سواء يودع امللف لدى الوكالة، حيث تتم عملية حتليل ودراسة امللف بشكل معمق، وبع     

 .بالقبول أو الرفض للعميل طالب التمويل
 دراسة امللف: ثانيا

بعد القيام بالدراسة التقنية االقتصادية ودراسة السوق يتم استكمال امللف بالوثائق اإلدارية املطلوبة، ويف حالة      
 .قتما إذا كان امللف ناقص من بعض الوثائق يلتزم العميل بإحضارها يف أقرب و 

يوجه بعد ذلك امللف إىل مديرية التمويل والتسويق إلعادة الدراسة من خالل االستعانة بالوثائق املذكورة يف      
امللف وجيب أن تكون الدراسة مرفقة بتقرير حول زيارة ميدانية للمشروع موضوع التمويل، مث إىل جلنة القروض 

وسقف التمويل الذي ميكن أن حيدده البنك املركزي،  لدراسة إمكانية التمويل من عدمه، حسب ظروف البنك
 .وسياسة التمويل املتبعة

جيب أن يتخذ قرار منح التمويل على أساس دراسة شاملة منجزة أساساً على الوضعية املالية للمشروع وخربة      
 .مسرييه
واضحة وخالية من الغموض، كما  إن اآلراء اليت تبديها اهليئة املكلفة بالدراسة ومدير الفرع جيب أن تكون     

 .جيب أن تبقى يف سرية تامة وال يتم إ طالع العميل عليها يف أي حال من األحوال
من  % 021ومن أجل محاية البنك جيب حتصيل الضمانات املقدمة مقابل التمويل حبيث ال تقل قيمتها عن      

قيمة التمويل، ويف حالة ما إذا كان مبلغ الضمانات غري متجانس مع قيمة العقار جيب االستعانة خببري معتمد 
يعينه البنك، وبعد ذلك يقوم العميل بفتح اعتماد لدى البنك يضع فيه مبلغاً ميثل النسبة اليت يتحملها العميل يف 

                                                           
   ة لرتقية إذا رغب يف احلصول على التحفيزات احملددة يف القانون االستثمارات أن يضع يف ملحق هذه الوثائق نسخة من طلب موجه إىل الوكالة الوطنيميكن للعميل

 (.ANDI)االستثمارات 
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لب التمويل شيكاً، بنسبة املبلغ املتبقي من التكلفة الكلية متويل املشروع، وعلى أساسه مينح البنك للعميل طا
 .  للمشروع إلمتام العملية، مع تطبيق إجراءات تؤكد أن الشيك املمنوح موجه للغرض املتفق عليه

 اختاذ القرار: ثالثا

لتمويل يتعني إن اختاذ القرار ال يتم بطريقة عشوائية، لكن بعد دراسة معمقة وشاملة ففي حالة رفض طلب ا      
على الوكالة إشعار العميل بذلك، أما يف حالة قبول طلب التمويل تأيت مرحلة املتابعة، ومن أجل القيام هبذه 

 :املرحلة يتعني على البنك أن يتبع اإلجراءات التالية
لكل عميل ولكل صيغة متويلية ( حساب التمويل وحساب التسديد)القيام بفتح احلسابات املالئمة  -

 ؛(ة، مشاركة، تأجري وغريهامراحب)
 :كل وثيقة جيب أن حترر -

  إذا تعلق األمر بعمليات التأجري؛( املالك الشرعي)باسم البنك 
  ؛...(بنك الربكة اجلزائري لفائدة الشركة)باسم البنك ولفائدة العميل بالنسبة لعمليات املراحبة 
 باسم العميل إذا تعلق األمر بتمويل يف شكل مشاركة أو مضاربة. 

 مطالبة العميل باكتتاب سندات ألمر مببلغ كل استعمال مضاف إليه هامش ربح؛ -
فيما يتعلق بتمويل االستثمارات، جيب أن يدعم اكتتاب السندات جبدول التسديد الذي ترسل نسخة  -

 منه ملديرية التمويل والتسويق؛
ملية التسديد حسب حتديد طريقة تسديد أقساط مبلغ التمويل ويتم ذلك من خالل إعداد جدول لع -

نوع التمويل ومدته والشروط املتفق عليها، ويالحظ على أسلوب بنك الربكة اجلزائري يف دراسة اجلدوى 
اعتماده على الوثائق املقدمة من قبل العميل، واليت ميكن أن تكون حُمسنة وغري موضوعية مما يقتضي 

 دراسات اجلدوى؛إعادة التقييم للوثائق املقدمة نفسها من طرف متخصصني يف 
فيما يتعلق بعمليات املشاركة، جيب على العميل تسليم وضعية حساب االستغالل املنصوص عليه يف  -

 العقد ومقارنته بالذي سلم مع طلب التمويل؛
 يتم اقرتاح توزيع النتائج حسب معيار متفق عليه يف عقد املشاركة؛ -
مراحبة، تأجري، )جزئيًا أو كليًا مبختلف صيغ االستثمار بالنسبة ملشاريع االستثمار املمولة من قبل البنك  -

يتعني إعداد تقرير مراقبة على األقل كل سداسي باالعتماد على الوثائق املسلمة من العميل ( استصناع
 والزيارات امليدانية؛

جيب أن يشمل التقرير على وضعية تقدم املشروع، وهذا باملقارنة مع ملف االستثمار األساسي الذي  -
 .على أساسه اختذ القرار
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 :وسيتم تناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية    

 ؛تقديم املشروع حمل الدراسة -

 الدراسة املالية للمشروع املقرتح؛ -

 .الربكة اجلزائريمعايري تقييم املشروع وتقرير بنك   -

  
 
 

سيتم التطرق يف هذا املطلب ملشروع تَقدمت به إحدى الشركات اجلزائرية من أجل متويله بواسطة بنك الربكة     
 :اجلزائري وفق صيغة املراحبة على املدى املتوسط وذلك من خالل النقاط التالية

 
 

     
 
 

 1التمويل ةطالب تقديم الشركة: أوال

 الشكل القانوني للمشروع -5

 مطحنة للقمح اللني: اسم الشركة -
 شركة ذات مسؤولية حمدودة: اإلطار القانوين -
 ( 21/02/2117القانون األساسي للشركة املعدل يف ) 91.111.111: رأمسال الشركة -
 مطحنة: النشاط الرئيسي -
 ابن باديس والية سيدي بلعباس: موقع املشروع -
  29/19/2111املعدل يف  212/99: رقم السجل التجاري -

                                                           
1
 (.ملف الدراسة التقنية االقتصادية) بنك الربكة اجلزائريالوثائق الداخلية ل  

 دراسة تطبيقية لتمويل مشروع بواسطة بنك الربكة اجلزائري: ثانياملبحث ال

 تقديم املشروع حمل الدراسة: املطلب األول

 ؛ تقديم الشركة طالبة التمويل :أوال

 ؛للمشروع املقرتح الدراسة السوقية: ثانيا 

 الدراسة الفنية للمشروع املقرتح؛: ثالثا
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  22/19/2100: تاريخ فتح احلساب -
 تاريخ نشاط الشركة -5 

 ؛0991: تاريخ اإلجناز -
 ؛2111: تاريخ بداية النشاط -
 ؛( 21/02/2117القانون األساسي للشركة املعدل يف ) 91.111.111: رأمسال الشركة -
 ( 222/2101، رقم 01/11/2101القانون األساسي للشركة يف )شركاء  2: عدد الشركاء -

 ؛( %21)  21.111.111: السيد حممد 
 ؛(%22) 01.111.111: السيد الشيخ 
  (.%22) 01.111.111: اهللالسيد عبد 

إذن الشركة تتكون من ثالثة مسامهني لديهم خربة طويلة يف قطاع النشاط الصناعي و األغذية الزراعية     
 .     وباألخص يف جمال حتويل احلبوب وإنتاج أعالف املاشية، وباإلضافة إىل ذلك فهم أصحاب األغنام

 التقديم العام للمشروع التوسعي -3

 ؛ Agro-alimentaireاألغذية الزراعية : فرع النشاط -
 إنتاج أعالف املاشية؛: النشاط الثانوي -
 الوحدة الصناعية إلنتاج أعالف املاشية؛: تسمية املشروع -
 والية سيدي بلعباس؛: التموقع ومكان النشاط -
 ابن باديس؛: دائرة وبلدية -
 .استثمار توسعي: طبيعة املشروع -
شركة ذات مسؤولية )، الشركاء الثالثة هلذه الشركة 2111لقمح اللني يف بداية سنة بعد إجناز مطحنة لف    

يقومون بإجراء توسيع نطاق النشاط احلايل للشركة، وذلك من خالل إنشاء وحدة صناعية إلنتاج أعالف ( حمدودة
 .تستجيب لتلبية االحتياجات املستقبلية لكال النشاطني نفسه الوقت قدرة ختزين كبرية، ويفاملاشية مع 

 :إىل حتقيق األهداف التالية واملشروع يسعى     
 ؛(املطاحن، القمح احمللي) حتويل جزء من احملاصيل املنتجة حملياً  -
 تلبية جزء من الطلب؛ -
 وضع منشآت جديدة ذات أداء فعال ومتناسق مع معايري اإلنتاج الدولية؛ -
 مل؛فرص ع توفري -
 طرح يف السوق احمللي منتجات هنائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية؛ -
 (.األبقار، األغنام، الدواجن)املسامهة يف تنمية الثروة احليوانية  -
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 املزايا املمنوحة يف إطار االستثمار -4

حصلت الشركة على استثناءات وإعفاءات ممنوحة مبوجب املخطط العام فيما خيص قانون االستثمارات رقم      
حسب الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار، وتتمثل  2112و 2110املعدل يف  0992أكتوبر  2يف  92-02

 :هذه االعفاءات فيما يلي
 :الية، يستفيد املشروع من اإلعفاءات التأثناء التنفيذ -

 حقوق التحويل؛ 
  اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة(TVA)؛ 
 اإلعفاء من الرسوم اجلمركية 

 :، املشروع يستفيد من اإلعفاءات التاليةأثناء التشغيل -
  اإلعفاء من الرسم على أرباح الشركات(IBS )األوىل من التشغيل الثالث سنواتال خالل. 

 الضمانات املقدمة -2

حصلت عليها الشركة بعقد موثق، حتتوي على جتهيزات  2م 2.191مساحتهاقطعة أرض تبلغ  - أ
 املشروع؛

 .تقع بالقرب من املطحنة من أجل القيام باملشروع 2م 1111أرض مبساحة  - ب
 .دج 021.111.111وتقدر قيمة األراضي واملمتلكات بــــ 

 التدابري الالزمة حلماية البيئة -2

املشروع ليس له طابع تلوثي، لكن سيتم جتهيز الوحدة بوسائل مكيفة ملعاجلة الغبار والبخار تتوافق مع     
 .مكتب دراسات متخصص البيئي واألخطار اليت وضعت من ق بلتوصيات ومتطلبات التقييم 

 للمشروع التوسعي الدراسة السوقية: ثانيا

يوىل قطاع إنتاج اللحوم اهتمامًا كبريًا من قبل السلطات احلكومية، فقد مت تصميم العديد من الربامج      
 1:واملخططات واإلجراءات من أجل حتسني هذا القطاع من خالل

ديدة يف خمتلف الزراعات باألخص وتوفري مزارع ج( الدواجن، األغنام، األبقار)تطوير الثروة احليوانية  -
 املاشية؛أعالف 

 وضع وسائل الرقابة والتحليل؛ -
 التمكن من شبكات التوزيع والرتويج؛ -

                                                           
 .نفس املرجع  1
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زيادة ودراسة األساليب احلديثة يف التصنيع وذلك من خالل إنشاء وحدات تصنيع حديثة إلنتاج أعالف  -
 .املاشية

جماالت املشروع، ويف إطار خمطط االقتصاد الزراعي، استفاد قطاع إنتاج اللحوم من دعم قوي وموسع لكافة      
وذلك من خالل دعم التلقيح وإنشاء مراكز الرتبية، كما استفاد قطاع تربية الدواجن واملواشي الصغرية من جتديد 

 .وسائل اإلنتاج وذلك يف االستثمار يف الصناعات التحويلية
 دراسة السوق -5

يف إطار دراسة السوق قام فريق املشروع بقيادة املدير بزيارة العديد من وحدات إنتاج أعالف املاشية يف      
، ومن خالل هذه الزيارة للوحدات املماثلة للمشروع املقرتح، قام الفريق (املغرب وفرنسا) اجلزائر وخارج اجلزائر 

 .الت النجاح مبا يف ذلك رحبية املشروع يف املنطقةبتسجيل نقاط القوة واألخذ بعني اإلعتبار خمتلف مؤه
 1:وبعد هذه الزيارة، اتضح أن املشروع له عدة عوامل تساعد على إجنازه تتمثل يف     
والية سيدي بلعباس باإلضافة إىل أهنا تعمل يف جمال الزراعة، لديها جمموعة كبرية من قطيع البقرة احللوب  -

 ؛نظراً ملناخها وموقعها اجلغرايف
تربية الدواجن أكثر منواً يف املنطقة مع وجود جتهيزات كبرية لرتبية الثروة احليوانية صناعياً، حيث أن هناك  -

 حاجة كبرية ألعالف املاشية؛
مدينة ابن باديس هي مركز تربية املاشية والزراعة من بني خمتلف الواليات اجملاورة لوالية سيدي بلعباس،  -

 يف هذه املنطقة؛( األغنام واألبقار)لسوق احمللية للماشية حيث أن هناك توسعات كبرية 
الشعري ) حيتاج ملواد أولية ( املطحنة، الوحدة الصناعية إلنتاج أعالف املاشية)التكامل بني النشاطني  -

 ومراكز التخزين املقرتحة؛( والقمح
 .مستوى املطحنةقرب األرض اليت سوف تستخدم يف املشروع التوسعي من التجهيزات املوجودة على  -
تلمسان، عني تيموشنت، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، )أسواق واليات الغرب واملشروع يستهدف      

 .يف األجل القصري، أما بقية واليات الوطن يف األجل املتوسط( سعيدة، بشار وغريها
 دراسة وتقدير الطلب على السلع اليت ينتجها املشروع -5

الحتياجات الثروة احليوانية املتزايدة، والزيادة املتوقعة يف السنوات املقبلة، يتم وضع سياسة  من أجل االستجابة     
 .تغذية احليوانات تسجل يف هذا اإلطار اسرتاتيجية لالكتفاء باحتياجات الثروة احليوانية

 :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل البياين التايل: تطور الزيادة يف الطلب -أ
 

                                                           
1
 .املرجعنفس   
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 رأس: الوحدة                                        5055 -5050تطور الزيادة يف الطلب خالل الفرتة : 55الشكل رقم

  
 .إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر
كل أنواع احليوانات يف تزايد وبالتايل جيب على املشروع أن يعمل   عدد نالحظ من خالل هذا الشكل أن     

 .على تلبية احتياجات املاشية من خالل توفري الغذاء املناسب باملقارنة مع املشاريع املنافسة
كلغ من اللحوم البيضاء للفرد سنويا، والطلب يف تزايد مستمر 01كلغ إىل   1فاالستهالك يرتاوح حاليا من      
 .اجلودة والسعر املالئم من عام آلخر نتيجة
وتعترب املناطق الشمالية يف البالد من أكرب مستهلكي اللحوم، حيث يقدر االستهالك احمللي للحوم األغنام    

كلغ للفرد يف السنة والباقي يتم استرياده   1.1كلغ للفرد يف السنة، مع إنتاج حملي يقدر بـــ   01.2واألبقار ب
 .لغ للفرد يف السنةك  0.7والذي ميثل 

 ؛وفقا لتوقعات مصلحة اخلدمات التقنية للزراعة والصناعة، االستهالك الغذائي سريتفع: اإلنتاج السنوي للحوم -ب
احليواين خالل مخس السنوات  وذلك بفضل خطة التنمية ودعم املزارعني والتحكم يف التكاليف وحتسني اإلنتاج

 .مةالقاد
 
 
 
 
 
 
 

 األغنام األبقار المعز اإلبل الفراخ

2010 35000000 300000 3700000 1600000 19600000 

2011 37000000 313990 4287300 1747700 22868770 
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                                                                           الطن: الوحدة                           5055-5050اإلنتاج السنوي للحوم خالل الفرتة : 55الشكل رقم

 
 .إعداد الطالبة باعتماد على الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري:  المصدر

السنوي للحوم البيضاء واحلمراء على حد سواء، فقد  اإلنتاج نالحظ ارتفاع السابق اجلدولمن خالل استقراء     
زيادة يف حققت طن، يف حني اللحوم احلمراء  29.111حققت اللحوم البيضاء زيادة يف حجم اإلنتاج مبقدار 

 .طن 29.111اإلنتاج مبقدار 
 التنبؤ برقم األعمال املتوقع للمشروع التوسعي -3

يف ما يلي عرض رقم األعمال املتوقع للوحدة الصناعية إلنتاج أعالف املاشية يف السنة األوىل من نشاطها     
 .من الطاقة اإلنتاجية اإلمجالية %11لكن بطاقة إنتاجية تقدر 

  ألف دينار: الوحدة                                               %90لسنة األوىل بطاقة  املتوقع حتديد رقم األعمال:  55رقم اجلدول

طاقة إنتاج غذاء  البيان
 سا/مطحون طن

طاقة إنتاج 
غذاء على 

شكل حبوب 
 سا/طن

رقم األعمال  معدل اإلنتاج 
للغداء 

 المطحون

رقم األعمال 
للغذاء على 

 شكل حبوب

 المجموع

 235.585 423.453 77.929  %22 50 59 الدواجن

 525.593 547.347 53.832 %52 50 59 األبقار

 22.958 25.092 2.743  %50 50 59 األغنام

 0      البقية

 728.403 225.922 87.247 %500   المجموع

 0امللحق رقم : المصدر

 اللحم الحمراء اللحوم البيضاء

2010 281000 380000 

2011 305000 419000 
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ألف دينار يف  729.912يتوقع من املشروع التوسعي إلنتاج أعالف املاشية حتقيق رقم أعمال يقدر ب      
من رقم األعمال  %71حيث تقدر نسبة رقم األعمال الدواجن  %11السنة األوىل بطاقة إنتاج تقدر ب

من رقم األعمال اإلمجايل  %20ألف دينار، أما نسبة رقم األعمال لألبقار تقدر ب 220.290اإلمجايل بقيمة 
من رقم  %9دج بنسبة ال تتعدى  22.129ألف دينار، يف حني قدر رقم أعمال األغنام بــ  020.212بقيمة 

 .األعمال اإلمجايل، أما بنسبة للبقية فلم حيقق املشروع أي مبيعات
 وهذا منوذج لتحديد رقم األعمال املتوقع لكل نوع من املاشية     
 :ضيح رقم األعمال املتوقع على مدى ست سنوات من خالل اجلدول التايلوميكن تو      

 ألف دينار: الوحدةللمشروع التوسعي                                                                            تطور رقم األعمال املتوقع :  53اجلدول

 المجموع N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 3.555.455 497.980 497.980 285.222 292.254 257.025 235.585 الدواجن

 5.297.232 325.700 325.700 545.555 545.499 557.325 525.593 األبقار

 279.304 532.755 532.755 95.832 95.385 74.752 22.958 األغنام

 555.225 42.552 42.552 45.090 45.090 32.875 - البقية

 2.299.853 5.035.252 5.035.252 827.794 820.293 922.553 728.403 المجموع

 الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر 
 :وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل

 تطور رقم األعمال املتوقع للمشروع التوسعي: 53رقم  الشكل

 
 .02 بيانات اجلدول رقم: المصدر

                                                           
  0رقم  رقم األعمال بالتفصيل لباقي السنوات أنظر امللحق ديدلتح. 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
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( إذ يتجاوز جمموع أصول الشركة كلها)يالحظ على رقم األعمال التقديري للمشروع أنه إضافة حلجمه الكبري     
فهو يرتفع بانتظام ومن سنة ألخرى عرب عمره اإلنتاجي ذلك نتيجة االرتفاع املستمر ملبيعات أعالف املاشية، 

 :كل التايلوميكن توضيح نسبة رقم األعمال لكل نوع حيواين من خالل الش
 نسبة رقم األعمال املتوقع لكل نوع حيواني: 54الشكل رقم

 
 .02بيانات اجلدول رقم : المصدر    
يتضح من اجلدول السابق والدائرة النسبية، الوزن الذي ميثله رقم أعمال أغذية كل نوع حيواين؛حيث ميثل رقم      

من رقم األعمال اإلمجايل، يف حني يتم تقسيم اجلزء  %21أعمال أغذية الدواجن اجلزء األكرب إذ يستحوذ على 
من رقم األعمال اإلمجايل، وما  %21بني العناصر األخرى، فيمثل رقم أعمال أعالف األبقار  %92الباقي 
من رقم األعمال اإلمجايل ألعالف األغنام، يف حني ميثل رقم أعمال احليوانات األخرى نسبة  %01يقارب 

 .  ن رقم األعمال اإلمجايلم %9صغرية تقدر بــ 

 للمشروع التوسعي دراسة اجلدوى الفنية: ثالثا
تعترب دراسة اجلدوى الفنية نقطة البداية يف تقدير تكاليف املشروع، كما هتدف إىل اثبات جدوى املشروع      

املشروع حمل فنياً، أي مدى توافر املقومات األساسية لنجاحه، ومن أهم اجلوانب اليت مت التطرق إليها يف 
 1:الدراسة

 حتديد الطاقة اإلنتاجية -5

لكي يليب املشروع الطلب املتوقع على منتجاته عرب سنوات عمره اإلفرتاضي، ينبغي أن يقوم بتحديد قدرته      
اإلنتاجية من خالل املعطيات الواردة يف الدراسة السوقية، وقد مت تقدير طاقة اإلنتاج املتوقعة للوحدة الصناعية 

 : إلنتاج أعالف املاشية بـــ
 ساعة؛/ طن 21 طاقة إنتاج غذاء مطحون -

                                                           
1
 .نفس املرجع  
 

%4; البقية  
%10; األغنام  

%28; األبقار  
%58; الدواجن  
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  ساعة؛/ طن01طاقة إنتاج غذاء على شكل حبوب  -
 ؛(مستودع للتخزين+ خمزن )طن  02012: طاقة التخزين -
 من الطاقة االفرتاضية؛ %11اإلنتاج املتوقع يف السنة األوىل  -
 من الطاقة االفرتاضية؛ %91اإلنتاج املتوقع يف السنة الثانية  -
 .من الطاقة االفرتاضية %011اإلنتاج املتوقع يف السنة الثالثة  -
بتنسيق برامج تنمية الدواجن واألبقار احللوب واألغنام مع اهلدف الذي سطرته السلطات احلكومية للحد من و    

خ، لذلك طاقة اإلنتاج حتتاج لزيادة، ومنه رحبية الفاتورة بالعملة الصعبة من استرياد احليوانات املعاد إنتاجها كالفرا 
 . 2102/2109آفاق  هناك حاجة كبرية لوحدات الطحن يفدون شك سرتتفع، أي أن مريب املاشية 

 حتديد أصول املشروع -5

حصلت عليها الشركة بعقد موثق منشور يف احملافظة العقارية  2م 2191قطعة أرض تبلغ مساحتها  -
 : ملدينة إبن باديس، وحتتوي على

 ؛2م 222،22= قسم اإلدارة 
 ؛2م 111= قسم اإلنتاج 
  مركز التحويل الكهربائي(221 KVA =)01،91 ؛2م 
 ؛2م02=  قسم احلراسة 
 ؛2م 21،72= خمزن وورشة الصيانة 
 طن؛ 21= ميزان 
 ؛2م 72= خزان املياه 
 بئر؛ 
 خمزن. 

مشرتاة بعقد موثوق، تقع بالقرب من املطحنة من أجل القيام باملشروع  2م 1111أرض مبساحة  -
 :فهي موضوع طلب االستثمار، وتشمل( املاشيةنتاج أعالف إل الصناعية وحدةال)

 ؛2م911= مبىن اإلنتاج 
  ؛2م722= خمزن لتخزين الصويا 
  ؛2م0111= طن  1212بطاقة إمجالية تقدر بــ ( خمازن 9)مرافق التخزين 
  ؛2م02=واجهة اإلستقبال 
  ؛2م911= خمزن ختزين املنتج النهائي 
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  املالبس، آلة التسخني، أماكن احلراسة، خمزن  خمزن لقطاع الغيار، أماكن تبديل)مباين الحقة
 ؛2م921( = املاء، وغريها

  2م2111= مناطق للحركة. 
 دج 021.111.111وتقدر قيمة املمتلكات بـــ 

 حتديد طريقة اإلنتاج املالئمة -3

من أجل إنتاج منتجات ذات جودة جيب اختيار طريقة إنتاج تتميز بتكنولوجيا حديثة وباإلضافة إىل ذلك      
 .التجهيزات املتوقعة جيب أن يكون هلا أثرها وجودهتا يف اإلنتاج

( اجن وغريهااألبقار، األغنام، املاعز، الدو )يتم تصنيع أعالف املاشية وفقاً لوجهاهتا : وصف عام لعملية اإلنتاج -أ
 .ويتطلب صنعها حتويل ومعاجلة مجيع أنواع احملاصيل واملواد املضافة مبختلف اإلجراءات التكنولوجية

يتم إضافة هلا ( حماصيل، املواد الزيتية، الدهون، نوع من السكر)واملواد األولية املستعملة هي من أصل نبايت      
 .يتم مزجها ليتم احلصول على املنتج النهائي إضافات مثل الفيتامينات واألمالح املعدنية مث

 اختيار برنامج لإلنتاج -ب

يتم ( الذرة، الصويا، الشعري، القمح وغريها)املواد األولية األساسية : استقبال وختزين املواد األولية -
 استقباهلا وختزينها يف املخازن اليت حتتوي على التجهيزات الضرورية للتخزين؛

 استخدام املواد األولية يتم نقلها آلياً حنو عملية اإلنتاج؛خالل : النقل -

هتدف العملية إىل طحن احملاصيل من أجل توفري دقيق مطحون، ويتم ذلك باستخدام : طحن املواد -
 املطحنة؛

بعد طحن احملاصيل واملعاجلة النباتية، يتم مزج القمح املطحون مع بعض الفيتامينات : مزج املواد -
نية باستخدام اخلالط من أجل إنتاج أول تشكيلة من املنتج النهائي حسب الطلب، يتم واألمالح املعد

 كلغ وذلك حسب نوع احليوان؛21أو  22تعبئته يف أكياس حبجم 
حسب الشكل املختار يتم مزج املواد األولية بكمية كبرية من : إعداد منوذج معياري للمنتج النهائي -

 تم حتويلها إىل منتج هنائي؛الفيتامينات مع مقدار من الزيوت لي
الصيغة اليت يتم احلصول عليها بعد مزج املواد األولية واملواد املضافة يتم : إنتاج منتج على شكل حبوب  -

، وأخريا تربيد املنتج، ويف هناية الدورة يتم توجيه املنتج (التسخني)طحنها ومعاجلتها باستخدام خبار املاء 
 يمه حسب الطلب؛إىل قسم التعبئة والتغليف وتسل
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العملية النهائية تتم من أجل إنتاج غذاء موجه للحيوانات : طحن وتفتيت وإنتاج منتج على شكل مفتت -
 الصغرية؛

كلغ من أجل 21كلغ و  22املنتجات النهائية يتم تعبئتها آليًا يف أكياس حبجم : التعبئة والتغليف -
 .تسليمها حسب الطلب

نتاج يتم اختيارها آليًا ويتم التحكم فيها باحلاسب اآليل؛ مما يسمح بالطحن طريقة اإل: التكنولوجيا املطبقة  -ج
شكل  ساعة من حماصيل على/طن01ل مطحون وشك ساعة من حماصيل على/طن21قدر بـــ بطاقة كاملة ت

 . حبوب مع توفر التجهيزات يف كثري من األقسام

إمكانية حتسني تربية املاشية وبالتايل احلصول على منتجات فاستخدام التكنولوجيا والتجهيزات احلديثة توفر      
واخلصائص الوطنية اليت تعزز  من جهة، غذائية تتميز باجلودة والتنوع تستجيب ملتطلبات املعايري الدولية

ة من جهة أخرى، لذا قامت الشرك اإلمكانيات اجلينية احليوانية وخلق ثروة إضافية لقطاع تربية املاشية يف املنطقة
 .باسترياد جتهيزات تقوم على التكنولوجيا احلديثة

 ضمان جودة املنتج النهائي -4

هو مبدأ يقوم على أساس التحسني املستمر للمنتج، باإلضافة إىل املراقبة الصحية والبيئية أثناء تصنيعه،     
ضمان جودة املواد األولية كما أنه من  وممارسة الرقابة األولية والالحقة لعملية اإلنتاج، وتتم املراقبة األولية من أجل

غري املمكن احلصول على منتجات جيدة دون مكونات مالئمة، أما فيما خيص املراقبة الالحقة فتتمثل إدارة 
 .اجلودة الشاملة املطبقة يف مرافق تربية احليوانات من أجل االستخدام األفضل للمنتج

 يةحتديد متطلبات املشروع من العناصر األساس  -5

 وصف املنتجات الرئيسية -أ

إن أي عملية إنتاجية حتتاج إىل املواد األولية اليت تدخل بشكل أساسي يف العملية : طبيعة املواد األولية -
 :اإلنتاجية ، ومن أهم املواد األولية اليت تعتمد عليها الوحدة الصناعية إلنتاج أعالف املاشية هي

  ؛(الشوفانالذرة، الصويا، الشعري، )احملاصيل 
 إضافات أخرى مثل الفيتامينات، األمالح املعدنية، والربوتينات؛ 
 املاء، 
 الزيوت والدهون الغذائية؛ 
  مادة البولربولنيpolypropylène  ًيف تعبئة وتغليف املواد الغذائية، إضافة إىل  تستعمل أساسا

 .ورق الكرافت للتغليف
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ويتم حتديد املواد األولية ضمن إطار األهداف املرسومة واهلادفة إىل توفري املواد املطلوبة، باملواصفات احملددة      
 .والكميات املقررة، ويف املواعيد اليت تتماشى مع وقت احلاجة هلا، من أجل توفري هذه املواد بأقل تكلفة ممكنة

حسب الصيغة ( %21) والصويا ( %21 )استريادها وباألخص الذرة  واجلزء األكرب من املواد األولية يتم     
 .املعيارية
طن من الصويا يتم استعماهلا سنويا واملوجهة باخلصوص إلنتاج  211.111مليون طن من الذرة و 2حوايل      

 .أعالف املاشية
ت السلطات احلكومية برنامج وللحد من االعتماد على السوق اخلارجية اليت تتميز بأسعارها املرتفعة، وضع     

لتعزيز اإلنتاج الوطين للذرة، خاصة وأن قطيع األبقار احللوب املستوردة يف تزايد أكثر فأكثر، وبالتايل 
 .فاالحتياجات الغذائية املرتبطة هبا يف تزايد

 طبيعة املنتجات النهائية -

 املنتجات النهائية للمطحنة 

 فرينة عادية؛ 
 فرينة ذات نوعية جيدة؛ 
 شعري للماشية. 
 املنتجات النهائية للمشروع التوسعي : أعالف املاشية خمصصة لتغذية احليوانات املختلفة

،كل هذه األنواع من املنتجات ميكن (الدواجن، األبقار، األغنام، املاعز، اخليول، واإلبل)
تقدميها يف شكل مطحون، أو على شكل فتات، أو على شكل حبوب متوسطة، واألشكال 

دمة من كل منتج جيب أن تكون متجانسة وحتمل خصائص مدروسة لكل نوع من املق
 .احليوانات
 هو اجلزء األول من اإلنتاج وميكن تقدميه للحيوانات؛: الشكل املطحون 

                                                           
 ةتركيبة املنتج جيب أن تليب االحتياجات اليومية للحيوانات فيما خيص الطاقة والربوتينات والفيتامينات واألمالح املعدنية ومواد ضروري. 

 املصدر الرئيسي للطاقة، والصويا توفر الربوتينات الضرورية ذات اجلودة العالية؛الذرة مع األنواع املختلفة للحبوب هي  -
 للغاية يف تربية احليوانات؛ حامساً  أشكال املواد الغذائية املركبة حتتوي على الفيتامينات املعدنية اليت تؤدي دوراً  -
 :للخصائص الوظيفية التالية تستجيب عموماً  الفيتامينات واملواد املضافة   -

 درجة عالية من التجانس للمنتج النهائي؛ 
 التعبئة والتغليف تسمح باحملافظة على املنتجات املتباينة؛ 
 مكننة وأمتتة األنشطة األكثر دقة؛ 
 محاية صحة اإلنسان. 
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 ملم  1ملم إىل  2،2يقدم يف شكل حبوب صغرية طوهلا ما بني  :على شكل حبوب
حسب نوع احليوان، وهو األكثر استخدامًا على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل لفوائده 

 :املتعددة
 من ناحية التغذية: 

 أفضل للشهية واهلضم؛ -
 الوقاية من أمراض اجلهاز التنفسي؛ -
 .أفضل للحفاظ على املنتج -

 اديةمن ناحية االقتص: 
 حتسني مؤشر االستهالك؛ -
 حتسني نوعية األغذية؛ -
 ختفيض من تكلفة املواد الغذائية -

 مكيف لتغذية الفراخ، فاملنتج يتمثل يف طحن احلبوب إىل أجزاء صغرية : على شكل فتات
 .ملم 0ملم إىل  1،9طوهلا ما بني 

كلغ، كما أهنا متوفرة بكمية كبرية بناء على طلب   21كلغ و  22يتم تعبئة املنتج يف أكياس تزن ما بني و      
 . املستهلكني

 جتهيزات املشروع -ب

اآلالت واملعدات الفنية تبعًا لطريقة اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية والدقة املطلوبة يف املنتجات، وخيتلف  ختتلف     
شكل وحجم اآلالت واملعدات واألجهزة من مشروع آلخر وعلى صاحب املشروع حتديد أنسب اآلالت 

 :شاورات واسعة مع العديد من املوردين هممبواملعدات، لذا قام 
MULMIX ية، اإليطالSTOLZ  ،الفرنسيةMECAFA  ،اإلسبانيةGREESPAN  ،اإليطالية

INTERCOOL  ،الدمناركSYMAGA  ،واإلسبانيةSAS RENE TOY. 
 :وبعد دراسة العروض، فقد مت اختيار ثالث شركات إلجناز املشروع وهي     
اإلنتاج ومعاجلة الفرنسية وهي األنسب لتوريد التجهيزات واملعدات اآللية لعملية  STOLZشركة  -

 احملاصيل؛
 الفرنسية من أجل توريد أجهزة االستقبال وختزين احملاصيل؛ PRIVEشركة  -
الفرنسية من أجل توفري الطاقة الكهربائية والتشغيل اآليل  واإلعالم اآليل والتجهيزات  ERESISشركة  -

 .التقنية اليت يتم التحكم فيها عن بعد
 :جناز املشروع من خالل اجلدول التايلدة من أجل إوميكن تفصيل التجهيزات املستور     
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 األورو: املستوردة للمشروع التوسعي                                                                        الوحدةالتجهيزات : 14رقم اجلدول

 القيمة باألورو البيان

يف  6349G-21فاتورة شكلية رقم )الفرنسية " STOLZ"تستورد من شركة  جتهيزات آلية
09/02/210.) 

211.111 € 

-50 فاتورة شكلية رقم)الفرنسية "  SOLTS"جتهيزات آلية الستقبال املخزون تستورد من شركة 
6349 AV1C  12/02/2100يف). 

222.111 € 

 PC864.24فاتورة شكلية رقم )الفرنسية " ERESIS"جتهيزات آلية وكهربائية تستورد من شركة 
 (.29/19/2100يف 

221.111 € 

يف  TE 11083aفاتورة شكلية رقم )الفرنسية " PRIVE"جتهيزات املخزن تستورد من شركة 
20/01/2100.) 

299.111 € 

فاتورة رقم )اإليطالية " STANDRDKESSEL"جتهيزات التسخني بالبخار تستورد من شركة 
11-294.) 

22.711 € 

 AMP ( فاتورة ( )اخلط، تركيب البخار، شحن الزيوت ومادة الكولنيتركيب البخار السائل على
 (.12/10/2102يف  FP001/0112EXشكلية رقم 

21.027 €   

 .الفرنسية" CHOPPIN"جتهيزات خمرب التحليل من شركة 
 

29.972 € 

 € 5.257.300 المجموع

 (.االقتصاديةملف الدراسة التقنية )، الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر
 BERGEATدج، املورد هو  9.091.111تقدر بــــ ( السوق احمللي)أما جتهيزات اإلنتاج احمللية  -

MONNOYEUR algérie. 
 دج 020.021.911واملبلغ اإلمجايل لتجهيزات اإلنتاج املستوردة و احمللية هو 

 حتديد العمالة املطلوبة -ج

لتشغيل املشروع سواء عمال اإلنتاج أو عمال اإلدارة باإلضافة لتحديد جيب حتديد العدد الالزم من العمال      
 .األجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة

 :ولقد مت حتديد العدد املناسب من العمال هلذا املشروع التوسعي من خالل اجلدول التايل     
 

                                                           
   دج 012= € 0سعر الصرف يقدر بـــ 
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 عاماًل: الوحدة                                                                                 العمالة الفعالة للمشروع التوسعي                : 15رقم دولاجل

 عمال اإلدارة عمال اإلنتاج

 العدد البيان العدد البيان

 إطار
 تقين

 العمالة املؤهلة
 عمال اآلالت

0 
2  
7 
2 
 

 إطار إداري
 عمال

 عمال األمن واحلراسة

0 
2 
9 

 عمال 7 المجموع عامل 55 المجموع

 .(ملف الدراسة التقنية االقتصادية)، الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر   
عاماًل وفقا ملا تقتضيه وظيفة اإلنتاج، أما على  02اجلدول السابق نالحظ أن املشروع سيعتمد على  ومن     

 .عمال يقومون باإلشراف على هذا املشروع 7املستوى اإلداري فسيتم االعتماد على 
 للمشروع مصادر الطاقة   -ح

 قائمة اآلبار متوفرة بكفاية لتلبية احتياجات التصنيع، التنظيف، الصحة؛ :املاء -

املوجودة على مستوى  221Kvaسيتم ربط مرافق اإلنتاج مبحطة حتويل الطاقة الكهربائية : الكهرباء -
 مقر الشركة، حيث أن الطاقة االمسية املطلوبة هي أقل مما هو متاح؛

لية من الغاز الطبيعي، إىل أنه سيتم استعمال املازوت يف انتظار الوحدة سيتم توصيلها بشبكة حم: الغاز -
 .انتهاء أعمال توصيل الغاز إىل مدينة ابن باديس

 حتديد اجلدول الزمين لتنفيذ املشروع -ي

يعد حتديد اجلدول الزمين لتنفيذ املشروع خطوة مهمة يف الدراسة الفنية، إذ إنه يتوجب إعداد جدول توقعي      
يبني اخلطوات املختلفة للتنفيذ، ويتم وضع الربنامج الزمين لتنفيذ األنشطة املتداخلة بعد حتديد خطوات التنفيذ 

 . ل األويلابتداء من اختاذ قرار االستثمار وحىت مرحلة التشغي
 جاهزة؛:  األرض -
 ؛2م 1111:  املساحة -
 ؛2102جوان : تاريخ انطالق األعمال -
 .2102جوان : تاريخ احملتمل لبدأ اإلنتاج -
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 :وميكن توضيح التنظيم الزمين الجناز املشروع باألشهر من خالل اجلدول التايل
 املشروع التوسعي الجنازالتنظيم الزمين : 16رقم اجلدول

 األشهر طبيعة العملية
 1 بداية املشروع

 0 (اإلنشاء، البناء)اهلندسة املدنية 

 1  %11إمتام األشغال بنسبة 

 1 وصول التجهيزات

 9 إمتام األشغال وبداية تركيب التجهيزات

 02 التجارب األولية

 02 بداية اإلنتاج واالستقبال األويل
 .(ملف الدراسة التقنية االقتصادية)، الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر    

 يف مدة تقدر ب مثانية أشهر تزامناً  %11نالحظ أنه سيتم إجناز املشروع بنسبة  السابق من خالل اجلدول     
، ، لكن قبل بداية عملية اإلنتاجاً مع وصول التجهيزات، وبعد شهر من وصول التجهيزات سيصبح املشروع جاهز 

احلقيقي  بعد ثالثة  االنطالقوبالتايل فسيكون  على املشروع  جتارب أولية من أجل التأكد من جاهزيته، قامست
 .عشر شهرا حسب جدول التنظيم الزمين لالجناز

 تقدير تكاليف املشروع   -6

 :التايل ومن أهم التكاليف اليت حتملها املشروع ميكن توضيحها من خالل هذا اجلدول  
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 ألف دينار: التكاليف املتوقعة للمشروع التوسعي                                                                   الوحدة: 17اجلدول رقم

 المبلغ اإلجمالي دينار المبلغ باأللف باألورو المبلغ البيان

 22.111 22.111  املباين

 027.201 027.201 0.227.211 جتهيزات اإلنتاج املستوردة

 9.091 9.091  جتهيزات اإلنتاج احمللية

 9.211 9.211  هتيئات وتركيبات

 111 111  معدات وأدوات

 211 211  جتهيزات مكتب

 2.211 2.211  تأمني، نقل وتركيب

 9.111 9.111  (أدوات وجتارب)خمزون 

 211 211  رأس املال العامل

 221.111 221.111 0227211 إمجايل تكاليف املشروع

 (.ملف الدراسة التقنية االقتصادية)، الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر   
تكاليف اإلمجالية اليت يتحملها املشروع من بداية إنشائه كإقامة املباين اإلنتاجية واإلدارية إىل غاية  تقدر     

   . مليون دينار 221تشغيله وما يلزمه من مواد أولية ويد عاملة وغريها من التكاليف بـــ 
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من أجل إقامة أي مشروع اقتصادي البد من توافر بعض املقومات األساسية لذلك، من أمهها توفري املوارد     
املالية هلذا املشروع، بإعتبارها عصب احلياة له وبدون ذلك يبقى املشروع جمرد فكرة، ألن إنشاء أي مشروع 

 .ل الالزم لتغطية تكلفة احلصول عليهايتطلب امتالك تركيبة من الوسائل االقتصادية اليت تستوجب املا
ولقد تسىن لطالبة احلصول على امليزانيات السابقة للشركة وامليزانيات التقديرية للمشروع التوسعي عرب سنوات      

 : عمره االفرتاضي، وسيتم يف هذا املطلب حتليل الوضعية املالية للمشروع من خالل النقاط التالية
 
 
 
 
    

 التوسعي مصادر التمويل للمشروع: أوال

، تقدم العميل لبنك الربكة اجلزائري (املاشيةالوحدة الصناعية إلنتاج أعالف )من أجل إجناز املشروع التوسعي     
مليون دينار موجه السترياد  011للحصول على متويل متوسط األجل عن طريق صيغة املراحبة، وذلك بقيمة 

 .جتهيزات اإلنتاج
           دج 91.111.111أموال خاصة 
  دج 91.111.111مسامهة شركات تابعة 
  دج 011.111.111( بصيغة املراحبة)متويل بنكي 
 .املشروع سيتم إجنازه بالتغطية بتمويل بنكي على املدى املتوسط حسب الشريعة اإلسالمية     

 مبلغ التمويل من طرف بنك الربكة اجلزائري: 18اجلدول رقم

 دج 011.111.111 المبلغ

 سنوات 2 مدة التمويل

 %2،2 معدل الهامش المطبق

 أشهر 2 آجال تسديد األقساط

 .(ملف الدراسة التقنية االقتصادية)، الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر      

 الدراسة املالية للمشروع التوسعي :ثانياملطلب ال

 

 ؛للمشروع املقرتح مصادر التمويل: أوال

 ؛للمشروع وجدول حسابات النتائج دراسة ميزانيات: ثانيا

 .باستخدام النسب املالية حتليل امليزانية وجدول حسابات النتائج: ثالثا

 ؛
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 :وميكن توضيح كيفية تسديد مبلغ التمويل من خالل اجلدول التايل    
 دينار: الوحدة                                                                                                                  تسديد أقساط التمويل: 19رقم دولاجل

           
 آجال التسديد

 رأسمال المتبقي المبلغ اإلجمالي الهامش القسط تمويلمبلغ ال

011.111.111     

  6.500.000   سماح هامش فرتة ال

 95.000.000 6.625.000 1.625.000 5.000.000 100.000.000 الثالثي األول

 90.000.000 6.543.750 1.543.750 5.000.000 95.000.000 الثالثي الثاني

 85.000.000 6.462.500 1.462.500 5.000.000 90.000.000 الثالثي الثالث

 80.000.000 6.381.250 1.381.250 5.000.000 85.000.000 الثالثي الرابع

  26.012.500 6.012.500 20.000.000  السنة األولى

  24.712.500 4.712.500 20.000.000  السنة الثانية

  23.418.750 3.418.750 20.000.000  السنة الثالثة

  22.112.500 2.112.500 20.000.000  السنة الرابعة

  20.812.500 812.500 20.000.000  السنة الخامسة

  123.568.750 17.068.750 100.000.000  المجموع

 .(ملف الدراسة التقنية االقتصادية)، الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري: المصدر 
 :وحيسب هامش الربح بالعالقة التالية

 
 :وبالتعويض جند   

 
، ملدة مخس سنوات (كل ثالث أشهر)طريقة تسديد التمويل املمنوح تكون عن طريق أقساط ثالثية  إن     

دج للفرتة إضافة إىل هامش ربح  2.111.111بعشرين قسط تبدأ من السنة الثانية، قيمة القسط تقدر ب 
 .، مع فرتة مساح تقدر بسنة واحدة(% 2.2)

يُع ده بنك الربكة اجلزائري يشبه جدول تسديد األقساط للبنوك وُنالحظ أن جدول تسديد األقساط الذي      
 .التقليدية من خالل صيغة التمويل بالقرض القابل لالهتالك
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 للمشروع وجدول حسابات النتائج دراسة ميزانيات: ثانيا

إضافة إىل حتليل ، قديريةمن أجل معرفة الوضعية املالية للمشروع سنقوم بتحليل ميزانيات املشروع الفعلية والت     
  .جدول حسابات النتائج الفعلي والتقديري

 دراسة ميزانيات املشروع -5

 :ميكن تلخيص حمتوى امليزانية  يف اجلدول التايل :امليزانية الفعلية للشركة  -أ

 ألف دينار: الوحدة                  35/55/5055إىل  35/55/5008امليزانية الفعلية للشركة خالل الفرتة من : 20اجلدول رقم

 الخصوم األصول

 2100 2101 2119 السنة 2100 2101 2119 السنة

 72.199 22.122 71.119 الموارد الدائمة 99.229 22.199 27.222 األصول الثابتة

األصول 
 المتداولة

ديون قصيرة  92.177 21.277 21.902
 األجل

01.291 22.709 22.217 

 092.210 92.272 11.979 المجموع 092.210 92.272 11.979 المجموع

 2امللحق رقم: المصدر
من أجل حتليل امليزانية ومعرفة وضعية الشركة سنقوم بتحليلها من خالل استخدام خمتلف رؤوس األموال      

 :أمههاالعاملة، ومن 
  وذلك ملا يوفره هو مؤشر لقياس التوازن املايل للمشروع، ومعيار لدرجة الثقة فيه : مال العامل الدائمرأس

 :من هامش أمان لدائين املشروع، ويتم حسابه من خالل العالقة التالية
 ثابتة أصول – دائمة موارد =الدائم العامل مال رأس

 مؤشر لدراسة التوازن املايل للمشروع فاالحتياجات املتولدة عن دورة : مال العامل احتياجات رأس
باحتياجات "الدورة واجلزء الباقي دون تغطية هو ما يسمى االستغالل جزء منها مُيول من خالل موارد 

دائمة أفضل من اللجوء إىل مصادر مكلفة، ويتم حسابه جيب تغطيته مبصادر مالية " مال العامل رأس
 :من العالقة التالية

 
 

                                                           
   (.الوحدة الصناعية إلنتاج أعالف املاشية)، أما القوائم املالية التقديرية فتخص املشروع التوسعي (املطحنة)الشركة القوائم املالية الفعلية ختص 
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 الدورة موارد – الدورة احتياجات =العامل مال رأس حتياجاتا 
 القيم اجلاهزة –األصول املتداولة = احتياجات الدورة : حيث

 السلفات املصرفية –ديون قصرية األجل = املوارد الدائمة 
 حتت على التوازن املايل للمشروع، متثل الفرق بني املوارد املالية املوضوعة  اً هام اً تعترب مؤشر  :اخلزينة

 :ليت تتولد على ذلك النشاط، وحتسب كما يلياتصرف املشروع لتمويل نشاطه، واالحتياجات التمويلية 
 العامل مال رأس احتياجات – الدائم العامل مال رأس = اخلزينة

 : توضيح خمتلف رؤوس األموال اخلاصة بامليزانية الفعلية للشركة من خالل اجلدول التايلوميكن 
 ألف دينار: الوحدة                                        خمتلف رؤوس األموال العاملة للميزانية الفعلية للشركة: 21رقم دولاجل

 35/55/5055 35/55/5050 35/55/5008 البيان

 الموارد الدائمة -
 األصول الثابتة -

78.089 
67.563 

62.862 
56.899 

  75.894 
49.624 

 20.270 5.963 10.526 رأس مال العامل الدائم

 احتياجات الدورة -
 موارد الدورة -

11.365 
10.390 

26.098 
32.714 

19.181 
66.607 

 (47.426) (6.616) 975 مال العاملرأس احتياجات 

 رأس مال العامل الدائم -
 احتياجات رأس مال العامل -

10.526 
975 

5.963 
(6.616) 

20.270 
(47.426) 

 67.696 12.579 9.551 الخزينة

 .2لحق رقمامل: المصدر      
ألف دينار  01.222يقدر ب 2119حققت الشركة رأس مال عامل دائم موجب فكان يف هناية سنة      

، ويدل ذلك على أن 2100؛بسبب اخنفاض األصول الثابتة ليعاود االرتفاع يف سنة  2101لينخفض يف سنة 
 .الشركة حققت توازناً مالياً من خالل حتقيق هامش أمان

رأس مال العامل، فنالحظ أن  موارد الدورة غطت احتياجات الدورة وحتقق فائض  أما بالنسبة الحتياجات     
 .وهذا شيء إجيايب بالنسبة للشركة

وحققت اخلزينة ارتفاعاً كبرياً خاصة يف السنة األخرية،غري أنه كان من املفروض إعادة استثمار فائض النقدي      
 .من أجل حتقيق أرباح
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 :ميكن تلخيص حمتوى امليزانية  يف اجلدول التايل :للمشروعامليزانية التقديرية    -ب

 ألف دينار: الوحدةللمشروع التوسعي                                                                امليزانية التقديرية املختصرة: 22رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 السنوات

 األصول

 106.180 125.850 145.780 165.710 185.640 205.570 األصول الثابتة

األصول 
 المتداولة

65.367 117.253 176.894 225.080 278.178 330.228 

مجموع 
 األصول

270.937 302.893 342.604 370.860 404.028 436.408 

 الخصوم

 419.136 387.335 357.399 339.770 300.257 268.475 الموارد الدائمة

ديون قصيرة 
 األجل

2.462 2.636 2.834 13.461 16.693 17.272 

مجموع 
 الخصوم

270.937 302.893 342.604 370.860 404.028 436.408 

 2امللحق رقم: المصدر
 :توضيح خمتلف رؤوس األموال اخلاصة بامليزانية التقديرية للمشروع من خالل اجلدول التايلوميكن  
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 ألف دينار: الوحدة للمشروع توسعي                                                             األموال العاملةخمتلف رؤوس : 23رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 الموارد الدائمة -
 األصول الثابتة -

268.475 
205.570 

300.257 
185.640 

  339.770 
165.710 

357.399 
145.780 

387.335 
125.850 

419.136 
106.180 

 312.956 261.485 211.619 174.060 114.617 62.905 رأس مال العامل الدائم

 احتياجات الدورة -
 موارد الدورة -

25.791 
2.462 

56.972 
2.636 

70.888 
2.834 

94.715 
13.461 

126.643 
16.693 

157.663 
17.272 

مال رأس احتياجات 
 العامل

23.329 54.336 68.054 81.254 109.950 140.391 

رأس مال العامل  -
 الدائم

احتياجات رأس مال  -
 العامل

62.905 
 

23.329 

114.617 
 

54.336 

174.060 
 

68.054 

211.619 
 

81.254 

261.485 
 

109.950 

312.956 
 

140.391 

 172.565 151.535 130.365 106.006 60.281 39.576 الخزينة

  . 22على بيانات اجلدول رقم  إعداد الطالبة باالعتماد: المصدر
رأس مال العامل الدائم هو الفائض من املوارد الدائمة عن متويل األصول الثابتة واملوجه لتمويل األصول      

املتداولة، ويعترب مؤشراً هاماً للتوازن املايل للمشروع على املدى الطويل، واملشروع هنا حيقق رأس مال العامل الدائم 
تة وزيادة املوارد الدائمة الناجتة عن ارتفاع األرباح احملتجزة خالل موجباً؛ بسبب االخنفاض يف قيمة األصول الثاب

ست سنوات من حياة املشروع، ويشري ذلك على أن املشروع حقق توازناً مالياً على املدى الطويل حبيث متكن من 
 .متويل كل األصول الثابتة مع حتقيق فائض ميكن توجيهه لتمويل االحتياجات املتبقية

ا خيص احتياجات رأس مال العامل فهي يف ارتفاع مستمر؛ وهذا راجع الرتفاع الكبري الحتياجات أما فيم     
 .الدورة مقارنة مع مواردها، وميكن تغطية هذه االحتياجات من فائض الذي حققه رأس مال العامل الدائم

الرغم من ارتفاع احتياجات إضافة إىل ذلك؛ توجد اخلزينة يف حالة فائض وهي يف تزايد من سنة ألخرى على      
رأس مال العامل غري أن االرتفاع يف رأس مال العامل كان أكرب، وبالتايل يتوقع من املشروع أن حيقق نقدية يعتمد 

 .عليها يف تسديد مستحقاته احلالية
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 للمشروع دراسة جدول حسابات النتائج -5
ى حتقيق املكاسب اإليرادية خالل فرتة زمنية معينة، جدول حسابات النتائج يبني قدرة الوحدة االقتصادية عل    

فهو عبارة عن تقرير يبني مقدار االيرادات والتكاليف للوحدة املراد احتساب صايف رحبها أو خسارهتا خالل فرتة 
 1.حماسبية معينة

 :يف اجلدول التايل جدول حسابات النتائج الفعليميكن تلخيص حمتوى   :جدول حسابات النتائج الفعلي  -أ

 دينار ألف: الوحدة 35/55/5055إىل  35/55/5008حسابات النتائج الفعلي للمطحنة طالبة التمويل للفرتة جدول : 24اجلدول رقم

 20/02/2100 20/02/2101 20/02/2119 البيان

 019219 099210 022201 رقم األعمال

 022922 022222 009109 مواد مستهلكة

 0022 0102 2121 مصاريف خارجية

 21117 20222 09220 القيمة المضافة

 02772 7199 212 نتيجة االستغالل

 (01) (09) 2292 نتيجة خارج االستغالل

 02722 7122 2127 النتيجة اإلجمالية

 2012 0921 209 الضرائب على األرباح

 02277 2212 2702 النتيجة الصافية 

 .9امللحق رقم: المصدر
 :نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايلوميكن عرض 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11وليد ناجي احليايل، مرجع سابق، ص  1
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   النتائج اليت حققتها الشركة: 25الشكل رقم

 
    24.بيانات اجلدول رقم : لمصدرا

يظهر جدول حسابات النتائج الفعلية للمطحنة أن النتيجة اإلمجالية والصافية احملققة ترتفع من سنة إىل      
أخرى، وهذا يدل على أن مبيعات املطحنة تلق رواجاً، كما حققت قيمة مضافة من خالل نشاطها األساسي 

 .وبالتايل عززة قدرة التمويل الذايت للمطحنة
جدول حسابات مللحق ميكن تلخيص حمتوى من خالل ا: النتائج التقديري للمشروع التوسعي حساباتجدول  -ب

 :يف اجلدول التايل النتائج الفعلي
 ألف دينار: الوحدةجدول حسابات النتائج التقديري للمشروع التوسعي                                                     :  52رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 1.032.517 1.032.517 957.784 950.584 856.113 759.440 رقم األعمال

 (921.202) (920.222) (122.197) (129.292) (727.222) (212.992) مواد مستهلكة

 (2.211) (2.211) (2.111) (2.921) (2.111) (0.791) مصاريف خارجية

 108.704 107.964 92.737 93.491 86.789 73.705 القيمة المضافة

فائض االستغالل 
 اإلجمالي

64.905 77.725 84.155 69.805 83.693 84.433 

 64.763 63.763 49.875 64.225 57.795 44.975 النتيجة التشغيلية

 (102) (2.009) (2.909) (9.702) (2.102) (2.211) النتيجة المالية

 51.801 49.936 37.629 59.513 51.782 38.475 النتيجة الصافية

 .2 امللحق رقم: المصدر
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 :وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل
 النتائج اليت يتوقع أن حيققها املشروع التوسعي: 52الشكل رقم

 
 .  22بيانات اجلدول رقم : المصدر

يتبني من الشكل البياين السابق أن النتائج املتوقع حتقيقها يف ارتفاع، فحققت القيمة املضافة أعلى قيمة حبدود   
ألف دينار، أما يف ما خيص فائض االستغالل اإلمجايل والنتيجة الصافية فهي أيضا يف ارتفاع  ما  011.719

ألف دينار  09.221االستغالل اإلمجايل بقيمة عدا االخنفاض الذي كان يف السنة الرابعة، فاخنفض فائض 
 .ألف دينار 20.119واخنفضت النتيجة الصافية بقيمة  %07بنسبة 

 حتليل امليزانية وجدول حسابات النتائج باستخدام النسب املالية:ثالثا

النسب املالية أداة من أدوات التحليل املايل املستعملة يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة من خمتلف  تعترب    
 .جوانبها وذلك عن طريق حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف

 نسب السيولة -5
 فيما يلي اجلدول الذي يبني نسب السيولة للمشروع حسب النتائج املتوقعة ملدة ست سنوات

  %: الوحدة                                                                                                                               نسب السيولة: 26رقم  دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 19,11 16,66 16,72 62,41 44,48 26,55 نسبة التداول

 14,44 12,13 12,22 44,90 28,44 19,56 نسبة السيولة السريعة

 9,99 9,07 9,68 37,40 22,86 16,07 نسبة السيولة الفورية

 إعداد الطالبة: المصدر
 .ديون قصرية األجل/ األصول املتداولة= نسبة التداول :حيث

 .ديون قصرية األجل(/ قيم االستغالل -األصول املتداولة= )نسبة السيولة السريعة        
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 .ديون قصري األجل/ القيم اجلاهزة= نسبة السيولة الفورية        
السابق ارتفاع نسب التداول خالل السنوات الثالث األوىل؛ حيث وصلت يف السنة  نالحظ من اجلدول     

وتعترب هذه النسبة املقبولة، غري أهنا اخنفضت كثريا يف السنوات األخرية وهذا راجع إىل ارتفاع  %22الثالثة إىل 
 .ديون قصرية األجل

أم فيما خيص نسبة السيولة السريعة حققت ارتفاعًا يف السنوات األوىل مث اخنفضت يف السنوات األخرية،      
ديونه قصرية األجل لكن باستبعاد عنصر املخزون من أجل  وميكن اعتبارها مقبولة؛ ألن املشروع يستطيع تغطية

اعطاء صورة أدق على قدرة املشروع باإليفاء بالتزاماته؛ ألنه يتطلب فرتة طويلة لتحويله إىل سيولة مع وجود 
 .احتمال تدين قيمته

إىل ارتفاع ديون وعلى مستوى نسبة السيولة الفورية فقد حققت اخنفاضًا يف السنوات األخرية ويرجع ذلك      
قصرية األجل، غري أهنا مقبولة فهي تقيس مدى قدرة املشروع على تسديد كل التزاماته باالعتماد على النقدية 

 . املتوافرة حتت تصرفه دون اللجوء إىل الغري، فهذه النسبة تزيد من ثقة اجلهات التمويلية يف املشروع
 نسب النشاط -5

 النشاط للمشروع حسب النتائج املتوقعة ملدة ست سنواتفيما يلي اجلدول الذي يبني نسب 
 مرة: الوحدة                                                                                                                         نسب النشاط: 27رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 12 14 16 19 26 40 معدل دوران المخزون

 34,41 41,30 47,89 63,37 85,61 126,75 معدل دوران العمالء

 77 81 100 - - - معدل دوران الموردين

 إعداد الطالبة: المصدر
 .متوسط املخزون/ تكلفة املبيعات= معدل دوران املخزون: حيث

 .متوسط العمالء/ رقم األعمال= معدل دوران العمالء        
 .متوسط املوردين/ املشرتيات= معدل دوران املوردين        
من خالل قراءة اجلدول السابق؛ نالحظ أن معدل دوران املخزون يف اخنفاض من سنة إىل أخرى مما يعين      

 .اخنفاض قدرة املخزون يف توليد املبيعات، وهذا راجع لكون املشروع لديه طاقة ختزين كبرية
مرة ما يعادل فرتة حتصيل تقدر  022دوران العمالء اخنفاضاً، فبعدما كان يف السنة األوىل  كما حيقق معدل      
أيام، وهذا يدل على أن املشروع ال  01مرة يف السنة األخرية بفرتة حتصيل تقدر ب 29أيام اخنفض إىل  2ب 

 .ميلك سياسة حتصيلية جيدة
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يف ( املورد)روع ال يعتمد على االلتزامات قصرية األجل وفيما خيص معدل دوران املوردين؛ نالحظ أن املش     
مرة  011السنوات الثالث األوىل، غري أهنا يف اخنفاض من سنة ألخرى حيث كانت يف السنة الرابعة تقدر ب

 .أيام 2مرة بفرتة تسديد تقدر ب 77لتصبح يف السنة األخرية 
التحصيل وفرتة التسديد، فيتبني لنا من هذه املقارنة أن  ولدراسة وضعية املشروع يفضل إجراء مقارنة بني فرتة     

فرتة التحصيل أكرب من فرتة التسديد عرب عمره االقتصادي، فيمكن القول أن املشروع قد يعاين صعوبة يف حتصيل 
 .أمواله يف املستقبل، لذا عليه حتسني سياسته التحصيلية

 نسب املديونية  -3

 املديونية للمشروع حسب النتائج املتوقعة ملدة ست سنواتفيما يلي اجلدول الذي يبني نسب 
                                                          نسب املديونية: 28رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 24% 31% 39% 44% 57% 71% نسبة الديون إلى مجموع الخصوم

 78% 71% 63% 56% 43% 29% نسبة االستقاللية المالية

 21% 28% 36% 44% 56% 70% نسبة هيكل رأس المال

 .إعداد الطالبة:  المصدر
 .جمموع اخلصوم/ جمموع الديون= نسبة الديون إىل جمموع اخلصوم: حيث 

 .جمموع الديون/ األموال اخلاصة= نسبة االستقاللية املالية         
 .   األموال الدائمة/ ديون طويلة األجل= نسبة هيكل رأس املال         

من خالل نسب املديونية ميكن معرفة مدى اعتماد املشروع على أموال الغري يف متويل استخداماته وهي      
 :تشمل
ض ديون املشروع، نسبة الديون إىل اخلصوم؛ نالحظ أهنا يف اخنفاض من سنة إىل أخرى وهذا راجع إىل اخنفا     

وتعترب مقبولة بالنسبة للدائنني ألنه كلما اخنفض اعتماد املشروع على أموال الغري دل ذلك على وجود هامش أمان 
 .هلم خاصة يف حالة التصفية

وهذا  %71أما نسبة االستقاللية املالية؛ فهي يف ارتفاع من سنة إىل أخرى حيث وصلت يف السنة األخرية      
 .عتماد الكبري للمشروع على أمواله اخلاصة يف متويل ديونه أي املشروع حيقق استقاللية ماليةيدل على اال

وهذا يرجع إىل  %20اخنفضت إىل  %71وفيما خيص نسب اهليكل املايل فهي يف اخنفاض فبعدما كانت      
 .اخنفاض اعتماد املشروع على الديون طويلة األجل نتيجة تسديد األقساط

 .  و يف األخري ميكن القول أن املشروع يسعى لتحقيق التوازن يف هيكله التمويلي وبالتايل االستقاللية املالية     
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 نسب املردودية -4

 .فيما يلي اجلدول الذي يبني نسب املردودية للمشروع حسب النتائج املتوقعة ملدة ست سنوات
 نسب املردودية:  58رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 15% 16% 13% 18% 19% 17% المردودية االقتصادية

 16% 18% 16% 31% 40% 49% المردودية المالية

 6.5% 5% 4% 6% 6% 5% مؤشر الربحية

 إعداد الطالبة: المصدر 
 .جمموع األصول/ النتيجة التشغيلية= املردودية االقتصادية: حيث 

 .األموال اخلاصة/ النتيجة الصافية= املردودية املالية         
 . رقم األعمال/ الربح الصايف= مؤشر الرحبية         

 :وميكن عرض نتائج اجلدول من خالل الشكل املوايل  
 نسب املردودية: 57الشكل رقم

 
 .29بيانات اجلدول رقم: المصدر
وتعترب  %09من خالل ما سبق أن املردودية االقتصادية للمشروع حققت أقصى قيمة يف حدود  نالحظ     

أي أن املشروع يبدي كفاءة عالية يف استغالل أصوله ( % 9)جيدة إذ ما قورنت مع معدل تكلفة األموال 
 .لتحقيق األرباح

بعة لتستقر بعدها و على العموم ميكن اعتبارها أما املردودية املالية فقد حققت اخنفاضًا كبريًا يف السنة الرا     
 .مقبولة ومنه ميكن القول أن املشروع بإمكانه أن حيقق عائداً مناسباً للمسامهني
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وفيما خيص مؤشر رحبية املشروع فهي تقريبا مستقرة عرب السنوات وتعترب جيدة، وميكن القول أن املشروع لديه      
خالل نشاطه البيعي، مبعىن أخر لدى املشروع قدرة نسبية يف التحكم يف  القدرة على حتقيق أرباح صافية من

 .التكاليف
ويف األخري، وبعدما قمنا بتحليل الوضعية املالية للمشروع باستخدام خمتلف نسب التحليل املايل يف ضوء      

 .النتائج املتوقعة ميكن اعتبار أن املشروع سيكون يف وضعية جيدة
 
 
 

معايري غري من أجل تقييم املشروع يقوم بنك الربكة اجلزائري باالعتماد على معايري التقييم اليت يتم جتزئتها إىل     
قابلة للخصم وهي املعايري اليت ال تأخذ بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود، ومعايري قابلة للخصم اليت تأخذ بعني 
االعتبار القيمة الزمنية للنقود وعلى أساسها يتخذ البنك قراره بقبول أو رفض متويل املشروع، وسيتم التطرق إليها 

 :يف النقاط التالية
 
 
 
 

 املعايري غري القابلة للخصم :أوال

ونقصد هبا تلك املعايري التقليدية املستخدمة يف التقييم، أو هي املعايري اليت ال تأخذ الزمن بعني اإلعتبار،      
 :وتتمثل يف املعيارين اآلتيني

 معيار فرتة االسرتداد -5

هي الفرتة الالزمة اليت تتعادل فيها التدفقات النقدية الصافية مع االستثمار املبدئي، ووفقا هلذا املعيار فإنه من      
 . األفضل للمشروع أن يسرتجع أمواله أو تكاليفه االستثمارية يف فرتة تقل عن عمره االقتصادي

اكمي للتدفقات السنوية اجلارية الصافية، مبعىن أن ويتم حساب فرتة االسرتداد من خالل طريقة اجملموع الرت      
، وميكن توضيحها يف اجلدول 1جمموع صايف التدفقات النقدية يكون مساويًا للتدفقات االستثمارية للمشروع

 :املوايل
 

                                                           
 .072حممد دياب، مرجع سابق، ص  1

 املشروع وتقرير بنك الربكة اجلزائري معايري تقييم : ثالثاملطلب ال

 ؛ املعايري غري القابلة للخصم :أوال

 ؛املعايري القابلة للخصم: ثانيا

 بنك الربكة اجلزائري؛تقرير : ثالثا
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 ألف دينار: الوحدة                                                                             التدفقات النقدية املرتاكمة: 30رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

 51.471 49.866 37.559 59.443 51.712 58.405 التدفقات النقدية الصافية

المجموع التراكمي 
 للتدفقات النقدية

58.405 110.117 169.560 207.119 256.985 308.456 

 5امللحق رقم :  المصدر
 ألف دينار I0 =221.111: حيث
يتبني لنا من اجلدول أن فرتة االسرتداد تقع بني السنة الرابعة والسنة اخلامسة، ومن أجل احلصول على فرتة      

 :االسرتداد بالتفصيل نستعمل العالقة التالية

 
 : حيث   

 لمشروعالعمر االقتصادي ل/جمموع التدفقات النقدية = متوسط صايف التدفق النقدي

 
 أشهر 2سنوات و 9ومنه فرتة االسرتداد هي 

أي من املتوقع أن يسرتد املشروع كامل أمواله بعد حوايل أربع سنوات ومخسة أشهر، وبعد هذه الفرتة يبدأ يف      
 . حتقيق األرباح

فهذا املعيار ينظر إىل الفرتة اليت سوف يستغرقها املشروع حىت يسدد من موارده الذاتية كافة األموال املستثمرة      
 . يف أقرب وقت

 معيار معدل العائد على االستثمار -5
تقوم هذه الطريقة على أساس حساب نسبة متوسط عائد املشروع بعد طرح الضرائب إىل تكلفة االستثمار     
 ل حياة عمر األصلخال
ومنه معدل العائد على االستثمار هو عبارة عن النسبة املئوية ملتوسط صايف الربح احملاسيب السنوي بعد خصم    

 1.االستهالك والضرائب إىل متوسط قيمة االستثمار الالزم للمشروع

 
 

                                                           
1
 .22، صمرجع سابقمسري حممد عبد العزيز،   
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 :يتم حساب معدل العائد على االستثمار وفق الصيغة التالية     

 
 .عمر املشروع/جمموع العائد الصايف= متوسط العائد السنوي الصايف:حيث

 ألف دينار: الوحدة                                                        معدل العائد على االستثمار: 31اجلدول رقم

 المبلغ السنوات

N 38.475 

N+1 51.782 

N+2 59.513 

N+3 37.629 

N+4 49.936 

N+5 51.801 

 48.189 متوسط العائد السنوي الصافي

 230.000 تكلفة االستثمار

 20% معدل العائد على االستثمار 

 (.ملف الدراسة التقنية االقتصادية) ،الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري:المصدر 
يعرب معدل العائد على االستثمار على القدرة اإليرادية للمشروع اليت تبىن عليها قرارات التمويل، وبالتايل      

، أي (%2,2تكلفة الفرصة البديلة )وهو أكرب من تكلفة األموال  %21املشروع حقق معداًل مقبواًل يقدر ب
 .املشروع لديه قدرة على احلصول على متويل خارجي

 املعايري القابلة للخصم: ثانيا

 :هي املعايري اليت تأخذ الزمن بعني اإلعتبار يف تقييم املشروعات، وتتمثل يف املعيارين اآلتيني
 معيار صايف القيمة احلالية -5

قبل حساب صايف القيمة احلالية جيب علينا إجياد صايف التدفقات النقدية، وميكن توضيحها من خالل      
 :اجلدول التايل
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 ألف دينار: فقات النقدية للمشروع التوسعي                                          الوحدةصايف التد استخراج : 32رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 البيان

  38.475 51.782 59.513 37.629 49.936 51.801النتيجة الصافية

  19.930 19.930 19.930 19.930 19.930 19.670مخصصات االهتالك

 71.471 69.866 57.559 79.443 71.712 58.405 إجمالي التدفقات النقدية

 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000  تسديد الديون

 51.471 49.866 37.559 59.443 51.712 58.405 صافي التدفقات النقدية

 .5امللحق رقم : المصدر
 مت التوصل إليها من خالل جدول حسابات النتائج التقديري 

  يعتمد املشروع يف حساب خمصصات االهتالك على طريقة القسط الثابت 
 االهتالكات+ النتيجة الصافية = إمجايل التدفقات النقدية: حيث

 سداد الديون –إمجايل التدفقات النقدية = صايف التدفقات النقدية 
يالحظ أن البنك ال يأخذ بعني االعتبار قيمة الزكاة عند حساب صايف التدفقات النقدية، واليت تؤثر على     

النتيجة النهائية للبنك، فكان من املفروض عدم إغفال ذلك، لكن هذا يرجع كالتزام على صاحب املشروع وليس 
 . على البنك لطبيعة العملية كوهنا مراحبة وليس مشاركة

الطالبة   وقد عني من ق بل بل حساب صايف القيمة احلالية، البد لنا أوال أن نقوم بتحديد معدل اخلصمق     
كمعدل مقرتح على أساس هامش الربح الذي حدده بنك الربكة اجلزائري وفق صيغة املراحبة، وحدد هذا األخري 

ملواجهة ( %0،2)ربح إضايف  مضافًا إليه هامش( %2،2)باالعتماد على سعر الفائدة السائد يف السوق 
 . يف خصم صايف التدفقات النقدية( %1)املخاطر احملتملة، ليطبق املعدل 

  NPVمث بعد ذلك نقوم حبساب صايف القيمة احلالية     
 
 

 (8%)معدل اخلصم  r: حيث
NCF :صايف التدفقات النقدية من خالل اجلدول السابق 

D0 :دج 221.111.111املبدئي الذي ميثل التدفق النقدي اخلارج والذي يقدر بــــ  االستثمار 
 :ونلخص طريقة حساب صايف القيمة احلالية يف اجلدول التايل    

                                                           
  معدل االستحداث، تكلفة الفرصة البديلة، معدل تكلفة األموال: يتم استخدام مصطلح معدل اخلصم من طرف بنك الربكة اجلزائري، كما له عدة تسميات. 

NPV= NCF(1+r)
-t
-D0 
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 ارألف دين: الوحدة                                                    استخراج صايف القيمة احلالية للمشروع املقرتح : 33رقم دولاجل

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخصممعدل  صافي التدفقات النقدية السنوات

N 58.405 0,926 54.083,03 

N+1 51.712 0,857 44.317,184 

N+2 59.443 0,794 47.197,742 

N+3 37.559 0,735 27.605,865 

N+4 49.866 0,681 33.958,746 

N+5 51.471 0,630 32.426,73 

 239.589,297 القيم الحالية للتدفقات النقديةمجموع 

 230.000 (التدفق النقدي الخارجي) االستثمار المبدئي 

 9589,297 صافي القيمة الحالية

  .إعداد الطالبة: المصدر
يعين أن القيمة احلالية  ة موجبة؛ ممانالحظ أن املشروع حقق صايف قيمة حالي السابق؛ من خالل اجلدول      

للتدفقات النقدية الداخلة أكرب من القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة؛ وبالتايل فإن املشروع يف هذه احلالة 
 .دية ومن مث له جدوى ويكون مقبوالً يكون له رحبية اقتصا

تلف متاماً عن النتائج اليت مت التوصل إليها ويشار إىل النتيجة اليت مت التوصل إليها من ق بل خرباء بنك الربكة خت     
من ق بل الطالبة، وهذا الختالف معدل اخلصم الذي مت االعتماد عليه وبعض األخطاء احلسابية عند حساب 
التدفقات النقدية للمشروع وصايف القيمة احلالية، ويف هذه احلالة لن تؤثر هذه األخطاء على قرار التمويل نظرا 

املراحبة، لكن سيحدث العكس يف حالة صيغة املشاركة أو املضاربة ألهنا ستؤثر على حساب ألن الصيغة هي 
 .مردودية البنك بشكل مباشر

 معدل العائد الداخليمعيار  -5

ميكن استخراج معدل العائد  و1هو معدل اخلصم الذي جيعل القيمة احلالية الصافية للمشروع تساوي الصفر،     
 :االستعانة باجلدول التايلالداخلي من خالل 

 
 

                                                           
1 LASARY, op, cit., p :120. 
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 ألف دينار: الوحدة   ل العائد الداخلي للمشروع التوسعي                                           استخراج معد : 34رقم دولاجل

ق ح للتدفقات النقدية  صافي التدفق النقدي السنوات
%8 

ق ح للتدفقات النقدية 
55%  

N 58.405 54.083,03 48.651,365 

N+1 51.712 44.317,184 35.888,128 

N+2 59.443 47.197,742 34.417,497 

N+3 37.559 27.605,865 18.103,438 

N+4 49.866 33.958,746 20.046,132 

N+5 51.471 32.426,73 17.242,785 

 17.4349,345 239.589,297 مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية

 230.000 230.000 الخارجي التدفق النقدي

 (55.650,655)  9.589,297 صافي القيمة الحالية

 .إعداد الطالبة: المصدر
، وحلسابه نستخدم العالقة %02و  8%يتبني لنا من اجلدول السابق أن معدل العائد الداخلي حمصور بني  

 : التالية

 
 

 .   ومبا أن معدل العائد الداخلي أكرب من معدل اخلصم، ميكن القول أن املشروع حيقق مردودية    
وهو أكرب بكثري من  % 22,21إن معدل العائد الداخلي احملصل عليه من قبل بنك الربكة اجلزائري هو      

املعدل احلقيقي، فهذا قد يؤدي إىل إعطاء نتائج خاطئة لو كانت صيغة التمويل هي إحدى الصيغ اخلاصة 
 . باملشاركة

وعلى أي حال؛ ميكن اعتبار املشروع مقبوال وذلك ألن صايف القيمة احلالية موجبة و معدل العائد الداخلي أكرب  
 . فةمن معدل اخلصم رغم نسبته الضعي

لكن ما يهم البنك ليس مردودية املشروع بقدر ما يهمه قدرة املشروع على توفري النقدية الكافية سنويا       
 :لسداد أقساط التمويل إضافة إىل هامش الربح، وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
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 ألف دينار: الوحدة                                                                                                                               قدرة التسديد : 35رقم دولاجل

 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5   السنة/البيان

  58.405 71.712 79.443 57.559 69.866 71.471التدفقات النقدية

 20.812 22.112 23.418 24.712 26.012 - الهامش+ القسط السنوي

 343% 316% 245% 321% 275% - القدرة على السداد

 .(ملف الدراسة التقنية االقتصادية)، الوثائق الداخلية لبنك الربكة اجلزائري:المصدر
 :حيث

 011×(اهلامش +السنوي القسط)  /النقدية التدفقات =السداد على القدرة
 

واستقراء اجلدول السابق يسمح لنا من التأكد من القدرة الكبرية اليت يتمتع هبا املشروع يف سداد التزاماته      
السنوية من أقساط التمويل، وخاصة يف السنة الثالثة و السنة السادسة حيث يفوق التدفق النقدي يف حجمه 

من سداد األقساط  %211نقدية متثل باملتوسط أكثر من ثالثة أضعاف من مبلغ القسط السنوي، والتدفقات ال
 .الذي يسمح بزيادة سنوية للتمويل الذايت للمشروع من خالل األرباح احملققة

 بنك الربكة اجلزائريتقرير : ثالثا

 رأي الوكالة -5

تبعا إىل االسرتاتيجية احملددة من ق بل الشركة ذات املسؤولية احملدودة من أجل توسيع النشاط، وأيضا لوضعيتها      
املالية اجليدة وباإلضافة للتدفقات النقدية املوجبة اليت حتققها وإجيابية صايف القيمة احلالية وحتقيقها مردودية مقبولة، 

 :ذه األخرية، مت املوافقة علىوكذا الضمانات املقدمة من ق بل ه
شهر باإلضافة  21دج والتسديد على  011.111.111متويل املشروع بصيغة املراحبة مببلغ إمجايل يقدر بــ     

 .إىل فرتة مساح تقدر بسنة
 رأي املدير -5

املطاحن املستغلة، سنوات خربة يف جمال  01نظرا إىل املعرفة واخلربة اليت يتوافر عليها املسريين واليت تفوق     
وإجيابية الدراسة التقنية االقتصادية للمشروع املقرتح، وكذا دراسة قدرات التسديد املضمونة هلذا املشروع ووجود 

مليون دج، أي  011ضمانات كافية، أدى ذلك على املوافقة مبنح التمويل هلذا املشروع على املدى املتوسط بــــ 

                                                           
  2امللحق رقم راجع. 
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مع وضع بعض الشروط ( من مثن جتهيزات اإلنتاج املستوردة %29)من القيمة الكلية للمشروع  %92بنسبة 
 :على شكل

 الضمانات  -

 021 اهلياكل الثابتة تغطي التمويل على املدى املتوسط بنسبة%. 
 :الشروط -
  ؛ %2،2معدل اهلامش 
 وثائق الضرائب جتدد كل ثالثة أشهر؛ 
  لرقم األعمال لدى الضرائب؛ %011تسريح 
 التاريخ حمدد يف التصريح بثالثة أشهر بعد تاريخ اإلنتهاء؛ 
  ؛(مليون دج 020)دفع مستحقات الزبائن، إضافة إىل باقي أجهزة اإلنتاج 
 (.فرتة مسموحة)شهر 02سنوات و2: مدة التمويل على املدى املتوسط 
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 خالصة الفصل الثالث

اجلزائري كأول بنك إسالمي يف اجلزائر يقدم أعماله املصرفية والتمويلية واالستثمارية  تأسس بنك الربكة 
من بيئة مصرفية تقليدية  وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، وذلك حسب القانون األساسي للبنك؛ غري أنه يعمل ض 

 .تقوم على أساس الفائدة الربوية خمالفة متاماً ملبادئ البنك
املشروعات االستثمارية يتبع بنك الربكة اجلزائري ثالث مراحل، تبدأ املرحلة األوىل بتلقي وللقيام بتمويل 

ملف طلب التمويل الذي تشكل فيه الدراسة التقنية االقتصادية أهم وثيقة الحتوائها بصفة عامة على املعطيات 
ملقدمة، أما يف املرحلة األخرية يتم اختاذ التقنية للمشروع، وعلى مستوى املرحلة الثانية يُبدي البنك رأيه بالدراسة ا

 .   القرار مبنح أو عدم منح التمويل بناء على دراسة معمقة وشاملة
لقد حاولنا القيام من خالل هذا الفصل بدراسة تقييمية عامة ألهم جوانب املشروع املقرتح متويله من قبل 

إىل دراسة الوضعية املالية للمشروع لننتهي يف األخري  بنك الربكة اجلزائري، بدءا من تقدمي املشروع طالب التمويل
 :بعرض أهم املعايري اليت اعتمد عليه البنك يف تقييم املشروع، وتوصلنا إىل النتائج التالية

عدم وجود معايري خاصة ببنك الربكة اجلزائري تُأك د السالمة الشرعية واالجتماعية اليت جيب توافرها  -
 ويل؛يف املشروعات طالبة التم

يويل البنك اهتمامًا كبريًا بقدرة املشروع على توليد نقدية كافية لتغطية أقساط التمويل وال يَهتم هل  -
 املشروع حقق مردودية أم ال؛

يعتمد بنك الربكة اجلزائري على الفائدة الربوية يف حتديد معدل خصم التدفقات النقدية، وهذا يتناىف  -
دة الربوية بأي شكل من األشكال يف األعمال التمويلية مع مبادئه اليت حترم استخدام الفائ

 .  واالستثمارية اليت ميارسها
بنك الربكة اجلزائري ال خيتلف كثريًا عن غريه من البنوك التقليدية من خالل ويف األخري ميكن القول أن 

ارية اليت تقوم على أساس دراسة اجلدوى االقتصادية اليت يعدها باالعتماد على معايري تقييم املشروعات االستثم
الفائدة الربوية، مما أخضعه لتبعية واضحة يف هذا اجملال للبنوك التقليدية، ويرجع ذلك إىل وجود نقص يف إجياد 
معايري موضوعية لتقييم املشروعات مبا يتناسب مع طبيعة وعمل بنك الربكة اجلزائري باعتباره بنك إسالمي يقوم 

 .تصادي اإلسالميبتجسيد النظام املايل واالق
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
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تعترب البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية إسالمية ذات رسالة ومنهج تعمل يف إطاره، حيث تعمل على 
إجياد أوعية لتجميع املدخرات من األفراد وتوظيفها التوظيف اإلسالمي األمثل لتحقيق العائد االقتصادي 

نفعة للمجتمع دون اللجوء إىل التعامل الربوي القائم على أساس الفائدة الربوية وذلك يف واالجتماعي مبا حيقق م
 .ظل قواعد ومبادئ املنهج اإلسالمي

إذ وهذا ال ميكن أن يتحقق إال مبجموعة من الضوابط اليت جيب أن حتكم العمل االستثماري اإلسالمي،
الركيزة األساسية اليت تقوم عليها البنوك اإلسالمية من خالل خمتلف صيغ االستثمار والتمويل  يعترب هذا األخري

 . اليت يوفرها
ومتثل املشروعات االستثمارية اإلطار احلقيقي لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذلك تقوم  البنوك 

يرتتب عليه من نتائج اجيابية أو سلبية حىت  اإلسالمية بدراسة جدوى عملها االستثماري وفحص ما ميكن أن
 .حتقق هذه املشروعات األهداف املتوخاة منها

وتعترب دراسة اجلدوى إحدى األدوات اهلامة اليت تسهم يف ترشيد القرارات االستثمارية، فالقرار 
ة تأخذ يف االعتبار االستثماري الرشيد ال يتم الوصول إليه إال باستخدام دراسات مستفيضة مبنية على أسس علمي

مجيع املتغريات املؤثرة على هذا القرار، باإلضافة إىل االستعانة مبعايري تقييم املشروعات تتوافق مع الشريعة 
 .اإلسالمية

ومن خالل هذه الدراسة، سنعرض خمتلف النتائج واملقرتحات اليت مت الوصول إليها، ونستعرضها يف 
 :النقاط التالية

أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك "من خالل دراستنا ملوضوع : ةنتائج الدراس: أوال
 :، توصلنا إىل النتائج التالية"-دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري–اإلسالمية 

 نتائج البحث املتعلق باجلانب النظري -5
األموال وتوظيفها لتحقيق العائد البنوك اإلسالمية هي مؤسسات مالية إسالمية، تعمل على جتميع  - أ

االقتصادي واالجتماعي؛ مبا حيقق منفعة للمجتمع دون اللجوء إىل التعامل الربوي القائم على 
 .الفائدة الربوية وذلك يف إطار قواعد والضوابط اليت حتكم النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي

 الخاتمة
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مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية  يرتكز العمل املصريف اإلسالمي على أسس ومبادئ وضوابط - ب
ختتلف عن تلك األسس اليت يقوم عليها النظام املصريف التقليدي، باستبعاده للفائدة الربوية يف 

 .معامالته وارتكازه على قاعدة احلالل واحلرام يف أنشطته املصرفية واالستثمارية
رعية اإلسالمية، من خالل التزامها تقوم املعامالت املصرفية اإلسالمية على احرتام الضوابط الش - ت

بقاعديت الغنم بالغرم اليت تربط استحقاق املنفعة باالستعداد لتحمل املخاطر، وقاعدة اخلراج 
 .بالضمان اليت تربط املنفعة مبخاطر الضمان

يعد املشروع االستثماري جمموعة متكاملة من األنشطة، تعمل على املزج بني العوامل املادية واملوارد  - ث
 .لبشرية لتكوين كيان اقتصادي مميز، موجه لتحقيق أهداف مسطرة خالل عمره االفرتاضيا

دراسة اجلدوى هي جمموعة من الدراسات اليت يتم اعدادها للحكم على صالحية أو تقومي مشروع  - ج
 .استثماري من عدة جوانب قانونية وتسويقية وفنية ومتويلية

قة ومفيدة متكن كل من املستثمر أو املمول من اختاذ دراسة اجلدوى تفضي إىل تقدمي معطيات موثو  - ح
القرار خبصوص اختيار البديل األفضل من بني البدائل املتاحة مما يؤدي إىل ترشيد القرار 

 .االستثماري
إن القرار االستثماري هو من القرارات املهمة اليت تواجه أي مستثمر سواء كان فردا أو إدارة، نظراً  - خ

الستثمارات بسمعة املشروع االستثماري، لذلك يتوجب على املستثمر إجراء الرتباط جناح هذه ا
 .دراسة شاملة من أجل اختيار البديل االستثماري الذي يعطي أكرب عائد استثماري

يتم الوصول إىل القرار االستثماري من خالل دراسة اجلدوى االقتصادية كقاعدة هلا عدة مراحل،  - د
دراسة علمية تأخذ كل املتغريات بعني االعتبار للوصول إىل أدق  وبالتايل يقوم هذا القرار على

 .التقديرات املمكنة للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة املتوقعة
عرفت الساحة الفكرية اإلسالمية جمموعة من االجتهادات البتكار معايري مالئمة لتقييم املشاريع  - ذ

 .حتظ بالثقة يف التطبيقات العمليةاالستثمارية يف البنوك االسالمية، إال أهنا مل 
هناك نقص يف إجياد معايري موضوعية لتقييم واختيار املشروعات، مبا يتناسب مع طبيعة وعمل   - ر

البنوك اإلسالمية فيما يتعلق بالدراسة املالية للمشروع، مما أخضعها لتبعية واضحة يف هذا اجملال 
تطبيق معدل اخلصم خلصم التدفقات النقدية للمعايري التقليدية يف دراسات اجلدوى، خاصة عند 

 .للمشروعات املقرتحة للتمويل، إذ أضحى سعر الفائدة هو الفاصل الوحيد يف عملية اخلصم
 نتائج البحث املتعلقة باجلانب التطبيقي -5

يعد بنك الربكة اجلزائري أول بنك إسالمي يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر وذلك  - أ
 .جاء به القانون األساسي للبنكحسب ما 
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املراحبة، التأجري التمويلي، السلم، االستصناع : يستعمل بنك الربكة اجلزائري صيغ االستثمار التالية - ب
واملشاركة، لكن التمويل باملراحبة إحتل املكانة األوىل يف صيغ االستثمار اليت يطبقها، كما أنه يستبعد 

 .الصيغ األخرى نظراً ملخاطرها
من قيمة التمويل  %021بنك الربكة اجلزائري على صاحب املشروع ضمانات حقيقية بنسبة  يفرض - ت

 .من أجل جتنب خماطر عدم السداد
يقوم بنك الربكة اجلزائري بدراسة شاملة ومعمقة ملختلف جوانب املشروع املقرتح متويله باالعتماد  - ث

والتأكد من عدم خمالفتها ألحكام الشريعة على الدراسة التقنية االقتصادية املقدمة من طرف العميل 
باجلانب املايل للمشروع وقدرته على التسديد، وعلى أساس  اً كبري   اإلسالمية، كما أنه يويل إهتماماً 

 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى .اذ القرار التمويلي واالستثماريهذه الدراسة يتم اخت
حبة على هامش ربح مقابل عملية التمويل والتسليم يتحصل بنك الربكة اجلزائري وفق صيغة املرا - ج

السائد يف  هذا اهلامش على أساس معدل الفائدةالتجهيزات موضوع التمويل، وحيسب ( استرياد)
 .وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية .السوق

صافية قدرة على السداد من خالل معرفة مقدرة التدفقات النقدية الالب اً كبري   اً يويل البنك اهتمام - ح
الذي حيصل عليه، وهنا البنك ال يهتم مبردودية الربح هامش السنوية على تغطية قسط التمويل و 

 .املشروع بقدر ما يهمه قدرة املشروع يف خلق تدفق نقدي كايف لتسديد هذا التمويل
التدفق االعتماد على النتائج احملاسبية التقديرية للمشروع ممثلة خاصة يف النتيجة الصافية وصايف  - خ

النقدي السنوي وبغري خصم هلا، جيعل من الدراسة عرضًا للبيانات احملاسبية أكثر مما هي تقييم 
 .اقتصادي للمشروع

بنك الربكة اجلزائري مل يعتمد على حتليل احلساسية ملعرفة مدى انكشاف متويل املشروع املقرتح على  - د
تام وهي احلالة النادرة احلدوث يف درجة املخاطرة، حيث ترتكز دراسة اجلدوى على حالة تأكد 

 .الواقع
بنك الربكة اجلزائري ال يعترب منوذج البنك اإلسالمي يف تقييم واختيار املشروعات وهذا راجع إىل  - ذ

عدم وجود معايري حتدد السالمة الشرعية واالجتماعية واالقتصادية للمشروع من جهة، ومن جهة 
روعات فهو ينتهج نفس أساليب التقييم اليت تعتمد أخرى عدم وجود منهج خاص به يف تقييم املش

 .وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثة. عليها البنوك التقليدية
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 ثانيا املقرتحات

طبيعتها والصيغ اليت تستخدمها، ستثمار خاصة بالبنوك اإلسالمية تتناسب مع صياغة معايري لال -0
وتقييم املشروعات، وتتم دراستها من مجيع واألهداف اليت تعمل على حتقيقها يف إطار اجلدوى 

 .اجلهات املرتبطة هبا
ضرورة اعتماد بنك الربكة اجلزائري على دراسة جدوى شاملة ودقيقة وموضوعية، مستوفية اجلوانب  -2

 .املتعددة واخلاصة باملشروع
تثمارية  اعتماد البنوك اإلسالمية معداًل خلصم التدفقات النقدية يف تقييم واختيار البدائل االس -2

مستقاًل متامًا عن سعر الفائدة الربوية احملرمة شرعاً، ونقرتح بأن يكون متوسط األرباح السنوية للبنك 
 .نفسه هو املعدل البديل ملعدل اخلصم يف تقييم املشروعات املراد متويلها من طرف البنك اإلسالمي

 آفاق الدراسة:  ثالثا

قد فتح " قتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالميةأثر دراسة اجلدوى اال"إن البحث يف موضوع 
لنا بابًا لطرح جمموعة من التساؤالت ذات العالقة بتقييم املشروعات من منظور إسالمي، ولعل أهم التساؤالت 

 :تندرج ضمن املواضيع التالية
 .كفاءة االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي    -
 . تقييم املشروعات االستثماريةواقع وحتديات منوذج إسالمي يف -
تقييم املشروعات االستثمارية يف بدياًل من معدل الفائدة الربوية لحنو معدل خصم التدفقات النقدية  -

 .البنوك اإلسالمية
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع



 أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: .................................قائمة املراجع

 
187 

 املراجعقائمة 

 
 
 

 
 القرآن الكرمي -0
 .0991، 0، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، طإصالح المالأيب بكر بن أيب الدنيا،  -2
مقررات لجنة بازل، تحديات العولمة، إستراتيجية )المصارف اإلسالمية أمحد سليمان خصاونه،  -2

 .2111، 0عامل الكتب احلديث، اربد، ط، (مواجهتها
، مركز اإلسكندرية أسس دراسات الجدوى للمشروعات االقتصاديةأمحد فوزي ملوخيه،  -9

 .2119للكتاب، اإلسكندرية، 
 .2119، 0، دار السالم، القاهرة، طاالستثمار في اإلسالمأشرف حممد دوابه،  -2
 .2111، 0ر السالم، القاهرة، ط، دا، نحو دراسة جدوى إسالمية للمشروعأشرف حممد دوابه -2
، 0، مكتبة مدبويل، القاهرة، طاالستثمار في االقتصاد اإلسالميأمرية عبد اللطيف مشهور،  -7

0991. 
، الدار اجلامعية، القاهرة، دراسة جدوى المشروعات االستثماريةأمني السيد أمحد لطفي،  -1

2112. 
ارنة للنظم في دولة الكويت ودول دراسة مق)، البنوك اإلسالمية جالل وفاء البدري حممدين -9

 .2111دار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  ،(أخرى
، دار كنوز املعرفة العلمية، دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع جهاد فراس الطيلوين، -01

 .2100عمان،
فلسطني، ، شركة بيت املال الفلسطيين العريب، بيع المرابحة لآلمر بالشراءحسام الدين عفانة،  -00

0992. 
 .2112، 0، عامل الكتب احلديث، عمان، طالبنوك اإلسالميةحسن حلف فليح،  -02
، حوافز االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمي، مفهومها، أنواعها، أهميتها حسني بين هاين -02

 .2119، 0، دار الكندي، اربد، األردن، ط"دراسة مقارنة"
، 0، مكتبة التقوى، القاهرة، طين الفكر والتطبيقالمصارف اإلسالمية بحسني حسني شحاتة،  -09

2112. 

 املراجع باللغة العربية: أوال

 الكتب -5



 أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: .................................قائمة املراجع

 
188 

املعهد اإلسالمي للبحوث : ، جدةالمضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثةحسني عبد اهلل األمني،  -02
 .2111، 2والتدريب، ط

، (البنوك اإللكترونية، البنوك التجارية، السياسة النقدية)االقتصاد المصرفي خبابة عبد اهلل،  -02
 .2111شباب اجلامعية، اإلسكندرية، مؤسسة 

 .2119، دار اليازوري، عمان، االستثمار وتحليل االستثماريدريد كامل آل شبيب،  -07
، شعاع صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالميةسامر مظهر قنطقجي،  -01

 .2101للنشر، حلب، 
ة، المحاسبية، االقتصادية، التشريعية، مداخله، المالي"التأجير التمويلي مسري حممد عبد العزيز،  -09

 .2111، 0مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ط ،"التطبيقية
أسس، إجراءات، "دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات مسري حممد عبد العزيز،  -21

 .0997، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، "حاالت
اسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات در شقريي نوري موسى، أسامة عزمي سالم،  -20

 .2100، 2، دار املسرية، عمان، طاالستثمارية
، 2جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط ،"الجعالة واإلستصناع"شوقي أمحد دنيا،  -22

2112. 
أنشطتها، التطلعات )أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية صادق راشد الشمري،  -22

 .2111دار اليازوري، عمان،  ،(المستقبلية
، دار السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في االقتصاد اإلسالمي، يصاحل صاحل -29

 .2110، 0الوفاء، مصر، ط
، ندوة السياسة االقتصادية يف إطار الحاجات األساسية في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  -22

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي النظام اإلسالمي، حترير منذر القحف، 
 .0997/ هـ0901للتنمية، جدة، 

، 0، دار الفجر، القاهرة، طالمنهج  التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي،  -22
2112. 

إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة عثمان بابكر أمحد، : طارق اهلل خان، حبيب أمحد، تر -27
 (.2112هـ، 0929)، 0، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، طاإلسالميةالمالية 

 .2111، دار اليازوري، عمان، تقييم القرارات االستثماريةطالل كداوي،  -21



 أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: .................................قائمة املراجع

 
189 

املركز الثقايف  ،(التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق) البنوك اإلسالمية عائشة الشرقاوي املالقي،  -29
 .2111، 0العريب، الدار البيضاء، ط

، 0، دار الوفاء، املنصورة، طحول المنهج اإلسالمي في التنمية االقتصاديةعبد احلميد الغزايل،  -21
0919. 

، املعهد اإلسالمي اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  -20
 .2119، 0للبحوث والتدريب، جدة، ط

، الديوان األمريي، الكويت، االستثمار في المصارف اإلسالميةأدوات عبد احلميد حممود البعلي،  -22
 .د ت نشر

، دار أسامة للنشر، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبد الرزاق رحيم جدي اهلييت،  -22
 . 0991، 0عمان، ط

 .0910، 2، منشورات صحيفة الدعوة اإلسالمية، طاإلسالم والثروةعبد العزيز الكحلوت،  -29
 .2119، دار أسامة، عمان، دراسات جدوى المشروع يعقوب، عبد الكرمي -22
، الدار دراسات الجدوى االقتصادية إلتخاذ القرارات االستثماريةعبد املطلب عبد احلميد،  -22

 .2112اجلامعية، اإلسكندرية، 
، المضاربة كما تجريها المصارف اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرةعبد املطلب عبد الرزاق محدان،  -27

 .2111الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، دار 
، "دراسة تأصيلية تطبيقية"نظرية المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي عدنان عبد اهلل عويضة،  -21

 .2101، 0املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، ط
النشر  ، دارالتطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه اإلسالميعطية  فياض،  -29

 .0999، 0للجامعات، دار النشر للجامعات، ط
مركز اإلسكندرية  ،"نقود والبنوك في النظام اإلسالمي"البنوك اإلسالمية  عوف حممود الكفراوي،  -91

 .2110للكتاب، اإلسكندرية، 
 .2119، 0، منشورات احلليب احلقوقية، عمان، طالمصارف اإلسالميةفادي حممد الرفاعي،  -90
، دار مويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالميةالتفارس مسدور،  -92

 .2117هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،
 مشروعات مدخل نظري وتطبيقيأسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم القاسم ناجي محندي،  -92

 .2111، 0دار املناهج، عمان، ط ، 0ج ،(الجوانب التسويقية والفنية والهندسية)



 أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: .................................قائمة املراجع

 
190 

، دار النفائس، عمان، االستثمار، أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالميقطب مصطفى سانو،  -99
 .2111، 0ط

، (البورصات) أساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق الماليةقيصر عبد الكرمي اهلييت،  -92
 .2112، 0دار رسالن، دمشق، ط

تحليل نظري )دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات كاظم جاسم العيساوي،  -92
 .2112، 2، دار املناهج، عمان، ط(وتطبيقي

، املعهد العاملي  للفكر نظرية الحسم الزمني في االقتصاد اإلسالميجمدي علي حممد غيث،  -97
 .2101، 0اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، ط

 .0991، 0، ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، طاإلسالميةالبنوك حمسن أمحد اخلضريي،  -91
، دار النهضة ، صيغ وأساليب استثمار األموال في البنوك اإلسالميةحممد إبراهيم أبو شادي -99

 .2111العربية، القاهرة، 
ر الفكر ، داالتعامل المالي والمصرفي المعاصر من منظور إسالميحممد الشحات اجلندي،  -21

 .2111العريب، القاهرة، 
 . 0999، 2، مكتبة العبيكان، الرياض، طاإلدارة التمويلية في الشركاتحممد أمين عزت امليداين،  -20
مفهومها، نشأتها، تطورها، نشاطها مع دراسة تطبيقية على )البنوك اإلسالمية حممد بوجالل،  -22

 .0991املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ،(مصرف إسالمي
، دار وائل للنشر والتوزيع، إدارة المصارف اإلسالميةعة عقل، حممد حريب عريقات، سعيد مج -22

 .2101، 0عمان ، ط
، دار املنهل اللبناين، بريوت، دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية للمشروعحممد دياب،  -29

 .2117، 0ط
دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور االقتصادي )المصارف اإلسالمية حممد شيخون،  -22

 .2112، 0دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ط ،(والسياسي
اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق "حممد عبد احلليم عمر،  -22

 (.2119هـ، 0922) 2، جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط"المعاصر
، املعهد "ي المصارف اإلسالميةالتطبيق المعاصر لعقد السلم ف"حممد عبد العزيز حسن زيد،  -27

 .0992، 0العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط
، املعهد العاملي للفكر اإلجارة بين الفقه اإلسالمي والتطبيق المعاصرحممد عبد العزيز حسن زيد،  -21

 .0992، 0اإلسالمي، القاهرة، ط
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، دار الفكر، عمان، تدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاحممد عبد الفتاح الصرييف،  -29
 .2112، 0ط

، (مع نماذج عملية)دراسات جدوى المشروعات االستثمارية حممد عبد الفتاح العشماوي،  -21
 .2117املنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات، القاهرة، 

، 2، دار النفائس، عمان، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميحممد عثمان شبري،  -20
2117. 

، 0، مكتبة اجملتمع العريب، عمان، طمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليحممد عقل مفلح،  -22
 .222، ص2119

، املعهد اإلسالمي الرقابة واإلشراف على المصارف اإلسالميةحممد عمر شابرا، طارق اهلل خان،  -22
 (.2111هـ،  0920)، 0للبحوث والتدريب، جدة، ط

نظام نقدي عادل، دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء  نحوحممد عمر شابرا،  -29
 .0991، 2، دار البشري، عمان، طاإلسالم

، دار املسرية، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية: البنوك اإلسالمية، حممد حممود العجلوين -22
 .2101، 2عمان، ط

، الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتدراسة حممد حممود العجلوين، سعيد سامي احلالق،  -22
 .2101دار اليازوري، عمان، 

، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، أساسيات العمل المصرفي اإلسالميحممود حسن صوان،  -27
 .2110، 0ط

دراسات الجدوى االقتصادية ، ، حسني حممد مسحان، إبراهيم حممد غريسحممود حسني الوادي -21
 .2101، 0ط ، دار صفاء، عمان،والمالية

األسس النظرية، والتطبيقات )المصارف اإلسالمية حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان،  -29
 .2111، 2، دار املسرية، عمان، ط(العملية

، مؤسسة الوراق، أضواء على المعامالت المالية في اإلسالمحممود محودة، مصطفى حسني،  -71
 .0999، 2عمان، ط

، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، لمعامالت المالية في اإلسالماالستثمار واحممود حممد محودة،  -70
 .2119، 2ط

، دار وائل، عمان، دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات الصناعيةمدحت القريشي،  -72
 .2119، 0ط



 أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: .................................قائمة املراجع

 
192 

 .2112، دون دار النشر،القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  -72
، التحليل المالي مدخل صناعة القراراتمنري شاكر حممد، امساعيل امساعيل، عبد الناصر نور،  -79

 .2112، 2دار وائل، عمان، ط
، دار "تطبيقية –دراسة تأصيلية "نظرية التوزيع في االقتصاد اإلسالمي نادية حسن حممد عقل،  -72

 .2100، 0النفائس، عمان، ط
، دار ستثمار بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعيصناديق االنزيه عبد املقصود مربوك،  -72

 .2112، 0الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ط
 .2117، منشورات األكادميية العربية املفتوحة، الدمنارك، التحليل الماليوليد ناجي احليايل،  -77
 .2112، 0، دار الفكر، دمشق، طالمعامالت المالية المعاصرةوهبة الزحيلي،  -71
تحليل معايير ومؤشرات دراسة الجدوى وتقييم كفاءة "تقييم المشروعات جار، حيي غين الن -79

 .2101، 0، دار دجلة، عمان، ط"األداء
، مكتب (خصائصه، أهدافه، آثار تطبيقه)، النظام االقتصادي اإلسالمي يوسف إبراهيم يوسف -11

 .2111، 9الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، عني الشمس، ط
، 0، مكتبة وهبة، القاهرة، طدور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي يوسف القرضاوي، -10

0992. 
 
 

تأصيل  –املنتهية بالتمليك يف العمل املصريف اإلسالمي "املشاركة املتناقصة " إمساعيل شندي، -0
، جامعة اخلليل، مؤتمر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك: ، حبث مقدم خالل" -وضبط

 .2119جويلية  21-27 فلسطني،
حنو معدل خلصم التدفقات النقدية بديل عن معدل "جهاد صبحي عبد العزيز حممد القطيط،  -2

مؤتمر المصارف اإلسالمية ، "الفائدة ألغراض تقومي املشروعات االستثمارية يف البنوك اإلسالمية
 .2119جوان 2 -ايم 20، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، بين الواقع والمأمول

: ، حبث مقدم خالل"دور التمويل اإلسالمي يف متويل املؤسسات الصغرية واملصغرة"خدجية خالدي،  -2
 .2111، جامعة تلمسان، نوفمرب المؤتمر العملي حول المقاولة والتنمية اإلقليمية والريفية

المؤتمر العلمي : ، حبث مقدم خالل"الضوابط الشرعية الستثمار األموال"زياد إبراهيم مقداد،  -9
، اجلامعة األول االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة

 .2112ماي  9-1اإلسالمية، غزة، 

 البحوث -5
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الملتقى : ، حبث مقدم خالل"ضوابط االستقرار املايل يف االقتصاد اإلسالمي" زيد اخلري ميلود، -2
فيفري  29-22، جامعة غرداية، مي الواقع، ورهانات المستقبلالدولي األول االقتصاد اإلسال

2100. 
، حبث "املغارسة صيغة مثلى إلعمار األراضي البور يف البلدان العربية واإلسالمية " سليمان ناصر، -2

الملتقى العلمي الدولي التاسع حول تحديات قطاع الزراعة في الدول العربية : مقدم خالل
 .، اجلزائر2100فيفري  21-27، يومي تهاواإلسالمية وسبيل مواجه

املصارف اإلسالمية من حتديات بيئة العمل املصريف "سيد أمحد حاج عيسى، سهام شيهايب،  -7
الملتقي الدولي الثاني حول األزمة المالية : ، حبث مقدم خالل"وضرورة الرقابة الشرعية عليها

ماي  2-2، يومي "إلسالمي نموذجاالنظام المصرفي ا"الراهنة والبدائل المالية والمصرفية 
2119. 

املعايري الشرعية واالقتصادية للتمويل يف املصارف " عبد اللطيف البشري عبد القادر التونسي، -1
، طرابلس، ليبيا، املركز الثاني مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية: ، حبث مقدم خالل"اإلسالمية

 .2101أفريل  21-27: الدراسات العليا، الفرتةالعايل للمهن املالية واإلدارية وأكادميية 
تقييم جتربة بنك الربكة يف إطار إصالح املنظومة املصرفية "عبد اهلل بن منصور، سليمان مرابط،  -9

الندوة التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في ، "اجلزائرية
 .2112ماي  21 -22اس، ، جامعة فرحات عباالقتصاديات المغاربية

مع التعرض لواقع املؤسسات "إدارة خماطر التمويل واالستثمار يف املصارف " علي عبد اهلل شاهني، -01
االستثمار "مؤتمر العلمي السنوي الدولي األول : ، حبث مقدم خالل"املصرفية العاملة يف فلسطني

ماي  9-1امعة اإلسالمية، ، اجلوالتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة
2112. 

دراسة حالة "التمويل باإلجيار كأداة متميزة لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة "ماضي بلقاسم،  -00
الواقع ورهانات "الملتقى الدولي االقتصاد اإلسالمي : ، حبث مقدم خالل"بنك اجلزائر

 .2100فيفري  29-22، جامعة غرداية، "المستقبل
، حبث "عقد اإلستصناع كأحد البدائل الشرعية لألوعية االدخارية البنكية"ل، حسام الدين خلي -02

 .اإلسالمية والتجديد، د ت نشرمن مركز القرضاوي للوسطية مقدم 
، "معايري اختاذ القرار االستثماري من منظور االقتصاد اإلسالمي"مقدم ليلى، طعيبة حممد مسري،  -02

، جامعة اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل الملتقى الدولي االقتصاد:حبث مقدم خالل
 .2100فيفريي  29-22غرداية، 
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الملتقى العلمي الدولي : ، حبث مقدم خالل"إدارة املخاطر يف مصارف املشاركة" نوال بن عمارة، -09
أكتوبر  20-21، جامعة سطيف، حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية

2119. 
، "عقد املراحبة ضوابطه الشرعية، صياغته املصرفية، واحنرافاته التطبيقية"ملنان حممد أمحد، الواثق عطا ا -02

 .، جامعة أم القرىاإلسالمي المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد: حبث مقدم خالل
 
 

جملة : يف ، حبث"السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر"التيجاين عبد القادر أمحد،  -0
 .2111، 0، العدد02مي، اجمللد جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسال

ة دمشق، كلية ، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، جامعدراسات جدوى مشروعتيسري زاهر،  -2
 .االقتصاد

مجلة حسني حممد مسحان، حنو استخدام مؤشرات مالية إسالمية يف تقييم املشروعات االقتصادية،  -2
 .، العدد السادساقتصاديات شمال إفريقيا

سلسلة أحباث مركز  ،"دراسة شرعية لعدد منها"المصارف اإلسالمية رفيق يونس املصري،  -9
 .امعة امللك عبد العزيز، جدةاالقتصاد اإلسالمي، ج

: الناشر ،(دراسة مقارنة)عقد االستصناع في الفقه اإلسالمي كاسب بن عبد الكرمي البدران،  -2
 .0919، 2لك فيصل، كلية الرتبية، جدة، طجامعة امل

مجلة أبحاث اليرموك كمال احلطاب، االستخدام األمثل للموارد االقتصادية من منظور إسالمي،  -2
 .0991، 9، ع02، م"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"

أبحاث مجلة كوثر عبد الفتاح األجبي، دراسة جدوى االستثمار يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي،  -7
 .0912، 2، ع2، ماالقتصاد اإلسالمي

، حبث منشور مبجلة التمويل والتجارة تقييم كفاءة البنوك اإلسالمية في مصرمصطفى النشرتى،  -1
 .2111، العدد الثاين، (تجارةاجمللة العلمية لكلية ال)

دراسة شرعية مقارنة بمشروع نظام اإليجار "دورة عقد التأجير التمويلي يوسف الشبيلي،  -9
 .، مركز عدل للتدريب القانوين2119ديسمرب 20-09: املنعقدة بتاريخ ،"التمويلي

 
 2119 -2111التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري  -0
 2100التقرير السنوي جملموعة الربكة املصرفية  -2

 المقاالت والدوريات -3

 التقارير المالية السنوية -4
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 القانون األساسي لبنك الربكة اجلزائري -2
عدا املؤسسات )اإلسالمية، املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات جملس اخلدمات املالية  -9

 .2112اليزيا، ديسمرب اليت تقدم خدمات مالية إسالمية، م( التأمينية
 
 

، رسالة ضوابط حرية االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمي حسن علي صاحل برتان، -0
 .0999/2111الشريعة، جامعة الريموك إربد، األردن، ماجستري غري منشورة، كلية 

–عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية  محزة شودار، -2
منشورة، كلية  ماجستري رسالةدراسة تطبيقية حول عالقة بنك الجزائر ببنك البركة الجزائري، 

 .2117/ 2112امعة سطيف، اجلزائر، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ج
العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية المباشرة، دراسة تحليلية صديق توفيق ناصر،  -2

، "إدارة األعمال"، رسالة ماجستري مقارنة في المصارف اإلسالمية والتجارية العامة في قطاع غزة
 .2112اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

مصادر واستخدامات األموال في بنوك المشاركة على ضوء تجربتها المصرفية عبد احلليم غريب،  -9
، رسالة ماجستري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، والمحاسبية

 .2110/2112اجلزائر، 
ورة،  ، رسالة ماجستري غري منشمعايير التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالميةميلود بن مسعودة،  -2

 .2111-2117كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، اجلزائر، 
 
 

، االحتاد الدويل 2ج، االستثمار، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالميةسيد اهلواري،  -0
 .0912/هـ 0912للبنوك اإلسالمية، القاهرة، 

 
 

0- bank.com-www.albaraka 
2-  www.elgari.com  
2- www.kantakji.com 

 

 

 الرسائل العلمية -2

 المواقع االلكترونية -7

 الموسوعات -2

http://www.albaraka-bank.com/
http://www.elgari.com/
http://www.kantakji.com/


 أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية: .................................قائمة املراجع

 
196 

 
 
 

1- Kamal chehrit, le banking Islamique « principes, régleset, 

méthodes », Grand-Alger-Livres, Alger, 2007. 

2- LASARY, Evaluation et financement de projets, El Dar El Othmania, 

2007. 

3- Mabil Ali AL-Jarhi, Munawar Iqbal, Islamic Banking: answers to 

some frequent by asked questions, Islamic research and training 

institute, Islamic development bank, Jeddah, 1
es

 edition, 2001. 

4- Mahmoud A Gulaid, financing Agriculture through Islamic modes 

and instruments : pratical scenarios and applicability, Islamic 

research and training institute, Islamic development bank, Jeddah, 1
st
 

edition, 1995. 

5- Martine Trablesi, François-Xavier Simon, préparer et défendre un 

projet d’investissement, Dunod, paris, 2005. 

6- Elizabeth Collins, A Primer on Islamic Finance, Research foundation 

of CFA Institute, 2009. 

7- Imane Karich, le système financier Islamique de la religion à la 

banque, larcier, Bruxelles, 2002. 

8- Mohammed Obaidullah, Islamic financial Services, Islamic 

Economic Research Centre, Jaddah, 2005. 

9- Jacky Koehl, Les choix d’investissement, Dunod, Paris, 2003. 

 
 

1- Hideur Nasser, Gestion des risques spécifiques en finance 

Islamique" Expérience de la banque Al Baraka d’Algérie", 

Séminaire International sur : les services financiers et la gestion des 

risques dans les banques Islamiques, 18-20 avril 2010, Université 

Ferhat Abbas, Sétif, Algérie. 

2- Susan lee, capital and operating leases, Federal Accounting 

Standards advisory Board, October 2003. 

3- Umer chapra, "the Major modes of islamic Finance", A paper 

prepared for presentation at the 6th Intensive Orientation Course 

on “Islamic Economics, Banking and Finance” held at the Islamic 
Foundation, Leicester, U.K., on 17th - 21st September 1998. 

 ات األجنبيةالمراجع باللغ: ثانيا

 الكتب -5

 البحوث -5



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلـــــــــداول 

 واألشكال



 أثر دراسة اجلدوى االقتصادية على القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية:........................ فهرس اجلداول واألشكال

 
197 

 فهرس اجلداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 46 جماالت تطبيق صيغ االستثمار الزراعي 1
 50 شروط بيع السلم  2
 114 مزايا وعيوب معيار فرتة االسرتداد 3
 116 مزايا وعيوب معيار معدل العائد على االستثمار 4
 120 مزايا وعيوب معيار صايف القيمة احلالية 5
 123 مزايا وعيوب معيار العائد الداخلي 6
 128 تطور رأمسال بنك الربكة اجلزائري 7
 133            2119-2112حجم التمويل باملراحبة يف بنك الربكة اجلزائري خالل  8
 135    2119-2112حجم التمويل بالتأجري التمويلي يف بنك الربكة اجلزائري  خالل  9
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 150 %11حتديد رقم األعمال املتوقع لسنة األوىل بطاقة  12
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تعترب البنوك اإلسالمية مؤسسة مالية حتكمها مبادئ املعامالت املالية يف النظام االقتصادي اإلسالمي، إذ تعمل على 
تعبئة املوارد وتوفري االحتياجات التمويلية واالستثمارية لعمالئها مبختلف صيغ االستثمار اليت تطبقها على أساس مبدأ املشاركة يف 

 . طرحتقيق األرباح وحتمل املخا
البنوك اإلسالمية يف اختاذ القرارات التمويلية و  عليها  تعتمدية اليتاألساسالركيزة ومتثل دراسة اجلدوى االقتصادية 

لكوهنا أداة عملية جتعل من عملية اختاذ القرار االستثماري عملية متكاملة األبعاد مبا حتتويه من عوامل ميكن أن تؤثر  ،االستثمارية
 .على أداء املشروعات االستثمارية

وتأيت هذه الدراسة لتربز مفهوم دراسة اجلدوى االقتصادية يف البنوك اإلسالمية وإبراز خمتلف جوانبها من خالل التعرض 
 :نقاط التاليةلل

 التعرف على أسس وضوابط عمل البنوك اإلسالمية؛  -
 إبراز دراسة اجلدوى االقتصادية من منظور إسالمي؛ -
 حتديد العالقة بني دراسة اجلدوى االقتصادية والقرار االستثماري؛ -
 .إبراز أمهية وجود معايري مالئمة لتقييم املشروعات االستثمارية يف البنوك اإلسالمية -

 دراسة اجلدوى االقتصادية، القرار االستثماري، البنوك اإلسالمية، معايري التقييم: الكلمات المفتاحية
 

 
 
      Les banques islamiques constituent une institution financière régie par les principes  de 

transactions financières dans le système économique islamique, qui  essaye de mobiliser les 

ressources nécessaires à leurs activités, et répondre aux besoins de financement et 

d’investissement de leurs clients à travers diverses formes de placements sur la base du 

double principe : participation à la réalisation des bénéfices et le partage des risques. 

     L’étude de faisabilité demeure incontournable dans la prise de décision en matière de 

financement et d’investissement pour les banques islamiques car elle  constitue une méthode 

fiable, complète et  complémentaire dans toutes les dimensions que revêt l’opération de prise 

de décision. 

     Cette étude essaie de mettre en évidence la portée de l’étude de faisabilité économique  

dans les banques islamiques, ainsi que les différents aspects à saisir, et ce à partir de l’étude 

des éléments suivants : 

 Identifier les règles et les mécanismes de travail des banques islamiques; 

 Mettre en évidence l'étude de faisabilité du point de vue islamique ; 

 Définir la relation entre étude de faisabilité économique et prise de décision 

d’investissement ; 

 Montrer  l'importance de disposer des normes appropriées pour l'évaluation des projets 

d'investissement dans les banques islamiques ; 

Mots clés : Etude de faisabilité économique, Prise de décision d’investissement, banques 

islamiques, normes d’évaluation 
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