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 –سطيف  –جامعة فرحات عباس 
 وعلوم التسيير والتجارية كلية العلوم االقتصادية

 مدرسة الدكتوراه  إدارة أعمال والتنمية المستدامة
 رــتسييـــــــــــــــــــــــــــلوم الـــــــــــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــــــــــسم:

 اد دوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصصص: خـــــــــــــــــــــت
 

 أطروحة لنيل شهادة الماجستير علوم التسيير تحت عنوان:

 

 

 

 ــــــــــــراف:ـــإعــــــــداد الطـــــــــــــــالب:                                                              تـــــــــــحت إشــــــــــ
 د.عبد الـــــــــــــرزاق فــــــــوزي   -                                  ســـــــــــــــــمير هــــــــــــــربان                            -  
  

    ـــــــــجنة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناقشةقــــــــــــــــــــــــــــــــائمـــــــــــــة لــــــــــــــــ                    
   

 ــــــــــــااألستــــــاذ الـــــدكتور جــــــــــــــبار مــــــــــحفوظ.......................................رئيســـــــــــــــــــــ     
 ــــــــــــوزي عــــبد الـــــــــــــرزاق........................................مشرف ومقررالــــــــــــــــدكتور فــــ     
 ااألستــــــاذ الــــــــــــدكتور داودي الـــــــــــطيب........................................مــــــــــناقشــــــــــــــ     
 ــــــــــــــوثري آمـــــــــــــــــــــــــــــال.........................................مــــــــــنـاقشـــــــــــــةالـــــــــــــدكتورة شــ     
 ــــناقشــــــــــا ــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور خبــــــــــــابة حســـــــــــان..........................................مــــــ     
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  ة ــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــــك
 رــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــش

 
 



 

 

3 

لك الحمد ربنا يا من مننت علينا بنعمت العلم ويسرت لنا سبله  
 يعيننا على تحصيله وعلمتنا ما لم نكن نعلم ......... ا منويسرت لن

 ...ثم الصالة والسالم على خير المعلمين سيد الخلق أجمعين 
يتنازع في نفسي شكر وتقدير لكل من جعلهم اهلل عونا لي    

فغمورني بكل معاني العون وعلى رأسهم األستاذ المشرف الدكتور 
وتوجيهاته في سبيل  يا يوما بعطائهيبخل علفوزي عبد الرزاق الذي لم 

 إتمام هذه المذكرة.
 إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل عمرهما.

 إلى زوجتي الغالية حفظها اهلل.
 إلى جميع اإلخوة واألخوات وأبنائهم.

ي وأخص منهم كما ال أنسى أن أوجه شكري لكل أصدقائي وزمالئ
وليد، سليم،  ،صهيب، أحمدمبروك، صالح، فيصل،  عمران، سمير، 

 .رياض، نبيل وكل طلبة مدرسة الدكتوراه
                   ســــــــــــــــــــــــــــمير                                                                            
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 داءاإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ي الغالي الجزائر. إلى وطن
 .إلى الوالدين الكريمين أطال عمرهما

 الغالية التي كانت وال زالت سندي في هذه الحياة.  إلى زوجتي
 إلى ولدي الكتكوت مصعب حفظه اهلل. 

قدم لي يد العون وانتظر بشوق رؤية هذه األطروحة  إلى كل من
 تكتمل وأخص بالذكر األستاذ المشرف فوزي عبد الرزاق.

إخوتي عبد الحليم، فاتح، عماد، ومحمد وأخواتي صليحة، إلى 
 الكبيرة. نعيمة، فضيلة وأبنائهم وبناتهم وسائر أفراد أسرتي

إلى كل األصدقاء خاصة صالح، فيصل، رياض، نبيل، سليم، بوعالم، 
 مسعود، رضوان، حسين.

 .لكل هؤالء جميعا أهدي هذا الجهد العلمي
                                                                          

                                                                                                                                           
 ــــــــــــــــــميــرســـــــــــــــــــ                                                     
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 خطةـــــــــــــالـــــــــــــ
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 خطةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 
 
 
 

رقم  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان
 الصفحة

 أ مقدمة

  Iمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي البنوك اإلسالالبديل التمويل التقليدي والتمويل  .
 26 مقدمة الفصل

 27 عموميات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 35 التمويل التقليديعموميات حول  

 48 يف البنوك اإلسالميةالبديل التمويل 
 63 خالصة الفصل

  II للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةصيغ وأساليب التمويل بالمشاركة  .
 66 صلمقدمة الف

 67 صيغة املشاركة
 81 املضاربةة صيغ

 104 املشاركةصيغ التمويل بمزايا وعيوب وخماطر 
 112 خالصة الفصل

   III.يغ وأساليب التمويل بالمشاركة والتنمية المستدامةص
 115 مقدمة الفصل

 116 التنمية املستدامةمفاهيم عامة حول 
 132 نمية املستدامةدور صيغ التمويل باملشاركة يف حتقيق الت

 145 خالصة الفصل
  IV للتنميةالبنك اإلسالمي مجموعة دراسة حالة  .

 148 مقدمة الفصل
 149 للتنميةالبنك اإلسالمي جمموعة تقدمي 

 169 صيغ التمويل باملشاركة يف جمموعة البنك لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة
 184 كة يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنميةتقييم أنشطة وعمليات التمويل بصيغ املشار 

 187 خالصة الفصل
 189 اخلامتة العامة
 196 قائمة املراجع
 208 قامتة املالحق
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 30 .يز املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اليابانمعايري متي 01
 33 .بعض الدول خلق رر  العمل واإلنتا  يف مسامهة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف 02
 50 .م2007م إىل 1975تطور عدد البنوك اإلسالمية يف العامل يف الفرتة املمتدة من  03
 123 .م2050حىت سنة  النمو املستقبلي املتوقع لسكان العامل 04
 126 .2010إىل سنة  2000مساحة الغابات بالنسبة للمساحة اإلمجالية للكرة األرضية من سنة  05
 153 م(.2010م إىل 1974ه )1431ه إىل 1394من  تطور عدد أعضاء جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية 06
 154 .الدول األعضاء األكرب مسامهة يف رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية 07
 171 .م(2012م إىل1976ه )1433ه إىل 1396موجز بأنشطة البنك من سنة  08
 172 .م(2012م إىل1976ه )1433ه إىل 1396من سنة  وجز بأنشطة البنكمل النسب املئوية 09
 172 النسبة املئوية ملختلف صيغ التمويل يف البنك اإلسالمي للتنمية 10
) ه 1431ه إىل 1427ع حسب القطاعات االقتصادية خالل الفرتة منتوزيع التمويل اإلمجايل للمشاري 11

 م(.2010م إىل 2006
174 

) ه 1431ه إىل 1427توزيع التمويل اإلمجايل للمشاريع حسب القطاعات االقتصادية خالل الفرتة من 12
 م(..2010م إىل 2006

178 

 179 .م(2010ه )1431التوزيع اإلقليمي للمشاريع مشرتكة التمويل لسنة  13
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 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 42 .مصادر التمويل التقليدي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 01
 46 .أشكال التمويل التقليدي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 02
 50 م.2007م إىل 1975تطور عدد البنوك اإلسالمية يف العامل يف الفرتة املمتدة من  03
 53 .صادر املوارد املالية للبنوك اإلسالميةم 04
 62 .صيغ وأساليب التمويل يف البنوك اإلسالمية 05
 72 .آلية املشاركة البسيطة 06
 78 .أشكال املشاركة 07
 83 .آلية صيغة املضاربة 08
 86 .آلية املضاربة الفردية 09
 87 .آلية املضاربة اجلماعية أو املشرتكة 10
 101،102 .ساب ربح املضاربةمناذ  احت 11
 124 النمو املستقبلي املتوقع لسكان العامل. 12
 126 .2010إىل سنة  2000تقلص مساحة الغابات بالنسبة للمساحة اإلمجالية للكرة األرضية من سنة  13
 153 م(.2010م إىل 1974ه )1431ه إىل 1394من  تطور عدد أعضاء جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية 14
 155 .الدول األعضاء األكرب مسامهة يف رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية 15
 167 .جمموعة البنك اإلسالمي للتنميةكيانات وهيئات  16
 173 .النسبة املئوية ملختلف صيغ التمويل يف البنك اإلسالمي للتنمية 17
 ه1431ه إىل 1427ل الفرتة منتوزيع التمويل اإلمجايل للمشاريع حسب القطاعات االقتصادية خال 18
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 الملخص: 
والتنوع أصبح التحدي الذي يواجه دول العالم يتمثل في العمل على تحقيق تنمية شاملة تأخذ في الحسبان ضرورة الحفاظ على البيئة  لقد     

 البيئي، لذا وجب تظافر الجهود لجميع األطراف الفاعلة في المجتمع.
تكيف مع المتغيرات ال تجعلها قادرة علىمن خصائص وميزات  افي االقتصاديات الحديثة لما تتميز بهدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وتلعب

 المستدامة.تحقيق التنمية البيئية، ما ساعد هذه المؤسسات على فرض وجودها كآلية فعالة ل
ويأتي في مقدمة القطاع عرقلة تنمية هذا لكن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية ال يزال يعاني من عدة عوائق أدت إلى 

عن طريق  ج هذا المشكلالعل دعا االقتصاديين إلى البحث عن حل، وهذا ما بسبب الشروط التي تفرضها البنوك التجارية التمويل هذه العوائق
صيغ التمويل بالمشاركة، والذي يعتمد على معيار الربح  ال هذه أهم من طرف البنوك اإلسالمية لحل هذا المشكل، ولعلاستحداث صيغ وأساليب 

ارتفاع األصوات المنادية إلى  كذا، و هفشل 2008أثبتت األزمة العالمية لسنة تستخدمه البنوك التجارية، والذي معيار الفائدة الذي  عن كحل بديل
 .معيار الفائدة يكون أكثر فعالية ضرورة إيجاد بديل عن

ل إن اعتماد البنوك اإلسالمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق صيغ المشاركة يمكن أن يحقق ما عجزت عنه البنوك التقليدية من خال
 التطبيق.لكن التطبيق العملي لهذه الصيغ ال يزال محدود نظرا الرتفاع درجة المخاطرة عند كبر عدد ممكن من المستثمرين، أإتاحة الفرصة أمام 

 الكلمات المفتاح: المشاركة، المضاربة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التنمية المستدامة.
Resume: 

        Le défi q’affrante  les pays du monde est devenu le travail pour la réalisation d’un 

développement global qui prend en considération la préservation de l’environnement et la diversité 

écologique, pour cela tous les efforts des parties actives de la société doivent être concernés.  

   Les petites et moyennes entreprise (P.M.E) jouent un rôle dans les économies moderne pour ce qui 

les caractérise en fonctionnalités caractéristique qui les rendent apte à s’adapter avec les variantes 

environnementales, ce qui à aidé ces entreprises a imposer leur existence comme un outil fiable pour 

la concrétisation d’un développement durable. 

   Mais le secteur des P.M.E notamment dans les pays en voie de développement soufre encore de 

plusieurs obstacles qui ont conduit a l’obstruction du développement de ce secteurs vient en tête de 

ces obstacles, le financement et ce à cause des conditions imposes par les banques commerciale, ce qui 

à poussé les économistes à recherche des solutions pour résoudre ces problèmes, en introduisant des 

méthodes et moyens par les banques islamiques pour résoudre ce problème, et parmi les plus 

important de ces méthode, le financement participatif qui prend en considération le critère du profit 

comme alternative au critère bénéfice, qu’utilise les banques commerciales, que la crise mondiale de 

l’année 2008 a prouvé son échec ainsi que la levée des vois appelant à la nécessité de trouver une 

alternative au critère du bénéfice qui sera plus efficace. 

   L’adoption des banques islamiques du financement des P.M.E selon les normes participatives peut 

donner des résultats, la ou les banques traditionnelles ont échouées en donnant l’occasion devant le 

plus grand nombre des investisseurs. 

   Mais l’application pratique de ces normes reste limité, vu la levée du degré des dangers lors de 

l’utilisation de ces normes. 

Les Mots Clés: Elmosharaka, Elmodaraba, Les petites et moyennes entreprises, Le Développement 

durable.  
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لكن الرتكيز عليها دون التفكري يف عواقبها على اجلانب  ،الدول الناميةدية هي التحدي الذي يواجه إن التنمية االقتصا مقدمة:
من التنمية االقتصادية إىل مفهوم أوسع  االجتماعي والبيئي أدى إىل حدوث كثري من األزمات االجتماعية والبيئية، رتغري املفهوم

 .ة للتغيري واالستدامة كبعد زمينهو التنمية املستدامة الذي جيمع بني بعدين أساسني مها التنمية كعملي
املؤسسات الصغرية  إن حتقيق هذه التنمية يتطلب تورري متطلباهتا، وتضارر جهود خمتلف األطراف الفاعلة يف اجملتمع ومن بينها   
يعترب مشكل التمويل ، و املؤسساتذه هلنجاح ال لذا وجب العمل على تورري عوامل اليت تسعى إىل حتقيق هذا اهلدف،ملتوسطة وا

 املؤسساتأمام هذا الوضع تلجأ هذه ل املتاحة هلا ال تفي هلا بالغرض، و ، حيث أن األمواهذه املؤسساتتعاين منه من أكرب ما 
دم بشروط اقرتاض صعبة وقاسية، قروض لتغطية هذا العجز و لكنها كثريا ما تصطة عن طريق المن البنوك التقليديإىل التمويل 

 .هذا ما يؤدي إىل صعوبة إنشاء وترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطةو 
يلية تأخذ يف عني هلذا جيب ترقية آليات متويلها عن طريق إعداد سياسات متو  ملؤسساتإىل هذه اإن للتمويل أمهية بالغة بالنسبة    

ذات رعالية اكرب من مناسبة هلا تكون صيغ وأساليب متويلية  عن طريق استحداث احتياجات هذه املؤسسات وخصائصهااالعتبار 
اإلسالمية املستخدمة يف البنوك صيغ التمويل  لصيغ املستحدثة جنداومن بني من جهة أخرى،  تورري األموالجهة وقادرة على 
 واليت ميكن أن تكون قادرة على تورري التمويل الالزم هلذه املؤسسات. ،من بينها صيغ وأساليب التمويل باملشاركةمبختلف أنواعها و 

 بناءا على ما سبق رقد متت صياغة اإلشكالية التالية: :إشكالية البحث
  .؟ امةما هو دور صيغ التمويل بالمشاركة في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتحقيق التنمية المستد

لتفكيك جوانب هذا التساؤل احملوري و التدقيق يف جزئياته األساسية ، ارتأينا طرح جمموعة من التساؤالت : األسئلة الفرعية
 الفرعية:  

  ؟هي املؤسسات الصغرية واملتوسطة وما أمهيتها يف االقتصاديات احلديثة ما  
  خصائصه ؟أشكاله و ما مفهوم التمويل التقليدي وما هي  
  ؟ املستخدمة يف البنوك اإلسالميةالتمويل هي صيغ ما 
  ؟ صيغ وأساليب التمويل باملشاركةهي أهم ما 
 ؟ ما مفهوم التنمية املستدامة ؟ وما هي أبعادها وأهدارها 

 
   الواقع  ققة يفاحمل؟ وما هي النتائج اإلسالمي للتنميةك البنجمموعة  يفلصيغ التمويل باملشاركة كيف تسري التجربة امليدانية

 ؟ العملي
  ما هي املعوقات واملخاطر اليت تواجه جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية عند استخدامها لصيغ التمويل باملشاركة ؟ وما هي

  اإلجراءات املتبعة  للتقليل من هذه املخاطر واملعوقات ؟
  فرضيات البحث: 
 حتقيق التنمية املستدامة.جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية دورا حمدودا  يف : تلعب صيغ التمويل باملشاركةالفرضية الرئيسية   
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، ميكن لإلجابة املسبقة عن تساؤالت الدراسة تّصورنا ررضيات حناول تأكيدها أو نفيها خالل هذا العمل :الفرضيات الثانوية 
 :إمجاهلا ريما يلي

  البديل األنسب للتمويل التقليدي، واألكثر مالئمة لقطاع تعترب صيغ التمويل باملشاركة من بني األساليب املستحدثة و
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  يواجه التطبيق العملي لصيغ التمويل باملشاركة يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية عدة خماطر ومعوقات تؤدي إىل
  .االستخدام احملدود  هلذه الصيغ يف الواقع العملي

 غ التمويل باملشاركة يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يؤدي إىل التقليل من حتقيق األبعاد االستخدام احملدود لصي
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة يف الدول األعضاء.

ويل إىل البحث من األسباب اليت درعتنا الختيار هذا املوضوع هناك أسباب ذاتية متمثلة يف رغبيت ومي :أسباب اختيار الموضوع
يف هذا املوضوع، وأسباب موضوعية تتمثل يف أن هذا املوضوع جديد ومل يأخذ القدر الكايف من الدراسة والتحليل العلمي، وكذا 
التغريات اليت طرأت على الساحة العاملية يف اجلانب االقتصادي خاصة بعد األزمة املالية وظهور العديد من االقتصاديني الذين 

، الدوريات  العاملي يكون قادرا على مواجهة حتديات العصر واحلد من األزمات االقتصاديةملصريفإجياد بديل للنظام ايدعون إىل 
، باإلضارة إىل حماولة إحياء السنة النبوية ريما خيص الشريعة اإلسالميةضوابط هذا البديل لن يكون سوى نظام اقتصادي ورق 

إلسالمي وهذا من أجل الدعوة والتأكيد على أن تطور اجملتمعات اإلسالمية لن تكون إال من جانب املعامالت املالية من املنظور ا
التمسك هبذا الدين يف خمتلف ميادين احلياة، ومن بينها امليدان االقتصادي، يقول سيدنا عمر بن اخلطاب )رضي اهلل  خالل

، وأيضا رتح األبواب وتشجيع الباحثني على االهتمام  لنا اهلل"نحن قوم أعزنا اهلل باإلسالم، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذعنه(:"
والبحث يف ميدان االقتصاد اإلسالمي، وإجياد بديل عن األنظمة االقتصادية الوضعية اليت أثبتت رشلها سواء النظام الرأمسايل أو 

       النظام االشرتاكي.
 حدود الدراسة:

 لألسباب التالية: كنموذ  للدراسةللتنمية  اإلسالمي البنك  جمموعة اختيار مت :الحدود المكانية
 التمويل باملشاركة يف عملياته وأنشطته.أساليب صيغ و ا البنك ستخدم هذي -
 يعترب من بني البنوك اإلسالمية الرائدة يف تطبيق هذه الصيغة. -
 يساهم يف حتقيق متطلبات جمتمعات الدول األعضاء. -

تعترب الفرتة (، حيث 2013إىل سنة  2006 هـ )1434هـ إىل 1427 الفرتة من سنة يف مت دراسة احلالة :الحدود الزمانية
رر املعلومات اخلاصة هبذه الفرتة، وأيضا من أجل معررة مدى التطور والتوسع يف استخدام صيغ التمويل جديدة، إضارة إىل تو 

      يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  باملشاركة
 أمهية الدراسة يف:تتمثل  أهمية الدراسة:
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 .تعاظم دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاديات احلديثة 
 .تورري املناخ املناسب للنهوض وتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.مالءمتها لمدى باملشاركة و صيغ وأساليب التمويل 
  التنمية املستدامة يف العامل يف هذا العصر.الدعوة إىل السعي حنو حتقيق هدف 
  مة.حتقيق خمتلف أبعاد التنمية املستدايف صيغ وأساليب التمويل باملشاركة دور 

 :تتمثل ريما يلي أما أهداف الدراسة رهي :أهداف الدراسة
 أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية االقتصادية 
 املستحدثة يف البنوك اإلسالميةالتمويل  التعريف مبختلف صيغ وأساليب 
 املستحدثة لتمويل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة صيغ وأساليب التمويل باملشاركة  
 التنمية املستدامةأبعاد يف حتقيق صيغ التمويل باملشاركة  توضيح الدور الذي تلعبه. 

 من الدراسات السابقة نذكر ما يلي: :الدراسات السابقة
 سالمية تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف اإلبد اهلل أبو اهليجاء، رسالة دكتوراه حتت عنوان لياس عإ

وقد قسم الباحث هذه الرسالة إىل مخسة رصول،  .2007، كلية الشريعة جامعة الريموك، األردن دراسة حالة األردن
ملشاركة عن طريق تقدمي جمموعة من التعاريف بدأها كفصل متهيدي حتدث ريه عن مفهوم تطوير آليات التمويل با

املتعلقة بالتطوير واآلليات، مث انتقل إىل التعريف بالتمويل اإلسالمي أشكاله وقواعده، وأيضا عقد الشركة وأشكاهلا، 
صيغة ، بدأها بصيغة املشاركة مث تناول ة يف التجربة املصررية اإلسالميةويف الفصل األول تناول صيغ التمويل باملشارك

املضاربة وأخريا تناول صيغ أخرى للتمويل باملشاركة، أما يف الفصل الثاين رخصصه للجانب التطبيقي أي واقع التمويل 
باملشاركة يف املصررية اإلسالمية واختار بنكني كنموذ  للدراسة البنك اإلسالمي األردين والبنك العريب اإلسالمي 

غ املشاركة يف البنكني واملقارنة بني استخدام هذه الصيغ يف البنكني وأيضا حيث تناول واقع التمويل ورق صي ،الدويل
مقارنة استخدام صيغ التمويل باملشاركة مع باقي صيغ التمويل اإلسالمية األخرى، ويف الفصل الثالث تناول معوقات 

ىل جمموعة من احللول للحد وخماطر االستخدام املصريف لصيغ التمويل باملشاركة، ويف الفصل الرابع واألخري تطرق إ
والتقليل من خماطر هذه الصيغ، وأيضا آليات وطرق جديدة لتفعيلها، وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل 
جمموعة من النتائج من أمهها أن التمويل باملشاركة يعترب من بني أهم التمويالت مقارنة بصيغ التمويل األخرى، وأيضا  

ها الباحث هي ارتفاع درجة املخاطرة هلذه الصيغ نتيجة طول مدة االستثمار من جهة وعدم كنتيجة أخرى توصل إلي
، وانطالقا من هذه النتائج اليت توصل إليها الباحث نسعى يف حبثنا هذا إىل معررة وجود الضمانات من جهة ثانية

 مدى إمكانية استخدام هذه الصيغ لتحقيق التنمية املستدامة.
  التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة دراسة ألهم  حممد ررحان، رسالة ماجستري حتت عنوانحممد عبد احلليم

، وقد تناول يف هذه بدون سنة نشر ، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصررية رسم املصارف اإلسالميةمصادر التمويل
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لرسالة إىل أربعة رصول تناول يف الفصل األول وقد قسم الباحث هذه االرسالة مفاهيم عامة عن املشروعات الصغرية، 
يف الفصل الثاين إىل مث تطرق عموميات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة والعوائق اليت تواجه هذه املؤسسات، 

التمويل اإلسالمي تعريفه، خصائصه، أمهيته وأهم الفروق بينه وبني التمويل الربوي، وكذا ضوابط ومعايري وأهم أشكال 
التمويل، أما الفصل الثالث رقد خصصه لتقدمي أهم مصادر التمويل اإلسالمي واملتمثلة يف املصادر الذاتية، هذا 

التعاونية، اإللزامية، ومصادر التمويل االستثمارية كاملصارف اإلسالمية، ويف الفصل الرابع تناول ريه اسرتاتيجية لتطوير 
سات الزكاة واألوقاف أو عن طريق املصارف اإلسالمية، ليختم هذه مصادر التمويل اإلسالمي عن طريق الدولة، ومؤس

الرسالة بتقدمي جمموعة من النتائج والتوصيات اليت توصل إليها، ومن بني هذه النتائج أن التمويل اإلسالمي خبصائصه 
اعي الكبري الذي وتنوع أشكاله جيعل منه األنسب واألعدل واألكفأ من بني طرق التمويل األخرى وذلك للدور االجتم

ميكن أن يلعبه هذا النوع من التمويل، وأيضا أن هذا التنوع جيعل منه أكثر طرق التمويل مالئمة لتنوع وأهداف 
 الصغرية. ملشروعاتا
  ،رسالة ماجستري ختصص االقتصاد التمويل الالربوي للمؤسسات الصغيرة في األردنمجيل حممد سلمان خطاطبة ،

، وقد قام الباحث بتقسيم هذه الرسالة إىل أربعة رصول، تناول يف الفصل 1992ك، سنة اإلسالمي، جامعة الريمو 
األول عموميات حول املؤسسات الصغرية أمهيتها وواقعها يف النظام الرأمسايل واالشرتاكي ويف البلدان النامية وأهم 

ئصهما ومصادرمها، أما الفصل الثاين رقد املعوقات اليت تواجهها، وتطرق أيضا إىل التمويل الربوي والالربوي وأهم خصا
خصصه لواقع املؤسسات الصغرية يف األردن ومتركزها ودور هذه املؤسسات يف االقتصاد األردين وأهم املشاكل 

 موالعقبات اليت تواجهها، ويف الفصل الثالث تطرق ريه بالتفصيل إىل مصادر التمويل الالربوي املالئمة سواء الداخلية أ
مؤسسات الزكاة وأيضا عن طريق املصارف اإلسالمية وخمتلف األشكال اليت تتعامل هبا ومن بينها صيغ  مأ عن الدولة

املشاركة، أما الفصل الرابع رقد تناول ريه توجهات وأساليب جديدة ألجل حل مشكل التمويل الذي تعاين منه 
ألخري توصل الباحث إىل عدة نتائج من أمهها املؤسسات الصغرية من بينها تقدمي اخلربة وحل مشكل الضمانات، ويف ا

أن التمويل الالربوي يشرتط حتقيق مصلحة العباد وترتيب احلاجات يف اجملتمع كما حير  على تنمية املال وحتقيق رحبية 
مناسبة للحصول على اجلدوى االقتصادية لالستثمار، ومن جهة أخرى توصل الباحث إىل أنه وبالرغم من قطع أشواط  

من طرف املصارف اإلسالمية ريما خيص عمليات التمويل إال أن صيغ املشاركة ال تزال تعاين من ضعف يف  كبرية
 استخدامها.         

 وقد اعتمدنا يف معاجلة هدا البحث على:: منهج الدراسة 
 سات : حيث قمنا بوصف وحتليل وعرض صيغ متويل قطاع املؤسي التحليلي لدراسة اجلانب النظرياملنهج الوصف

الصغرية واملتوسطة يف التمويل التقليدي، و الصيغ البديلة واملتمثلة يف التمويل باملشاركة ومدى مالءهتا هلذا 
 القطاع احليوي.   



 

 

16 

  حيث قمنا بناء على التقارير واإلحصائيات اجلة اجلانب التطبيقي من الدراسةعند مع دراسة عينة مشاريعمنهج :
 ى األدوات اإلحصائية كالنسب املئوية، واألشكال البيانية.  بتحليل هذه الدراسة معتمدين عل

 كما يلي:  قمنا بتقسيمها إىل أربعة رصول هذه الرسالة جنازوإل
تناولنا ريه عموميات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خصائصها، وأمهيتها يف االقتصاديات احلديثة، يف الفصل األول  

هلذه املؤسسات أمهيته، ومصادره املختلفة الداخلية واخلارجية، التمويل التقليدي ا عن واملشاكل اليت تواجهها، مث حتدثن
البديل عنه التمويل وأنواعه القصري األجل واملتوسط والطويل األجل، مث تناولنا عيوب وحمدودية هذا التمويل، مث عرجنا إىل 

سالمية نشأهتا وتطورها، واملوارد املالية املتاحة أمام هذه يف البنوك اإلسالمية حيث قمنا بتقدمي نظرة عامة حول البنوك اإل
البنوك لتمويل استثماراهتا، مث تطرقنا إىل خصائص ومعايري التمويل يف هذه البنوك وكذا أمهيتها، وأخريا قدمنا خمتلف صيغ 

 .مويل باإلجارةوأساليب التمويل يف هذه البنوك بصفة عامة وهي التمويل باملشاركة، والتمويل بالبيوع، والت
يت املشاركة واملضاربة، حيث تناولنا يف صيغرخصصناه بالتفصيل لتقدمي صيغ التمويل باملشاركة واملتمثلة يف  الفصل الثاين أما

البداية املشاركة تعريفها، دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة، مث انتقلنا إىل أنواع وأقسام الشركات وهي شركات األمالك 
ود، وبعدها عرجنا إىل شروط صحة املشاركة سواء املتعلقة باملتعاقدين أم برأس املال أم بتوزيع النتائج أم وشركات العق

بالتنفيذ، وبعد ذلك قدمنا خمتلف أنواع املشاركات وهي املشاركة الثابتة واملتغرية واملتناقصة. مث بعدها انتقلنا إىل احلديث عن 
، ودليل مشروعيتها من الكتاب والسنة، وأشكاهلا الثنائية واجلماعية، مث تناولنا أنواع الصيغة الثانية وهي املضاربة تعريفها

املضاربة املطلقة واملقيدة وشروط صحتها املتعلقة برأس املال والعمل وتوزيع األرباح بني خمتلف األطراف املشاركة، وبعدها 
توزيع واقتسام األرباح، وكذا أسباب انقضاء املضاربة، ويف تطرقنا إىل تطبيق املضاربة يف البنوك اإلسالمية وآلية حتديد و 

األخري قمنا بذكر عيوب وخماطر تطبيق املشاركة واملضاربة يف البنوك اإلسالمية وقدمنا جمموعة من احللول للحد والتقليل من 
 هذه املخاطر.   

ن ث تطرقنا يف البداية إىل تقدمي مفاهيم عامة عالقة التمويل باملشاركة بالتنمية املستدامة، حيعخصصناه ليف الفصل الثالث 
التنمية املستدامة تعريفها، مبادؤها وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وكذا أهدارها ومؤشرات قياسها، مث انتقلنا إىل 

دة االستثمار وتنويعه واحلد من ، االقتصادية كزياالتنمية املستدامةأبعاد  لتحقيق الذي تلعبه صيغتا املشاركة واملضاربة  الدور
التضخم وارتفاع األسعار وكذا حتقيق االستقالل االقتصادي واحلد من التبعية االقتصادية، وأيضا حسن ختصيص واستغالل 
املوارد املتاحة، أما الدور الذي تلعبه يف حتقيق األبعاد االجتماعية رتتمثل يف حتقيق رر  متكارئة لألرراد، وحتقيق العدالة 
االجتماعية، وأيضا تورري حاجات األرراد وغريها، وريما خيص الدور البيئي رتتمثل يف محاية البيئة وذلك عن طريق القيام 

 باملشاريع االستثمارية اليت ال تشكل خطرا على البيئة.    
موعة ومت اختيارنا جملني التطبيق العملي هلاتني الصيغت عينة عن بعض هذه املؤسسات وواقع قمنا بدراسة ويف الفصل الرابع
كونه يقوم باستخدام هذه الصيغ يف عملياته وأنشطته، حيث قمنا يف البداية بإعطاء حملة كنموذ   للتنمية  لبنك اإلسالمي 

خمتصرة عن هذا البنك، نشأته و رسالته وخمتلف الصيغ اليت يتعامل هبا، مث انتقلنا إىل خمتلف عمليات التمويل باملشاركة أي 
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العملي يف هذا البنك، والنتائج اليت مت حتقيقها ورق صيغة املشاركة لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة، االقتصادية الواقع 
واالجتماعية والبيئية يف جمتمعات الدول األعضاء، ويف األخري قدمنا تقييم عام حول التطبيق العملي لصيغة املشاركة يف هذه 

 اجملموعة.
 دمي جمموعة من النتائج والتوصيات اليت توصلنا إليها.لتكون خامتة الدراسة بتق 
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I.  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنوك اإلسالميةالبديل  التمويلالتمويل التقليدي و: 
 والرتكيز الصغرية واملتوسطة املؤسسات على االعتماد هو احلديثة االقتصاديات تنمية يف اجلديد االجتاه إن: مقدمة الفصل    
 حيث من وخمتلفة الطبيعة حيث من متعددة اقتصادية أنشطة من متارسه مبا وذلك التنمية النمو وحتقيق إحداث يف دورها على

عيق نشأهتا وتطورها وأهم مشكلة تواجهها هي مشكلة التمويل إال أن هذه املؤسسات تصطدم مبجموعة من العراقيل ت، القطاعات
 وتورري األموال. 

لذا سنتطرق يف هذا الفصل إىل عموميات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعريفها، خصائصها، أمهيتها، واملشاكل اليت 
مفهومه، وأمهيته، ومصادره، وأشكاله، نتطرق إىل التمويل التقليدي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تواجه هذا القطاع، مّث 

وحمدوديته، لنتناول يف األخري التمويل البديل عنه يف البنوك اإلسالمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث نتطرق ريه إىل البنوك 
مويل يف البنوك اإلسالمية، وخصائص ومعايري التمويل يف البنوك اإلسالمية هلذه املؤسسات، مث نتناول خمتلف صيغ وأساليب الت

 اإلسالمية هلذه املؤسسات.     
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 1.I. سنتناول يف هذا املبحث نظرة عامة حول املؤسسات الصغرية  :عموميات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 واملتوسطة ريما خيص تعريفها، خصائصها، أمهيتها، واملشاكل اليت تعاين منها.

  1.1.Iإن صعوبة حتديد تعريف موحد يتفق عليه األطراف واجلهات املهتمة  رة والمتوسطة:. مفهوم المؤسسات الصغي
 بشؤون قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يرجع إىل مجلة من األسباب جنملها ريما يلي :

 .ونيةالتطور الكبري واملستمر للمؤسسة االقتصادية منذ ظهورها إىل يومنا هذا من حيث طرق تنظيمها وأشكاهلا القان -
 .اختالف ظروف البلدان النامية وتباين مستويات النمو -
تشعب واتساع األنشطة االقتصادية للمؤسسات )صناعية، رالحية، جتارية، خدمية(، وهناك بعض املؤسسات جتمع عدة  -

 .رروع وأنشطة خمتلفة مثل الشركات املتعددة اجلنسيات
 األنظمة االقتصادية ) الرأمسالية واالشرتاكية(.وبني  يولوجيات واالجتاهات بني الكتاب،اختالف اإليد -

، من أجل هذه األسباب وغريها مت وضع جمموعة من املعايري واملؤشرات من أجل وضع احلدود الفاصلة بني خمتلف املؤسسات
 .مث نقدم خمتلف تعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

.1.I1.1. :ك جمموعة من املعايري واملؤشرات تستند عليها خمتلف هنا معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت االحتكام إليها من أجل إيضاح احلدود الفاصلة بينها وبني خمتلف املؤسسات األخرى، 

 :1ومنيز نوعني من املعايري مها
  ;املعايري الكمية -
 ;املعايري النوعية -
.1.I1.1.1:هي جمموعة من املعايري و املؤشرات الكمية تستعمل لقياس أحجامها و حماولة متييزها عن باقي  . المعايير الكمية

املؤسسات و من بني هذه املعايري نذكر : حجم العمالة، حجم املبيعات، قيمة املوجودات، الرتكيب العضوي لرأس املال، القيمة 
 تثمر ..... اخل. املضارة، الطاقة املستعملة، رقم األعمال، رأس املال املس

ورغم كثرة هذه املعايري الكمية إال أن أكثرمها استخداما عند وضع تعريف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مها معيارا حجم العمالة 
و حجم رأس املال نظرا لسهولة احلصول على املعلومات املتعلقة هبذين العنصرين لذا سنتناول كل منهما بشيء من التفصيل ريما 

 يلي: 
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  .18،19:صص  ،2008 ،، ايتراك للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكالت تمويلهاورقية حساني، : رابح خوني  
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ويعد من املعايري املستخدمة يف حتديد تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحسب هذا املعيار تقسم   : حجم العمالة -أ   
املؤسسات حسب عدد العمال ريها، راملؤسسات الكبرية تشغل أعداد ضخمة من العمال، بينما املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 رعدد عماهلا أقل من األوىل.  
إىل جانب املعيار العددي أو البشري جند املعيار املايل والذي يعرب عنه مبؤشرات مالية هي:  :عيار المالي أو النقديالم -ب

حجم املبيعات، راملؤسسات الكبرية تتميز بضخامة حسب هذا املعيار هذه املؤشرات، بينما يف  رأس املال، رقم املبيعات،
 ؤشرات حمدودة.املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون هذه امل

إن االعتماد على املعايري الكمية رقط ال يكفي لوضع احلدود الفاصلة بني خمتلف املؤسسات، لذلك مت االعتماد على نوع آخر  
 من املعايري وهي النوعية.

.I2.1.1.1إن املعايري الكمية وحدها ال تكفي لتحديد ووضع تعريف شامل للمؤسسات الصغرية : . المعايير النوعية
واملتوسطة نظرا الختالف أمهيتها النسبية، واختالف درجات النمو، واختالف املستوى التكنولوجي مما اوجد تباينا واضحا بني 
التعاريف املختلفة وألجل توضيح أكثر للحدود الفاصلة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وباقي املؤسسات االقتصادية األخرى 

 ية واليت من أمهها ما يلي: االستقاللية، امللكية.وجب إدرا  مجلة من املعايري النوع
ونعين هبا استقاللية املؤسسة عن أي تكتالت اقتصادية وبذلك نستثين رروع املؤسسات الكربى، وميكن أن  :االستقاللية -أ   

ملالك الشخصي وتفرد املدير يف نطلق على هذا املعيار اسم املعيار القانوين، وأيضا استقاللية اإلدارة والعمل، ولن يكون املدير هو ا
 اختاذ القرارات وان يتحمل صاحب أو أصحاب املؤسسة املسؤولية كاملة ريما خيص التزامات املؤسسة اجتاه الغري.

تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بامللكية الفردية وغري التابعة ألي مؤسسة كربى أو معظمها تابع للقطاع  الملكية: -ب   
كل مؤسسات أو شركات أموال وقد تكون ملكيتها ملكية عامة كمؤسسات اجلماعات احمللية ) مؤسسات والئية، اخلا  يف ش

 بلدية.....اخل (، وقد تكون امللكية خمتلطة.
 1.1.I.2منيز بني تعاريف التكتالت واملنظمات الدولية من جهة، وتعاريف  :. تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 رى كاأليت: الدول  من جهة أخ
  1.1.I.1.2 .بناءا على ذلك وردت  :تعريف بعض التكتالت والمنظمات الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 عدة تعاريف هلذه املؤسسات نذكر من بينها ما يلي:
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حلررية اليت ال راملؤسسات الصغرية واملتوسطة تعرف على أهنا "تلك املنشآت اإلنتاجية وا :تعريف منظمة العمل الدولية -أ   
" وهذا التعريف يعود إىل املعيار الكمي 2عامال 250تتميز بالتخصص باإلدارة ويديرها مالكها ويصل عدد العاملني ريها إىل 

 .املتعلق بعدد العمال
وتعررها على أهنا "كارة الوحدات اإلنتاجية  : (UNIDO ) تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعي -ب   

حلجم اليت تضم الصناعات الريفية واليدوية واحلررية إضارة إىل املصانع الصغرية احلديثة سواء اليت تتخذ شكل املصانع أو صغرية ا
 ".3تلك اليت ال تتخذ هذا الشكل

تعررها على "أن املؤسسات الصغرية  : (ESCWA )تعريف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -ج   
 " وهذا التعريف يتشابه مع تعريف منظمة العمل الدولية.4( عامل50،250سسة تشغل مابني )واملتوسطة هي أي مؤ 

على  1996واعتمد االحتاد األورويب يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك يف أرريل  :تعريف االتحاد األوروبي -د   
وقد ررق االحتاد األورويب يف تعريفه بني املؤسسات املصغرة  ثالثة معايري وهي، عدد العمال، رقم األعمال، واستقاللية املؤسسة،

 :5واملؤسسات الصغرية واملؤسسات املتوسطة كالتايل
 عمال.9اىل 1املؤسسات املصغرة هي املؤسسة اليت تشغل من 

 7يتجاوز عامل، وتنجز رقم أعمال سنوي ال  49إىل  10املؤسسات الصغرية هي اليت توارق معايري االستقاللية وتشغل من 
 ماليني أورو. 5ماليني أورو، أو ال تتعدى ميزانيتها السنوية 

عامل  وال يتجاوز رقم أعماهلا  250إىل  50املؤسسات املتوسطة هي تلك املؤسسات اليت توارق معايري االستقاللية، وتشغل من 
 مليون أورو.27مليون أورو، أو ال تتعدى ميزانيتها السنوية  40

 1.1.I.2.2 .تبنت كل دولة تعريف خا  للمؤسسات الصغرية  :ف بعض الدول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعري
 واملتوسطة، وسنكتفي ببعض التعريف رق

ران التعريف احملدد هلذا القطاع يلخصه  1962استنادا لقانون املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعام  :تعريف اليابان -أ   
 ف املؤسسات على أساس طبيعة النشاط.اجلدول أدناه، حيث مييز بني خمتل
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 .84:ص، 1985، 11العدد ،التنمية الصناعية العربية، المملكة العربية السعودية مجلة ،الصناعات الصغيرة في الدول المتقدمة والنامية ،مليكة سعد جاد:  
3

 .209:ص، 1992، اإلسكندريةمؤسسة شباب الجامعة ، اقتصاديات الصناعة والتصنيع مع اهتمام خاص بدراسة الجدوى االقتصادية ،محمد إسماعيل:  
4

 ،األمم المتحدة نيويورك مشروعات الصغيرة والمتوسطة على االبتكار في بلدان مختارة من منظمة االسكواقدرة ال ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا : 

 .5:ص، 2002
5

 .35:ص، 2008توزيع، الطبعة األولى، عمان دار النفائس للنشر وال، التمويل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيا جميل بشارات:  
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 .معايير تمييز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان: 1جدول 

 عمالــــــــــــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــــــــــــــع مستثمرـــــــــــمال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس ال اتــــــــــــــاعــــــــقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 املؤسسات املنجمية والتحويلية  -

 وباقي رروع النشاط االقتصادي.   
 مؤسسات التجارة باجلملة. -  
 مؤسسات التجارة بالتجزئة. -  

 أقل من مائة مليون ين ياباين -
 

 أقل من ثالثني مليون ين ياباين -
 مليون ين ياباينأقل من عشرة  -
 

 ثالث مائة عامل أو أقل -
  

 مائة عامل أو أقل -
 مخسون عامل أو أقل -

 .2،3،    : 2002طوكيو، تقرير عن التجربة اليابانية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  إبراهيم القرنا ،المصدر: 
 

يهي لرتقية هذه ذه املؤسسات يف القانون التوجوضعت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعريفا هل :تعريف الجزائر -ب
والذي مت ريه  حتديد معياري رأس املال واحلصيلة السنوية كما يلي: "املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،2001املؤسسات عام 

لعمال هي كل مؤسسة تعمل يف إحدى القطاعات االقتصادية ) الصناعة، الزراعة، التجارة واخلدمات (، واليت يرتاوح عدد ا
مليون دينار كحد أدىن ومليارين كحد  20كحد أقصى وان ال يقل رقم أعماهلا عن   500عمال كحد أدىن و 10ريها بني 

مليون دينار كحد أقصى، وتتمتع باالستقاللية يف  500مليون دينار كحد أدىن و 10أقصى، وترتاوح حصيلتها السنوية ما بني 
السوق حمدودة وتكون حملية النشاط وتستخدم األساليب اجلديدة يف اإلنتا  واإلدارة اإلدارة وامللكية، وان تكون حصتها من 

                  ".6وتقسيم العمل
بعد تقدمينا جملموعة من التعاريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لبعض التكتالت واملنظمات الدولية وبعض الدول وباالعتماد 

لفة الذكر ميكننا أن خنلص إىل وضع شامل بني احلدود الفاصلة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املعايري الكمية والنوعية السا
ومنيزها عن غريها من املؤسسات األخرى، ونعتمد يف تعريفنا هذا على الدراسات اجلزائرية وخاصة القانون التوجيهي لرتقية 

صيلة السنوية، ريكون التعريف كالتايل " املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتديد معيار رأس املال واحل
هي كل مؤسسة تعمل يف إحدى القطاعات االقتصادية ) الصناعة، الزراعة، التجارة واخلدمات (، واليت يرتاوح عدد العمال ريها 

حد أدىن ومليارين كحد أقصى، مليون دينار ك 20كحد أقصى وان ال يقل رقم أعماهلا عن   500عمال كحد أدىن و 10بني 
مليون دينار كحد أقصى، وتتمتع باالستقاللية يف اإلدارة  500مليون دينار كحد أدىن و 10وترتاوح حصيلتها السنوية ما بني 
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وامللكية، وان تكون حصتها من السوق حمدودة وتكون حملية النشاط وتستخدم األساليب اجلديدة يف اإلنتا  واإلدارة وتقسيم 
 ل".العم

.1.I2 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة خصائص متيزها عن باقي  :وأهميتها خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 املؤسسات األخرى، كما أن أمهيتها تزايدت بشكل متسارع يف االقتصاديات احلديثة.

.1.I1.2 .ة ميزات وخصائص ميكن متتاز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعد :خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 :7إبرازها يف النقاط التالية

.1.I1.1.2 .تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصغر حجم رأمساهلا وسهولة إنشائها، إىل  :سهولة االنتشار والتأسيس
ين وتركيب خطوط جانب قصر الوقت الالزم إلعداد دراسات تأسيسها مبا ريها دراسات اجلدوى، كما أهنا تتميز بسهولة تنفيذ املبا

 ومعدات، واخنفاض املصاريف اإلدارية وسهولة تصميم هياكلها التنظيمية. آالتاإلنتا  من 
.1.I2.1.2 .متتاز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسهولة اإلدارة والقيادة والتوجيه، والوضوح يف حتديد  :سهولة اإلدارة

قها، وبساطة األسس والسياسات اليت حتكم عمل املؤسسات وسهولة األهداف وتوجيه جهود العاملني حنو أرضل السبل لتحقي
دي إقناع العاملني والعمالء هبا كما أن مالك املؤسسة يف الغالب هو مديره إذ يتوىل العمليات اإلدارية والفنية واملالية، إال أن هذا يؤ 

 أحيانا إىل خلل يف اهليكل اإلداري.
.1. I3.1.2 . إن هذه املؤسسات لديها القدرة على التأقلم بشكل اكرب من  :مع المتغيراتالمرونة العالية والتكيف

املؤسسات الكبرية، حيث أهنا تستطيع أن تتكيف مع املتغريات البيئية اخلارجية واملرونة يف جمال اإلنتا  من حيث الكم والنوع 
 وبرامج التسويق مما جيعلها أسرع استجابة حلاجات السوق. 

.1. I4.1.2 .متتاز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأهنا تستخدم منطا تكنولوجيا  :ض مستوى التكنولوجيا المستخدمةانخفا
بسيطا جدا مقارنة باملؤسسات الكبرية، ويعترب هذا النمط أكثر مالئمة لطبيعة ظروف الدول النامية، رالتقنيات املستخدمة يف هذه 

جدا، باملقارنة بالتقنيات املتطورة املكثفة لرأس املال، باإلضارة إىل هذه ران املؤسسات مكثفة للعمل وبسيطة، وتكلفتها منخفضة 
 املادة األولية املرتبطة هبده التقنيات غالبا ما تكون متوررة حمليا واملهارات العمالية املطلوبة هبا بسيطة.

.1. I5.1.2 .طة على اتصال وثيق مع اجملتمع غالبا ما تكون املؤسسات الصغرية واملتوس :االعتماد على السوق المحلي
احمللي، حيث تأخذ هذه املؤسسات من اجملتمع احمللي موقعا لعملياهتا اإلنتاجية، إذ أن املالك والعاملني ينتمون لنفس هذا اجملتمع، 
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طلب وهذا بدوره يؤدي إىل إكساب املؤسسة خربة كبرية يف معررة سلوك وأذواق املستهلكني، وسبل إشباع حاجاهتم وحجم ال
 احلايل واملستقبلي على منتجاهتم. 

.1. I6.1.2 .تستخدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تقنية إنتاجية اقل تعقيدا واقل كثارة رأمسالية،  :انخفاض تكلفة العمالة
 ا أكثر يسرا.وبالتايل متتلك القدرة على استيعاب العمالة ال سيما وان اخنفاض تعقيد التقنية ريها جيعل التدريب على استخدامه

.1. I7.1.2 .ميكن للمؤسسة الصغرية واملتوسطة  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكملة وداعمة للمؤسسات الكبيرة
أن حتقق بعض املزايا النامجة عن رصل الوظائف أو مراحل اإلنتا  ذات الوررات الكبرية من خالل التخصص يف بعض منها، 

صناعة األحذية مثال، يتعذر على املنتج الكبري إنتا  كارة األحذية بكميات اقتصادية  والعمل على نطاق اقتصادي مناسب، رفي
مع اختالف األلوان واألشكال والتصميمات واألحجام، لذا ران املؤسسة الصغرية كثريا ما تلجا إلنتا  نوعيات جمددة من 

اجملال الستيفاء احتياجاهتا من اخلامات األساسية،  األحذية، وتعتمد املؤسسة الصغرية على املؤسسات الكبرية العاملة يف نفس
ويشمل هدا األمر حالة الصناعات الكيماوية البرتولية واملعدنية، كما تأخذ العالقة صورا تكاملية أخرى، أبرزها التعاقد من الباطن 

صناعات اهلندسية وصناعة مع املؤسسات الصغرية على تصنيع بعض املكونات حلساب املؤسسات الكبرية مثلما هو شائع يف ال
 املنتجات املعدنية والصناعات االلكرتونية.

.1.I2.2 .لقد برز بشكل جلي الدور احليوي واألساسي للمؤسسات الصغرية  :أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ملتقدمة، وتعترب بالتايل اقتصاديات البلدان اخاصة يف واملتوسطة واإلحصائيات املتوررة تدل على أن هذه املؤسسات هي الغالبة 

 :8اآليت يف املشاريع هذه مثل قامةإ أمهية حتديد وميكن التنمية، جمال يف وباألخص ،الركيزة األساسية لالقتصاد يف هذه البلدان
  .الكبري للمشروعات نواة تشكل -
  .منخفضة رأمسالية وبتكاليف متنوعة عمل رر  تورر  -
  .العكسية اهلجرة حتقيق يف تساهم قد بل ،املدن إىل  األرياف من اهلجرة قليلوت ، الريفية املناطق لتنمية مهم عامل -
  .كبرية بدرجة احمللية املوارد تستخدم -
 .االقتصادية التقلبات مواجهة يف باملرونة تتميز -
 سامهةوامل الصادرات وحتسني االسترياد من والتقليل واخلدمات السلع بعض يف األقل على الذايت االكتفاء سياسات دعم -

 .القومي الناتج يف دعم الفعلية
 واجلدول التايل يبني مسامهة الصناعات الصغرية واملتوسطة يف خلق رر  العمل واإلنتا  الصناعي يف بلدان خمتلفة.  
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 .  بعض الدولمساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل واإلنتاج في : 2جدول 
 
مة منظــــــــــــــــــــــال

 دولةـــــــــــــــــــــــــأو ال
مؤسسات ـــــــــسبة الـــــــــــــن

الصغيرة والمتوسطة من 
 المؤسسات اإلجمالية

عاملة ــــــــــيد الــــــــــسبة الـــــــــــــــن
مؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــف
متوسطة ــــــــــــــــــــصغيرة والـــــــــــال
 تشغيلــــــــــــــمالي الـــن إجـــــــم

تاج ـــــــــــــــــــــــــــــسبة إنـــــــــــــــــــــــــــن
صغيرة ــــــــمؤسسات الـــــــــــــــال

ن إجمال ــمتوسطة مــــــــــــــوال
 دولةـــــــــــــــــــــــــــتاج في الــــــاإلن

 %60 %73 %99 صينــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 %40 %80 %95 هندــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 %60.8 %66.8 %99.2 برازيلــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 %47.5 %71 %99.7 جنوبيةـــوريا الـــــك
 %33 %33 %82.7 عربيةـــــدول الـــــــال
، مقرتح أويل لربنامج تطوير دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةتقرير : لمصدرا

 .2010التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية، سبتمرب، 
% من الصادرات العاملية للمواد املصنعة. وتشري تقديرات 35% إىل 25عاملية بنحو تساهم يف التجارة الهذه املؤسسات  كما أن  

% من إمجايل 26منظمة التنمية والتعاون االقتصادي إىل أن معدل مسامهة هذه املؤسسات يف صادرات دول املنظمة تبلغ حوايل 
درة واإلبداع املتواصل، رالصناعات الصغرية اجلديدة الصادرات. كما نشري إىل الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات كمصدر لروح املبا

تبادر إىل ابتكار منتجات وعمليات إنتاجية جديدة يف قطاع الصناعة، بل واستطاعت أن تتفوق على بعض املؤسسات الكبرية يف 
دات األكثر تناسبا امليدان التكنولوجي ليس باستعمال التقنيات احلديثة يف اإلعالن رحسب، بل أيضا باستعمال اآلالت واملع

 .9ومالئمة مع القطاع املوجود ريه
ونظرا ملا هلذه املؤسسات من أمهية يف االقتصاديات احلديثة، لذا وجب العمل على تورري املناخ املناسب إلنشائها وتطورها من 

   رها. خالل تلبية حاجاهتا املالية من خمتلف املصادر وعلى تعدد أشكاهلا، وهذا لضمان استمراريتها وتطو 

.1.I3 .يعاين قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة يف الدول : معوقات ومشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعيق تنميتها وتطورها، مما يؤدي إىل احلد من رعالية هذا القطاع اهلام، ومن أهم هذه املشاكل واملعوقات  النامية من عدة مشاكل

 :10نذكر ما يلي
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.1.I1.3 .يعترب التمويل أكرب مشكل تعاين منه املؤسسات الصغرية واملتوسطة، رهذه املؤسسات تعتمد  :التمويل مشاكل
على املدخرات الفردية والعائلية لتلبية احتياجاهتا املالية، لكن يف كثري من األحيان تصطدم مبشكلة  عدم كفاية هذه املدخرات، 

در املختلفة، سواء كانت املؤسسات املالية أو من األرراد، لكن اللجوء إىل مما يؤدي هبم للجوء إىل عملية اإلقراض من املصا
هذه املصادر اخلارجية لتورري األموال الالزمة للمشروع يصطدم بصعوبة احلصول على هذه القروض املالية، بسبب الشروط 

رتفعة اليت يفرضها األرراد السماسرة من والضمانات القاسية اليت تفرضها املؤسسات املالية من جهة، وإىل معدالت الفائدة امل
 جهة أخرى، وهذا ما يشكل عائقا كبري يف سبيل تنمية وتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

.1.I2.3 .تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مشكلة التسيري، ركثريا ما تزاول هذه املؤسسات  :المشاكل اإلدارية
ها أركار واضحة عن تقنيات العمل اإلداري، كما أن هذه املؤسسات غالبا ما تكون اإلدارة نشاطها دون أن تكون لدي

والتسيري بيد أصحاهبا، أو تعيني أقربائهم، والذين يلجؤون إىل ممارسة صالحيات التسيري بشكل مركزي، كما أن طريقة التعيني 
 يثة، حملدودية هؤالء األرراد يف جمال اإلدارة والتسيري. هذه قد تفوت هذه املؤسسات ررصة التسيري بالطرق والتقنيات احلد

.1.I3.3 .راملؤسسات الصغرية واملتوسطة تواجه نقص العمالة املدربة واملؤهلة، وذلك ألن  :مشاكل نقص العمالة المدربة
ملؤسسات الصغرية واملتوسطة، املؤسسات الكبرية تعترب أكثر جاذبية هلذه العمالة، ألهنا تتيح أجورا مرتفعة باملقارنة مع أجور ا

وأيضا ضمان االستمرارية يف العمل وجتنب احتمال رقدان املنصب بسبب خماطر الفشل والتوقف املرتفعة يف املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة،، كما أن املؤسسات الكبرية تتيح رر  أكرب يف جمال التدريب واكتساب املعارف، من خالل االستفادة من  

ن وتنظيم امللتقيات، منن أجل تنمية وتطوير املورد البشري بغرض تشجيع وظيفة البحث واالبتكار واإلبداع يف دورات التكوي
، واالستفادة من املزايا األخرى كنظام املكارآت واحلوارز، بينما يف املؤسسات رإمكانية الرتقية وزيادة األج املؤسسة، وبالتايل

ؤدي إىل تقليل رر  التدريب، وبالتايل عدم مواكبة التكنولوجيا احلديثة، وهكذا تبقى الصغرية واملتوسطة رمحدودية األموال ي
ها، ويدرع بالعمالة املدربة واملؤهلة إىل اهلروب ر هذه املؤسسات قليلة اإلبداع  واالبتكار، مما يهدد وجودها  واستمراريتها وتطو 

 باجتاه املؤسسات الكبرية ألول ررصة تتاح هلم. 
.1.I4.3 .تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مشاكل التسويق وختزين  :اكل التسويق والتخزين والمنافسةمش

املدخالت واملخرجات، رنجد أن هذه املؤسسات ال هتتم بوظيفة التسويق لتكاليفها املرتفعة، رهذه املؤسسات غالبا ال تقوم 
واستغالهلا، والتحديات اليت تواجهها والعمل على التقليل منها،  بإجراء البحوث التسويقية للتعرف على الفر  املتاحة أمامها

مما ينتج عنه نقص املعلومات التسويقية ، سواء ريما خيص التغريات اليت حتصل يف األسعار، والطلب على املنتجات، وظهور 



 

 

28 

لكني، كما تواجه هذه املؤسسات منتجات مستحدثة وبديلة باستمرار نتيجة التطوير واالبتكار، وهذا يف ظل تغري أذواق املسته
 حمدودية حصتها السوقية  وصعوبة إجياد منارذ وأسواق جديدة ملنتجاهتا.

إن هذه املؤسسات تفتقر إىل وجود أماكن خمصصة لتخزين مدخالهتا من مواد أولية، وخمرجاهتا من سلع مصنعة ونصف 
كوسائل التربيد واإلضاءة وهذا لعدم تعرض هذه املواد مصنعة، وتكون جمهزة باملعدات ويف ظروف مناسبة لعملية التخزين  

للتلف، كما تعاين أيضا من مشكل التسيري اجليد للمخزون من حيث االنتظام واآلجال، وضرورة احلفاظ على هذه املخزونات 
ائن، مما يدرعهم بالكمية الالزمة، وعدم الوقوع يف مشكل عدم كفايتها، األمر الذي يؤدي إىل التقصري يف تلبية حاجات الزب

 للحصول على حاجاهتم إىل البحث عن مؤسسة أخرى، وبالتايل إمكانية رقدان هؤالء الزبائن هنائيا.
زة تنارسية، يإن املؤسسات تعيش يف وسط تسوده املنارسة، سواء كانت حملية أو أجنبية، مما حيتم عليها ضرورة اكتساب م

لك كل عوامل النجاح من رؤوس أموال كبرية، وتكنولوجيا عالية، وعمالة للحفاظ على بقائها، وهذا أمام مؤسسات أخرى مت
مدربة، وإدارة رعالة، لذا عليها العمل على تورري متطلبات النجاح من أجل احملارظة على متيزها وحصتها السوقية، عن طريق 

 يف األسواق الداخلية وحىت اخلارجية منها.   التحكم اجليد يف وظيفيت التسويق والتخزين، وبالتايل قدرهتا على املنارسة والتوسع
   

I.2. خمتلف دول العامل نظرا للدور واملتوسطة يف لقد تزايد االهتمام باملؤسسات الصغرية : ديالتمويل التقليحول  عموميات
عاين من مشاكل عديدة تعيق الفعال الذي تلعبه يف حتقيق التنمية. وبالرغم من االهتمام املتزايد هبذه املؤسسات إال أهنا ال تزال ت

برز املشكالت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة سواء يف مرحلة االنطالق أو أتطورها وتنميتها، وتعترب مشكلة التمويل من 
عند التوسع. وسنحاول يف هذا املبحث أن نتحدث عن التمويل التقليدي هلذه املؤسسات، والتمويل البديل عنه يف البنوك 

 المية. اإلس

.I1.2 . قبل التطرق إىل مصادر التمويل التقليدي نتحدث عن مفهوم وأمهية التمويل  مصادر التمويل التقليدي:أهمية و
  لمؤسسات بصفة عامة.ل

.I1.1.2 . لقد تطور مفهوم التمويل خالل العقدين األخريين تطورا ملحوظا مما جعل هناك تباينا بني : تمويلالتعريف
 . قتصاديني، وسنتناول بعض التعاريفتعاريفه عند اال

 ".11يعرف التمويل على انه"احلصول على األموال من مصادرها املختلفة رقط، وهو جزء من اإلدارة: 1تعريف   
 

                                                 
11

  .95:ص مرجع سبق ذكره،خوني ورقية حساني، : رابح 
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 "12"التمويل هو تدبري األموال الالزمة للقيام بالنشاط االقتصادي: 2تعريف
 ".    13نشاء أو تطوير مشروع خا  أو عام"التمويل يعين تورري املبالغ النقدية الالزمة إل: 3تعريف

"يعرف التمويل على أنه أحد جماالت املعررة وهو يتكون من جمموعة من احلقائق  واألسس العلمية والنظريات اليت : 4تعريف 
 ".14تتعلق باحلصول على األموال من مصادرها املختلفة وحسن استخدامها من جانب األرراد ومنشآت األعمال واحلكومات

ن التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص تعريف الطالب للتمويل حبيث ميكن أن نعرف التمويل على أنه "تدبري األموال م
الالزمة إلنشاء وتكوين، أو توسيع، أو تطوير املؤسسات مبختلف أنواعها، من املصادر املختلفة، وباألشكال املتنوعة، والعمل 

 كنة". على توظيفها واستخدامها بأرضل طريقة مم
 من التعاريف السابقة نستنتج ما يلي:

 إن التمويل يعين تورر األموال إلنشاء والقيام مبشروع معني. -
 هناك مصادر متعددة ومتنوعة للتمويل. -
إن عملية التمويل عملية إدارية، أي أن اإلدارة هي املسؤولة عن عملية إجياد وتدبري األموال الالزمة إلجناز  -

 املشروع.
ملشاريع ال يقتصر على إنشاء املشاريع اجلديدة رقط، بل ميكن أن يكون من أجل تطوير مشروع ما، إن متويل  ا -

 سواء كان عاما أو خاصا.
 يأخذ التمويل أشكاال متنوعة.  -

.I2.1.2 .للتمويل أمهية كبرية ملختلف املؤسسات واملنظمات  :أهمية التمويل 
 داخل املؤسسة أو خارجها. حترير األموال أو املوارد املالية اجملمدة سواء -
 يساهم يف اجناز مشاريع معطلة وأخرى جديدة والذي يؤدي إىل زيادة الدخل الوطين. -
 يساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة من خالل اقتناء أو استبدال املعدات. -
 يعترب التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها املؤسسة للخرو  من حالة العجز املايل. -
 ؤسسة ومحايتها من خطر اإلرالس والتصفية.حيارظ على سيولة امل -

                                                 
  .165:ص، 2009 ،، الدار الجامعية، اإلسكندريةاقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرةبد المطلب عبد الحميد، ع: 12
13

  .24:ص، 2008 ،، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةتمويل المنشآت االقتصاديةأحمد بوراس، : 
14

  .95ص: سبق ذكره،مرجع : رابح خوني ورقية حساني، 
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ونظرا ألمهية التمويل رتعترب عملية اختاذ قراراته ذو أمهية كبرية للمؤسسات، وذلك ألنه احملدد لكفاءة متخذي القرارات املالية من    
سنها ملا يتناسب وحتقيق خالل حبثهم عن مصادر التمويل الالزمة واملوارقة لطبيعة املشروع االستثماري املستهدف واختيار أح

 . أهداف املؤسسة
.I3.1.2يقصد مبصادر التمويل التقليدي كل اجلهات اليت حتصل مبوجبها هذه املؤسسات على : . مصادر التمويل التقليدي

 :15األموال سواء عند التأسيس أو عند التوسع، وميكن تقسيم هذه املصادر إىل مصدرين مها
 ); ل الذايتالتموي (املصادر الداخلية  -  
 ;املصادر اخلارجية -  
 .I1.3.1.2 .ويقصد به جمموع الوسائل التمويلية اليت أنشأهتا املؤسسة بفعل نشاطها العادي أو  :المصادر الداخلية

االستغاليل واليت تبقى حتت تصررها بصورة دائمة أو ملدة طويلة، وعليه رالتمويل الذايت هو منط من التمويل يستخدم تراكم 
دخرات املتأتية من األرباح اليت حققتها املؤسسة للوراء بالتزاماهتا املالية، وختتلف قدرة املؤسسات يف االعتماد على هذا املصدر امل

لتمويل احتياجاهتا ويرجع ذلك إىل أن توسيع إمكانيات التمويل الذايت يرتبط أساسا بقدرة املؤسسة على حتقيق األرباح. ومن أهم 
قها هذا النوع من التمويل واليت جتعل أصحاب املؤسسات يفضلونه عن باقي مصادر التمويل األخرى، واللجوء إليه املزايا اليت حيق

بشكل نظامي هو ما يورره من استقاللية وحرية يتمتع هبا املسري يف اختاذ قراراته االستثمارية  والتمويلية. كما أن عدم حتمل األعباء 
ض كما هو يف حالة االستدانة يكسب هذا النوع من التمويل مرونة عالية هذا من جهة. ومن جهة التعاقدية وروائد وأقساط القرو 

معاكسة ران االعتماد على هذا النوع من التمويل قد ال يكفي ملواجهة احتياجات هذه املؤسسات من اجل تغطية نفقاهتا 
يع منتجاهتا يف ررتة ما أو يف حالة االرتفاع املفاجئ يف املختلفة خاصة إذا تعرضت إىل مشاكل السيولة نتيجة عدم قدرهتا على ب

 أسعار املواد األولية اليت حتتاجها.      
 .I2.3.1.2:)وهي األموال اليت يتم احلصول عليها من خار  املؤسسة وهي على  . المصادر الخارجية )التمويل الخارجي

 :    16نوعني
 ;التمويل من السوق غري الرمسي -
 ;وق الرمسيالتمويل من الس -
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   .I1.2.3.1.2 .ميكن تعريف التمويل غري الرمسي بأنه التمويل الذي يتم من خالل قنوات تعمل : التمويل غير الرسمي
وينتشر هذا املصدر التمويلي بشكل خا  يف الدول النامية، ويأيت من حيث  .17خار  إطار النظام القانوين الرمسي يف الدولة

يف هذه البلدان يف املرتبة الثانية وأحيانا يف املرتبة األوىل، وحسب إحصائيات البنك الدويل لسنة  األمهية يف متويل املؤسسات
رقد وجد أن السوق الرمسية لإلقراض يف البلدان النامية ال تساهم يف متويل هذه املؤسسات إال بنسبة قليلة جدا تقدر  1987

تمويلي بسبب عدم كفاية املوارد الذاتية أو املستمدة من األهل واألقارب،  %، وتلجا املؤسسات إىل هذا املصدر ال1تقريبا بنسبة 
كما تلجا إليه حينما تنخفض السيولة النقدية لديهم عند استهداف التوسع يف حجم النشاط اإلنتاجي، ومتنح هذه السوق قروض 

التايل يصبح املعدل السنوي للفائدة يف هذا صغرية ولفرتات قصرية أو قصرية جدا وبأسعار رائدة حتسب على األيام أو الشهور وب
السوق مرتفعا جدا، كما أن جتار النقود ليس لديهم ما يسمى بفرتة السماح قبل أن يبدأ السداد وهم عادة ما يتشددون جدا ريما 

ى استعداد يأخذون من ضمانات لتامني عمليات اإلقراض ريأخذون من املقرتض حلي ذهبية ورهونات عقارية ويكونون دائما عل
لالستيالء عليها دون إعطاء ررصة للمقرتض إىل حني حتسن أوضاعه املالية. وال شك أن عبء التمويل من السوق غري الرمسي 
ثقيل جدا على املؤسسات بسبب الفائدة املرتفعة جدا، بل وانه يف حاالت كثرية تقع هذه املؤسسات حتت وطأة عبء ديوهنا اليت 

 .18طارترتاكم عليها يف هذا اإل
      I1.2.3,.,22, التمويل الرمسي هو عكس التمويل غري الرمسي وهو التمويل الذي يتم يف إطار قانوين  : التمويل الرسمي

 ويشمل كال من البنوك التجارية، ومؤسسات اإلقراض املتخصصة، والتمويل عن طريق املؤسسات الكبرية.
ملصدر األساسي لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتقدمي القروض الالزمة تعترب البنوك التجارية ا: البنوك التجارية -أ  

رهذه البنوك تقوم عادة بتورري املوارد املالية هلذه املؤسسات، والبد من التذكري هنا بأن البنوك هلا جملاهبة احتياجاهتا التمويلية، 
وسط األجل نوعًا ما، هذا يف الوقت الذي حتاول ريه التجارية عادًة ما تلجأ إىل اإلقراض قصري األجل بصورة عامة ومت

االبتعاد بقدر اإلمكان عن تورري وتقدمي االئتمان طويل األجل، ولذلك رإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تواجه صعوبات يف 
اح ميكن أن احلصول على التمويل من هذه البنوك، ذلك أن تلك املؤسسات حتتا  لالئتمان طويل األجل، ألن حتقيق األرب

يتطلب ررتة زمنية طويلة، وبالتايل جيب البحث عن القروض الطويلة األجل، وهذا عكس البنوك التجارية اليت تسعى إىل 
اسرتداد أمواهلا وحتقيق أقصى ربح ممكن يف أقل ررتة ممكنة،  لذلك ال ترغب البنوك التجارية يف متويل هذا النوع من   

عند توسعها، رهناك حاالت شائعة يف البلدان النامية لتجاهل أو إمهال طلبات التمويل املؤسسات سواء عند نشأهتا أو 
املقدمة من صغار أصحاب األعمال هلذه البنوك، كما سبق أن قطاع التمويل الرمسي مل ميد هذه املؤسسات يف البلدان النامية 
                                                 

17
ات اديالملتقى الدولي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتص التمويل عن طريق القنوات التمويلية غير الرسمية،محمد عبد الحليم عمر، : 

  .263:ص، 2003، المغاربية، جامعة سطيف
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م الفائدة الذي تعمل يف إطاره، رالبنك التجاري % من احتياجاهتا، راجتاهات البنوك التجارية تنبثق من نظا1بأكثر من 
يستهدف حتقيق عائد من وراء معامالته بالفائدة بني املودعني الذي هو مدين هلم وبني املقرتضني الذين هو دائن هلم. والبنك 

نة، وهو جيري عمليات جيري عملياته حبيث حيقق اكرب عائد صايف بعد تغطية كارة مصاريفه من الفرق بني الفوائد الدائنة واملدي
اإلقراض يف إطار اخلربة والسياسات املصررية مبا حيقق اكرب مستوى من الضمان الن الفوائد لن تكفي لتغطية خسارة األصل 
إذا ما حدثت. ومن مث تأيت قضية الضمانات املالية باإلضارة إىل السمعة أو الثقة اليت يتمتع هبا العميل وكل هذا يظهر من 

املالءة املالية. لذلك ران منط استخدام املوارد املالية هلذه البنوك كان ومازال مرتبطا باملؤسسات الكبرية واألكثر خالل قاعدة 
 رحبية وذات السمعة املالية الكبرية، حيث تستطيع هذه املؤسسات أن تفي بشروط االقرتاض. 

اكرب من التمويل ألهنا عمليات قليلة املخاطرة، سريعة وقد خظيت العمليات التجارية خاصة املرتبطة بالعامل اخلارجي بنصيب 
العائد حيث تقع غالبا يف نطاق األجل القصري، وهذا مستحب للبنوك التجارية، حىت تسرتد أمواهلا يف ررتات مناسبة من اجل 

 .19إعادة استخدامها يف عمليات أخرى
تخصصة يف متويل ودعم املؤسسات الصغرية متنح اهليئات واملؤسسات امل: مؤسسات اإلقراض المتخصصة -ب      

واملتوسطة احلكومية منها وغري احلكومية رروضا شبه جمانية وبأسعار رائدة بسيطة وبدون ضمانات، وعلى الرغم من أمهية هذه 
هذه اهليئات ، وأهم 20املؤسسات واهليئات رإن مسامهتها حمدودة وحتكمها إجراءات بريوقراطية كبرية خاصة يف بلدان العامل الثالث

 واملؤسسات يف اجلزائر نذكر ما يلي:
هتدف إىل تزويد قطاع املؤسسات   و م بآلية قادرة على تنفيذ السياسة  :(ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) *

وحتديثها يف خضم احلكومية يف جمال تنمية وترقية املؤسسات  الصغرية واملتوسطة بصفة عامة ومراقبة املؤسسات يف مسار تنارسيتها 
 الظرف الدويل الذي يتميز بعوملة التبادالت وتنارس أكثر شراسة ومن أهم مهامها:

وضع حيز التنفيذ اإلسرتاتيجية القطاعية يف جمال ترقية وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا الربنامج الوطين لتأهيل هذه  -
 املؤسسات.

 القطاعية واقرتاح التصويبات الالزمة. تقيم رعالية وجناعة تطبيق الربامج -
 متابعة دميوغرارية للمؤسسات   و م خاصة ما تعلق باإلنشاء، التوقف، تغيري النشاط. -
 إجناز دراسة الفروع والشعب وكذا إصدار املذكرات الظررية الدولية حول االجتاهات العمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 للتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال. الصغرية واملتوسطةي وتشجيع استعمال املؤسسات ترقية االبتكار التكنولوج - 

                                                 
19

  .41:ص سبق ذكره،مرجع عبد الرحمان يسري ، : 
20

  .6:ص، 2006 ،، مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، األردنالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتهاإيهاب مقابله، وماهر حسن المحروق : 
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 مجع واستغالل ونشر املعلومة اخلاصة مبجاالت نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 08يف  املؤرخ 296-96استحدثت الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  :(ANSEJالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب )*

ووضعت حتت سلطة رئيس احلكومة ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل متابعة نشاطاهتا، وتتمتع بالشخصية املعنوية  1996سبتمرب
تقوم بتمويل، دعم ومتابعة املؤسسات املصغرة املنشأة من طرف الشباب أصحاب واالستقالل املايل، وهلا رروع جهوية وحملية 

بشكلني من االستثمار، يتمثل الشكل األول يف إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة أما الشكل الثاين املشاريع، ويتم دعم الشباب 
 ريتمثل يف توسيع نشاط هذه املؤسسات املصغرة كما تقوم بتمويل حسب الصيغ التالية: 

ئدة متنحه متويل الثنائي: يف هذه الصيغة تكمن املسامهة املالية للشاب أو الشباب أصحاب املشاريع بقرض بدون را -
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

التمويل الثالثــي: يف هذه الصيغة تكمن املسامهة املالية للشاب أو الشباب أصحاب املشاريع بقرض بدون رائدة  -
 متنحه الوكالة وبقرض بنكي خيفض جزء من روائده من طرف الوكالة.

إىل التخلص من البطالة عن طريق مساعدة البطالني يف ويهدف : (CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )*
 ماليني دينار جزائري، ومينح هذا الصندوق عدة امتيازات هي: 5إنشاء مؤسساهتم اخلاصة وميكن أن تصل قيمة االستثمار إىل 

مهة الشخصية مسامهة شخصية ذات قيمة منخفضة يف االستثمار والباقي يدرع عن طريق الصندوق و البنك ، وختتلف املسا -
 حسب منطقة االستثمار.

 قرض غري مكارئ )بدون رائدة( ممنوح عن طريق الصندوق. -
 قرض بنكي بنسبة رائدة خمفضة. -
 (.TVAامتيازات ضريبية عديدة منها اإلعفاء من الرسم على القيمة املضارة ) -
 توجيه استشارة وموارقة خاصة بدراسة املشروع وانطالقه. -
تعمل الوكالة الوطنية لتسيري القروض على ختفيض معدالت : (ANGEMة لتسيير القرض المصغر )الوكالة الوطني*

البطالة من خالل تنفيذ التوجيهات العامة لربامج احلكومة، يف إطار عملية القروض املصغرة، الوكالة الوطنية لتسيري القروض تعمل 
 معوضة القتناء املواد األولية( إىل غاية السلف ذات األمهية الفائقة ورق ثالث صيغ، إبتداءا من سلفة بنكية صغرية )السلف الغري

  واليت تستدعي متويال بنكيا.
هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي  أنشأ :(FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )*

سسات الصغرية واملتوسطة كونه يعاجل أهم املشاكل ، ويعترب إجنازا حقيقيا لرتقية املؤ 2002نورمرب 11املؤرخ يف  373-02رقم
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اليت تعاين منه هذه املؤسسات واملتمثلة يف الضمانات الضرورية للحصول على القروض البنكية، كما أنه يندر  ضمن الفعالية 
لقروض املقدمة االقتصادية واالستخدام األمثل للموارد العمومية، وذلك بتحول دور الدولة من ماحنة لألموال إىل ضامنة ل

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
هناك العديد من الشركات الكبرية اليت تقوم بتمويل املؤسسات الصغرية وتقدم : التمويل عن طريق الشركات الكبيرة -ج      

الشركات الكبرية اليت  رهناك بعض ،هلا اخلربات الفنية والتسويقية الالزمة، وان كان الدارع الرئيسي وراء ذلك هو االستثمار املربح
  . 21تسعى للدخول يف املؤسسة الصغرية لضمان توريد منتجاهتا كأحد املدخالت املطلوبة للعملية اإلنتاجية اخلاصة هبا

 والشكل التايل يوضح خمتلف املصادر التقليدية لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 صغيرة والمتوسطة: مصادر التمويل التقليدي للمؤسسات ال1شكل        

                                 
      

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 .المصدر: إعداد الطالب         

.I2.2. ميكن تقسيم أشكال التمويل املتاحة للمؤسسة تبعا آلجاهلا إىل ثالث أقسام هي: لتقليدي:أشكال التمويل ا 
 ;متويل قصري األجل -
  ;متويل متوسط األجل -
 ;متويل طويل األجل -

                                                 
21

  .159:ص ،سبق ذكرهمرجع رابح خوني ورقية حساني،  :

.ص.مالتمويل التقليدي للم  

 التمويل اخلارجي للم. .م التمويل الداخلي )الذايت( للم. .م

 التمويل غري الرمسي للم. .م التمويل الرمسي للم. .م

 الشركات الكبرية مؤسسات اإلقراض املتخصصة البنوك التجارية
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 .I1.2.2يعرف التمويل قصري األجل للمؤسسات على أنه جمموعة األموال املستخدمة من قبل : . التمويل قصير األجل
متويل احتياجاهتا اجلارية واليت ال تتعدى عادة السنة املالية الواحدة، وميكن تقسيم هذا التمويل إىل االئتمان املؤسسة من اجل 

 . 22التجاري، االئتمان املصريف، التمويل عن طريق املستحقات
1.2.2.I.1 .:مثل شراء يقصد به االئتمان الذي يقدم للمؤسسات لغرض متويل احتياجاهتا اجلارية  االئتمان التجاري

، ويأخذ 23املواد األولية أو بضاعة وغريها من النفقات اجلارية، وهو ائتمان قصري األجل والذي تكون ررتته الزمنية لسنة رأقل
 عادة صورة تسهيالت ائتمانية يقدمها دائنو وموردو املؤسسة.  

..2.2.I2.1 .تقدمها البنوك للمؤسسات ويتمثل يف القروض والتسهيالت قصرية األجل اليت: االئتمان المصرفي 
لتمويل أنشطتها وتكون آجاهلا يف حدود السنة الواحدة، وقد تكون هذه التسهيالت مضمونة بأصول أو غري مضمونة على 
اإلطالق، وتبعا لذلك ختتلف شروط االئتمان املصريف وبالتايل تكلفته وإمكانية احلصول عليه. وهناك صور لالئتمان املصريف 

 صم التجاري، السحب على املكشوف، تسهيالت الصندوق، والقروض املومسية.نذكر منها اخل

.2.2.I3.1 .يتمثل التمويل عن طريق املستحقات يف تلك املستحقات اإللزامية الناجتة عن اخلدمات اليت : المستحقات
الضرائب املستحقة، حتصلت عليها املؤسسة واليت مل يتم سداد تكلفتها. وعادة ما تتمثل هذه املستحقات يف مبالغ 

اقتطاعات الضمان االجتماعي، بعض األجور املستحقة وغريها. وعادة ما تلجا املؤسسات إىل هذا النوع من التمويالت 
ألهنا تعترب جمانية وليس هلا تكلفة. راحتفاظ املؤسسة بأجور العمال وتأخري درعها يتيح هلا قدرة متويلية بقيمة هذه األجور. 

تطبيقه على املستحقات األخرى مثل الضرائب واالقتطاعات االجتماعية. وبالرغم من إتاحة هذا املصدر ونفس الشيء ميكن 
 .24إال انه من األرضل عدم املتمادي يف استعماله ملا قد يسببه من عدم رضا لدى العاملني

.2.I2.2. ا املؤسسة من باقي يقصد بالتمويل متوسط األجل تلك األموال اليت حتصل عليه: التمويل متوسط األجل
سنتني وسبع املتعاملني االقتصاديني، سواء يف صورة أموال نقدية أو أصول، واليت عادة ما تكون مدة استحقاقها ترتاوح بني 

هذه القروض موجهة لشراء وسائل اإلنتا  املختلفة، أي أهنا وسيلة من وسائل متويل االستثمار  سنوات. وعادة ما تكون
 .25قروض التجهيزاتويشمل التشغيلي للمؤسسة. 
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  .36:ص سبق ذكره،مرجع أحمد بوراس، : 
23

  .125:ص، 2007 ،عمان ،، دار حامد للنشر والتوزيعالتمويل وإدارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف أحمد، : 
24

  .41:ص سبق ذكره،مرجع أحمد بوراس، : 
25

  .42:ص ،س المرجع السابقنف: 
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.2.I22..1 .عندما تقوم املؤسسة بشراء آليات أو جتهيزات رإهنا تستطيع احلصول على متويل متوسط : قروض التجهيزات
األجل بضمانة هذه املوجودات، وتدعى هذه قروض متويل التجهيزات، أما أنواع التجهيزات اليت يتم متويلها هبذا الشكل رهي 

باملائة من القيمة  30إىل 20باملائة من قيمة التجهيزات وتبقى  80إىل  70متول اجلهة املقرضة عادة ما بني عديدة ومتنوعة. و 
 كهامش أمان للممول تدرع من املقرتض.

2.I. 3.2 .يقصد به تلك األموال الالزمة حليازة التجهيزات اإلنتاجية من اجل التوسع يف : التمويل طويل األجل
امة استثمارات جديدة، واليت تفوق مدهتا سبع سنوات، وهي تعتمد أوال على مصادرها الذاتية اليت نشاطها أو من اجل إق

عادة ما تكون غري كارية لتلبية املتطلبات االستثمارية اجلديدة  مما يدرعها إىل اللجوء إىل املصادر اخلارجية، واهم أنواع 
  .26لقروض طويلة األجلالتمويل الطويل األجل جند كال من األرباح احملتجزة وا

2.I.2.1,3 :متثل األرباح احملتجزة احد املصادر اهلامة للتمويل الذايت والذي تلجا إليه املؤسسة . األرباح المحتجزة
لتغطية احتياجاهتا طويلة األجل، وتعرب عن ذلك اجلزء من األرباح الذي يتم االحتفاظ به داخل املؤسسة بغرض استثماره 

التوسع، كما تستخدم يف حالة املؤسسات اليت تواجه ظروف اقتصادية متقلبة من اجل تورري متطلبات يف عمليات النمو و 
السيولة، وتعمل األرباح احملتجزة على دعم وتقوية املركز املايل للمؤسسة، حيث تررع من نسبة حقوق امللكية إىل االقرتاض 

 . 27بشكل يؤدي إىل ررع القدرة االررتاضية للمؤسسة

.2.I2.3.2وحتصل عليها املؤسسة من املؤسسات املالية املختلفة مثل البنوك وشركات : . القروض طويلة األجل
التامني وغالبا ما تستحق هذه القروض بعد ررتة طويلة من الزمن، وتتوقف عملية سداد القرض على ما يتم االتفاق عليه 

وال يف شكل قروض وذلك ريما يتعلق مبعدل الفائدة، من شروط يتفق عليها بني املؤسسة واجلهات اليت تقدم هذه األم
وتاريخ االستحقاق طريقة السداد وما إذا كان يسدد مرة واحدة أو على درعات. ونظرا الن مدة هذه القروض عامة ما 

 .28تفوق السبع سنوات رإهنا تتطلب بعض الضمانات اليت تطلبها اجلهة املقرضة
الهلا ميكن للمتعاملني تقدميها, للحصول على قروض من البنك,   هذا من جهة, وتعترب الضمانات البنكية وسيلة من خ 

ومن جهة أخرى, رهي أداة إثبات حق البنك إىل احلصول على أمواله اليت اقرضها بالطريقة القانونية, وذلك يف حالة عدم 

                                                 
26

  .98:ص سبق ذكره،مرجع رابح خوني ورقية حساني، : 
27

  .378:صسبق ذكره، مرجع عاطف وليم أندراوس، : 
28

  .57:ص سبق ذكره، مرجع: أحمد بوراس، 
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األشكال اليت ميكن أن تأخذها, و تسديد العمالء أو الزبائن لديوهنم، وختتلف طبيعة الضمانات اليت يطلبها البنك و 
 :29تتحدد طبيعة هذه األشياء مبا ميكن أن تقدمه هذه املؤسسة، وتأخذ الضمانات يف البنوك نوعان مها

وتتم بتدخل شخص آخر خالف املقرتض و تعهد بسداد القرض )رأس مال املقرتض و الفوائد  :الضمانات الشخصية - أ
ة توقف املدين عن الدرع البنك ميكن الرجوع على الفرد الضامن، هذا األخري يعد املرتتبة و كذا تكلفة القرض(, و يف حال

البنك بتسديد املدين يف حالة عدم قدرته على الوراء بالتزاماته يف تاريخ االستحقاق, و على هذا األساس رالضمان 
 بدور الضامن.الشخصي ال ميكن أن يقوم به املدين شخصيا, و لكن يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام 

وهي عبارة عن ضمانات ملموسة ميكن حجزها يف حالة عدم تسديد املدين لدينه, كالعقارات  :الضمانات الحقيقية - ب
. و ترتكز الضمانات احلقيقة على موضوع الشيء املقدم للضمان, و  (Gage)و املنقوالت, و هذا ما يسمى بالرهن 

و التجهيزات العقارية, يصعب حتديدها هنا, و يعطي هذه األشياء تتمثل هذه الضمانات يف قائمة واسعة من السلع 
على سبيل الرهن, و ليس على سبيل حتويل امللكية, و ذلك من أجل ضمان اسرتداد القرض, و ميكن للبنك أن بقوم 

لمؤسسات والشكل التايل يوضح أشكال التمويل التقليدي ل، تأكد من استحالة اسرتداد القرضببيع هذه األشياء عند ال
 الصغرية واملتوسطة.

 : أشكال التمويل التقليدي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة2شكل         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 المصدر: إعداد الطالب
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 .168، ص:2005ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  تقنيات البنوك،الطاهر لطرش،  : 

 أشكال التمويل التقليدي للم.ص.م

لم. .ممتويل قصري األجل ل  متويل طويل األجل للم. .م متويل متوسط األجل للم. .م 

االئتمان 
 التجاري

قروض طويلة  المستحقات
 األجل

األرباح 
 المحتجزة

قروض 
 التجهيزات

االئتمان 
رفيالمص  
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3.2.Iكثرية تؤثر على املؤسسات خاصة الصغرية إن للتمويل التقليدي مبختلف أنواعه عيوب  : . عيوب التمويل التقليدي
 نذكرها ريما يلي:واملتوسطة منها 
1.3.2.I . رغم املزايا اليت يتمتع هبا هذا النوع من التمويل من استقاللية وحرية يتمتع هبا املسري : الداخليالتمويل عيوب

ه مصدرا مفضال من اختاذ قراراته االستثمارية والتمويلية، وعدم حتمل األعباء التعاقدية وروائد وأقساط القروض مما جيعليف 
 ، إال أنه حيتوي على العديد من املساوئ والعيوب ميكن عرضها ريما يلي:أصحاب املؤسسات

   كبرية، ألنه عادة ال يكفي لتغطية كل يكون التمويل الذايت عائقا لتطور املؤسسة عندما تعتمد عليه بصورة
االحتياجات املالية، ريتوجب عليها إما اللجوء إىل القروض اخلارجية وإما االستثمار بقدر األموال املتاحة هلا 

 وبالتايل تفويت الفرصة.

 حيرم هؤالء  ال يعترب التمويل الذايت حارزا للعمال لزيادة إنتاجيتهم، إذ أن دمج أرباح املؤسسة يف رأس ماهلا قد
العمال من احلصول على منح وامتيازات مالية كانت قد توجه للتوزيع عليهم نظري ما بذلوه من جهد، وهذا ما 

 ينعكس سلبيا على أدائهم يف املستقبل، وبالتايل تقل أرباح هذه املؤسسة، بسبب  اخنفاض إنتاجية العمال.

 النمو البطيء وحرمان املؤسسة من االستفادة من الفر   االعتماد املفرط على هذا النوع من التمويل يؤدي إىل
االستثمارية املرحبة، ذلك ألن األموال املتاحة تكون حمدودة، ويف حالة ما إذا كانت هناك رر  استثمارية 
تتطلب أموال ضخمة راملؤسسة ال تستطيع الدخول يف هذا االستثمار املربح، وبالتايل تفوت الفرصة على 

 فسها.  ن

 التمويل الذايت باعتماده على مدخرات صغرية جدا غالبا ال تكف ملواجهة احتياجات املؤسسة من أجل  يتميز
تغطية نفقاهتا املختلفة، وتتجلى املشكلة التمويلية خاصة هلذه املؤسسات إذا تعرضت إىل مشاكل سيولة نتيجة 

ديد يف أسعار املواد األولية اليت عدم قدرهتا على بيع منتجاهتا يف ررتة مناسبة أو إذا روجئت بارتفاع ش
 . 30حتتاجها

2.3.2.I . تضطر املؤسسات للجوء إىل مصادر التمويل  اخلارجية يف ظل عدم قدرهتا على : التمويل غير الرسميعيوب
لصعوبة  تورري احتياجاهتا املالية وقلة خياراهتا، ويعترب التمويل غري الرمسي أحد هذه اخليارات خاصة يف الدول النامية نظرا
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  .32:ص سبق ذكره،مرجع : أحمد بوراس، 
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احلصول على القروض اخلارجية من املؤسسات املالية الرمسية. إال أن هذا النوع من التمويل له عيوب كثرية ميكن إمجاهلا ريما 
 يلي:

   إن حجم القروض اليت ميكن تقدميها بواسطة التمويل غري الرمسي صغرية ال متكن املؤسسة من احلصول على
 كامل احتياجاته التمويلية. 

 قرض تكون قصرية يف أغلب األحيان وبالتايل يعجز عن تورري التمويل لرأس املال الثابت.مدة ال 

 ألن الفائدة يف هذا النوع من 31والعيب األكرب هو أن سعر الفائدة على القروض يف هذا التمويل كبرية جد ،
السنوية يكون كبري  التمويل تكون يف مدة قصري جدا، قد تكون أسبوع، أو شهرا، بالتايل رإن معدل الفائدة

 جدا.  

    3.3.2.I  . القروض املصدر األساسي لتمويل املؤسسات يف مجيع  تعترب: من البنوك التجارية التمويل الرسميعيوب
أحناء العامل ومصدر هذه القروض عادًة البنوك التجارية، ولذلك رإن هلا دور مهم جداً يف جمال متويل هذا النوع من املؤسسات، إال 

 هذا النوع من التمويل ال خيلو من وجود عيوب ريه نعرضها ريما يلي:أن 

إن مشكلتا التكاليف والضمانات حتدان من مرونة التمويل باحلجم املناسب، رالبنوك التجارية استقرت على آلية الفوائد،  -
صوهلا يف معظم الدول لذا تضمن اتفاقيات القروض بشروط متعلقة بالضمانات تزيد من إرهاق املؤسسات، إضارة إىل ح

 على ضمانات من اهليئات الرمسية للدولة.

حمدودية الصيغة املتعلقة بالتمويل املصريف، رال توجد صيغ متنوعة ال تتخذ من معدالت الفائدة مؤشرا أساسيا هلا، ررغم  -
البدائل التمويلية تعدد أشكال التمويل إال أهنا ال تكون إال على شكل القروض مبختلف أنواعها، األمر الذي جيعل 

 حمدودة رال تتيح جماال واسعا للمفاضلة واالختيار.

التمويل املصريف التقليدي حمدودة، رهدف هذه من إن حصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تغطية احتياجاهتا التمويلية  -
االحتفاظ باحتياطيات وسيولة البنوك تعظيم أرباحها مما يدرعها إىل البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض اليت متنحها، و 

مناسبة واجلمع بني هذه األهداف يتم عادًة من خالل إجياد املقرتض القادر على درع سعر رائدة أعلى، وغري قابل للتعثر 
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مما يعين بأن البنوك تتطلع إىل استثمار ذو جودة عالية ومبعدل عائد مرتفع. وهذا بدوره يزيد من صعوبة حصول 
 .     32املتوسطة على قروض من البنوك التجاريةاملؤسسات الصغرية و 

              
.I3 يف نطاق االهتمام بتمويل املؤسسات كجزء ال يتجزأ من عملية التنمية، ويف : ةفي البنوك اإلسالميالبديل . التمويل

جديدة تستهدف متويل  ظروف صعوبة التمويل من البنوك التجارية يف إطارها التقليدي، متخضت التطورات عن مؤسسات مالية
 هذه املؤسسات وتنميتها بشروط  وظروف أرضل، وسنقتصر هنا يف دراستنا على البنوك اإلسالمية باعتبارها أهم هذه املؤسسات.   

.I1.3 .لقد تزايد االهتمام بالبنوك اإلسالمية باعتبارها مؤسسات مالية تقوم بتقدمي : عموميات حول البنوك اإلسالمية
ات بنكية جديدة. لذلك سنلقي الضوء على هذه البنوك حيث سنتناول نشأهتا وتطورها، مفهومها، مواردها، خدمات ومنتج

 واألهداف اليت وجدت ألجلها.  

1.1.3.Iكانت احملاولة األوىل جتربة الدكتور أمحد النجار يف ميت غمر بصعيد مصر سنة : . نشأة وتطور البنوك اإلسالمية
، وكان هذا املشروع يقصد منها التنمية احمللية، ويرى البعض أن هذه البنوك متثل ميالد للمصررية 33ليةيف بنوك االدخار احمل 1963

مت إنشاء  1971اإلسالمية من الناحية التطبيقية، لذلك قيل أن البنوك اإلسالمية بدأت املمارسة العملية قبل التنظري هلا. ويف سنة 
 1974بنك ينص يف قانون إنشائه على عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، ويف سنة بنك ناصر االجتماعي بالقاهرة وكان أول 

. ويف نفس السنة  مت إنشاء بنك 1975مت التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة، ومت مزاولة العمل سنة 
، ربيت التمويل 1977اإلسالمي السوداين سنة  ديب اإلسالمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مث مت تأسيس بنك ريصل

، وتواىل بعد ذلك انتشار البنوك اإلسالمية حيث وصل 197734، مث بنك ريصل اإلسالمي املصري سنة 1977الكوييت سنة 
%، وبلغ إمجايل األصول إىل 15، مبعدل منو 200835دولة يف هناية سنة  50بنك إسالمي يف   300عددها إىل أكثر من 

. وبلغ عدد البنوك التقليدية اليت تقوم 2009ليار دوالر حسب إحصائيات اجمللس العام للبنوك اإلسالمية سنة م 5.748
 بنك يف العامل. 300بعمليات مصررية إسالمية إىل 
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  .12:ص ،2007 ،ية، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الثانالشامل في معامالت وعمليات المصارف اإلسالمية: محمود عبد الكريم إرشيد،   
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3 : Abdulkader Thomas et les autres. Le système bancaire islamique guide à l’intention des petites et moyennes 
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انتشار  . ويتوقع أن يتزايد36وحولت أربع دول نظامها املصريف بكامله إىل بنوك إسالمية وهي باكستان، ماليزيا، إيران والسودان 
وك البنوك اإلسالمية يف العامل مبعدالت منو اكرب من املتوقع نتيجة لالزمة املالية العاملية وما أحدثته من قيام السلطات النقدية والبن

 .املركزية والبنوك اخلاصة بإعادة النظر يف األدوات واملنتجات املالية والبنكية واالجتاه للبحث عن بدائل جديدة
وك اإلسالمية منوا معترب يف أعدادها، واجلدول التايل يوضح تطور عدد البنوك اإلسالمية يف العامل يف الفرتة املمتدة ولقد شهدت البن

 م. 2007م إىل 1975من 
 م.2007م إلى 1975: تطور عدد البنوك اإلسالمية في العالم من 3جدول 

 2007 2000 1985 1980 1975 سنةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 300 210 50 10 1 عــــــــــــــــدد الـــــــــــبنوك

 

 والرسم البياين التايل يوضح ذلك.
 .م2007م إلى 1975تطور عدد البنوك اإلسالمية في العالم في الفترة الممتدة من : 3شكل

 
 

2.1.3.Iعليه، ولكن توجد عدة تعاريف هلا،  ال يوجد تعريف موحد للبنوك اإلسالمية متفق: . تعريف البنوك السالمية
  نقتصر يف تعريفنا على البعض منها.

"البنك اإلسالمي هو مؤسسة مصررية ال تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، وتلتزم يف نواحي نشاطها ومعامالهتا املختلفة : 1تعريف
 ".37بقواعد الشريعة اإلسالمية
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  ، بدون سنة.المصارف اإلسالمية مفهومها، نشأتها، أهدافها: بنيتها، آليات عملها، صيغ التمويل، أثرها في التنمية االقتصادية: صالح حميد العلي، بحث بعنوان 
37

  .92:ص ،2006 األردن، ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، أربدالبنوك اإلسالميةفليح حسن خلف، : 
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بنوك اإلسالمية بأهنا "تلك البنوك أو املؤسسات اليت ينص قانون إنشائها ونظامها وعررتها اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل لل: 2تعريف
 ".38األساسي صراحة على االلتزام باملبادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء

وإدارهتا جلميع أعماهلا بالشريعة البنك اإلسالمي هو مؤسسة مصررية تلتزم يف مجيع معامالهتا ومشاطها االستثماري، : "3تعريف 
  ".39ومقاصدها، وكذلك بأهداف اجملتمع اإلسالمي داخليا وخارجيا

وكتعريف شامل للبنك اإلسالمي ميكن القول بأنه:"مؤسسة مالية حتمل رسالة اقتصادية واجتماعية ودينية هتدف إىل حتقيق نفع 
اقتصادية واجتماعية أي انه مؤسسة ال هتدف إىل الربح بقدر ما عام للمجتمع اإلسالمي قائم على أسس أخالقية وإنسانية و 

يستهدف حتقيق قيم تربوية واقتصادية واجتماعية عليا لتحقق بالضرورة أعلى درجات التكارل االجتماعي من خالل مبدأ العدالة 
 ".40االجتماعية يف توزيع الثروة

ة مصررية حتاول االلتزام بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف جمال وكتعريف الطالب ميكن أن نقول أن "البنك اإلسالمي هو مؤسس
 عملياهتا وأنشطتها االستثمارية سواء عند إيداع أموال املدخرين، أو عند توظيفها، وذلك هبدف حتقيق النفع العام ".

 من التعاريف السابقة نستنتج ما يلي:
 عطاءإن البنك اإلسالمي مؤسسة مصررية ال تتعامل بالفائدة أخذا و  -
 إن البنك اإلسالمي يسعى إىل حماولة االلتزام بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف معامالته  -
 يسعى البنك اإلسالمي إىل حتقيق النفع العام. -

ولتحقيق أهداف البنوك اإلسالمية من خالل العمليات اليت تقوم هبا، البد من تورري متطلبات القيام هبذه األنشطة االستثمارية 
 يف املوارد املالية هلذه البنوك. واملتمثلة 

3.1.3.I :يقصد باملوارد املالية مصادر األموال اليت تتدرق من خالهلا املوارد املختلفة . الموارد المالية للبنوك اإلسالمية
 :41للبنك اإلسالمي، وتنقسم إىل مصدرين رئيسيني مها

 ; مصادر داخلية ) ذاتية( -
 ;مصادر خارجية -
-  
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  .22ص 2007، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندرية االئتمان والمداينات في البنوك اإلسالميةعادل عبد الفضيل عيد، : 
39

  .14:ص سبق ذكره،رجع ممحمود عبد الكريم إرشيد، : 
40

 ،الطبعة العربية عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية، أنشطتها التطلعات المستقبليةصادق راشد الشمري، : 
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  .179ص:سبق ذكره، مرجع : فليح حسن خلف، 
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1.3.1.3.I وسنتطرق 42وتشتمل على رأس املال املدروع واالحتياطات واألرباح احملتجزةالداخلية ) الذاتية(: . المصادر ،
 إىل كل عنصر من هذه العناصر كل على حدى.

1.1.3.1.3.I .هو املصدر الذي تتدرق منه املوارد للبنك، وبه يتم تأسيس املصرف وإجياد : رأس المال المدفوع
وجتهيزه ليتمكن من ممارسة نشاطه، أي هو جمموع األموال اليت مت وضعها حتت تصرف البنك  الكيان االعتباري له وإعداده

 ملزاولة نشاطاته وعملياته عند التأسيس.

     2.1.3.1.3.I .املايل، وتعترب  هي مبالغ مقتطعة من الربح الصايف املتحقق للبنك لتدعيم مركزه: االحتياطات
البنك، وتشتمل هذه االحتياطات على  ثل رأس املال، أي أهنا حق للمسامهني يفاالحتياطات حقا من حقوق امللكية م

 اخلا .   االحتياطي القانوين واالحتياطي االختياري واالحتياطي

3.1.3.1.3.I   .األرباح الصارية للبنك   وهي تلك األرباح الفائضة واملتبقية بعد إجراء عملية توزيع: األرباح المحتجزة
 .على املسامهني

غري خاضع خلاصية  ومتثل حقوق امللكية مصدرا هاما من مصادر األموال للبنوك اإلسالمية، نظرا لكوهنا مصدر مستقل     
 عدم التأكد أو خماطر السحب الفجائي مثل املصادر األخرى.

2.3.1.3.I43التورري : وتشتمل على حسابات ودائع االئتمان واحلسابات االستثمارية وحسابات. المصادر الخارجية. 

1.2.3.1.3.I   .البنك كأمانة  وتتمثل هذه يف حسابات الودائع اليت يضعها أصحاهبا لدى: حسابات ودائع االئتمان
مها:احلسابات اجلارية الدائنة واحلسابات    دون حتمل أي خماطرة، ودون مشاركة يف األرباح، وتكون يف بعض البنوك بشكلني 

 حتت الطلب. 

2.2.3.1.3.I .وهي الودائع األكثر أمهية للبنوك السالمية، ألهنا الودائع اليت : ابات االستثمارية أو االدخاريةالحس
يتم استثمارها من قبل البنك، وبتخويل من املودعني، ويف الغالب يكون هذا التخويل خطيا وعند رتح هذه احلسابات، 

البنك يستخدم هذه الودائع االدخارية ألغراض االستثمار وميكن أن يكون هذا التخويل ضمنيا عندما يعرف املودع مسبقا أن 
ويوارق على ذلك، وهلذا يطلق على هذا النوع من الودائع بالودائع االدخارية أو االستثمارية، الن مصدرها هو ادخارات 
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ك عن طريق األرراد واجلهات املختلفة اليت يودعها أصحاهبا من اجل احلصول على عائد نتيجة استخدامها من قبل البن
 استثمارها، وحسب االتفاق على كيفية توزيع األرباح. 

3.2.3.1.3.I .وهي احلسابات اخلاصة بالودائع االدخارية، واليت تتسم يف الغالب بصغر مبالغها، : حسابات التوفير
خالل أعدادهم الكبرية  واستمرار احلاجة إليها، ولذلك يزداد عدد املودعني ريها، ألهنا ترتبط مبعظم املدخرين الصغار، ومن

ميكن أن تتجمع مبالغ كبرية، وان هذه الودائع تعترب مهمة نتيجة إمكانية توظيفها يف استخدامات قصرية ومتوسطة األجل، 
والشكل التايل يوضح خمتلف  ، على دررت التورري وليس على الشيكومن خالل تفويض البنك، ويعتمد حساب التورري 

      لبنوك اإلسالمية.مصادر املوارد املالية ل

 : مصادر الموارد المالية للبنوك اإلسالمية4شكل                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 المصدر: إعداد الطالب 

 

4.1.3.Iجاءت الشريعة اإلسالمية رمحة للناس، رمن قوله تعاىل: . البنك اإلسالمي لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية :
 : 45ومن مث رقد اجته اإلسالم يف أحكامه إىل ثالث نواحي هي، 44ا أرسلناك إال رحمة للعالمين""وم

لكي يكون مصدرا للخري جلماعته، وال يكون منه شر ألحد، وذلك بالعبادات اليت شرعها،  :الناحية األولى: تهذيب الفرد
 وهي كلها هتذيب للنفوس، وتوثيق العالقات االجتماعية الفاضلة.

                                                 
44

 . 107: سورة األنبياء، اآلية 
45
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: "وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا، اعدلوا أي إقامة العدل بني أرراد اجملتمع، يقول تعاىلاحية الثانية: إقامة العدل: الن
والعدل يف اإلسالم هو مقصد أمسى، يشيع يف كل اجلوانب، يف األحكام ويف الشهادات ويف املعامالت مع ، 46هو أقرب للتقوى"

 الغري.

واليت هي غاية يف كل األحكام اإلسالمية، رما من أمر شرعه اهلل يف اإلسالم سواء جاء به : يق المصلحةالناحية الثالثة: تحق
 القرآن أو السنة إال وكانت ريه مصلحة حقيقية، وإن غفل البعض عن إدراكها.

أو جمموعة قليلة من األرراد، إن املصلحة اليت يريدها اإلسالم ليست اهلوى، وإمنا هي املصلحة العامة اليت تعم وال ختتص بفرد  
وهي املصلحة املعتربة شرعا. يقول اإلمام الغزايل:"إن جلب املنفعة ودرع املضرة مقاصد اخللق، وصالح الفرد يف حتصيل 
مقاصدهم، لكننا نعين باملصلحة احملارظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسة، هو أن حيفظ عليهم دينهم 

هم ونسلهم وماهلم، ركل ما يتضمن حفظ هذه األصول رهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول اخلمسة رهو وأنفسهم، وعقل
  مفسدة ودرعها مصلحة".

 :47واملصلحة املقصودة ليست مرتبة واحدة، لكنها على ثالث مراتب كما يراها الغزايل والشاطيب، وهذه املراتب الثالث هي
 ;املرتبة األوىل: الضروريات

 ;الثانية: احلاجيات املرتبة
  ;املرتبة الثالثة: التحسينات

1.5.1.3.I .وهي األمور اليت ال تتحقق قيام مصاحل الدين والدنيا إال هبا، ويكون على مجيع : المرتبة األولى: الضروريات
، وعمت الفوضى أرراد اجملتمع العمل على حتصيلها، حبيث إذا رقدت هذه الضروريات اختل نظام حياهتم ومل تستقم مصاحلهم

 :48واملفاسد ريهم، وجمموع الضروريات مخسة هي: حفظ الدين، النفس، والعقل، والنسل، واملال، وميكن توضيحها أكثر ريما يلي
1.1.5.1.3.I .الدين ال بد منه حىت يهذب سلوك اإلنسان، ويعلو به اىل مرتبة اليت خلقه اهلل عليها، ومن أجل : حفظ الدين

 وحتصني النفس باملعاين الدينية شرعت العبادات كلها، رهي لتزكية النفس وتنمية روح التدين. حفظ الدين ومحايته
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2.1.5.1.3.I .وهي احملارظة على حق احلياة، واحملارظة على احلياة تقتضي محايتها من كل اعتداء عليها، كما : حفظ النفس
علق رها، أو باحلد من نشاط اإلنسان من غري مربر له، كما تعد يدخل ريها احملارظة على الكرامة اإلنسانية من السب وكل ما يت

 احلريات ريه من مقومات احلياة الكرمية كحرية العمل، وحرية الفكر. 

3.1.5.1.3.I .:أي حفظ العقل من أن يناله ما جيعل صاحبه عبئا على اجملتمع، ومصدر أذى للناس، رال  حفظ العقل
خدرات، كما متتد صيانة العقل إىل محايته من األركار املنحررة والبدع الواردة من خار  يعرض عقله لآلرات كشرب اخلمر وامل

 اجملتمع أو من داخله. 

4.1.5.1.2.I .أي احملارظة على النوع اإلنساين وتربيته تربية تربط بني الناس باأللفة واملودة واالئتالف، وتقدمي : حفظ النسل
 النفع للغري وإبعاد املضرة عنهم.

5.1.5.1.3.I .:وتكون مبنع االعتداء عليه بالسرقة والغصب واالحتيال وحنوها، وتنظيم التعامل بني الناس على  حفظ المال
أساس العدل والرضا، والعمل على تنميته ووضعه يف األيدي اليت تصونه وحتفظه وتنميه وتقوم على رعايته، راملال قوة للمجتمع  

عه بني أرراد اجملتمع توزيعا عادال، ومنع أكله بالباطل بني الناس، ويدخل يف احملارظة على املال  كله، لذا وجب احملارظة عليه وتوزي
  كل ما شرع للتعامل بني الناس من بيوع ومشاركات وإجارات وغريها من العقود اليت يكون موضوعها املال.

2.5.1.3.I .ريها حلماية أصل من األصول اخلمسة، رهي ما وهي اليت ال يكون احلكم الشرعي : المرتبة الثانية: الحاجيات
حيتا  إليه الناس، للتوسيع وررع الضيق الذي يؤدي إىل املشقة واحلر ، رإذا مل تراع هذه احلاجيات دخل الناس يف مجلة من الضيق 

 .49واحلر  واملشقة، ومن ذلك إباحة الكثري من العقود اليت حيتا  إليها الناس كاملشاركات والبيوع وغريها

3.5.1.3.I .وهي األمور اليت ال حتقق أصل هذه املصاحل، لكنها تررع املهابة وحتفظ الكرامة : المرتبة الثالثة: التحسينات
وحتمي األصول اخلمسة، ومن ذلك بالنسبة لألمور املالية حترمي اخلداع والنصب رهو ال ميس املال ذاته، ولكن ميس إرادة التصرف 

 . 50إرادة املتصرف، ال اعتداء على املال يف املال، رهو اعتداء على

وبذلك نالحظ أن حفظ األصول اخلمسة من املصاحل الضرورية للبشر، كما أن هلا امتدادات إىل مرتبيت احلاجيات والتحسينات، 
د مت تورري تيسر أداءها، أو تررع احلر  يف حتصيلها، وتكون عامل احتياط للتأكد من صيانة الضروريات ووقايتها، وألجل ذلك رق

 وإجياد وسائل وأدوات لتحقيقها كالبنوك اإلسالمية واليت تعمل على القيام هبذا الدور من خالل نشاطاته وممارساته.   
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5.1.3.I . :إن البنوك اإلسالمية وانسجاما مع مساهتا، وارتباطها بعدة خصائص تستهدف عدة أهداف البنوك اإلسالمية
 :51أهداف منها

 كن من املوارد املالية من خالل جتميع املدخرات املوجودة لدى اإلرراد واجلهات املختلفة يف اجملتمع مما جتميع أقصى قدر مم
 يتيح االنتفاع هبا باستخدامها يف متويل األنشطة االقتصادية.

  اليت توررها حتقيق ربح مناسب من أعماهلا ونشاطاهتا، سواء للمدخرين أو املتعاملني معها من مستخدمي املوارد التمويلية
 هذه البنوك.

  ،العمل على القيام بالنشاطات االقتصادية وإحداث التوسع ريها مبا يضمن اإلسهام يف تطوير االقتصاد، ومبا حيقق تنميته
 انسجاما مع مضامني الشريعة اإلسالمية، ومن خالل الصيغ واألساليب والوسائل اليت تتفق وذلك.

 م يف خدمة اجملتمع وتطويره، وتلبية االحتياجات االجتماعية من خالل املسامهة يف تقدمي اخلدمات االجتماعية واليت تسه
 متويل النشاطات اليت حتقق النفع االجتماعي العام.

  العمل من اجل الوصول إىل حتقيق سالمة وقوة املركز املايل للبنك اإلسالمي، بالشكل الذي جيعله قادرا على زيادة حصته
بزيادة قدرته على جتميع املدخرين وعلى استخدامها، وعلى التوسع يف خدماته، وبالشكل الذي يف السوق املرتبط منها 

 يورر نفعا اكرب للمسامهني، واملتعاملني، واجملتمع، واالقتصاد ككل.

2.3.Iرا إن التمويل يف البنوك اإلسالمية خيضع ملعايري وأسس حمددة، نظ: . خصائص ومعايير التمويل في البنوك اإلسالمية
 ملا يتميز به من خصائص متيزه عن التمويل التقليدي وسنتناول هنا هذه اخلصائص وهذه املعايري املتبعة يف البنوك اإلسالمية.   

1.2.3.Iيتميز التمويل يف البنوك اإلسالمية بسمات وخصائص نربزها ريما : . خصائص التمويل في البنوك اإلسالمية
 :52يلي

 غ التمويل يف البنوك اإلسالمية، وتعترب هذه اخلاصية أهم اخلصائص اليت متيز هذا التمويل عدم استخدام الفائدة يف صي
 عن التمويل التقليدي يف املؤسسات املالية األخرى.
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  التعدد والتنوع لصيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية، وهذا التعدد يف الصيغ يتناسب مع تعدد النشاطات االقتصادية، ركل
 نشطة تناسبها صيغة أو عدد حمدد من صيغ التمويل يف هذه البنوك.   نشاط من هذه األ

  توجيه التمويل حنو االستثمار احلقيقي، مبعىن توجيهها إلنتا  وتوزيع السلع واخلدمات حيث يهدف هذا االستثمار إىل
حقيقيا يظهر يف زيادة  امتزا  عناصر اإلنتا  ببعضها البعض وبالتايل رإن أي ربح ينتج عن هذا االستثمار يكون رحبا

 عناصر اإلنتا .
  ربط التمويل يف البنوك اإلسالمية للمشاريع االستثمارية باالحتياجات احلقيقية للمجتمع عمال بأولويات االستثمار يف

 الشريعة "الضروريات واحلاجيات والتحسينات".
 ات الفرد والرتكيز على حاجاته ومهاراته الريادية الرتكيز على طاقات الفرد ومهاراته وإبداعاته، أي الرتكيز على تنمية طاق

 واإلبداعية حيث يكون التمويل قاعدة االنطالق هلذه الطاقات واإلبداعات اليت يعول عليها يف تقدم اجملتمع.
  الرتكيز على توجيه سلوك الفرد حنو األخالق الفاضلة، رمن خصائص هذا التمويل تربية روح الفرد على األخالق الفاضلة

 الصفات احلسنة رهو يريب ريه صفة األمانة والثقة بالنفس واإلخال  وإتقان العمل مما يورر سبل اكرب لنجاح املشروع.و 
2.2.3.Iهناك معايري وأسس تعتمدها البنوك اإلسالمية عند اختاذ القرارات : . معايير التمويل في البنوك اإلسالمية

 :53أساسية هيالتمويلية، وميكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات 
 ;املعايري املتعلقة باملشروع -
   ;املعايري املتعلقة بالشخص طالب التمويل -
 ;املعايري املتعلقة بالبنك نفسه -

1.2.2.3.I .وهي املعايري اليت تتعلق باملشروع نفسه، وميكن تقسيم هذه املعايري اليت : المعايير المتعلقة بالمشروع
 ام هي:تطبقها البنوك اإلسالمية إىل ثالث أقس

 ;املعايري املادية )املالية( -
 ;املعايري الشرعية -
  ;املعايري االقتصادية واالجتماعية -

1.1.2.2.3.I   .)من أهم املعايري املادية املطبقة يف هذا اجملال ما يأيت: : المعايير المادية )المالية 
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1.1.2.2.3.I  .1 .شروع مثل الفرتة الالزمة الستعادة املبالغ تتضمن طرقا بسيطة يف تقييم اجلدوى املالية للم: الربحية
املستثمرة من التدرق النقدي الصايف السنوي ومعدل العائد على االستثمار، أما أمهية هذه الطرق رإهنا تؤدي إىل اختيار 

شرات املالية املشروع الذي حيارظ على مبالغ األموال املستثمرة وقوهتا الشرائية هذا باإلضارة إىل االعتماد على النسب واملؤ 
  املعرورة يف جمال التحليل املايل.

  1.1.2.2.3.I  .2. تتضمن السيولة طرقا متنوعة للتعرف على قدرة املشروع على الوراء بالتزاماته حاالت : السيولة
اول منح التمويل مثل التعرف على تغطية املوجودات  قصرية األجل لاللتزامات قصرية األجل عن طريق احتساب نسبة التد

ونسبة السيولة السريعة و غريها أما يف حاالت االستثمار املباشر يف مشروع معني ريتم التعرف على التدرقات النقدية 
 الداخلية و اخلارجة وإعداد املوازنات  النقدية للتعرف على السيولة اليت يوررها املشروع للبنك .

     1.1.2.2.3.I  .3 .تم باحلصول على الضمانات املناسبة ألهنا تستخدم أموال الغري أيضا، إن البنوك اإلسالمية هت: األمان
ن الوديعة االستثمارية يف البنك اإلسالمي ليست دينا يف ذمته ولكنها مال مدروع للبنك بغرض استثماره مما يعين حتمل أل

ل من خماطر البنوك التقليدية، قأصاحب الوديعة للمخاطرة جنبا إىل جنب مع البنك، وهذا ما جيعل خماطر البنك اإلسالمي 
على الدخول يف املشروعات اليت تتصف باملخاطرة والنفع الكبري على البنك  قادرةوهذه ميزة للبنوك اإلسالمية جتعلها 

 ومودعيه وعلى اجملتمع. 
  2.1.2.2.3.I .البنك اإلسالميتعترب املعايري الشرعية ضرورية يف قبول االستثمار أو ررضه من قبل : المعايير الشرعية ،

يا أيها الذين آمنوا  رهذا األخري يسعى إىل القيام مبا خيدم املصلحة العامة للمجتمع، حيث يقول اهلل عز وجل يف حمكم تنزيله:"
 : هذه املعايري جند ما يلي أهم بني  ومن، 54"إياه تعبدون كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم

 ع مقبوال شرعا وأن ال يكون ريه ضرر للمجتمع.أن يكون اهلدف من املشرو  -
 جيب أن تكون كال من مدخالت وخمرجات املشروع مقبولة شرعا. -

3.1.2.2.3.I .تستخدم البنوك اإلسالمية العديد من املعايري االقتصادية واالجتماعية من : المعايير االقتصادية واالجتماعية
 أمهها:
 ثروة.مكارحة الفقر وحتسني توزيع الدخول وال -
 .احلفاظ على املال وتنميته -
 جل تلبية رغبات األرراد. أكرب إنتا  ممكن من هذا املشروع من أحتقيق  -
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2.2.2.3.I .جيب أن تتورر يف طالب التمويل معيارين رئيسيني يتم االعتماد : المعايير المتعلقة بالشخص طالب التمويل
ية الكرمية يف سورة القصص على لسان ابنة شعيب عليه السالم، يقول عليهما الختيار االستثمار األرضل كما دلت على ذلك اآل

، ويف آية أخرى يف قصة 55"حداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي األمينت إ  قالاهلل عز وجل يف حمكم تنزيله:"
قبل أن تقوم من مقامك وإني  قال عفريت من الجن أنا آتيك بهنيب اهلل سيدنا سليمان مع ملكة سبأ بلقيس يقول عز وجل:"

 .  راآليتان الكرميتان تبينان أن معياري اختيار األرراد مها معيار األمانة ومعيار الكفاءة والقدرة.56"عليه لقوي أمين
1.2.2.2.3.I .ال يقتصر املفهوم هنا على االلتزام املادي والسمعة التجارية لطالب التمويل بل، بل ميتد  :)األمانة( الشخصية

حد املعايري اليت يفضل توررها يف طالب التمويل. أيشمل السمعة  األدبية والدينية، رااللتزام الديين بالنسبة للبنك اإلسالمي هو ل
ذلك مصلحة يف غري املسلمني إذا ما التزموا بشروط البنك اإلسالمي والضوابط الشرعية وكان للكن هذا ال يعين عدم منح التمويل 

 اجملتمع.
 2.2.2.2.3.I .جيب على الشخص طالب التمويل أن يتحلى بقدرات وكفاءات إدارية وكوادر متكنه من : المقدرة والكفاءة

النجاح يف إدارة املشروع الذي يرغب يف متويله. وال يعين هذا أن عدم كفاءة طالب التمويل تعين ررض متويل املشروع بل هناك 
ناعها هبذا املشروع كاستخدام أسلوب التمويل باملشاركة واليت ميكن بفضلها طرق أخرى تتبعها البنوك اإلسالمية يف حالة اقت
 استغالل خربات هذه البنوك يف إجناح هذا املشروع.

3.2.2.3.I .هناك أسس ومعايري جيب أن تتورر يف البنك حىت يكون قادرا على منح : المعايير المتعلقة بالبنك نفسه
 التمويل ومن أمهها:

1.3.2.2.3.Iجيب أن تتورر السيولة الكارية يف البنك حىت يتسىن له متويل مشروع معني، وهذا يعتمد على عوامل  : يولة. الس
  كثرية منها حجم التمويل ومقدار السيولة اليت يفضل البنك تورريها لديه ملواجهة األزمات وغريها من العوامل.

2.3.2.2.3.I .ر هذه الظروف كثريا على منح التمويل، رفي حاالت حيث تؤث: الظروف االجتماعية والسياسية السائدة
 عدم االستقرار االقتصادي والسياسي تقلل البنوك من حجم التمويل ملا يف ذلك من خماطر كبرية.  

 .3.3.2.2.3.Iتوجد هناك متطلبات قانونية جيب أن تلتزم هبا هذه البنوك مثل نسبة السيولة ونسبة المتطلبات القانونية :
 . ىل الودائع وغريها من املتطلباتإاالئتمان 
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3.3.Iميكن القول أن مفهوم التمويل قريب جدا من مفهوم االستثمار يف : . صيغ وأساليب التمويل في البنوك اإلسالمية
البنوك اإلسالمية، رالتمويل يتعلق بكيفية احلصول على األموال، أما االستثمار ريتعلق بكيفية احلصول على العائد من خالل 

 صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية نكتفي بالتقسيم التايل: وهناك عدة تقسيمات ألساليب تعامل باألموال،ال
 ;أسلوب التمويل باملشاركة -
 ;أسلوب التمويل بالبيوع -
 ;أسلوب التمويل باإلجارة -

 وسنتناول كل أسلوب وخمتلف صيغه ريما يلي:
1.3.3.I :مويل ويشمل كال من املشاركة واملضاربة واملزارعة واملساقاة وكل منها هو نوع من الت. أسلوب التمويل بالمشاركة

 .57خمتص بتمويل معني وبفئة معينة

1.1.3.3.I .هي عقد من عقود االستثمار يتم مبوجبها االشرتاك يف األموال الستثمارها يف املشاريع، حبيث : المشاركة
طرف ميلك املال وطرف ميلك املال واجلهد معا، ومن مث يتحمل  يساهم كل طرف حبصة يف رأس املال، واملشاركة تقتضي وجود

جزءا من اخلسارة على قدر استثماره من ماله اخلا ، وتتنوع املشاركة إىل عدة أنواع أمهها املشاركة املتناقصة، املشاركة الثابتة، 
 . 58املشاركة املتغرية

2.1.3.3.I .ا املز  والتأليف بني عنصري اإلنتا  العمل ورأس املال يف هي عقد من عقود االستثمار يتم مبوجبه: المضاربة
عملية استثمارية حتقق ريها مصلحة املالك والعمال املضاربني وتتخذ املضاربة عدة أشكال أمهها: املضاربة املقيدة، املضاربة 

 .59املطلقة

3.1.3.3.I .التأليف بني أهم عوامل اإلنتا  الزراعي، وهي عقد من عقود االستثمار الزراعي يتم يف إطاره املز  و  :المزارعة
ومها عنصر األرض وعنصر العمل، وبني وسائل اإلنتا  والبذور واألمسدة، حبيث يقدم املالك األرض والبذور ووسائل اإلنتا  إن 

 أمكن، ويقوم املزارع بالعمل الزراعي، على أن يكون اإلنتا  بنسبة معينة لكل واحد منهما. 
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4.1.3.3.I .هي تقدمي الثروة النباتية ) الزرع واألشجار املثمرة( احملددة ملالك معني إىل عامل ليقوم باستغالهلا  اة:المساق
 وتنميتها )الري أو السقي والرعاية( على أساس أن يوزع الناتج يف الثمار بينهما حبصة نسبية متفق عليها. 

2.3.3.I60ويشمل كال من املراحبة والسلم واالستصناع هو نوع من التمويل التجاري: . أسلوب التمويل بالبيوع.  

1.2.3.3.I .هي عقد من عقود االستثمار التجاري وصيغة من صيغ التمويل يتم مبوجبها التمويل بالبيع، وهي : المرابحة
 اتفاق بني مشرت لسلعة معينة وببائع هلا، ومبواصفات جمددة على أساس كلفة السلعة، إضارة إىل هامش ربح يتفق عليه

 املشرتي والبائع، والسلع قد يتم تسليمها يف احلال أو يف أجل معني، ودرع املقابل للسلعة قد يتم يف احلال أو الحقا. 

2.2.3.3.I .هو عقد من عقود االستثمار وصيغة من صيغ التمويل، يتم مبوجبها التمويل بالشراء املسبق، لتمكني : السلم
رهو بيع آجل بعاجل، راآلجل هو السلعة املباعة والعاجل هو الثمن الذي يدرعه  البائع من احلصول على التمويل الالزم،

 املشرتي.

3.2.3.3.Iهو عقد من عقود االستثمار وصيغة من صيغ التمويل، لتم مبوجبها صنع السلع بأوصاف : الستصناع. ا
بداية العقد أو خالل ررتات متفاوتة أثناء معلومة، مبواد من عند الصانع، على أساس أن يدرع املستصنع مبلغا معينا سواء عند 

 أداء الصانع للعمل املتفق عليه بينهما، وذلك حسبا لالتفاق املوجود يف العقد. 

 

3.3.3.I61هو نوع من التمويل يشمل اإلجارة: . أسلوب التمويل باإلجارة. 

1.3.3.3.I. ول واملعدات واألجهزة املطلوبة من ترتكز اإلجارة على بيع املنفعة، راملمول يقوم بشراء األص: اإلجارة
باشر، املستأجر ملدة حمددة مقابل إجيار دوري، ويتخذ هذا األسلوب عدة أنواع منها: الشراء من البائع والتأجري له، التأجري امل

 اإلسالمية. والشكل التايل يوضح خمتلف صيغ التمويل يف البنوك، اإلجيار املنتهي بالتمليك
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، وتوصلنا يف البنوك اإلسالمية ، والبديل عن هذه الصيغالتمويل التقليدية تناولنا يف هذا الفصل صيغ وأساليب: خالصة الفصل
 :إىل النتائج التالية

.مل يتم وضع تعريف موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف دول العامل واملنظمات واهليئات الدولية، ولكن مت 1
 وضع جمموعة من املعايري الكمية والنوعية للفصل وإجياد احلدود الفاصلة ريما بني هذه املؤسسات.

تصاديات احلديثة، نظرا ملا تتميز به من سهولة اإلنشاء، إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة قد ازدادت أمهيتها يف االق.2
 واحتياجاهتا املالية غري ضخمة، وكذا مرونتها وتكيفها يف البيئة اليت تتعامل ريها.

.يعاين قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من عدة مشاكل ومعوقات من أمهها مشكل التمويل، والتخزين والتسويق، 3
 ونقص الكفاءات.

 التمويل ذو أمهية كبرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث يعمل على تورري رؤوس األموال الالزمة لغرض إنشاء يعترب.4
 وتوسع هذا النوع من املؤسسات.

 تتنوع مصادر التمويل التقليدية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بني مصادر داخلية وأخرى خارجية..5
حيث املدة الزمنية، رنجد التمويل الطويل األجل، واملتوسط، والقصري، إال أنه وبالرغم  تتعدد أشكال التمويل التقليدي من.6

 من هذا التعدد إال أنه ال يكون إال على شكل القروض مبختلف أنواعها.
 لاملشاك أكرب من واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل إشكالية بالرغم من تنوع مصادر التمويل التقليدي، إال أنه تبقى.7

بسبب حمدودية هذه الصيغ، وعدم قدرهتا على تورري  تواجهها هذا املؤسسات سواء عند التأسيس أو عند التوسع. اليت
 املتطلبات املالية هلا.

إن حمدودية صيغ التمويل التقليدي جيعل البحث عن بديل مناسب هلذه الصيغ أمرا ضروريا من أجل تورري املناخ املناسب .8
 سات الصغرية واملتوسطة.لتنمية وخلق املؤس

وهذا راجع إىل  واملتوسطة، ن البنوك اإلسالمية ميكنها أن تلعب دورا مهما يف تورري التمويل الالزم للمؤسسات الصغريةإ.9
 عدم املبالغة يف شروط التمويل، وعدم اشرتاط الضمانات اليت تفرضها على هذه املؤسسات.

 د الشريعة اإلسالمية، أي حتقيق الضروريات واحلاجيات والتحسينات.سعى البنوك اإلسالمية إىل حتقيق مقاصت.10
عتمد البنوك اإلسالمية على معايري خمتلفة للتمويل، تتعلق بطبيعة املشروع، والشخص طالب التمويل، واحلالة املالية هلذه .ت11

 البنوك.
ن على أساس املشاركة، وأخرى على أساس تتعدد وتتنوع صيغ وأساليب التمويل يف البنوك اإلسالمية، رنجد صيغ تكو .12

 البيوع، وأخرى على أساس اإلجارة.
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IIللمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمشاركة بالتمويل وأساليب   : صيغ: 
 وذلك ب اليت يتم استخدامها يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةباملشاركة من بني األسالي التمويل تعترب: مقدمة الفصل

  بالفائدة. اإلقراض أسلوب عن كبديل
ويأخذ هذه التمويل عدة صيغ، نذكر منها املشاركة، واملضاربة، واملزارعة يف القطاع الزراعي. وسوف نتناول يف هذا الفصل صيغيت 

 املشاركة واملضاربة ألمهيتهما الكبرية.
قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث، حيث تناولنا يف املبحث األول صيغة التمويل باملشاركة، مفهومها ودليل مشروعيتها، وقد 

وأنواعها، وشروط صحتها، ومالءمتها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. ويف املبحث الثاين تناولنا صيغة التمويل باملضاربة، مفهومها 
شروط صحتها، وتقسيم األرباح ريها، وانتهائها. ويف املبحث الثالث تناولنا مزايا وعيوب وخماطر ودليل مشروعيتها، وأنواعها، و 

 صيغ التمويل باملشاركة. 
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II..1 تعد صيغة التمويل باملشاركة أحد الصيغ اليت تستخدم يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من : صيغة المشاركة
ويل التقليدي واملطبقة يف البنوك التقليدية، ملا تتميز به من ميزات وخصائص ومزايا جتعلها أكثر مالءمة هلذا البدائل عن صيغ التم

النوع من املؤسسات، وسنتطرق يف هذا املبحث إىل هذه الصيغة التمويلية من حيث مفهومها ودليل مشروعيتها، وأنواعها، وشروط 
 صحتها.

 1.1.IIسنتناول هنا تعريف املشاركة لغة، وتعريفها يف االصطالح الفقهي، وكذا : روعيتها. مفهوم المشاركة ودليل مش
التعريف يف االصطالح االقتصادي، إضارة إىل دليل مشروعيتها وجوازها من الكتاب والسنة واإلمجاع، وهذا من أجل توضيح 

 أصل هذا األسلوب من التمويل. 
.1.1.1.II يف اللغة من معناها يف االصطالح، ركالمها يتحدث عن خلط املال،  يقرتب معىن الشركة: مفهوم المشاركة

 وعن التعاقد بني املتشاركني، وريما يلي تفصيل ذلك: 
.II1.1.1.1. خمالطة الشريكني. يقال اشرتكا أي مبعىن تشاركا، وقد اشرتك الرجالن أو الشِّرَْكة الشَّرَِكة : الشركة لغة

النصيب، كالشريك أو : ك  رْ مع أشراك وشركاء، وشاركت رالنا أي صرت شريك. والشِّ وتشاركا وشارك أحدمها اآلخر، واجل
 .62ومجعهما أشراك،  كقسم وأقسام

 .II2.1.1.1. سنقدم هنا بعض تعاريف الشركة عند عدد من الفقهاء.: الشركة في االصطالح الفقهي 
 ".63ن يكون رأس املال والربح مشرتكا بينهمرقد عرف احلنفية الشركة بأهنا "عبارة عن عقد بني اثنني رأكثر على أ

 أما املالكية رقد عرروا الشركة بأهنا "عقد مالكي مالني رأكثر على التجر ريهما )أي يف املالني( معا". 
أما الشارعية رباإلمكان استخال  تعريفهم للشركة من خالل تعريف اإلمام الشارعي لشركة العنان وهو: "خلط املال باملال  

 ريه واقتسام الربح". والعمل
 أما احلنبلية رقد عرروا الشركة بأهنا "عبارة عن االجتماع يف استحقاق أو تصرف".  

واالجتماع يف استحقاق هو عبارة عن اشرتاك اثنني رأكثر يف عني ورثاها أو قاما بشرائها، أما االجتماع يف تصرف رهو اشرتاك 
 اثنني رأكثر خبلط ماليهما واالجتار به.
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 .II3.1.1.1. هي عقد قانوين جيمع بني شخصني أو أكثر يف مشروع معني يساهم  : الشركة في االصطالح االقتصادي
كل منهم حبصته يف رأس املال أو اإلدارة، والشركة يف االقتصاد الوضعي هلا أشكال قانونية كثرية كشركة املسامهة، والشركة ذات 

 . 64ااملسؤولية احملدودة، والشركة القابضة وغريه
وكتعريف آخر للشركة تعرف على أهنا "عقد بني طررني أو أكثر، يكون ريه العمل ورأس املال شراكة بني طررني أو عدة أطراف،  

ويكون الربح على أساس االتفاق بنسبة مئوية، واخلسارة تكون على قدر حصص رأس املال املقدم من كل طرف ودون تقصري من 
 ".65أحد الطررني أو األطراف

.II2.1.1:شركات العقود جائزة باإلمجاع وعلة مشروعيتها أهنا صاحلة لتنمية األموال واستثمارها  . مشروعية المشاركة
 .66وبالتايل رفيها مصلحة لألرراد، وهي عموما ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع

.II1.2.1.1 .67شركاء في الثلث: "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم رقوله تعاىل يف سورة النساء: من الكتاب" 
"وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين امنوا وعملوا الصالحات  وقوله تعاىل أيضا يف سورة  :

 " والخلطاء هم الشركاء.68وقليل ما هم....
.II2.2.1.1. سول اهلل صلى ما رواه أبو داود واحلاكم بإسنادمها عن أيب هريرة ) رضي اهلل عنه ( قال: قال: ر : من السنة

"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من  اهلل عليه وسلم: قال تعاىل:
 .69بينهما"

وما رواه أمحد يف مسنده عن السائب ابن أيب السائب أن النيب )  ( شاركه قبل اإلسالم يف التجارة رلما كان يوم الفتح جاء، 
 ".70أهال بأخي وشريكي، كان ال يدارى وال ميارىرقال النيب )  (: "

.II3.2.1.1 .رقد جاء يف املغىن: وأمجع املسلمون على جواز الشركة يف اجلملة، وإمنا اختلفوا يف أنواع  :من اإلجماع
من منها، وما يزال املسلمون يتعاملون هبا من لدن الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل يومنا هذا دون إنكار أو اعرتاض 

  الفقهاء. 
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. 12: سورة النساء اآلية: 
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.24: سورة ص اآلية: 
68

  

.3هـ، ص:1405، الطبعة األولى، دار الفكر، بيروت، 5، جزء المغني: ابن قدامة عبد هللا بن احمد المقدسي، 
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 .II2.1. تقسم الشركة يف الفقه اإلسالمي إىل قسمني رئيسيني يتفرع عن كل منهما عددا من األنواع وذلك   :أقسام الشركات
 كما يلي:

 ; شركة األمالك -
 ; شركة العقود -

ك واليت هي خار  جمال وسنركز يف هذا البحث على شركة العقود ألهنا موضوع دراستنا، بينما نكتفي بتقدمي تعريف لشركة األمال
 دراستنا.

.II1.2.1وهي الشركة اليت تنشأ بني طررني، أو أكثر بغري رعل منهما، وذلك مثل اإلرث، والوصية، واهلبة.  :. شركة األمالك
 . 71وقد تنشأ بني طررني أو أكثر بفعلهما، مثل قيامهما بالشراء، وقبول اهلبة والوصية. رهي ذلك على قسمني: إجبارية ورضائية

.II2.2.1. وهي الشركة اليت يتفق ريها طررني أو أكثر على املشاركة يف رأس املال واستخدامه واستثماره  :شركة العقود
مبمارسة نشاط معني، واملشاركة يف الربح الذي يتحقق نتيجة لذلك. وهذه الشركات تتم بإرادة عقدية وليس ريها جرب، وحتصل 

كتعريف آخر تعرف على أهنا "عقد بني املتشاركني يف رأس املال ويف الربح، أو يف الربح رقط". باإلجياب والقبول بني الشركاء. و 
 :72ومن مث رإهنا شكل من أشكال شركات األموال واليت ميكن أن تكون على شكلني مها

 ; شركات مفاوضة باألموال -
 ; شركة العنان -

 .II1.2.2.1لشركاء سواء من حيث املسامهة، أو من حيث التصرف، حيث يتم التساوي بني ا :.شركات مفاوضة باألموال
ويف احلقوق، ويف أداء االلتزامات والوجبات اخلاصة بعمل الشركة وممارستها لنشاطاهتا، وحبيث تتاح لكل مشارك يف هذه الشركات 

 التصرف بدون قيود عدا قيد عدم إحلاق ضرر بالطرف أو األطراف األخرى يف هذه الشركة.
  .II2.2.2.1.وهي اتفاق طررني، أو أكثر على القيام بنشاط معني عن طريق املشاركة يف رأس مال الشركة،  :شركة العنان

ويف الربح املتحقق نتيجة عملها ونشاطها، وحبيث ال تتاح ألي شريك ريها حرية التصرف واختاذ القرارات اخلاصة بالشركة وعملها 
ين ريها، أي احلصول على إذن منهم بذلك، وهبذا ران كل شريك يأخذ بعنان ونشاطها إال مبوارقة الشريك أو الشركاء اآلخر 

شريكه ريها، أي أن تصرف كل واحد منهم مقيد أو حمدد مبوارقة الشريك أو الشركاء اآلخرين ريها، وكما يقيد أو حيدد اللجام 
لك كل شريك ريها هي أمانة بيد الشركاء حركة الفرس وحريتها.وشركة العنان هذه تقوم على أساس األمانة والوكالة، أي إن م
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اآلخرين، كما أن كل من هؤالء الشركاء له حق التصرف بإذن اآلخرين أي مبوارقتهم اليت متثل ختويال أي توكيل له بالتصرف 
 وحسب ما يتم االتفاق عليه. 

 هلا، وعدم الوقوع يف املشاكل. سنإن التطبيق العملي للمشاركة جيب أن يستويف جمموعة من الشروط وهذا لضمان السري احل
.II3.1. يرتبط التمويل باملشاركة بشروط حيب توررها من اجل سري عملية املشاركة بدون مشاكل، : شروط صحة المشاركة

 :73وسوف نتناول هنا هذه الشروط واليت تتمثل ريما يلي
 ; شروط متعلقة باملتعاقدين -
 ; شروط متعلقة برأس مال املشاركة -
  ; بتوزيع النتائج ) ربح واخلسارة (شروط متعلقة  -
 ; شروط متعلقة بالتنفيذ -
.II1.3.1. يشرتط يف كل شريك أن يكون أهال للتوكيل والتوكل. ومعىن ذلك أن يكون : الشروط المتعلقة بالمتعاقدين

 الشريك متمتعا باألهلية الكاملة اليت جتعله أهال للتصرف باألصالة والوكالة يف آن واحد.
.II2.3.1 .:يكون رأس املال من طريف التعاقد، وال يشرتط تساوي رأس املال املقدم  الشروط المتعلقة برأس مال المشاركة

 من كليهما، إذ أنه ميكن أن تكون الشركة مع تفاضل الشركاء يف رأس املال، هذا ويشرتط يف رأس املال ما يلي:
 ملعرتف هبا يف تقييم األشياء.أن يكون من النقود املتداولة اليت تتمتع بالقبول العام وا -
 أن يكون رأس املال معلوم القدر واجلنس والصفة وحمددا حتديدا ناريا للجهالة عند التعاقد، وذلك منعا -

 ، والذي قد يفضي إىل نزاع عند التصفية وتوزيع النتائج.74حلدوث غرر 
 أن ال يكون رأس املال دينا يف ذمة احد الشركاء. -
.II3.3.1جيب أن يشتمل عقد املشاركة على قواعد توزيع النتائج بني أطراف التعاقد  لقة بتوزيع النتائج:. الشروط المتع

 سواء عند الربح أو عند اخلسارة ويكون من الوضوح حبيث ال يلتبس األمر عند التوزيع.
ن يكون لكل منهم : يكون نصيب كل الشركاء يف الربح جزء شائع يف اجلملة غري حمدد املقدار، وذلك بافي حالة الربح - أ

 نسبة مئوية آو كسر اعتيادي مثل مثن، سدس، ربع، نصف مبا يتحقق من الربح.
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تكون على قدر حصص املال املقدم من كل منهم، أي توزع بني الشركاء بنسب مشاركة كل منهم  :في حالة الخسارة  - ب
مشارك ريها، أما إذا كانت اخلسارة يف رأس مال العملية وذلك يف حالة ما إذا كانت اخلسارة بسبب ظروف ال دخل لل

راجعة إىل تقصريه أو إمهاله أو خمالفته لشروط العقد رفي هذه احلالة يتحمل املشارك وحده مقدار الضرر الذي حلق 
 بشريكه.

.II4.3.1ن عملية تنفيذ املشاركة يف البنوك اإلسالمية ختضع لقواعد وشروط من أجل الضما: إن . الشروط المتعلقة بالتنفيذ
 احلسن إلجراء هذه العملية، وهذه الشروط تتمثل ريما يلي: 

يبىن عقد املشاركة على األمانة والوكالة، ركل شريك وكل اآلخر وأذن له يف التصرف يف ماله وأمنه عليه، رقد جرت  -
لك مقابل العادة على أن يفوض الشركاء أحدهم يف حق التصرف يف املال املخصص لعملية املشاركة بالوكالة عنه، وذ

نسبة حمددة ومتفق عليها من الربح اجملهول، يأخذها الشريك مقابل إدارته وتنفيذه للعملية رضال عن نصيبه من الربح عن 
 حصة املال بنسبة مشاركته يف رأس مال عملية املشاركة.

الشركاء، وله أن يقوم بكل ميكن للشريك البيع والشراء بالثمن احلاضر واملؤجل كله أو بعضه أصالة عن نفسه أو نيابة عن  -
عمل يعتاده العاملون يف ذلك اجملال ويقرهم عررهم طاملا وجد يف ذلك مصلحة جلميع األطراف وضرورة لسري عملية 

 املشاركة.
ال ميكن للشريك درع مال املشاركة لغريه للمضاربة ريه، أو توكيل غريه بالعمل يف املال بدون علم الشركاء، كذلك ال  -

خلط ماله اخلا  ) غري النصيب الذي يشارك به ( مبال املشاركة دون إذن الشركاء، وكذلك ال ميكن له  ميكن للشريك
 اهلبة أو القرض من مال املشاركة. 

إن تورر هذه الشروط يؤدي إىل ضمان السري احلسن والتنظيم احملكم هلذه املشاركة، ولزيادة الثقة يف املشاركة من األرضل إجياد 
 أصحاب األموال واملستثمرين، يعمل على تنظيم هذه العملية، وتعد البنوك اإلسالمية من أهم هذه الوسائط املالية وسيط مايل بني

 اليت ميكن أن تلعب هذا الدور. 
.II4.1يف ظل انتشار البنوك اإلسالمية . المشاركة في البنوك اإلسالمية ومالءمتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

ه البنوك التمويل باملشاركة بعدة صيغ وأشكال عديدة، إن هذا التعدد يف الصيغ واألساليب قد أدى إىل أصبحت تستخدم هذ
اختالف يف اآلراء بني النظرية والتطبيق بالنسبة لرتتيب أرضلية صيغ التمويل باملشاركة، وأيا كان أرضلها ران مجيعها يراوح بني 

س تنطلق عدة صور من املشاركات مطبقة يف الواقع العملي املمارس للبنوك العمل ورأس املال يف التشغيل. ومن هذا األسا
اإلسالمية تشتمل على مجيع أنواعها. وسنتناول هنا صور وأشكال املشاركات املوجودة واملطبقة يف غالبية البنوك اإلسالمية ومدى 

 .مالءمتها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
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 : آلية المشاركة البسيطة6شكل                                           
 
 
 

 رأس املال                             رأس املال                                              
                                                                                                    والكفاءة                                                      والكفاءة                 ربح أو     والكفاءة  

 خسارة
 ربح أو                                                                                                        

    خسارة                                                                                                         
 

La source: Abdulkader Thomas et les autres, Le système bancaire islamique guide à l’intention des petites et 
moyennes entreprises. Centre de commerce international. Genève 2009, P13.  

.II1.4.1:لقد تعددت صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية  . أقسام المشاركات في البنوك اإلسالمية
واملتوسطة يف البنوك اإلسالمية، وهذا يف خمتلف القطاعات االقتصادية الصناعية، والزراعية، والتجارية وميكن تقسيم املشاركات يف 

  هذه البنوك إىل ما يلي: 
 ; املشاركة الثابتة -
  ; "املشاركة املتناقصة "املنتهية بالتمليك -
 ; املشاركة املتغرية -
.II1.1.4.1يقوم هذا النوع من التمويل باملشاركة على مسامهة البنك يف تقدمي جزء من رأس مال . المشاركة الثابتة :

مث يف إدارته واإلشراف عليه، وشريكا يف كل ما ينتج مشروع معني، مما يرتتب عليه أن يكون شريكا يف ملكية هذا املشروع ومن 
هذا املشروع من أرباح، حبسب اإلسهام يف رأس املال بني البنك والعميل، وكذا القواعد احلاكمة لشروط العقد، ويف هذا النوع 

أو انتهاء املدة اليت  من التمويل يبقى لكل طرف من األطراف حصة ثابتة يف املشروع إىل حني انتهاء مدته أو انتهاء الشركة
 .75حتددت يف العقد
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وميكن تعريف املشاركة الثابتة بأهنا دخول البنك يف رأس مال مشرتك حبصة ثابتة ال تنتهي إال بانقضاء عمر الشركة أو خروجه 
املشاركة  . وتنقسم76منها، ويوزع صايف ناتج نشاط الشركة )رحبا أو خسارة( على الشركاء حسب مسامهة كل منهم يف رأس املال

 الثابتة إىل نوعني مها:  
 ; املشاركة املستمرة )الدائمة( -
 ; املشاركة املنتهية -

   .II1.1.1.4.1.  :)وتعين املشاركة الدائمة قيام البنك اإلسالمي باالشرتاك مع المشاركة الثابتة المستمرة )الدائمة
املشرتك، ريستحق كل من الشركاء نصيبه من األرباح شخص أو أكثر يف مشروع جتاري أو صناعي أو زراعي عن طريق التمويل 

 .77حسب االتفاق، وتكون احملاسبة بعد هناية كل سنة مالية
 

عملية توزيع نتائج املشروع،  إىلمنذ تأسيسها  عملية متر املشاركة الدائمة بعدة خطواتو: الخطوات العملية للمشاركة الدائمة
 :78وهي كما يلي

يف هذه اخلطوة يقوم البنك بتقدمي جزء من رأس مال املشروع بصفته مشاركا، : ي رأس المالالخطوة األولى: االشتراك ف
 ويفوض العميل أو الشريك بإدارة املشروع.

نتائج املشروع: يتم العمل يف املشروع من أجل تنمية املال، ويف هذه اخلطوة حيقق املشروع نتائج قد تكون : الخطوة الثانية
 ية.إجيابية، وقد تكون سلب

لتوزيع نتائج املشروع هناك حالتان، حالة حتقيق املشروع ألرباح يف هذه احلالة يتم : الخطوة الثالثة: توزيع نتائج المشروع
 توزيعها بني الطررني )البنك والعميل(، حبسب االتفاق.

 ويف حالة حتقيق خسارة رفي هذه احلالة تقسم على قدر حصة كل شريك يف رأس املال.  
  .II2.1.1.4.1. :)وريها يشرتك البنك مع طرف آخر أو أكثر لفرتة معينة يتم يف  المشاركة الثابتة المنتهية )المؤقتة

النهاية تصفية الشركة وحصول كل طرف على حقوقه، مبعىن أن املشاركة الثابتة املنتهية تكون يف ملكية مشروع معني، إال أن 
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نا للتمويل مثل دورة نشاط جتاري أو دورة مالية أو صفقة معينة باملشاركة أو االتفاق بني البنك والشركاء يتضمن توقيتا معي
 . 79غريها

 II.2.1.4.1.  متويل يف اإلسالمية البنوك يف الشكل هذا يستخدم ما وغالباً : (المنتهية بالتمليك)المشاركة المتناقصة 
 من جزء اإلسالمي البنك "تقدمي:وتعين اإلسالمية، البنوك يف أهنا تستخدم أساس على تعريفها نأخذ سوف وعليه املشروعات،

 أن على أكثر أو شريك مع خدمية صناعية أو أو عقارية أو جتارية مؤسسة أو ما شركة مال رأس يف خالله من يسهم التمويل
 أسهمه بيع يقةبطر  حقوقه عن بالتنازل البنك اإلسالمي وعد مع حسب االتفاق، خسارة أو كان رحباً  املتوقع العائد يف يشرتكان

 متعددة بدرعات أو واحدة بدرعة سواء امللكية يف حمله واحللول األسهم تلك بشراء أيضاً  الشركاء يلتزم أن على الشركاء هؤالء إىل
 ".80عليها املتفق الشروط تقتضيه حسبما

 يف الطرف اآلخر البنك يفوض ما بالغال يف أنه إال النشاط على واإلشراف اإلدارة يف املشاركة للبنك حيق الصيغة هلذه وورقاً  
وتتخذ املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك ثالث  .العمل سري حسن من واالطمئنان للتأكد إال اإلدارة يف البنك يتدخل وال اإلدارة

 :81صور رئيسية هي
متام التعاقد اخلا  أن يكون بيع حصة البنك للعميل بعد االنتهاء من املشاركة وبعقد مستقل بعد إ :الصورة األولى - أ

لعملية املشاركة، ويف هذه احلالة ميكن ألي من الشريكني أن يبيع حصته لشريكه أو لغريه، وهذه الصورة تتضمن عقدين 
 مستقلني مها عقد الشركة وعقد البيع.

ق رعال أن يتفق البنك مع الشريك على أساس حصول البنك على حصة نسبية من صايف الدخل املتحق :الصورة الثانية  - ب
مع حق البنك يف احلصول على جزء من اإليراد يتفق عليه ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من 

، أي يقسم اإليراد إىل ثالث أقسام، حصة للبنك كعائد للتمويل، حصة للشريك كعائد، وحصة ثالثة لسداد متويل 82متويل
 دون غريها. البنك، وهذه الصورة معمول هبا يف بعض البنوك

أن يكون رأس املال يف شكل أسهم لكل منها قيمة معينة وميثل جمموعها إمجايل قيمة املشروع أو  :الصورة الثالثة  - ت
العملية، وللشريك أن يقتين سنويا جزءا من األسهم اململوكة للبنك، إذ تتناقص أسهم البنك مبقدار ما تزيد به أسهم 

 .83رتصبح ملكيته كاملة الشريك حىت تؤول ملكية كامل األسهم
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والتمويل باملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك جائز شرعا، مع وجود االتفاق بني الشركاء على أساس وعد بينهم، الن املسلمني 
 عند شروطهم، ويكون هذا الوعد ملزما إذا ترتب عليه التزام، ولذا جيب أن تكون جوانبه واضحة.

 :84متر عملية املشاركة املتناقصة باخلطوات التالية: متناقصةالخطوات العملية للمشاركة ال 
يقوم البنك بتقدمي جزء من رأس املال املطلوب للمشروع بصفته  يف هذه املرحلة: الخطوة األولى: االشتراك في رأس المال

قوم العميل بتقدمي هو اآلخر جزء مشاركا، ويتفق مع العميل أو الشريك على طريقة معينة لبيع حصته يف رأس املال تدرجييا، بينما ي
 من رأس املال املطلوب للمشروع، ويكون أمينا على ما يف يده من أموال البنك.

بعد عملية التمويل واحلصول على التكلفة الكلية للمشروع، يتم بدء العمل يف املشروع من : الخطوة الثانية: نتائج المشروع
 االستثمارية، لكن قد حيقق املشروع نتائج إجيابية أو سلبية.أجل تنمية املال، وحتقيق عائد من العملية 
 هناك حالتان يف توزيع نتائج املشروع.: الخطوة الثالثة: توزيع نتائج المشروع

رفي حالة حتقيق أرباح، رغنها توزع بني طريف املشاركة البنك من جهة والعميل من جهة أخرى، وهذا حسب طبيعة االتفاق الذي 
 حدث بينهما.

 ما يف حالة حدوث اخلسارة رإهنا تقسم على قدر حصة كل شريك يف رأمسال املشروع.أ
بعد توزيع نتائج املشروع تأيت املرحلة األخرية وهي مرحلة تنازل البنك عن : الخطوة الرابعة: بيع البنك حصته في رأس المال

ن حصته يف رأس املال، ويقوم العميل بدرع مثن حصته يف رأس مال املشروع، حيث يعرب البنك عن استعداده لبيع جزء معني م
 ذلك اجلزء من حصة البنك وهذا حسب االتفاق املربم بينهما، وبذلك تنتقل إليه ملكية ذلك اجلزء.

مث تتواصل عملية التنازل من البنك على ررتات زمنية متفق عليها إىل أن تنتهي مسامهته يف املشروع، ويكون قد اسرتجع كامل 
رأس املال إضارة إىل ما حققه من أرباح خالل ررتة مشاركته، ليقوم بعد ذلك بإعادة الكرة واملشاركة يف مشاريع أخرى،  مسامهته يف

           بينما  يصبح العميل والشريك هو صاحب امللكية التامة لرأس مال هذا املشروع. 
  .II3.1.4.1:احلساب اجلاري املدين حيث يتم متويل العميل وهي البديل الشرعي عن التمويل ب . المشاركة المتغيرة

. وهذا النوع 85بدرعات نقدية حسب احتياجه مث يأخذ البنك حصته من األرباح الفعلية يف هناية العام ورقاً للنتائج املالية للمشروع
اسبية القانونية، وكذلك اليت من املشاركة ال ميكن أن يكون إال مع األرراد آو املؤسسات اليت تضبط قيودها املالية، ورق الطرق احمل

تعمل على نشر بياناهتا املالية املدققة من قبل مكاتب تدقيق حسابات خمتلفة، وذلك من أجل أن يكون هناك ضبط لنتائج 
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املشروع، ومن مث حتديد رحبيته، ليتسىن للبنك معررة صايف األرباح احملققة منه، وبعد ذلك حتديد نصيب حصته من هذه األرباح، 
 . 86ليت يكون قد مت االتفاق عليها يف بداية التعاقدوا

 وهناك صيغ أخرى للتمويل باملشاركة نذكر منها:  
.II4.1.4.1. يف هذه املشاركة يتم إنشاء شركة بني البنك والعميل، مث يقوم  :المشاركة مع وعد بشراء حصة الشريك

مراحبة، خاصة ريما يتعلق بالتجارة عن طريق االعتمادات البنك ببيع حصته لشريكه. وهذه الصيغة ميكن أن تكون بديال لل
املستندية، حيث يقوم البنك مبشاركة العميل يف متويل هذه الصفقة التجارية، ريدرع جزء من هذه الصفقة، واجلزء اآلخر يدرعه 

املستندات اخلاصة بذلك، ويتم  العميل، ويوكل البنك العميل بشراء البضاعة من البلد املعين بعد إثبات قيمتها الفعلية عن طريق
حتديد نسبة األرباح بني البنك والعميل، ويكون هناك عقد بيع آخر ريما بينهم يتضمن، أنه وبعد وصول البضاعة إىل البلد 

 . 87املستورد، يتم شراء حصة البنك من قبل العميل
  .II1.1.4.1 .ركة يتم االتفاق بني البنك والعميل طالب يف هذا الشكل من املشا :ء بضاعة وإعادة بيعهاالمشاركة بشرا

التمويل على التمويل لشراء بضاعة معينة بتكلفة حمددة، مث يفتح حساب يف البنك خا  بالصفقة، تورد ريه مسامهة كال من 
لبضاعة الشريكني وتسجل ريه كل املعامالت املتعلقة بتلك الصفقة، ويف هذه احلالة يتم تفويض العميل من قبل البنك لتسويق ا

املشرتاة، ويأخذ عليه من الشروط ما يطمئن به على اجناز الصفقة مبا حيقق ريه مصلحة البنك والعميل، ويتقاضى العميل نسبة من 
 .88األرباح مقابل تسويقه للبضاعة وعرضها، مث يوزع الباقي بينهما بنسبة مسامهة كال منهما

.II6.1.4.1املال التشغيلي هو ذلك اجلزء من رأس املال املنشأة واملخصص  ورأس :. المشاركة في رأس المال التشغيلي
ملتطلبات التشغيل من يوم آلخر والستمرار دورة اإلنتا ، وتقوم هذه الصيغة على إنشاء شراكة بني البنك وصاحب املنشاة لتمويل 

شغيله، وبنسب يتفق عليها، وهنا يتكفل رأس املال الالزم لتمويل مشروع معني، قائم من ناحية األصول وحيتا  رقط لرأس املال لت
البنك بشراء احتياجات اإلنتا  من مواد خاو وغريها، ويصبح شريكا يف نتائج الدورة اإلنتاجية اليت قام بتمويلها، أما العميل ران 

أصول املشروع، % )مثال( يف رأس املال الالزم لتشغيل املشروع، وميكن أن تكون مشاركته يف شكل 10نسبة مسامهته ال تقل عن 
إىل جانب جهده اإلداري. وهذه الصيغة مطبقة يف البنوك السالمية السودانية ويتم ريها دمج صيغة املشاركة واإلجارة، حبيث يقوم 

 . 89رأس املال التشغيلي كجهة منفصلة باستئجار املنشاة حلساب املشاركة
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يف أن مشاركته تتطلب اشرتاكه خبرباته املختلفة يف البحث عن  هذا ويتميز أسلوب البنك اإلسالمي يف التمويل بأسلوب املشاركة
أرضل جماالت االستثمار والطرق اليت تؤدي إىل ضمان جناح املشروع وتؤكد رحبيته وبالتايل تزيد من أرباح البنك األمر الذي يؤدي 

 وميكن أن نوضح خمتلف أشكال املشاركة يف الشكل التايل. ، 90إىل زيادة ودائعه بعد ذلك
 : أشكال المشاركة7شكل        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متويل عملية     
  

  متويل صفقة     
 

 متويل نشاط     
        

 متويل دورة      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  .      167  1996توزيع دار أبوللو للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل القاهرة المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل، ، أصول الغريب ناصرالمصدر: 
 : 91وصيغة املشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصرية األجل وذلك طبقا ملا يلي
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 . 88، ص:2008غير منشورة، األكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية، 

 أشكال المشاركة

 المشاركة الثابتة المشاركة المتناقصة

 المستمرة المنتهية

1 
حلول الشريك حمل البنك بعقد مستقل عن عقد التمويل 
وبعده حبيث يكون لكل شريك حريته يف البيع لشريكه أو 
 غريه.

2 
ختصيص جزء من الدخل املتولد لسداد التمويل للبنك خبالف 

 نصيبه من العائد.

3 
تقسيم العملية إىل حصص أو أسهم للشريك حق اقتناء عدد 

 من أسهم البنك كل سنة حىت يتملك كامل األسهم.
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لة األجل ) مستمرة (. ويصلح هذا األسلوب قد تكون املشاركة طويلة األجل وذلك يف حالة ما إذا كانت مشاركة طوي -
 لتمويل العمليات اإلنتاجية املختلفة واليت تأخذ شكالً قانونيا، سواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو جتارية.

 قد تكون املشاركة متوسطة األجل وذلك يف حالة املشاركة املنتهية بالتمليك وهي اليت حيل ريها الشريك حمل البنك يف -
ملكية املشروع إما درعة واحدة أو على درعات. ويصلح هذا األسلوب للتطبيق يف اجملال التجاري والصناعي والزراعي 

 والعقاري واملهين.
وقد تكون املشاركة قصرية وذلك يف حالة متويل العمليات اليت تستغرق زمنًا قصريًا ، ومن تلك العمليات االعتمادات  -

 االعتماد مشاركة بني البنك والعميل.املستندية حيث تكون قيمة 
 مما سبق ميكن أن نستنتج خصائص املشاركة واملتمثلة ريما يلي:

إن املشاركة تقوم بوظيفتني، رمن جهة تقوم بوظيفة متويلية، أي تعبئة وحشد األموال الالزمة لتمويل املشاريع، ومن جهة  -
ون بني طررني أو أكثر، يشرتكان يف رأس املال ويف نتائج أخرى تقوم بالوظيفة االستثمارية، أي هي عقد استثمار يك

 املشروع، سواء كان رحبا أو خسارة حسب مسامهة كل شريك، وحسب ما اتفقا عليه.
 إن املشاركة تشمل مجيع القطاعات االقتصادية، حيث جند املشاركة يف القطاع الصناعي والزراعي والتجاري واخلدمايت. -
 من األشكال املختلفة.  تأخذ صيغ املشاركة العديد -
إن املشاركة تعطي رر  للكفاءات إلنشاء مشاريعهم من خالل تورري التمويل الالزم هلذه املشاريع، وبالتايل إتاحة الفرصة  -

 جلميع الطاقات العاطلة وذات الكفاءة يف اجملتمع.
 ار الفائدة.تستخدم املشاركة معيار الربح يف توزيع نتائج املشروع بني الشركاء بدال من معي -
إن توزيع األرباح يكون بني أطراف املشاركة، )البنك والعميل أو الشريك( حسب االتفاق، يف حني اخلسارة يتحملها كل  -

 طرف حبسب مقدار مسامهته يف رأس املال. وبالتايل تكون املخاطرة مشرتكة بني الطررني.
.II2.4.1. نظرا ملا تتميز به املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :وسطةمالءمة التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمت

من خصائص ومميزات مثل سهولة اإلنشاء، والتكلفة غري املرتفعة، وكذا مرونة هذه املؤسسات وتكيفها مع البيئة اليت تتعامل ريها 
ا وخاصة ريما يتعلق مبشكلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار املشاكل واملعوقات اليت تواجهها هذه املؤسسات منذ إنشائه

التمويل الذي تعاين منه، والذي يعد من أكرب معوقات إنشاء هذا النوع من املؤسسات باعتبار أغلبية صغار املستثمرين ال ميلكون 
رف التكلفة الكلية لإلنشاء، والصعوبات اليت يواجهها هؤالء املستثمرين يف احلصول على التمويل الالزم ملشاريعهم خاصة من ط

البنوك التجارية اليت تررض متويل هذه النوع من املشاريع، وكذا غياب التسهيالت اليت جيب منحها هلذا القطاع، انطالقا من هذا 
ميكن القول إن صيغ التمويل باملشاركة تكون هي األنسب إلنشاء هذه املؤسسات، رهذه الصيغ تستهدف أصحاب الدخل 
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ىت يتملكوا ورشهم الصغرية، كما تقدم متويالت لألسر املنتجة للمشاركة يف مشاريع يف بيوهتم  احملدود، واملتمثلني يف احلرريني ح
كرتبية الدواجن واألبقار مثال، وكذا للمهنيني ممن يقومون بأعمال متطورة كاملهندسني واألطباء واحملاسبني، إضارة لتمويل صغار 

 ا قد متول مشاريع حلفر اآلبار.املنتجني يف اخلدمات والصناعات التحويلية كالزيوت، كم
إن متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة جتعل املستفيد من التمويل هو مالك املشروع وحتت إدارته املباشرة، رالتمويل يغطي التكلفة 

 الكلية للمشروع الذي يسعى إىل حتقيق العائد املنتظر.
اجة إىل إجياد الفر  التسويقية للمنتجات، وأن يرارق التمويل رصاحب املشروع جيب أن يكون على دراية باملشروع، بسبب احل 

هتيئة وإعداد صاحب املشروع من خالل تقدمي اإلرشاد والتوجيه، وهذا للعمل على تقليل تكاليف اإلنتا ، ومتكني املنتجني من 
وسطاء، ودعم املزارع يف أحوال إتباع التوصيات والتوجيهات، وحتسني اإلدارة، وكذا محاية املنتجني الصغار من استغالل ال

 . 92التقلبات املناخية املؤثرة يف استغالل املوارد
يأيت أسلوب التمويل باملشاركة ليشكل البديل للتمويل التقليدي  قصري وطويل األجل ولقد تعددت صوره لتالئم حاجات  

املوجهة لتمويل التكلفة االستثمارية للمشروع،  حيث التمويل املتعددة، رهناك املشاركة املتناقصة وهي اليت تعترب البديل للقروض 
 ال تتطلب عائدا مسبقا، وإمنا هي املشاركة يف النشاط والعمل وتوزيع الربح.

أما املشاركة الثابتة رتكون عندما حتتا  املشاريع إىل رأس مال يستخدم يف اقتناء أصول ثابتة، وال ينتظر أن يتورر لدى 
 بغض النظر عن تكلفة هذا املشروع. صاحب املشروع سيولة كارية

أمام هذا ميكن أن نقول أن صيغة املشاركة وما يتفرع عنها من صور كثرية هي مما متس احلاجة إليه عند احلديث عن أسلوب 
متويلي ناجح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذا نظرا ملا ميتاز به هذا األسلوب من قلة التكلفة، حبيث ال يشكل أي 

دي على كاهل أصحاب هذه املؤسسات، كما أن عملية توزيع نتائج املشروع تكون بتقسيم مقدار األرباح احملققة عبء ما
على البنك والعميل وهذا حسب االتفاق، أما يف حالة حتقيق خسارة رإهنا تقسم على كل من البنك والعميل كل على 

 مقدار املسامهة يف رأس مال هذا املشروع.   
ا األسلوب التمويلي ميكن أن يكون أكثر ضمانا لتحقيق النجاح للمؤسسات املعنية، وذلك الن يف حاالت وأخريا رإن هذ

التمويل بالفائدة يكون هناك قصور الدراسات االقتصادية، وقصور اإلدارة، ونقص التخطيط، وسوء القيادة، وظروف 
ؤسسات تورر وقوف البنك إىل جانبها مراجعا خططها، األسواق، بينما التمويل بصيغ املشاركة بني البنك وأصحاب هذه امل
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ومعطيا رأيه ومشورته هلا، وتقدمي اإلرشاد باعتباره شريكا يف املشروع وهذا من خالل الدراسات االقتصادية والتحليلية هلذه 
 . 93املشروعات مما يزيد من قدرة هذه املؤسسات على النمو واالستمرار والتقدم

لصيغ االستثمارية اليت ميكن استخدامها لدعم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل العمل إن املشاركة تعترب من ا
 على توسيع نطاق االستثمار يف هذا القطاع، وهذا من أجل حتقيق غايات وأهداف التنمية. 

باملشاركة وهي صيغة  بعدما تعررنا على املشاركة وخمتلف أشكاهلا، نسلط الضوء اآلن على صيغة أخرى من صيغ التمويل
 املضاربة.         

  
.II2يعد التمويل باملضاربة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة صيغة من صيغ التمويل باملشاركة، وسوف نتناول : المضاربة . صيغة

أشكاهلا، إضارة يف هذا املبحث خمتلف اجلوانب املتعلقة هبذه الصيغة انطالقا من مفهومها ودليل مشروعيتها، وخمتلف أنواعها، و 
 إىل شروط صحتها، وكذا كيفية إجرائها يف البنوك اإلسالمية، وعملية توزيع األرباح ريها. 

 .II1.2:سنتناول هنا تعريف املضاربة لغة، وتعريفها يف االصطالح الفقهي،  ودليل  . مفهوم المضاربة ودليل مشروعيتها
 مشروعيتها وجوازها من الكتاب والسنة واإلمجاع. 

.II1.1.2. :نتناول هنا تعريف املضاربة لغة واملضاربة يف االصطالح الفقهي. مفهوم المضاربة 

.II1.1.1.2 .املضاربة من ضرب، وضربت الطري تضرب، ذهبت تبتغي الرزق، وضرب يف األرض ضربا : المضاربة لغة
 .94وضربانا، خر  غازيا أو تاجرا، أو أسرع أو ذهب

.II2.1.1.2. املضاربة هي أن يشرتك ) مال وبدن (، وتسمى قراضا أيضا، : طالح الفقهيالمضاربة في االص
ومعناها أن يدرع رجل ماله إىل آخر يتجر له ريه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشرتطانه. والبدن كناية عن 

 .95اجلهد الذي يساهم به أحد طريف املضاربة يف هذه الشراكة
لقراض هي اتفاق بني طررني يبذل أحدمها ريه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه يف االجتار "املضاربة أو ا وكتعريف آخر:

والعمل هبذا املال،على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشرتطان من النصف أو الربع أو الثمن أو غري ذلك، وإذا 
ده وجهده، أما إذا خسرت العملية رإهنا تكون مل تربح العملية مل يكن لصاحب املال غري رأس ماله، وضاع على املضارب ك

على صاحب املال وال يتحمل املضارب منها شيئا إال ضياع جهده وعمله، ما دامت اخلسارة مل تكن بسبب تقصري منه أو 
 إمهال". 

                                                 
. 176، ص:1988، دار القصيم ببريرة، السعودية، البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق: عبد هللا بن محمد الطيار، 
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على التنبؤ وللفظ املضاربة استعمال آخر يف عصرنا هذا ضمن أعمال البورصة وهي تعين "املخاطرات بالبيع والشراء بناء  

بتقلبات األسعار بغية احلصول على رارق األسعار، وقد يؤدي هذا التنبؤ إذا أخطأ إىل درع رروق األسعار بدال من 
 ".96قبضها

وهي تقتضي ضرورة السماح هلؤالء املضاربني بالتعامل املكشوف، مبعىن السماح بالبيع وعقد الصفقات دون أن يكون 
بان من بني هذه الصفقات ما ليس بيعا حقيقيا وشراء حقيقيا، ألنه ال جيرى ريها تسليم أو  املضارب مالكا للسلع، مع العلم

 تسلم حقيقيان، وإمنا املسألة تنحصر يف قبض أو درع رروق أسعار". 
 وهي هبذه الصفة بيع من البيوع الفاسدة، وال عالقة هلا باملضاربة اليت هي نوع من املشاركات. 

اركة واملضاربة هو أن املشاركة هي صورة قريبة من املضاربة والفرق األساسي بينهما أنه يف حالة املضاربة ما ميكن قوله عن املش 
يتم تقدمي رأس مال من قبل صاحب املال وحده. أما يف حالة املشاركة رإن رأس املال يقدم بني الطررني وحيدد عقد املشاركة 

 .لتايل يوضح خمطط آللية املضاربةوالشكل ا، ألطراف املختلفةالشروط اخلاصة بني ا
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 : مخطط يوضح آلية صيغة المضاربة8شكل                            
  

تقدمي                                                                       
                                             تقدمي:                             العمل                       

                                                             األموال                                                                 الكفاءة                                              
                اخلربة                                                                          
                                                                                               

                                                                              
                                                                                      

                                                                                                     
 صة من العائدح                                                                             

 
 حصة من األرباح

 
 
 

 اسرتداد رأس املال        
 ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية، أنشطتها التطلعات المستقبلية، الدكتور صادق راشد الشمريالمصدر: 

 .2008، عمان

 
.II2.1.2. املضاربة جائزة شرعا بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، وكانت موجودة يف اجلاهلية رأقرها : مشروعية المضاربة

  اإلسالم.

.II1.2.1.2. وءاخرون يضربون في األرض يبتغون  رقوله تعاىل يف سورة املزمل:: مشروعية المضاربة من الكتاب"
 وقد أشار القرطيب إىل أن هذه اآلية تعين كسب املال.". 97من فضل اهلل

                                                 
.20: سورة المزمل اآلية 
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.II2.2.1.2. وقد نقلت كتب السرية أن النيب )   ( قد ضارب مبال السيدة خدجية : مشروعية المضاربة من السنة
) رضي اهلل عنها ( قبل ان يتزوجها وكان ذلك إىل الشام وبصرى وأرسلت معه عبدها ميسرة وهذا قبل النبوة. وعن ابن 

مضاربة اشرتط على صاحبه أن ال يسلك به حبرا، وال ينزل به عباس قال: "مث كان العباس بن عبد املطلب إذا درع ماال 
 واديا، وال يشرتي به ذات كبد رطبة، رإن رعل رهو ضامن، رررع إىل رسول اهلل )  ( ذلك رأجازه".

.II3.2.1.2 .ما روى عن مجاعة من الصحابة ) رضي اهلل عنهم ( أهنم درعوا مال : مشروعية المضاربة باإلجماع
بة منهم عمر وعثمان علي وابن مسعود وعائشة ) رضوان اهلل عليهم ( ومل ينكر أحد من أقراهنم عليهم ذلك، اليتيم للمضار 

 . 98ركان ذلك إمجاعا منهم على اجلواز
والعقل يقتضي مشروعيتها، لشدة حاجة الناس إليها من اجلانبني، ران من الناس من هو صاحب مال وال يهتدي إىل 

ته بأوجه التصرف املفيدة، أو ملشغوليته مبا ال يتيسر وقت للعمل يف ماله، ومنهم من هو بالعكس، التصرف ريه، إما لقلة خرب 
 رشرعت املضاربة لتنظيم مصاحلهم.

 مما سبق من التعاريف والشكل ميكن استخال  خصائص املضاربة واملتمثلة ريما يلي:
ل، بينما الطرف الثاين يقوم بتقدمي العمل واخلربة املضاربة تكون بني طررني أو أكثر، رالطرف األول يقدم رأس املا -

 والكفاءة.
 إن املضاربة تقوم بتثمني العمل، أي أهنا تشجع أصحاب الكفاءات على العمل. -
تستخدم املضاربة معيار الربح بدال من معيار الفائدة يف تقسيم األرباح احملققة، وهذا حسب االتفاق، بينما اخلسارة  -

 املال، يف حني يتحمل صاحب العمل خسارة اجلهة املبذول.ريتحملها   صاحب رأس 
 جواز املضاربة من الناحية الشرعية بالدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع. -
تأخذ املضاربة أشكاال وأنواعا متعددة، مما يؤدي إىل إمكانية املفاضلة بني هذه األشكال واألنواع، وهذا الختيار الشكل  -

   والنوع املناسب لكل مشروع
II.2.2التمويل باملضاربة أشكاال وأنواعا خمتلفة وهذا باختالف طبيعة املضاربة  يأخذ: . أشكال وأنواع التمويل بالمضاربة

 وأطرارها املتعاقدة. 
.II1.2.2. 99تتخذ املضاربة شكلني مها: أشكال المضاربة: 
 ; املضاربة الثنائية )الفردية( -
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 ; املضاربة املشرتكة )اجلماعية( -
  .II1.1.2.2. ويطلق عليها البعض باملضاربة اخلاصة، حيث يساهم باملال جهة واحدة، لمضاربة الثنائية )الفردية(: ا

ويساهم بالعمل ريها كذاك جهة واحدة، وهذه اجلهة اليت تساهم برأس املال أو تساهم بالعمل يف املضاربة قد تكون شخص 
عمال والنشاطات االقتصادية أدى إىل ظهور أشخا  معنويني  طبيعي أو شخص معنوي، حيث أن التطور يف ممارسة األ

كالشركات واملؤسسات اليت متارس هذه النشاطات، واليت ميكن أن تقوم مبمارسة املضاربة يف أدائها للنشاطات االقتصادية. وتأخذ 
 :100املضاربة ثالث صور وهي

 حد الطررني، والعمل من الطرف اآلخر.الصورة األوىل: أن يشرتك عمل ومال، أي أن يكون رأس املال من ا   
الصورة الثانية: أن يشرتك شخص مباله، وآخر مباله وعمله، ويكون مصيب املضارب يف الربح أكثر من شريكه ألنه يستحق    

 جزءا من الربح كمضارب، واجلزء اآلخر كشريك يف رأس املال.
 ما.منه أحدمها والعمل مبال شخصان يشرتك الصورة الثالثة: أن   

     والشكل التايل يوضح آلية املضاربة الفردية.
 : آلية المضاربة الفردية9شكل

 
 
 

 
 ربح أو خسارة                                                                                       ربح أو خسارة

 رأس املال               اخلربة والكفاءة                                 
 

 
 
 

La source: Abdulkader Thomas et les autres, Le système bancaire islamique guide à l’intention des petites 
et moyennes entreprises. Centre de commerce international. Genève 2009, P14.   
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.II2.1.2.2. واليت يطلق عليها املضاربة املشرتكة، وهي مضاربة تتم بني أكثر من طررني، : يةالمضاربة المشتركة أو الجماع
 :101رهي ثالثية األطراف وكل طرف منها يتألف من مجهور عريض هذه األطراف الثالثة هي

 مجهور املودعني، أو املستثمرين، أو أرباب املال وميثل الطرف األول. -
 املضاربة املشرتكة، وهم الطرف الثاين.مجهور املسامهني، وميثلهم البنك كوسيط يف  -
مجهور املضاربني الذين يأخذون املال من البنك للمضاربة به، وعالقتهم بالبنك تشبه عالقة املضارب اخلا  بصاحب  -

 املال، وهم ميثلون الطرف الثالث يف املضاربة املشرتكة. 
اـ على أصحاب األموال استثمار مدخراهتم، كما يعرض البنك راملضاربة املشرتكة هي أن يعرض البنك اإلسالمي ـ باعتباره مضارب

باعتباره وكيل عن أصحاب األموال على أصحاب املشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال، على أن توزع األرباح حسب 
 االتفاق بني األطراف الثالثة، واخلسارة على صاحب املال.

 :102ذ املضاربة املشرتكة مير باملراحل التاليةإن تنفي:  مراحل تنفيذ المضاربة المشتركة.
يتقدم أصحاب رؤوس األموال مبدخراهتم بصورة رردية إىل البنك اإلسالمي، وذلك الستثمارها هلم يف اجملاالت  -

 املناسبة.
 يقوم البنك بدراسة رر  االستثمار املتاحة واملرشحة للتمويل. -
إىل املستثمرين كال على حدى، وبالتايل تنعقد جمموعة خيلط البنك أموال أصحاب رؤوس األموال ويدرع هبا  -

 شركات املضاربة الثنائية بني البنك واملستثمر.
 أو التقومي ملوجودات الشركة بعد حسم النفقات. 103حتسب األرباح يف كل سنة بناًء على ما يسمى بالتنضيض -
 توزع األرباح بني األطراف الثالثة، صاحب رأس املال، املصرف، املضارب. -

والشكل ، معه املضاربة الثنائية أو اخلاصةتستخدم بشكل واسع يف الوقت احلاضر، وحبيث تقل  وهذه املضاربات اجلماعية هي اليت
 التايل يوضح آلية املضاربة املشرتكة.
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 .262ص: ،مرجع سبق ذكره: عايد فضل الشعراوي،  
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 : آلية المضاربة الجماعية أو المشتركة10شكل                              
 

 
 إقراض                                                                                                                              إيداع                       
 عالقة مشاركة                                        

                                                                                                          
 عالقة مضاربة            عالقة مضاربة                                                                    
                                                                  

 . 262  2007بريوت  ة للطباعة والنشر،الدار اجلامعيالطبعة الثانية، ، إلسالمية دراسة علمية فقهية للممارسات العمليةالمصارف اعايد رضل الشعراوي، : المصدر

  .II3.1.2.2. هناك عدة رروق بني املضاربة املشرتكة واملضاربة  :الفروق بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية
 :104الفردية نذكر من بينها ما يلي

بة املشرتكة هلا ثالثة أطراف، هم صاحب رأس املال، البنك، املضارب، مجيعهم يستحقون األرباح إن املضار  -
 حصلت، يف حني املضاربة الفردية هلا طرران صاحب املال واملضارب املستثمر.

 املضاربة املشرتكة ريها اخللط املتالحق لألموال املستثمرة يف املضاربة، أما الفردية رليس ريها خلط. -
املضاربة املشرتكة تقوم على أساس استمرارية الشركة، ألن من صفقاهتا ما تنتهي بسنة ومنها ما حيتا  إىل أكثر  -

 من سنة.
 املضاربة املشرتكة ريها ضمان لرأس املال، يف حني ال جيوز ذلك يف املضاربة الفردية. -

 بعدما تعررنا على أشكال املضاربة سنتعرف اآلن عن أنواعها.

.II2.2.2. 105ختتلف أنواع وصيغ املضاربة اليت تأخذ هبا البنوك اإلسالمية ومن أبرزها هناك نوعني مها: أنواع المضاربة  : 
 ; املضاربة العامة أو املطلقة -
    ; املضاربة اخلاصة أو املقيدة -
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 . 4:ص ،مرجع سبق ذكره: سيف هشام صباح الفخري،  
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 .154ص: ،مرجع سبق ذكره: فؤاد الفسفوس،  
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 .II1.2.2.2. ربة، وإمنا ترتك له حرية واليت ال يتم ريها ررض أي قيود أو حمددات حتدد العامل يف املضا: المضاربة المطلقة
التصرف مبال املضاربة، واختاذ القرارات اليت يراها مناسبة، وحتقق مصلحة أطراف املضاربة، سواء حرية ممارسة النشاط الذي يراه 

ديد مناسبا، والفرتة اليت خيتارها، وحرية التعامل مع من ميكن أن يسهم يف حتقيق هذه املصلحة، وعدم تقييد املضارب أي عدم حت
حريته يف التصرف واختاذ القرارات اخلاصة بنشاط وعمل املضاربة يستند إىل ما يفرتض تورره يف املضارب من كفاءة يف اإلدارة، 
وقدرته على القيام بالنشاطات املبنية على خربة ومعررة ومؤهالت تتيح له القيام باملضاربة بأرضل ما ميكن، ومبا حيقق مصلحة كارة 

القة بذلك. وعادة ران البنوك اإلسالمية تستخدم املضاربة غري املقيدة، أي املطلقة يف جتميع الودائع حىت تتاح األطراف ذات الع
هلا احلرية يف استخدام هذه الودائع مبا حيقق نفعا لصاحل أصحاب هذه األموال وللبنك اإلسالمي ذاته. كما أن البنوك اإلسالمية 

هذه املوارد ، وزيادة العائد منها إىل أقصى قدر ممكن، وختفيض املخاطر اليت ترارقها إىل أقل  تستخدم املضاربة املقيدة يف استخدام
 قدر ممكن، وبذلك تتحقق رائدة املودع والبنك واملستثمر.

  .II2.2.2.2. :ويف هذا النوع من املضاربة يتم وضع قيود أي حمددات حتدد حرية تصرف املضارب  المضاربة المقيدة
ضاربة، كأن حتدد هلا ررتة زمنية تؤدي من خالهلا املضاربة، أو أن حتدد اجملاالت أو النشاطات أو املناطق اليت يتم بأموال امل

استخدام مال املضاربة ريها، أو أن حتدد اجلهات اليت يتم التعامل معها يف املضاربة،ورغم أن األصل يف املضاربة هو أن ال تكون 
ضع شروطا على العامل يف ماله من اجل احلفاظ على ماله وضمان عدم املخاطرة به، وحسن مقيدة، إال أن صاحب املال قد ي

استخدامه، وبالشكل الذي يرى انه حيقق أعلى عائد ممكن بأقل درجة ممكنة من املخاطرة، وذلك عن طريق القيود اليت يضعها 
فة الشروط والقيود احملددة هذه واملتفق عليها بني طريف على املضارب ومبوارقته، ويكون املضارب ضامنا لرأس املال يف حالة خمال

 املضاربة. 
 إن تطبيق املضاربة البد من تورري شروط لضمان صحتها. 

II.3.2هناك شروط جيب توررها من أجل صحة املضاربة، وتتمثل هذه  الشروط ريما يلي: :. شروط صحة المضاربة 
                          ; شروط متعلقة برأس املال -
 ; شروط متعلقة بالعمل -
 ; شروط متعلقة بالربح -
II.1.3.2. 106هناك عدة شروط جيب توررها يف رأس املال نذكر منها: الشروط المتعلقة برأس المال: 
أن يكون رأس املال اخلا  باملضاربة معلوما وحمددا من حيث قيمته وجنسه وصفته، ألن جهالته تؤدي إىل جهالة الربح   -

 ة الربح كحصة شرط لصحة املضاربة.كذلك، ومعلومي
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أن يكون رأس املال من النقود، ألن السلعة غري النقدية تتغري قيمتها، وتصبح غري حمددة وغرب معلومة القيمة نتيجة هذا  -
 التغيري، وبذلك يصبح الربح جمهوال يف هذه احلالة.

ته ال يتحول إىل أمانة، وألن الزيادة يف الدين اليت أن ال يكون رأس املال دينا يف ذمة العامل يف املضاربة، ألن ما يف ذم -
 هي ربح املضاربة عند استخدام الدين ريها تعترب رائدة.

أن يتم تسليم رأس املال الذي تتم مبوجبه املضاربة إىل املضارب من أجل تورري اإلمكانية الستخدام رأس املال هذا يف  -
من خالل وضع املال حتت تصرف املضارب وبالشكل لذي ميكن املضاربة، وقد يكون التسليم رعليا، أو قد يكون 

 استخدامه من قبله يف املضاربة.
.II2.3.2. من أجل مضاربة صحيحة رالبد من وجود شروط تتعلق بطريقة العمل وتنفيذه ومن : الشروط المتعلقة بالعمل

 : 107أهم هذه الشروط مايلي
قاللية يف القيام بالعمل وحسب الطبيعة املتعارف عليها عند ممارسة يرى البعض يف ضرورة متتع املضارب باحلرية واالست -

نشاط املضاربة سواء كان النشاط جتاريا أو غريه من أوجه النشاط األخرى، حىت تتاح بذلك للمضارب القدرة على 
ميتلك القدرة التصرف حسبما يراه مناسبا، خاصة وان األساس يف املضاربة هو أن العامل ريها أي املضارب يفرتض أن 

واخلربة على القيام باملضاربة، وبالتايل رإن تقييده يف اختاذ القرارات اخلاصة مبمارسة العمل والنشاط الذي يتم عن طريق 
املضاربة مينع ويعيق استخدام القدرات واخلربات اليت ميتلكها العامل يف املضاربة، وهذا ما يتم عادة خالل املضاربة املطلقة 

يف حني يرى البعض اآلخر بأن صاحب املال ميكن أن يشرتط على املضارب أن ال يسارر باملال، أو أن ال  غري املقيدة،
 يتاجر ريه، إال يف بلد معني، أو يف نوع من التجارة.

ال ميكن للمضارب أن يضمن حتديد نتيجة املضاربة مسبقا، ألنه من غري املمكن حتديدها وضماهنا، إذ أن ما يتحقق  -
يعتمد على طبيعة النشاط وكيفية ممارسته، والظروف اليت حتيط به، وحتكم هذه النتيجة، رقد يتحقق ربح نتيجة  نتيجة هلا

للمضاربة، وقد تكون اخلسارة هي نتيجة املضاربة، وكل هذا يتوقف على العوامل والظروف املختلفة واملتغرية واليت ترتبط 
 اربة.بالعمل والنشاط الذي تتم ممارسته من خالل املض

ال ميكن للمضارب يف حالة املضاربة املطلقة غري املقيدة أن يقوم بعمل يسبب من خالله ضررا بصاحب املال، أو خمالفته  -
 ما هو متعارف عليه يف ممارسة نشاط املضاربة، وبالشكل الذي حيدث مثل هذا الضرر.

أو النشاط الذي يقوم به املضارب وباتفاق الطررني،  ميكن حتديد ررتة معينة تتم ريها املضاربة باستخدام األموال يف العمل -
وقد ال يتم حتديد مثل هذه الفرتة، وهو الغالب كما يف املضاربة املطلقة غري املقيدة، يف حني أن التحديد الزمين لفرتة 
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ية املضاربة، أي القيام باملضاربة يتم من خالل املضاربة املقيدة غري املطلقة، حيث أن هذا التحديد ميثل قيدا على عمل
 حمددا من حمدداهتا.

ميكن لصاحب املال أن يورر املساعدة يف تنفيذ عمل املضاربة والقيام هبا ومبوارقة املضارب، على أن تكون هذه املساعدة  -
مشروطة يف عقد املضاربة ألهنا حسب رأي البعض تفسد عقد املضاربة، وال تتفق مع استقالليته وحريته يف التصرف عند 

 ام بالعمل والنشاط الذي يتم من خالل املضاربة.القي
ميكن يف املضاربة أن خيلط املضارب ماله مع مال املضاربة الذي يورره صاحب املال، وباالتفاق بينهما، على أن يتم توزيع  -

منهما يف األرباح تبعا ملسامهة كل منهما يف رأس املال املضاربة يف رحبها، وأن يتم حتمل اخلسارة كلها حسب حصة كل 
   رأس املال.  

.II3.3.2108هناك شروط متعلقة بربح املضاربة وهي: . الشروط المتعلقة بالربح: 
يتم توزيع الربح الذي ينجم عن عملية املضاربة بني أطراف عملية املضاربة هذه، وبالنسبة اليت يتم االتفاق عليها مسبقا،  -

ة حىت يتم من خالهلا جتنب أي خالرات أو نزاع يفسد عقد املضاربة واليت ينبغي أن تكون معلومة وحمددة يف عقد املضارب
 يف حالة عدم التحديد والعلم املسبق به. 

يشارك طريف املضاربة أي صاحب املال ومن يعمل هبذا املال يف املضاربة العامل يف حتمل الغرم يف حالة اخلسارة، حيث  -
 مله وجهده يف املضاربة.يتحمل اخلسارة صاحب املال، ويتحمل املضارب خسارة ع

إن املضارب باعتباره أمني على مال املضاربة ووكيل عن صاحبه يف استخدام هذا املال، رإنه يتحمل اخلسارة الناجتة عن  -
املضاربة يف حالة تقصريه أو إمهاله، وعدم أمانته، أو إخالله بشروط املضاربة املتفق عليها عندما تكون مقيدة مبثل هذه 

 الشروط. 
خصم النفقات واملصاريف اليت استلزمتها املضاربة من أرباح هذه املضاربة، وباالتفاق بني كل من صاحب املال  يتم -

 واملضارب. 
إن األصل واملتبع عادة هو أن احلصول على األرباح بتم من خالل األرباح اليت تتحقق نتيجة عملية املضاربة وبعد توزيعها  -

املال واملضارب، إال أنه قد يتم االتفاق على احلصول على جزء من األرباح حسب ما مت االتفاق عليه بني صاحب 
املتحققة هذه قبل توزيعها، وتكون مبثابة مبالغ مدروعة مقدما وعلى احلساب، حيث يتم طرح قيمتها من نصيب الطرف 

 الذي حصل عليها.
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احلالة الربح الذي كان من املمكن احلصول يف حالة عدم حتقيق أرباح نتيجة املضاربة، رإن صاحب املال خيسر يف هذه  -
 عليه يف حالة حتقيق املضاربة رحبا، وخيسر املضارب جهده وعمله الذي بذله عند قيامه باملضاربة.

ميكن أن يتفق طريف املضاربة على زيادة الربح عن حد معني ميكن أن يكون ألحدمها، أو اتفاقهما على إعادة النظر يف  -
 يف الربح يف أي وقت حيددانه. نصيب )نسبة( كل منهما

تعد هذه الشروط ضرورية للتطبيق العملي للمضاربة، ولكن ولضمان التنظيم احملكم البد من وجود وسيط مايل بني أصحاب 
األموال واملستثمرين، وهذا لزيادة ثقة أصحاب األموال، وكذا من أجل اختيار وتقييم ودراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع، وتعد 

 بنوك اإلسالمية أهم هذه الوسائط املالية. ال
.II4.2.  مع تطور اجملتمع ومنوه دعت احلاجة إىل تطوير في البنوك اإلسالمية:  توزيع األرباحآلية المضاربة و تطبيق

دخرات أسلوب املضاربة يتناسب واألسلوب اجلماعي يف االستثمار، وذلك بفتح البنوك اإلسالمية اليت متثل إطارا هاما حلشد امل
من املصادر املتعددة واستثمارها يف األنشطة املختلفة، حيث يصبح البنك يلعب دور الوسيط بني جمموع املودعني وجمموع 
املضاربني، على أن يتم اقتسام وتوزيع األرباح حسب قواعد وأسس يتم االتفاق عليها مسبقا، بني خمتلف األطراف املشكلة 

هذا املبحث إىل املضاربة كيف جتريها البنوك اإلسالمية، واملراحل اليت تتبعها هذه البنوك  لعملية املضاربة، وسوف نتطرق يف
 للموارقة على عملية التمويل باملضاربة، وكيفية توزيع األرباح بني أطراف عملية املضاربة.  

.II1.4.2.  :دخال تعديالت جديدة عليها،تقوم البنوك اإلسالمية مبمارسة املضاربة مع إالمضاربة في البنوك اإلسالمية 
 ومن هذا املال، وصاحب أي املضارب املال يف شخص يعمل بني رردي أساس على غالباً  متارس كانت أهنا املضاربة يف ملعهودفا

 عامالً  ريصري متعددين، بأموال أشخا  واحد شخص يضارب أن ميكن كما متعدداً، ريها املضاربة عامل يكون املمكن أن
 وأموال بأمواهلا املضاربة العمل مببدأ تتبىن اليت اإلسالمية البنوك عمل يف واضح بشكل النوع هذا ضاربة، ويتجسدامل يف مشرتكاً 

 يف البنوك املضاربة عقد ويستخدم .ثان كمضارب هبا مضاربة، للعمل األموال هذه أخذ يف يرغب من وهذا مع املدخرين،
 :109هدرني لتحقيق اإلسالمية

 أن على املضاربة، عقد مبوجب من املدخرين االستثمارية الودائع باستقطاب البنك يقوم حيث واملدخرات، الاألمو  حلشد : األول
بنسبة  الربح اقتسام ويتم املال، رب هو الوديعة وصاحب )املضارب(، العامل هو يكون البنك اجلانب هذا ويف باستثمارها، يقوم

 خماطر رإن ولذلك سيتحملها املودع، اخلسارة رإن تقصري أو تعدي بدون خسائر حدوث حالة ويف الطررني، بني شائعة
رالتعدي بأن  تقصري، أو تعدي حدث إذا إال احلسابات أصحاب هذه سيتحملها املشرتكة احلسابات من املمولة االستثمارات
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ليت يتطلبها حفظ املال من يستخدم أموال صيغ التمويل باملشاركة يف مصاحله الشخصية، بينما التقصري بأن ال يتخذ الوسائل ا
 .الضياع أو نقصان القيمة كأن ال يبيع السلعة اليت خيشي من كسادها أو رسادها

 إجراء بعد عمالئه مبنح البنك حيث يقوم املضاربة، عقد ضمنها ومن املختلفة التمويل بصيغ الودائع هذه استثمار : الثاني
املال،  رب هو البنك يكون املقيدة، وهنا املضاربة عقد ورق حمددة نشاطات ريها يف يعملون معينة مبالغ واالئتمانية املالية الدراسة

 وتقصري تعدي حالة يف إال رقط على البنك واخلسارة شائعة، بنسبة الربح اقتسام يتم أن على املضارب ) العامل (، هو واملستثمر
 اخلسائر. يتحمل رإنه املضارب من

ق مبدأ التقييم بدال من التنضيض، عند تصفية املضاربة وقد مكن هذا الرأي أصحاب الودائع حيث تقوم البنوك اإلسالمية بتطبي
من الدخول أو االنسحاب يف أي وقت يريدون، ألن البنك يستطيع أن ينظم حساباته على ررتات دورية قصرية ودون احلاجة إىل 

نوك اإلسالمية إىل إضارة عنصر األمان إىل املضاربة وهو انتظار التصفية احلقيقية لالستثمارات. ورضال عن هذا رقد عمدت الب
مبدأ احتياطي االستثمار، ويقوم هذا املبدأ على أن يتفق البنك مع مودعه على التربع بنسبة معينة من الربح لصندوق خا  مهمته 

 أموال يأخذ حينما لبنك. را110تعويض اخلسارة مبال املضاربة إن حصلت وتدعيم األرباح يف السنوات اليت تقل ريه قيمتها
 جهة من املضاربة وتكون مشرتكاً، مضارباً  يعترب مضاربة، هبا قانونية، ليعمل ذمة هلا اعتبارية شخصية باعتباره املتعددين املدخرين
م . رالبنك اإلسالمي بعد جتميع األموال الالزمة لتمويل مشاريعه رانه حيقق ميزة للنظا111مجاعية البنك مضاربة مع املدخرين

املصريف اإلسالمي، وهي جتميع األموال من أشخا  متعددين، واستثمارها بدال من إبقائها مكنوزة، حيث يقوم بتمويل 
 :112املستثمرين بإحدى الصور الثالث التالية

م مضاربة    للمستثمرين باعتباره املال يعطي حيث املال، رب دور الصورة هذه البنك ريها ميارس مضاربة: الصورة األولى.
مضاربني، وإذا ما حصل ربح يقسم بني املضاربني وبني البنك حسب االتفاق، وإن مل حيصل ربح وحتققت اخلسارة رال شيء 
للمضاربني، ويتحمل رب املال ) البنك اإلسالمي ( اخلسارة، بشرط أن تكون هذه اخلسارة بسبب ال يد للمضاربني ريها، أما 

 رة أو يف جزء منها ريكون عليهم الضمان.إذا كان املضاربون قد تسببوا يف اخلسا
 قبلهم، من مودعيه، ألنه مفوض مبال يضارب حيث املضارب، دور اإلسالمي البنك ريها ميارس مضاربة :الصورة الثانية.

 وحتققت ربح، يتحقق مل وإذا مسبقاً، عليه اتفق طبقًا ملا األموال رؤوس أصحاب وبني البنك، بني ربح قسم حتقق رإذا
 يف يد للبنك يكون ال أن بشرط اخلسارة، وحدهم األموال رؤوس أصحاب كمضارب (، ويتحمل ) للبنك ربح رال ،خسارة

 الضمان. منها رعليه جزء يف أو اخلسارة هذه تسبب يف للبنك يد كان إذا أما منها، جزء يف أو هذه اخلسارة
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 مودعيه مع شريكاً  يعترب البنك معاً، وبذلك واملضارب لاملا رب دور اإلسالمي البنك ريها ميارس مضاربة :الصورة الثالثة.
 مشاريعهم، إلمتام املال من يلزمهم ما على البنك من أن حيصلوا املضاربون يستطيع وبذلك العمل، يف وشريكاً  املال، رأس يف
من  قدمه ما بقدر ذلكريه، وك املالية مسامهته بقدر املشروع يف معهم البنك شريكاً  يكون على أن جديدة، مشاريع بدء أو

 حسب االتفاق. اخلسارة ويتحمل املشروع، من الناتج الربح يف يشارك وبذلك رعلي، وعمل خربة
إن تطبيق املضاربة يف البنوك اإلسالمية يتطلب إتباع جمموعة من اخلطوات الختيار واملفاضلة بني البدائل املتوررة من أجل 

 اختيار أكثر هذه املشاريع جناعة. 
.II1.1.4.2غالبا ما يكون التمويل عن طريق املضاربة لدى : في البنوك اإلسالمية . الخطوات العملية لتنفيذ المضاربة

البنوك اإلسالمية عن طريق تقدمي النقد كليا أو جزئيا لتمويل عملية حمددة يقوم بالعمل ريها شخص آخر، وذلك على أساس 
 :113والكفاءة ريما يتعلق بالعميل وورق اخلطوات التاليةاملشاركة بالربح بني البنك واملضارب، والثقة 

يتقدم العميل طالب املضاربة إىل البنك بدراسة جدوى اقتصادية للصفقة أو   يف املرحلة األوىل: الخطوة األولى: الطلب 
رتة الزمنية لتسويق املشروع الذي يود متويله عن طريق البنك اإلسالمي موضحا ريه وصفا وحتليال كامال لطبيعة الصفقة، والف

ى املنتو  أو البضاعة، والتكلفة اجلزئية والكلية املتوقعة واملبنية على أسس منطقية، والعائدات اجلزئية والكلية املتوقعة واملبنية عل
 ونسبة توزيع األرباح املقرتحة، وقبل كل شيء حتديد نوعية املنتو  أو البضاعة ومواصفاهتا بدقة. أسس منطقية،

تتم دراسة الطلب والتأكد من اجلدوى االقتصادية للمشروع وهذا من  يف املرحلة الثانية: لثانية: الدراسة االئتمانيةالخطوة ا
قبل ررع من رروع البنك املعين من حيث دراسة سوقية عن الصفقة للتأكد من مطابقتها لواقع السوق، والتأكد من مدى رحبية 

دم من قبل البنك ضمن الفرتة الزمنية احملددة، ومن جهة أخرى التأكد من خربة العميل العملية وإمكانية استعادة التمويل املق
 وكفاءته ومدى معررته بالسوق املتوقع هلذه الصفقة، كم جيب أيضا التأكد من السرية الذاتية للعميل خلقا وأمانة. 

ر الذي يقدمه الفرع للمسؤولني عن التمويل، يف هذه املرحلة ويف ضوء التقري: الخطوة الثالثة: موافقة البنك على التمويل
تقوم دائرة التمويل واالستثمار يف إدارة البنك بدراسة الطلب جمددا على ضوء دراسة املضارب وتقرير الفرع، وبعد دراسة ميدانية 

ب، وبعد دراسة الطلب للسوق، خاصة للمنتو  أو البضاعة املراد إنتاجها وتسويقها والتأكد من مجيع املعلومات الواردة يف الطل
من مجيع النواحي وجدواه االقتصادية، رإن كان غري جمد يرسل للفرع كتابا بعدم املوارقة، ويف حالة جدوى العملية ترسل املوارقة، 

تو  ويتم يف كتاب املوارقة حتديد األسس الرئيسية للعملية خاصة من النواحي التالية: حتديد مبلغ التمويل، حتديد نوع وكمية املن
أو البضاعة، حتديد الفرتة الزمنية للعملية، حتديد نسبة توزيع األرباح بشكل هنائي، حتديد طرق إنتا  وشراء وختزين وتسويق 
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املنتو  أو البضاعة وما إىل ذلك، مث يقوم الفرع يف البنك باستدعاء املضارب وإبالغه بشروط التمويل، مث يتم التوقيع على العقود 
 مانات إن وجدت ) طرف ثالث مثال (.    اخلاصة بذلك والض

يفتح حساب خا  للعملية )مضاربة/باسم العميل(، ليتم متويل الصفقة ريه،  :الخطوة الرابعة: تنفيذ عملية المضاربة
 وإليداع الواردات ريهن ولتصفية العملية عن طريقه.

ة املضاربة من قبل موظفي دائرة التمويل تتم متابعة املضارب أثناء ررت : الخطوة الخامسة: متابعة العميل المضارب
واالستثمار لدى الفرع املعين، عند عملييت البيع والشراء الرئيسية، باإلضارة ملتابعته ضمن ررتات زمنية مناسبة، للتأكد من 

 سري عملية املضاربة حسب اخلطة املتفق عليها.
ك مشتملة على مقدار ما سحب من احلساب لتمويل يقدم العميل حساباته للبن: الخطوة السادسة: التصفية النهائية

 العملية مبختلف مراحلها وما رده حلساب املضاربة من أموال مررقة مع الوثائق الضرورية.
وقد يسبق التصفية النهائية عمليات تصفية مبدئية وعلى ررتات خالل مدة املضاربة وحسب طبيعتها، وبعد تدقيق هذه 

م املوارقة على تصفية العملية حبيث يسرتد البنك اإلسالمي رأس ماله املدروع دون زيادة أو احلسابات للتأكد من صحتها تت
 .نقصان

ونشري هنا إىل عزوف بعض البنوك اإلسالمية عن ممارسة املضاربة على نطاق واسع، ريقول أحد املسؤولني يف تلك البنوك: 
بصيغة املضاربة كثريا، وبصفة خاصة املضاربة املطلقة، ورمبا يرجع ذلك "ويالحظ أن البنوك اإلسالمية القائمة حىت اآلن مل تتعامل 

. ويوجه هذا املسؤول نصيحة إىل البنوك 114إىل احلذر والتخوف من جانب هذه البنوك طاملا كان أساس املضاربة هو األمانة"
ضع الشروط املسبقة يف العقود، وحصر اإلسالمية بإتباع املضاربة املقيدة، ألهنا حتقق احليطة بسبب الضمانات اليت يوررها و 

 املضاربة يف سلع معينة ومناطق حمددة حسب االتفاق.
بعد اختيار املشروع األرضل للمضاربة، وبعد التطبيق العملي له، حتقق هذه املضاربة نتائج قد تكون خسارة، وقد تكون أرباح، 

 ه، أما يف حالة األرباح رهناك طرق لتوزيعها. راخلسارة يتحملها صاحب رأس املال، بينما يتحمل صاحب العمل جهد
II.2.4.2معىن  قبل أن نستعرض طرق توزيع األرباح يف املضاربة ال بد أن نوضح الفرق بني: . توزيع األرباح في المضاربة

 الربح ومعىن الفائدة يف االستثمار. 
 ". 115اء الناجم عن حسن تصرف اإلدارة وتنظيمهاوهو ما نسميه اليوم الربح العادي وميكن تعريفه على انه "النم :الربح. 
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وكتعريف آخر "الربح هو الزائد على رأس املال نتيجة استثماره يف األنشطة املشروعة، بعد تغطية مجيع التكاليف املنفقة عليه  
 املال وتنميته.". رإضارة قيد االستثمار اقتضته طبيعة املضاربة من حيث أهنا هتدف إىل تثمري 116للحصول على تلك الزيادة

 ".117وهي ما نسميها اليوم باألرباح الرأمسالية وميكن تعريفها على أهنا "النماء الناجم عن ارتفاع األصول الثابتة :الفائدة. 

.II1.2.4.2. اإلسالمية هي البنوك جتريها اليت املضاربة إن :قواعد قياس وتوزيع أرباح المضاربة في البنوك اإلسالمية 
 االجتهاد باب كان ولذلك اجلميع، إليه حيتكم مستقر عرف هلا يكن ومل واسع، على نطاق مشرتكة مضاربة األهن جديد، شيء

 يف احملاسبة بأسس خيتص ما البنوك وخاصة هذه إدارات جمالس تقارير من عدد على اإلطالع من بوضوح ذلك ونرى ريها واسعاً،
 تتصرف أداة هذه االختالرات تصبح ال كي ، العمل حتكم ناظمة ايريمبع له التصدي ينبغي ما وهو .االستثمار حسابات عائد
 .118اإلدارات ريها
.II1.1.2.4.2. إن عملية حتديد وقياس أرباح املضاربة يف البنوك اإلسالمية ختضع إىل : د أرباح المضاربةيقواعد تحد

 : 119قواعد وأسس ميكن تلخيصها ريما يلي
 هذه متثل حيث الودائع، دون أصحاب املسامهني يف البنك أرباح من موميةوالع اإلدارية املصرورات مجيع طرح يتم -

وهم  اآلخر، الطرف دون ، املضاربة يف كطرف وحدهم، يقدمه املسامهون، أن جيب الذي العمل عنصر املصرورات
 املودعون.

 ذلك الودائع، صحابأ دون نصيب املسامهني من ذلك وغري عملة عمولة ورروق من املصررية اخلدمات إيرادات تعترب -
 .املسامهني متويل من اخلدمات هذه ألن

 نصيب املسامهني دون من وحتت الطلب اجلارية االئتمانية احلسابات من جزء استثمار عن النامجة اإليرادات تعترب -
 مل ما طالقاإل على هبا االستثمارية للودائع عالقة وال هلا، ضامنا مسؤوليته ويكون على يستثمرها البنك ألن املودعني،

 .لألموال هناك خلط يكن
 عن ناجتة مقدرة خسائر أو أعباء، املخصصات متثل هذه ألن واملودعني، املسامهني أرباح إمجايل من املخصصات طرح يتم -

 .السواء على الطررني، على يعود منه الفائض وألن املسامهني واملودعني، من املقدمة األموال مجيع توظيف
 زيادة إىل تؤدى حمتجزة أرباحا متثل هذه االحتياطات ألن ذلك ، األرباح من املسامهني حصة من طاتاالحتيا اقتطاع يتم -

 .وحدهم املسامهني حقوق
                                                 

116
المجلد األول، الطبعة األولى،  والودائع االستثمارية (، الخدمات االستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه اإلسالمي ) الصناديق: يوسف بن عبد هللا الشبيلي، 

 .389، ص:2002الرياض، 
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 .18ص: مرجع سابق: سامر مظهر قنطقجي،  
118

 .58ص: ،مرجع سبق ذكره: حسين األمين،  
119

لى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات ، ورقة عمل مقدمة إاحتساب الربح في المضاربة والمشاركة في حال خلط أموال المضاربة والمشاركة: سمير الشاعر،  

 .10، ص:2010المالية اإلسالمية، مملكة البحرين، 
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 قبل من املقدم العمل لعنصر استكماال تعترب ألهنا أصحاب الودائع دون املسامهني أرباح من اإلدارة مكارآت اقتطاع يتم -
 .املسامهني

 أرباح يف املسامهني حصة اقتطاعها من من بد ال رانه البنك، يف ) املوظفني ( العاملني على حاألربا  توزيع مت ما إذا -
 اليت للعقود العامة القواعد مظلة حتت تقع بأهنا املوزعة هذه األرباح تكييف مت حيث الودائع، أصحاب دون االستثمار،

 مكارأة. بل أرباحا ليست أهنا قمنطل من الرتاضي، أساس على قائمة دامت التعاقد، ما بشروط تعرتف
  .II2.1.2.4.2. لغايات بتجميعها اإلسالمي البنك يقوم اليت األموال، توظيف يتطلب: قواعد توزيع أرباح المضاربة 

 بقاط ريها، أمواهلم بإيداع املودعون يقوم أن ميكن اليت احلسابات لنوع معني ترتيب إجراء ريها، مشرتكا باعتباره مضاربا االستثمار،
 ظروف مع تتوارق اليت احلسابات اختيار على املستثمر واملودع مساعدة إىل احلسابات تنويع يهدف حيث هبا، اخلاصة للشروط

 أرباح. كما من األنواع هذه على يعود ما ومعدل استثمارية، حسابات من خيتاره للمفاضلة ريما ررصة ومنحه منهما، واحد كل
 متويل حالة رفي االستثمارية، لنوع العملية وتبعا االستثمار، جماالت اإلسالمي حبسب نكالب يف الربح حتقق مفهوم خيتلف

 :120القواعد التالية وحبسب النهائية، التصفية عند يتم رانه املضاربة،
 بصفته البنك حصة تنزيل من بد ال رانه االستثمار، أرباح من جزء أي توزيع قبل :بالعمل المضاربة حصة فصل -

  .الودائع البنك وأصحاب بني مسبقا عليها املتفق النسبة حبسب كمضاربا، وذل
 حصص األموال، بنسبة للمودعني، أو للمسامهني سواء الربح، توزيع يتم :األموال حصص مع األرباح توزيع تناسب -

 .االستثمار خماطر وخمصص بالعمل املضارب حصة اقتطاع بعد وذلك
 بنصيب الودائع ( + املال رأس الربح)  تستحق اليت األموال مجيع لتتحم :األموال حصص بين الربح توزيع أساس -

 احلسابات من جزء باستثمار البنك يقوم عندما وهنا واملصررية، واالقتصادية القانونية االعتبارات حيث من مساو
 املال، رأس حساب إىل يقوم بإضارتها رانه الربح تستحق ال األصل يف هي واليت الطلب (، حتت + اجلارية ) االئتمانية

 بالضمان(. املشهورة الغرم بالغنم )اخلرا  للقاعدة الفقهية ورقا هلا، ضامنا ويكون مسؤوليته، على يستثمرها كونه
 :اآلتية في البنك األرباح  المساهمون يستحق -

 العقد شروط حسب مسبقا حمددة تكون واليت بالعمل، املضاربة حصة. 
 املضاربة حصة بعد خصم ذلك و الودائع، معاملة يعامل حيث االستثمار، أرباح من املستثمر املال رأس حصة. 
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 .11ص: ،مرجع سبق ذكره:.سمير الشاعر،  
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 املبالغ على االستثمار املتبقية أرباح توزيع يتم ،االستثمار مخاطر ومخصص بالعمل المضاربة حصة تنزيل بعد -
 يف املأذون والواألم اخلاصة، البنك املشرتك، وموارد االستثمار حسابات على تشتمل واليت االستثمار، يف الداخلة

  املودعني. بني توزيع األرباح يتم حيث ، والغرم بالغنم ، استعماهلا
 .II3.1.2.4.2. 121اآليت الوجه على البنك واملودعني بني األرباح توزع :والمودعين البنك بين األرباح توزيع تدرج: 

 حساب لتغذية االستثمار أرباح من إمجايل معينة نسبة باقتطاع اإلسالمية البنوك بعض تقوم إذ االستثمار، خماطر خمصص -
 خريية، جهة أية إىل البنك تصفية عند الزائد رصيده حيول أن هذا احلساب يف واألصل االستثمار، خماطر ملواجهة خمصص

املودعني  بالطبع، ختص واليت االستثمار، أرباح إمجايل من اقتطاعها مت ريه املرتاكمة ألن املبالغ ، زكاة صندوق أو
 .املوجودين حاليا أو ) انسحبوا (  خرجوا ممن سواء سامهني،وامل

 .مضاربا البنك بصفته حصة لتكون االستثمار أرباح إمجايل مسبقا ( من عليها معينة ) متفق نسبة باقتطاع -
 رتكاملش على حسابات االستثمار تشتمل اليت االستثمار، يف الداخلة املبالغ حصة تكون االستثمار أرباح من تبقى مما -

 والغرم، بالغنم استعماهلا، يف مأذون هو اليت واألموال موارده اخلاصة من البنك يدخله ما إليها مضارا باملودعني، اخلاصة
 .بالضمان اخلرا  أو

 :يأيت ما على تشتمل االستثمار أرباح من املصرف حصة بأن يالحظ هنا من -
o كمضارب األرباح من حصة. 
o االستثمار يف الداخلة به اخلاصة أمواله حصة. 
o بالضمان اخلرا  أو بالغرم، بالغنم استعماهلا، يف مأذون هو اليت األموال حصة. 

 املصرورات يتحمل ذلك رإنه ومقابل البنك، نصيب من تكون املصررية اخلدمات إيرادات رإن ذلك، إىل باإلضارة -
 والعمومية. اإلدارية

 أن بعد وذلك ) األعداد (، 122النمر طريقة باستخدام كاملشرت  االستثمار حسابات من حساب كل أرباح حتديد يتم -
 أرباح من املشرتك االستثمار حسابات احلسابات، حصة هذه من حساب كل ( منر) أعداد مقدار حتدد قد يكون

 .االستثمار
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 .12ص: ،مرجع سبق ذكره: سمير الشاعر، 
122

لداخلة في المضاربة ووضعها في سلة استثمارية واحدة : طريقة النمر: بضم النون وسكون الميم هو نظام بموجبه يتم توزيع األرباح فهو عبارة عن جمع كل األموال ا 

ب لها حساب أرباح بغض النظر عن تاريخ دخولها وخروجها، ودون التأكد من حقيقة مشاركتها في المشروع، بل تحسب األموال بوصفها كمية واحدة من النقود ويحس

اريع م ال، وبغض النظر إن كان المشروع الذي دخلته حقق ربحا أو خسارة. د. عايد فضل بقدر األيام التي استغرقتها في البنك، بغض النظر إن كانت دخلت في مش

 .333الشعراوي، مرجع سابق ص
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.II2.2.4.2. هناك طريقتان الحتساب أرباح املضاربة يف  :أساس احتساب أرباح المضاربة في البنوك اإلسالمية
 :123لبنوك اإلسالمية مهاا

 .II1.2.2.4.2. :) العمليات االستثمارية، من إيراداته مجيع حبصر البنك يقوم الطريقة األولى ) اآللية األولى 
 بني األرباح وتقسم واملؤونات، اإلدارية واإلهتالكات املصاريف مجيع منها وخيصم األخرى، واإليرادات املصررية اخلدمات
صم أمواهلم، حجم حبسب واملستثمرين املصرف  لعمليات إدارته مقابل كمضارب البنك حصة املستثمرين أرباح من مث خي 

 .االستثمار
.II2.2.2.4.2. إيرادات عن االستثمارية العمليات إيرادات بفصل البنك يقوم  :( ) اآللية الثانية الثانية الطريقة 

)  البنك اجلارية لصاحل احلسابات من استثماره مت ما ٕوإيرادات املصررية اخلدمات إيرادات تعود حبيث ؛ اخلدمات املصررية
 .أرباحه من وخيصمها القانونية اإلدارية واالحتياطات املصاريف مجيع البنك يتحمل ذلك ومقابل املسامهني (،

 حصة املستثمرين ئدعا من ، وخيصم منهم كل أموال حجم حبسب واملستثمرين البنك بني رتوزع االستثمارية اخلدمات إيرادات أما
 واألشكال البيانية التالية تبني خمتلف مناذ  احتساب الربح يف املضاربة.، كمضارب البنك

 : نماذج احتساب ربح المضاربة:11شكل                     
 النموذج البسيط -أ
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 .14ص: ،نفس المرجع السابق:  

 رأس المال

 رد رأس المال + الربح نصيب المضارب من الربح

 جهد المضارب

 مال المضاربة المنتهية بربح
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 النموذج الجماعي ألرباب العمل -ب
 

                          
                                   

 
 
 
 
 

 النموذج المختلط أو المركب -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رب مال

 المضارب المشترك

لمال لكل رب مالالربح + رأس ا  نصيب المضارب من الربح 

 رب مال رب مال رب مال

 مال المضارب الشخصي رب مال رب مال رب مال

 مضارب ) مختلط ( مشترك

 نصيب المضاربة نصيب الشراكة ) نصيب المضارب(

 حصة ربح أرباب األموال

 حصة ربح المضارب
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 النموذج المركب -د
                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر اهليئات الشرعية للمؤسسات ، احتساب الربح في المضاربة والمشاركة في حال خلط أموال المضاربة والمشاركة، مسري الشاعرالمصدر: 
 .   6و 5  2010اإلسالمية، مملكة البحرين املالية

 إن التحديد الفعلي ألرباح املضاربة ليس باألمر السهل، ركثريا ما تواجهها جمموعة من العقبات واملعوقات.        
.II3.2.4.2. إن عملية التحديد الفعلي ألرباح املضاربة: عقبات التحديد الفعلي ألرباح المضاربة في البنوك اإلسالمية 

 :124يف البنوك اإلسالمية تواجهه عقبات كثرية أمهها
إن رتح اجملال أمام املستثمرين للدخول واخلرو  من املضاربة  :تأثير السحب واإليداع المفتوح على تحديد األرباح -

يف أي وقت جعل من قضية حتديد األرباح أمرا معقدا، رودائع كل مستثمر تزيد وتنقص بشكل يومي، رإن من يفتح 
 ا يف البنك حيتا  إىل سحب مبالغ وإيداع أخرى بشكل عادي.حساب

وهذه عقبة أخرى يف الوصول إىل التحديد الفعلي لألرباح. رحسابات الودائع  :تأثير تفاوت اإليداع من حيث التاريخ -
شهر، ال تفتح يف تاريخ واحد، بل خيتلف تاريخ اإليداع من شخص آلخر، ربعض املستثمرين يفتح حسابه يف بداية ال

وآخر يف هنايته. كما ختتلف آجال هذه الودائع من حساب آلخر، رال تكون ررتات اإليداع واحدة جلميع األشخا ، 
 وأخرى مخس سنوات وبعضها لستة أشهر وهكذا. بعض هذه الودائع تبقى ثالث سنواتبل يكون بينها تفاوت، ر

باح مع بقاء املضاربة إشكاال من حيث أن توزيع األرباح متثل قضية توزيع األر  :استمرار المضاربة بعد توزيع األرباح -
بشكل دوري قد يصعب معه حتديد املستحق للربح. رعلى سبيل املثال لو أن الربح حتقق يف املضاربة رفي أي الفرتات 
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 .447ص: ،مرجع سبق ذكره: يوسف بن عبد هللا الشبيلي،  

 أرباب أموال متعددين
 

 مضاربين متعددين
 

 نتائج المضاربة ) ربح (
 

نصيب أرباب األموال 
 المتعددين

نصيب المضاربين 
 المتعددين

 النصيب شركة بينهم النصيب شركة بينهم
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يل يصعب احملاسبية يتم تسجيله، رهل يتم تسجيله عند بيع السلعة، أو يتم تسجيله عند التحصيل الفعلي لثمنها، وبالتا
 حتديد املستثمر.

إن املضاربة تكون باتفاق األطراف على ررتة زمنية حمددة، ولكن قد تضطر يف بعض األحيان جمموعة من الظروف واألسباب 
 على إهناء هذه املضاربة قبل الوقت احملدد. 

 
.II3.4.2. وميكن أن نقسمها إىل  إن عملية انتهاء عقد املضاربة يكون ألسباب متعددة،: أسباب انتهاء المضاربة

 : 125نوعني مها
 ; األسباب القهرية -
 ; األسباب اإلرادية -
.II1.3.4.2. ينتهي عقد املضاربة ألسباب قهرية يف احلاالت التالية:: األسباب القهرية 

يف حالة موت رب املال أو املضارب يفسخ عقد املضاربة، ويقتضي تصفية املال : موت رب المال أو المضارب -
 ربح وتوزيعه بني أطراف املضاربة. ملعررة ال

إذا مت التعاقد بني طريف املضاربة مث طرأ على أحدمها ما يؤثر يف أهليته، رإنه يفسخ : فقدان أهلية أحد العاقدين -
 عقد املضاربة يف هذه احلالة.

للصو ، قد يتعرض صاحب املال هلالك رأس ماله نتيجة للغرق، أو السرقة من طرف ا: هالك رأس مال المضاربة -
 أو احلرب، رفي هذه احلالة يفسخ عقد املضاربة.

  .II2.3.4.2. وتتمثل يف رسخ عقد املضاربة من طرف سواء املضارب أو رب املال، ويكون ذلك : األسباب اإلرادية
 بالرتاضي بني أطراف املضاربة.

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذا ملا تتميز ميكن القول أن املشاركة واملضاربة من الصيغ متويلية اليت تساعد على دعم قطاع 
به هذه الصيغ من مزايا جتعلها تتناسب مع هذا القطاع، كما أهنا ال ختلوا من عيوب وخماطر البد من العمل على جتنبها 

 والتقليل منها.  
  

                                                 
.158ص: ،مرجع سبق ذكره: طالل أحمد إسماعيل النجار، 
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.II3جتعلها تتميز خبصائص  إن تعدد صيغ وأساليب التمويل باملشاركة صيغ التمويل بالمشاركة: ومخاطر . مزايا وعيوب
، كما ال ختلو هذه الصيغ واألساليب من بعض العيوب واملخاطر عند عملية استخدامها غري موجودة يف التمويل التقليدي ومزايا

ألسباب متعددة، وسوف نتناول يف هذا املبحث خمتلف هذه املزايا والعيوب، واملخاطر اليت تواجهها عند التطبيق الفعلي هلا، مع 
  بعض احللول املتاحة للتقليل من خماطرها.تقدمي

.II1.3.  يتميز أسلوب التمويل باملشاركة بعدة ميزات، جتعله من األساليب املفضلة : المشاركةصيغ التمويل بمزايا وعيوب
ال ينفي عدم لتحقيق الدور االقتصادي املطلوب من البنوك اإلسالمية، وهذا باملقارنة بغريه من األساليب والصيغ األخرى، هذا 

 ذه الصيغ.   هوجود عيوب ومشكالت عند تطبيقه يف البنوك اإلسالمية، وسوف نتناول مزايا وعيوب 

.II1.1.3.  إن أهم ما مييز نظام التمويل باملشاركة خلوه من التعامل بالفائدة، وهذا ما  :المشاركةصيغ التمويل بمزايا
 : 126من أهم املزايا نذكر ما يليمييز هذا النظام وجيعل اإلقبال عليه متزايداً و 

التمويل باملشاركة يؤدي إىل حرمان النشاط غري اإلنتاجي من التمويل، إال على نطاق رردي ضيق، وذلك كونه حمصورا  -
 حبكم طبيعته بالنشاط االستثماري الذي يتوقع منه الربح، ويؤدي أيضا إىل الربط احملكم بني جناح املشروعات ومتويلها.   

ر  األطراف املتعاقدة ورق األسس والضوابط املتفق عليها يف إجناح املشروع باعتبارهم شركاء مسامهني يف رأس تكارل وح -
 مال املشروع وعلى أساس الربح الذي سيكون اكرب حارز مما يعكس الفائدة على الشركاء والبنك واالقتصاد القومي للبلد.

طراف املشاركة يف العقد، حيث أن سوق السلعة حمل العقد قد يتعرض توزيع خماطر االستثمار بني اثنني أو أكثر من األ -
إىل حالة انتعاش أو ركود أو تضخم، رفي حالة االنتعاش سيحصل كل طرف على نصيبه من األرباح املتحققة بنسبة 

 مئوية متفق عليها، أما يف حالة الركود االقتصادي ريتحمل كل طرف نصيبه يف حالة اخلسارة.   
مبدأ املشاركة يؤدي إىل حترير الفرد من النزعة السلبية اليت يتصف هبا صاحب الوديعة انتظارا للحصول على  إن تطبيق -

الفائدة البنكية دون أي جهد مبذول، بينما حيصل صاحب املال بفضل املشاركة على عائد عادل واملتكارئ مع اجلهد 
 نموية .والدور الفعلي الذي أداه بواسطة رأمساله يف العملية الت

إن تطبيق مبدأ املشاركة يعمل على حتقيق العدالة يف توزيع عوائد املشروع حبيث ال ترتاكم تراكمًا خماًل، وال أن هتدر  -
الطاقات البشرية بغري مثن، وال ينصرف النشاط إىل األمور اهلامشية، كما ال يتوقف حتقيق الربح يف املشاركة على جانب 
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ق التنمية االقتصادية واالعتبارات االجتماعية املرتبطة بسماحة القيم الغراء واملبادئ الكرمية احلالل، بل يتجاوزه إىل حتقي
 للشريعة اإلسالمية.

ختطى أسلوب املشاركة حلاجز الضمانات يؤدى إيل توسيع القاعدة االستثمارية والوصول إىل أكرب شرحية من اجملتمع، مما  -
 يعمل على زيادة معدل النمو االقتصادي.

رونة أسلوب التمويل باملشاركة ومالءمته لكارة أوجه النشاط االقتصادي وهذا لتعدد صيغه وأساليبه سهل على البنوك م -
 اإلسالمية تأدية دورها املنوط هبا .

 أسلوب املشاركة املتناقضة تتيح للكثري من املستثمرين وخاصة الصغار منهم رر  التملك للمشروعات بطرق مباشرة. -
لتمويل باملشاركة بارتفاع العائد )األرباح( خلضوعه لتغريات سوق السلع مقارنة بأساليب التمويل األخرى اليت متيز أسلوب ا -

 يكون ريها العائد ثابت.
 ميتاز التمويل باملشاركة بأنه يساهم يف خفض تكاليف اإلنتا  بسبب إلغاء الفائدة على رأس املال. -
عالية جلميع املوارد والطاقات التمويلية يف البنك بآجاهلا الثالث ) الطويلة، إن صيغ التمويل باملشاركة تؤمن رر  توظيف  -

واملتوسطة، والقصرية (، كما أنه يؤدي إىل ارتفاع رر  التكارل بني األطراف املتعاقدة والقوى العاملة يف املشروع املمول 
 باملشاركة.

 قيق النجاح للمشروعات الصغرية .يعترب أسلوب التمويل باملشاركة من أكثر األساليب ضماناً لتح -
أسلوب التمويل باملشاركة يعمل على حتسني الكفاءة التخصصية من البنوك اإلسالمية من خالل دراسات اجلدوى  -

للمشروع تستطيع أن تعيد النظر يف املوارد املستخدمة للوصول إىل القيمة احلقيقة للمواد الستخدامها أرضل استخدام 
 هتم رقط بأسعار السوق وال يويل اهتماما لألسعار احلقيقية.بعكس املستثمر الذي ي

تعمل صيغة التمويل باملشاركة على حتسني رحبية البنك بتمكينه من أن يستثمر يف منشآت أكرب قائمة، ذات رحبية أعلى  -
حصص   خماطر أقل، حيث أن عمالءه املشاركون معه لن يضعوه يف موضع غري موات من حيث املخاطر، ألهنم ميلكون

 كبرية يف املشروع، وهذا بدوره يؤدي إىل متكن البنك من استثمار املال يف اعتمال ومشاريع كبرية.
يساهم التمويل باملشاركة يف حتقيق االستقالل االقتصادي للدول اليت تقوم مشاريعها عليه، وذلك عن طريق تأسيس  -

 ستوردة.املشروعات اإلنتاجية اليت تنتج منتجات بديلة عن املنتجات امل
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.II2.1.3 . لقد تبني من الواقع العملي أن هناك العديد من العيوب واملشكالت تصادف : المشاركةب صيغ التمويلعيوب
البنوك اإلسالمية عند تطبيق صيغ املشاركة واملضاربة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذه العيوب إما بأسباب تتعلق بالبنك، أو 

 :127و بعملية التنفيذ،  نذكر من بينها مع تقدمي بعض احللول املتاحة ما يليبأسباب تتعلق بالشركاء، أ
 عدم توارر اخلربة لدى البنوك اإلسالمية يف كارة جماالت األنشطة.  -
 القيود املفروضة على البنوك اإلسالمية من قبل البنوك املركزية يف جمال االستثمارات طويلة األجل. -
 اإلسالمية ألساليب وصيغ التمويل باملشاركة.عدم تفهم املتعاملني مع البنوك  -
قد تظهر بعض املراحل اليت يصعب ريها تغطية املخاطر، خاصة عند مرحلة ما بني شراء السلعة وختزينها ختزينًا مشرتكاً،  -

حيث تكون هذه املرحلة غري مغطاة بأية ضمانات، وباإلمكان تفادي ذلك بأخذ ضمانه عينية أو شخصية من الشريك 
 ئن البنك.ليطم

 املخاطر اليت تنجم عن عدم أمانة وأخالقية الشريك وميكن تفاديها بإعداد دراسة واقعية عن حالة وشخصية الشريك. -
صعوبة تقييم حصة املشاركة يف حالة املشاركة العينية من الشريك ولتفادي ذلك مبكن إجراء التقييم من قبل جهة حمايدة  -

 ة على التقييم.مشهود هلا باخلربة والقدرة والكفاء
االنفالت الزمين خالل ررتة املشاركة قد يؤدي إىل حدوث خالف أو نزاع بني الشركاء عند التصفية إال أنه ميكن تفادي  -

 ذلك بعرض املوضوع على جلنة التحكيم املنصو  عليها يف عقد الشراكة.
.II2.3.  صيغ التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية تواجه : التمويل بالمشاركة ووسائل التقليل منهاتطبيق صيغ مخاطر

 واملتوسطة جمموعة من املخاطر سنحاول إبرازها هنا، مع إعطاء وتقدمي بعض الوسائل للتقليل منها.
.II3 .1.2. يواجه عقدي املشاركة واملضاربة عددا من املخاطر ميكن تلخيصها : المشاركةالتمويل ب تطبيق صيغ مخاطر

 :128على النحو التايل
.II1.1.2.3 .أساًسا اإلسالمية يعتمد البنوك يف واملضاربة املشاركة صيغ تطبيق جناح إن: للعمالء الخاطئ االنتقاء مخاطر 
 الناحية من للعمالء خاطئ انتقاء أي حدث رإذا الثقة واألمانة على تقوم عقود انهأل املالئمني، العمالء اختيار يف النجاح على

 :النقاط التالية يف للعمالء اخلاطئ االنتقاء مظاهر وتتبدى من البداية بالفشل املعاملة منا علىحك رلقد املهنية أو األخالقية
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 خبسائر والتصريح صحيح غري عنها بشكل اإلرصاح أو املشروع، نتائج عن الكامل اإلرصاح عن وامتناعهم العمالء حتايل -
 التقومي عمليات يف والغش منضبطة غري صورةب احلسابات والتكاليف ومسك املصرورات حجم زيادة أو حقيقية غري

 مربرة. غري عالية رواتب واألموال ووضع للبضائع
 لتطوير املضاربة أو أموال املشاركة باستخدام العمالء بعض يقوم إذ له حدد الذي الغرض يف التمويل استخدام عدم -

 الصعبة العمالت يف شًحا تعاين اليت بلدانال بعض يف بالعملة الصعبة التمويل مكون يكون عندما اخلاصة،خاصة أعماله
 التصرف. هذا مثل ريها حدث عديدة عملية جتارب وهناك

أخرى  ألغراض واستغالهلا املضاربة نفسها أو املشاركة عمليات لصاحل املضاربة أو املشاركة تدرها اليت العوائد تدوير عدم -
 .خاصة

 .ألعماله اخلاصة واهتمامه وقته أغلب ومنح واملضاربة املشاركة أعمال ملزاولة العميل تفرغ عدم -
  احلقيقي لالستثمار.ائد اخنفاض الع إىل األمر ايةنه يف يؤدي مما والتحصيل التسويق عمليات يف الزمين االنفالت -
.II2.1.2.3. حقيقية عملية مشكالت ظهور وبعد من البنوك كثري اضطرت: والمتابعة والمراقبة اإلشراف تكلفة زيادة 

 يف الشريك مع مشرتكة جمالس إدارة تكوين من األمر وتدر  واحملاسبة واملراقبة اإلشراف وسائل تطوير إىل يات املشاركةعمل يف
املشروع  على السيطرة على القدرة أعطت البنوك إجراءات وهي ملتابعة املشروعات، متفرقة كاملة وإدارات جلان تكوين إىل املشاركة
 إيراد من رعلًيا يقلل مما وحده على البنك عبؤها يقع زائدة تكلفة شكلت ولكنها ما، حد إىل األخالقي اخلطر آثار وتقليل

 ة.واملضارب باملشاركة تدار اليت املشروعات
.II3.1.2.3. خيص ريما خاصة اإلسالمية املصارف على التقليدية الرقابة أساليب تطبيق إن :والتفتيش الرقابة أساليب 

 حتمل انهأ كما الغرض، هلذا األموال املعدة من جزء تعطيل إىل تؤدي مضمونة غري أموال بطبيعتها واليت ةواملضارب أموال املشاركة
 .بضمانات مغطى غري باعتباره متويال  جنائية مسئوليات اتهإدار وجمالس البنوك
.II4.1.2.3. الفوائد بدون نشاطها الميةاإلس املصارف ريها متارس اليت الدول قوانني معظم تعفى بينما :الضريبي التمييز، 

 البنوك قدرة يقلل مما واملضاربات املشاركات على عوائد خاصة ومرتفعة عالية ضرائب تفرض جندها الضرائب من منها معني حد أو
 .ا التقليديةتهنظري منارسة على اإلسالمية

.II5.1.2.3. قصري بأنه اإلسالمية البنوك لدى الودائع هيكل يتميز: للمخاطرة قابل وغير األجل قصير الودائع هيكل 
 يررضون ويف داخلهم منهأ إال بالغرم الغنم وهو ودائعهم حيكم الذي باألساس ظاهريًا رضوا وأن معظم املودعني أن كما األجل،
 البنوك راتإدا جمالس أن كما وراحبة، مأمونة ودائعهم وأن وجود خماطرة عدم هلم أثبت الواقع ألن السائد بالنظام ورضوا املخاطرة
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 ذلك ورسخ مما عزز والتربع اهلبة طريق عن أو االحتياطيات من األرباح دعم إىل تلجأ رعلية خسائر عندما حتدث اإلسالمية
 املخاطرة يقبلون ال مودعني ووجود األجل وطويلة باستثمارات متوسطة يسمح ال ودائع هيكل وجود حال ويف املفهوم، إذن

 للمودعني البنوك مسحت أن من بالرغم وذلك التطبيق يف للتوسع املالئم املناخ واملشاركة املضاربة غجتد صي ال اخلسارة وإمكانية
  االستثمار. صناديق يف املشكلة خاصة هذه على للتغلب دوري بشكل احلساب حتت بالسحب

.II6.1.2.3 .رالذي للمشاركة ال للتمويل يةإىل البنوك اإلسالم غالًبا يلجأ العميل ألن: المشاركة في العمالء مساهمة قلة 
 من التخوف عدم أو احلارز من ضعف ذلك يتبع مبا قليلة تكون ما عادة املشاركة موضوع االستثمار يف العميل مسامهة حيدث أن

 .املشاركة حيال العميل بسلوك املخاطر املتعلقة من كثري حتدث وبالتايل اخلسارة حدوث
.II7.1.2.3. ز هذه املخاطر بأهنا ال ترتبط بالسلعة ذاهتا بقدر ما ترتبط بنوع وطبيعة السوق، ومن تتمي: نوع وطبيعة السوق

الضروري للبنك دراسة سوق السلعة أو اخلدمة وهذا للتقليل من خماطر السوق، مع األخذ بعني االعتبار أن هذا النوع من املخاطر 
جتنبها، إال أن دراسة السوق دراسة علمية شاملة ميكن أن يقلل  تصيب مجيع املنشآت العاملة يف الصناعة، مما يعين انه من الصعب

هذه املخاطر مستقبال، أو جينب البنك عنها كليا إذا ثبت من خالل الدراسة السوقية عدم وجود رجوة سوقية للمشروع املطلوب 
 .     129متويله، ومن مث امتناع البنك عن متويل هذا املشروع

.II2.2.3إىل دفته اليت الفنية اإلجراءات من حزمة هناك والمضاربة: المشاركةصيغ  خاطرم التقليل من . وسائل 
  :130ما يلي الوسائل هذه أهم ومن واملشاركة املضاربة خماطر تقليل

.II1.2.2.3 .املشرف السجل واقع من املضاربة عمالء اإلسالمي البنك ينتقي أن جًدا املهم من: العمالء اختيار معايير 
 .االلتزام ودرجة األخرى عملياتال يف للعمالء

 .املصارف احتاد أو املركزي البنك ينظمها اليت املركزية االستعالم قوائم -
 . جماله يف للمضارب العميقة والتجارب التجاري واالسم الكارية اخلربة -
 .للعميل املالية املالءة وبني التمويل حجم بني املوازنة -

 يف جنحت ولقد املعايري بعناية ورق هذه املختارة الفئات بعض مع املتناقصة واملضاربة كةاملشار  صيغ البنوك قامت باستخدام ربعض 
 .الصيغتني هاتني استخدام من واخلوف التشكك من كبريًا قدرًا بصورة أزالت ذلك
.II2.2.2.3 .وبال يتطلب واملضاربة املشاركة صيغ استخدام إن :والمشاركة المضاربة لعمليات ومتابعة رقابة إدارة إنشاء 
 صناعية االتلمجمتنوعة ا كفاءات ابه تقليدية غري استثمار إدارة إنشاء ويتطلب هيكل البنك اإلسالمي يف جوهريًا تعديال شك
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130

 .31ص: ،مرجع سبق ذكره: أحمد محي الدين أحمد،  
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 الزم ولكنه بالطبع مكلف الصيغتني، وهذا هاتني ورق اليت تتم االستثمار ومراقبة عمليات متابعة مهمتها تكون وجتارية وزراعية
 .األجل ومتوسط طويل وللتمويل للمجتمع املفيدة األنشطة متويل يف ولتأمني االستمرارية كالبن حقوق حلفظ
.II3.2.2.3 .هنا به الالحقة، ونعين واملراقبة للمتابعة أساسي دور حبيث يكون له :اإلدارة في بنكلل أكبر دور إعطاء 

 املشروعات. يف توظيف األموال يف قرب عن والتحكم املنشأة إدارة ويف القرارات اختاذ يف أصيل وجود البنك كطرف
.II4.2.2.3 .أحد احللول املطروحة لتفادي خماطر املضاربة أن ال  :في المضاربة تجزئة رأس المال وعدم تسليمه كامال

 يسلم رأس املال درعة واحدة إىل العميل، حيث يسلم رأس املال تدرجييا إىل العميل كلما اطمأن إىل سالمة تشغيلها. 
.II5.2.2.3. يف خمازن البنك بالبضاعة باالحتفاظ يوصى والواردات الصادرات أنشطة يف واملشاركة للمضاربة بالنسبة.  

 .II6.2.2.3 .العمالء بعض تالرًيا الستخدام عليها املتفق الفقهية اخليارات وإحكامها،وحتديد العقود بصياغة الكبري االهتمام 
 . متهمن التزاما للتحلل الصيغ عضب يف العامة بالنصو  امللتزمني غري

 II.7.2.2.3. باقي عن وطويلة آلجال متوسطة تودع واليت املخاطرة تقبل اليت األموال بفصل واملشاركة املضاربة مفهوم تطوير 
 الصيغتني. هاتني يف املعتادة املخاطر كارة العمالء مع حتمل اجلدوى مدروسة مشروعات يف واستغالهلا البنك موارد
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تناولنا يف هذا الفصل صيغ املشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وميكن أن نوجز النتائج املتوصل إليها ريما : الفصل خالصة
 يلي: 

 جواز التعامل واستخدام املشاركة واملضاربة من الناحية الشرعية، مما يزيد من إقبال وتفاعل أرراد اجملتمع مع هذه الصيغ.   .1
العصور السابقة، رقد استخدمها النيب )صلى اهلل يف دة العصر احلديث، بل استخدمت كة واملضاربة ليست وليإن املشار  .2

 عليه وسلم(، وصحابته )رضي اهلل عنهم( يف زمنه. 
إن املشاركة واملضاربة تقوم بوظيفتني، وظيفة متويلية أي تعبئة وحشد األموال إلنشاء املشاريع، ووظيفة استثمارية من  .3

 ل استخدام تلك األموال يف املشاريع االستثمارية.خال
 إن املشاركة واملضاربة تعتمدان على معيار املشاركة يف األرباح بدل معيار الفائدة. .4
إن النتائج احملققة من املشروع يف املشاركة واملضاربة يتم تقسيم األرباح ريها حسب طبيعة االتفاق، أما يف حالة اخلسارة  .5

 حسب مسامهته يف رأس املال.  ريتحملها كل طرف 
إن استخدام معيار الربح بدل معيار الفائدة يعد حتفيز للعميل أو املستثمر على بدل جهد أكرب ألنه كلما زادت األرباح  .6

 احملققة من املشروع كلما كان نصيب هذا العميل أو املستثمر أكرب، وبالتايل زيادة مداخيله.
اجملتمع على االهتمام بالتكوين واكتساب الكفاءات وزيادة املهارة، وهذا من أجل  إن املشاركة واملضاربة تشجع أرراد .7

 احلصول على التمويل إلنشاء مؤسساهتم.
تتميز به هذه املؤسسات من خاصية سهولة  نظرا ملاقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ل مالئمةإن املشاركة واملضاربة  .8

 ء مثل هذه املؤسسات.اإلنشاء والتكلفة غري املرتفعة إلنشا
إن تعدد أشكال املشاركة واملضاربة يتيح الفرصة ألصحاب الكفاءات املختلفة يف اجملتمع لتكوين مؤسساهتم وإبراز  .9

 مهاراهتم، ألجل زيادة دخوهلم اخلاصة وتورري متطلبات اجملتمع.
والزراعة، والتجارة، واخلدمات، وبالتايل  يشمل االستثمار بصيغ املشاركة واملضاربة مجيع القطاعات االقتصادية كالصناعة، .10

 إتاحة الفرصة جلميع الكفاءات العاطلة يف اجملتمع.
 اإلسالمية. املشاركة واملضاربة من الصيغ االستثمارية املستخدمة يف البنوك تعد .11
املخاطر يف انتقاء  تواجه البنوك اإلسالمية خماطر عديد يف التطبيق العملي لصيغ املشاركة واملضاربة تتمثل أهم هذه .12

 املستثمرين وارتفاع تكاليف اإلشراف واملتابعة.
إن مواجهة والتقليل من خماطر املشاركة واملضاربة يتطلب من البنوك اإلسالمية اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات، وهذا  .13

 ستثمرين مرورا بالتنفيذ إىل هناية العقد.  خالل مجيع أطوار التنفيذ العملي هلا، أي انطالقا من عملية انتقاء واختيار امل
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.III  التمويل بالمشاركة والتنمية المستدامة:وأساليب صيغ 
 مقدمة الفصل: 

هم التحديات اليت  تواجه اجملتمعات لقد برز مصطلح التنمية املستدامة كمفهوم جديد يف العصر احلديث، حيث تعد من أ   
ه الدولية يف الوقت احلاضر واملستقبل، رهي عملية تنمية شاملة تبحث عن حلول للمشاكل واملعضالت اليت تواجه هذ

 دورا يف حتقيق هذه التنمية، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل. ولتحقيق هذه التنمية تلعب صيغ التمويل باملشاركة  اجملتمعات،
 ،وأهدارها مبادؤها، أبعادهاو  ول التنمية املستدامة، مفهومهاوقد مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، تناولنا يف املبحث األ

يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة، البعد االقتصادي، والبعد  املشاركة واملضاربةدور رقد تطرقنا إىل ، بينما يف الفصل الثاين ومقوماهتا
 البعد البيئي، لنتوصل يف األخري إىل نتائج الفصل.االجتماعي، و 
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.1.III  جاء مفهوم التنمية املستدامة كبديل موسع ملفاهيم تنموية سابقة، وسوف : التنمية المستدامةمفاهيم عامة حول
     ومقوماهتا.، نتناول يف هذا املبحث بعض جوانب هذه التنمية من حيث مفهومها، مبادئها، أهدارها، أبعادها

.1.1.III  لقد شاع مصطلح التنمية املستدامة يف العامل ورغم ذلك مل يتم وضع تعريف  التنمية المستدامة:ومبادئ مفهوم
 ، وأيضا مبادئ هذه التنمية.م التعاريفموحد هلذه التنمية، وسنتناول يف هذا اجملال أه

.1.1.III1:التنمية املستدامة مبا يزيد عن ستني تعريفا، وعموما ورد مفهوم تعددت تعريفات  .مفهوم التنمية المستدامة
لرئيسة وزراء النرويج برونتالند  1987التنمية املستدامة ألول مرة وبشكل مؤسس يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 

Brundtland اضر دون اإلخالل بقدرة األجيال يف تقرير مصرينا املشرتك كالتايل: "هي العملية اليت تليب احتياجات احل
 ".131املستقبلية على تلبية احتياجاهتا

 قمنا بإعطاء أبرزها : مت وضع عدة تعاريف أخرى،إضارة إىل هذا التعريف رقد 
ي حيقق االستدامة االقتصادية، االجتماعية والثقارية، البيئية و "التنمية املستدامة هي عملية تغيري شاملة يف إطار منوذ  تنم

لسياسية اليت تضمن حتقيق الكفاءة االستخدامية للموارد وتزيد املقدرة اإلجنازية يف تلبية احلاجات احلالية واملستقبلية وما يرتتب وا
على ذلك من تغريات جوهرية يف السلوك االستهالكي واألساليب اإلنتاجية والتكنولوجيات املرتبطة هبا، ونظم توزيع الثروة والدخل 

 ."132ايل والقطاعي والزماين بشكل يؤدي إىل استمرار وتطور احلياة اجملتمعية يف إطار االستدامة الشاملةعلى املستوى اجمل
إشكالية حديثة نسبيا، نتيجة التفكري العقالين املتعلق  "على أهنا:  Boquet Yvesبوكي إيفيس يعرف التنمية املستدامة  

قيمة موارد  ظت اإلنسانية. رالتنمية املستدامة هي الطاقة اليت جيب أن حتفبالتدهور البيئي الناتج عن التطور السريع للنشاطا
 ".133األجيال املستقبلية أو تررع منها

هذا التعريف عند انعقاد قمة األرض والذي أكد يف قمة ريو دجيانريو، مت وضع (  (Agenda 21 21يف جدول أعمال القرن 
احملرومني  خاصةاالحتياجات األساسية  حتديدااالحتياجات تدامة: "األول هو على وجود مصطلحني أساسيني لتعريف التنمية املس

 ".134أي األولويات، و الثاين يتمثل يف قدرة البيئة على تلبية احلاجات احلالية و املستقبلية
طان منو التعريف التايل: "اجلانبان االقتصادي و االجتماعي دون البيئي يثب Rueggو  Da Cunha كما يعطي رو  وداكونا

املوارد و جودة األقاليم على املدى الطويل. اجلانب البيئي و االجتماعي دون االقتصادي يؤديان إىل عدم التقييم اجليد ملوارد 

                                                 
131

 : Michel Dion, Dominique Wolff, Le développement durable théorie et applications  au  management, Édition Dunod, 

Paris 2008 p1. 
132

، الملتقى الدولي التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر: صالح صالحي، 

  .870، ص:2008المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر، 
133

 : Gabriel Wackermann et les autres, Le développement durable, Édition Ellipses, Paris 2008 p31.   
134

 : Gabriel Wackermann et les autres, ibid p31.  
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األقاليم. ال ميكن للجانبني االقتصادي و البيئي يف غياب اجلانب االجتماعي حتقيق الرتابط و العالقات بني أرراد اجملتمع و منه ال 
 ". 135قيق تنمية مستدامة حقيقية بني خمتلف األقاليمميكن حت

التنمية املستدامة "التعريف التايل:  1998عام  TIERSTEINو   LAMBRECHTكما أعطى تريسنت وملرباخت 
 تنظم أمناط احلياة و األنشطة املمارسة يف جمتمع ما حيث تتم تلبية حاجيات أرراده دون املساس حباجيات األجيال القادمة. 

بأهنا تلك العملية اليت هتتم بتحقيق التكارؤ املتصل   ا البنك الدويل ريعترب االستدامة كأهنا رأس املال، و عرف التنمية املستدامةأم
الذي يتضمن إتاحة نفس الفر  احلالية لألجيال القادمة و ذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته املستمرة عرب 

 ".136الزمن
 : 137ميكن استخال  عدد من القضايا اهلامة ميكن إجيازها يف النقاط التالية التعاريفمن هذه 

أن التنمية املطلوبة تسعى لتقدم مستمر للبشرية مجيعا وعلى امتداد املستقبل البعيد، أي اهنا ليست هدرا للدول النامية  -
 رقط، وإمنا للدول الصناعية املتقدمة أيضا.

 ياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تورري احتياجاهتا.أن هذه التنمية هي تنمية تعين باحت -
يف إطار املعىن السابق للتنمية هناك مفهومان جوهريان مها مفهوم االحتياجات وبالذات االحتياجات األساسية للفقراء  -

يم االجتماعي على قدرة البيئة على اليت جيب أن متنح أولوية مطلقة، ومفهوم القيود اليت تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظ
 تورري احتياجات احلاضر واحتياجات املستقبل.

أن مستويات املعيشة اليت تتجاوز احلد األدىن األساسي من االحتياجات ال ميكن إدامتها، إال عندما تراعى مستويات  -
 االستهالك يف كل مكان متطلبات اإلدامة على املدى البعيد.

اجتماعيا وثقاريا، ومن مث ران التنمية املستدامة تتطلب انتشار القيم اليت تشجع مستويات أن االحتياجات تتحدد  -
 االستهالك اليت ال تتجاوز املمكن بيئيا.

ينطوي النمو االقتصادي والتنمية على تغيري النظام البيئي والطبيعي الذي نعيش ريه، أي أنه من املستحيل أن تبقى النظم  -
 البيئية دون تغيري.

كذا رأن السعي لتحقيق التنمية املستدامة يتطلب نظام إنتا  حيرتم االلتزام باحلفاظ على توازن القاعدة البيئية هلذه وه -
   التنمية. 

                                                 
135

 : Gabriel Wackermann et les autres, ibid p31.  
136

 : Gabriel Wackermann et les autres, ibid p32. 
137

، ص 2005، الجامعة العربية المفتوحة، الطبعة األولى،  مصر، رافية والبيئية والتنمية المستدامةغات في التنمية القضايا الديممفاهيم ودراس: منى البرادعي، 

  .260،261ص:
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.1.III2.1مع بداية القرن الواحد والعشرين بدأت تتبلور عقيدة بيئية جديدة تبناها البنك : . مبادئ التنمية المستدامة
 : 138تقوم على عشر مبادئ أساسية هي العاملي لإلنشاء والتعمري

اقتضت خطورة مشكالت البيئة وندرة املوارد املالية التشدد يف وضع األولويات، : المبدأ األول: تحديد األولويات بعناية
ت وتنفيذ إجراءات العال  على مراحل، وهذه اخلطة قائمة على التحليل التقين لآلثار الصحية واإلنتاجية واإليكولوجية ملشكال

 البيئة وحتديد املشكالت الواجب التصدي إليها بفعالية.
تبني أن التلوث بالرصا  من أهم مشكالت البلد مث مشكالت األمونيات، وأمكن التوقف عن استخدام  1992رفي سنة 

 تمع احمللي .( تعمل جديا على حتديد األولويات مبشاركة اجمل50البنزين احملتوي على مادة الرصا  واآلن حوايل مخسني دولة )
كانـت معظم السياسات البيئية مبا ريها السياسات الناجحة مكلفة بدون مربر وبدأ : المبدأ الثاني: االستفادة من كل دوالر

 التأكيد على رعالية التكلفة، وأرادت اجلهود يف هذا اجملال يف عدة واليات من اجلزائر.
دودة ، وهو يتطلب هنجا متعدد الفروع  ويناشد املختصني واالقتصاديني يف جمال إن التأكيـد يسمح بتحقيق اجنازات كثرية مبوارد حم

 البيئة والعمل سويا على حتديد السبل األقل تكلفة للتصدي للمشكالت البيئية الرئيسية .
بعض املكاسب يف جمال البيئة سوف تتضمن تكاليف و : المبدأ الثالث: اغتنام فرص تحقيق الربح لكل األطراف

ضالت، والبعض اآلخر ميكن حتقيقه كمنتجات ررعية لسياسات صممت لتحسني الكفاءة واحلد من لفقر ونظرا خلفض املـوارد مفا
 اليت تكرسها حلل مشكالت البيئة، منها خفض الدعم على استخدام املوارد الطبيعية .

على السوق والرامية إىل خفض األضرار إن احلوارز القائمة : المبدأ الرابع: استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا
الضريبية هي األرضل من حيث املبدأ والتطبيق، رعلى سبيل املثال تقوم بعض الدول النامية كاجلزائر بفرض رسوم االنبعاث وتدرق 

  النفايات، رسوم قائمة على قواعد السوق بالنسبة لعمليات االستخرا .
جيب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيما : رات اإلدارية والتنظيميةالمبدأ الخامس: االقتصاد في استخدام القد

وقدرة مثل: ررض ضرائب على الوقود أو قيود االسترياد ألنواع معينة من املبيدات احلشرية، إدخال مبدأ احلوارز على املؤسسات 
زائر نظاما لتقيم األداء البيئي  ومثل احلمالت الصناعية اليت تسعى إىل التقليل من األخطار البيئية رعلى سبيل املثال أدخلت اجل

 الرامية إىل إطالع الرأي العام ونشر الوعي العام الذي يعترب أقوى من النهج األكثر تقليدية.

                                                 
.5،6، ص ص:1996مجلة التمويل والتنمية،عدد ديسمبر، المبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدة، : أنجدرو سيتر

138
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جيب على الدولة التعامل جبدية وموضوعية مع القطاع اخلا  باعتباره عنصرا : المبدأ السادس: العمل مع القطاع الخاص
ية االستثمارية، وذلك من خالل تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات وإنشاء نظام )اإليزو( الذي يشهد بأن أساسيـا يف العمل

 الشركات لديها أنظمة سليمة لإلدارة والبيئة.
 توجيه التمويل اخلا  صوب أنشطة حتسني البيئة مثل مرارق معاجلة النفايات وحتسني كفاءة الطاقة.

عند التصدي للمشكالت البيئية لبلد ما، تكون رر  النجاح قوية بدرجة كبرية،  :امل للمواطنينالمبدأ السابع: اإلشراك الك
 إذا شارك املواطنون احملليون ومثل هذه املشاركة ضرورية لألسباب اآلتية : 

 قدرة املواطنني يف املستوى احمللي على حتديد األولويات. -
 ى املستوى احمللي.أعضاء اجملتمعات احمللية يعررون حلوال ممكنة عل -
 أعضاء اجملتمعات احمللية يعملون غالبا على مراقبة مشاريع البيئة. -
 إن مشاركة املواطنني متكن أن تساعد على بناء قواعد مجاهريية تؤيد التغيري. -

تشمل )  جيب على احلكومات االعتماد على االرتباطات الثالثيــة التـي: المبدأ الثامن: توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا
 احلكومة، القطاع اخلا ، منظمات اجملتمع املدين ( وتنفيذ تدابري متضاررة للتصدي لبعض قضايا البيئة. 

بوسع املديرين البارعني إجناز حتسينات كبرية يف : المبدأ التاسع: تحسين األداء اإلداري المبني على الكفاءة والفعالية
% بفضـل حتسني 80% إىل 60يستطيعون خفض نسبة التلوث للهواء والغبار من  نع التكاليف، رمثال أصحاب املصاالبيئة بأدىن

تنظيم املنشآت من الداخل، ويف اجلزائر أدت املساعدات الفنية إىل حتسني أداء مصانع الصلب إىل حتويل أدائها من أسوأ إىل 
  أرضل أنواع األداء اليت متارس يف العامل النامي.

الوقاية تكون أرخص كثيـرا وأكثر رعالية من عندما يتعلق األمر حبماية البيئة، رإن : يئة من البدايةالمبدأ العاشر: إدماج الب
العال  وتسعى معظم البلدان اآلن إىل تقييم ختفيف الضـــرر احملتمل من االستثمارات اجلديدة يف البنية التحتية، وباتت تضع يف 

ئية عنصرا رعاال يف إطار احلسبان التكاليف واملنارع النسبية عند تصميم إسرتاتيجيتها املتعلقة بالطاقة، كما أهنا جتعل من البي
 .السياسات االقتصادية واملالية واالجتماعية والتجارية والبيئية

نستنتج أن املبادئ العشرة يسرتشد هبا اآلن جيل جديد من صانعي السياسة والعقيدة البيئية اجلديدة اليت تتميز مبزيد من التشدد 
من السكان مكان الصدارة يف اإلسرتاتيجيات البيئية، ويشخص ويعاجل  يف إدما  تكاليف ومنارع البيئة يف تقرير السياسة، جيعل

   البواعث السلوكية لإلضرار بالبيئة.
2.1.III. للتنمية املستدامة أبعاد تقوم عليها، وأهداف تسعى إىل حتقيقها أبعاد وأهداف التنمية المستدامة :

 وسنلخصها ريما يأيت.
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.2.1.III1:ميكن تلخيص هذه األبعاد ريما يلي: . أبعاد التنمية المستدامة 
 ; األبعاد االقتصادية -
 ; األبعاد البشرية أو االجتماعية -
 ; األبعاد البيئية والتكنولوجية -

   .III1.1.2.1. ذات أساس كمي، تتعلق للتنمية املستدامة عبارة عن معايري األبعاد االقتصادية  إن: األبعاد االقتصادية
 : 139الة التوزيع، وميكن توضيحها ريما يليبررع معدل النمو، والدخل وعد

.2.1.III1.1.1. إذ يالحظ أن سكان الدول املتقدمة مستوى : حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية
نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، رمثال استهالك الطاقة النامجة عن 

% من الناتج 90مرة، كما أن الدول املتقدمة تتحكم حبوايل 33از والفحم يف الو.م.أ أعلى منه يف اهلند بالنفط والغ
% من 25% من إمجايل النشاط التجاري العاملي، يف حني يبلغ وزهنا السكاين يف حدود 84الصناعي العاملي ومتتلك حوايل 

تهلكه دول اجلنوب، ويبلغ متوسط دخل الفرد ريها حوايل سكان الكرة األرضية، وهي تستهلك اثنيت عشرة ضعف مما تس
 عشرين ضعفا من متوسط دخل الفرد يف دول اجلنوب. 

.2.1.III2.1.1. رالتنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات : إيقاف تبديد الموارد الطبيعية
وارد الطبيعية وذلك عرب حتسني مستوى الكفاءة وإحداث تغيري جدري يف متواصلة يف مستويات االستهالك املبددة للطاقة  وامل

أسلوب احلياة، وال بد يف هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل البلدان  النامية، كما تعين التنمية 
ن ضرورة الستهالك الدول املتقدمة املستدامة تغيري أمناط االستهالك اليت هتدد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى دو 

 للمنتجات احليوانية املهددة باالنقراض. 
.2.1.III3.1.1. حيث تقع على عاتق البلدان الصناعية  :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته

ية مثل احملروقات قد أدى إىل مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستدامة، ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي للموارد الطبيع
إسهامها يف مشكلة التلوث العاملي، يضاف إىل هذا رإن الدول الغنية لديها املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة اليت جتعلها 

ظم الطبيعية،  رائدة يف استخدام التكنولوجيا األنظف، وتستخدم املوارد بكثارة أقل، والقيام بتحويل اقتصادياهتا حنو محاية الن
كما تعين أيضا تورري املوارد التقنية واملالية لتعزيز التنمية املستدامة يف البلدان األخرى، باعتبار ذلك استثمار يف مستقبل الكرة 

 األرضية.

                                                 
139

االستخدامية للموارد المتاحة،  ةالملتقى الدولي التنمية المستدامة والكفاء البعد البيئي إلستراتيجية التنمية المستدامة،بوزيان الرحماني، : زوليخة سنوسي وهاجر 

 .128،129، ص ص:2008جامعة سطيف،الجزائر، 
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.2.1.III4.1.1. هناك جانب من جوانب الروابط الدولية بني البلدان الغنية والبلدان : تقليص تبعية البلدان النامية
فقرية، ذلك أنه بالقدر الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية، يتباطأ حنو صادرات هذه املنتجات ال

من البلدان النامية وتنخفض أسعار السلع األساسية بدرجة أكرب، مما حيرم البلدان النامية من إيرادات حتتا  إليها، ومما يساعد 
نطالق من منط تنموي يقوم على االعتماد على الذات لتنمية القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء على تعويض هذه اخلسائر اال

الذايت وبالتايل التوسع يف التعاون اإلقليمي، ويف التجارة بني البلدان النامية، ومن حتقيق استثمارات ضخمة يف رأس املال 
 البشري، والتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة. 

.2.1.III5.1.1. إن الوسيلة الناجحة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات  :المساواة في توزيع الموارد
املعيشة صبحت مسؤولية كل البلدان سواء الفقرية أو الغنية، وتعترب هذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا، وتتمثل يف جعل رر  

اجملتمع أقرب إىل املساواة، رالفر  غري املتساوية يف احلصول على احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات ريما بني أرراد 
التعليم واخلدمات االجتماعية وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية االختيار وغري ذلك من احلقوق السياسية، 

صادي الضروريني لتحسني مستويات تشكل حاجزا هاما أمام التنمية، رهذه املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو االقت
 املعيشة.

.2.1.III6.1.1. حيث تعين التنمية املستدامة احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل  :الحد من التفاوت في المداخيل
ني راضي الواسعة وغري املنتجة للفقراء واملهندسني الزراعيني العاطلويف رر  احلصول على الرعاية الصحية، وإتاحة حيازة األ

الذين ال ميلكون األرض، وكذا تقدمي القروض إىل القطاعات االقتصادية غري الرمسية وإكساهبا الشرعية، وحتسني رر  التعليم 
والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكان، وجتب اإلشارة إىل أن سياسة حتسني رر  احلصول على األراضي والتعليم وغري 

عبت دورا حامسا يف حتفيز التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل: ماليزيا، ذلك من اخلدمات االجتماعية ل
 وكوريا اجلنوبية، وتايوان. 

.2.1.III7.1.1. إن اإلنفاق العسكري على املدى الطويل ينارس احلاجات االقتصادية،  :تقليص اإلنفاق العسكري
نمية املستدامة تعمل على خفض اإلنفاق العسكري يف املدى الطويل ومن مث حترير املوارد ويقلل من املوارد املتاحة لتلبيتها، رالت

االقتصادية وتورريها ألغراض أكثر إنتاجية، وبذلك يقوى النمو االقتصادي، رمثال أدى ختفيض اإلنفاق العسكري يف دول 
رق والتسهيالت والعمال وحتويلها إىل اإلنتا  املدين بدال االحتاد السوريايت سابقا إىل تبين خطط تنموية باستخدام املصانع واملرا

 .  140من اإلنتا  العسكري

                                                 
140

فة من اجل التنمية المستدامة، الدار العربية للعلوم، الطبعة األولى، ، الموسوعة العربية للمعراألمن والتنمية تعدد األبعاد وتداخل القضايا: مصطفى علوي سيف، 

  .403، ص:2006بيروت، 
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     .2.1.III2.1. تلعب التنمية املستدامة دورا أساسيا يف تعزيز التنمية البشرية حيث تعترب : األبعاد البشرية أو االجتماعية
غا للمتغريات االجتماعية، وميكن توضيح هذا البعد يف النقاط اإلنسان وسيلة التنمية وهدرها وغايتها، لذلك تعطي اهتماما بال

 :141التايل
.2.1.III 1.2.1. :) مليون نسمة كل  80إن الزيادة السكانية تبلغ حنو  تثبيت النمو الديمغرافي ) ضبط السكان

ريات نتيجة التحسن املستمر سنة، والنمو السكاين هو نتيجة عاملني أوهلما الوالدات اجلديدة وثانيهما الرتاجع يف أعداد الو 
% من هذه 85يف توقعات احلياة، وهذه الزيادة ال تتسع هلا األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة إضارة إىل ذلك رإن 

الزيادة هي يف دول العامل املتخلف، وسريارق هذا النمو السكاين مزيدا من االنتقال من الريف إىل املدينة مما يزيد من حجم 
ب على الطاقة، والتنمية املستدامة من خالل هذا البعد تعين العمل على تثبيت منو السكان ) ختفيض معدالت منو الطل

الوالدات ( رالنمو املتزايد للسكان يؤدي إىل ضغوط حادة على املوارد الطبيعية احملدودة وعلى إمكانيات الدول وقدرهتا على 
ك رإن النمو السريع للسكان يف بعض البلدان يعترب إحدى إعاقات حتقيق تورري اخلدمات الالزمة جلميع السكان، كذل

     . واجلدول التايل يبني النمو املستقبلي املتوقع لسكان العامل.142التنمية
                                                         .م2050: النمو المستقبلي المتوقع لسكان العالم حتى 4جدول 

                                                                    
 2050 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 السنة

عدد السكان 
 )مليار نسمة(

6.250 6.441 6.825 7.207 7.579 7.931 8.270 8.575 9.322 

، اجلامعة العربية املفتوحة، الطبعة األوىل،  مصر، قضايا الديمغرافية والبيئية والتنمية المستدامةمفاهيم ودراسات في التنمية ال: مىن الربادعي، مىن الربادعي، المصدر
2005 ، ، : 262.  

 النمو المستقبلي المتوقع لسكان العالم. :12شكل 

                                                 
141

، الملتقى الدولي التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة التنمية المستدامة: مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم واألبعاد: مبارك بوعشة، 

  .60،61، ص ص:2008ئر، سطيف، الجزا

.285، ص:مرجع سبق ذكره، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، الطلب على الطاقة: هشام محمد الخطيب، 
142
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، اجلامعة العربية املفتوحة، الطبعة األوىل،  مصر، ية المستدامةمفاهيم ودراسات في التنمية القضايا الديمغرافية والبيئية والتنم: مىن الربادعي، مىن الربادعي، المصدر
2005 ، ، : 262.  

.2.1.III 2.2.1. إن قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معرورة بدقة،  :مكانة الحجم النهائي للسكان
ية يف ضوء االجتاهات احلاضرة للخصوبة راحلجم النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة األرضية أمهيته، رالنظرة االستشرار

مليار نسمة وهذا أكثر من ضعف عدد السكان احلاليني، وضغط  11,6تتنبأ بأن عدد سكان العامل سيستقر عند حوايل 
السكان، وحىت باملستويات احلالية عامل متنام من عوامل تدمري املساحات اخلضراء وتدهور الرتبة واإلرراط يف استغالل احلياة 

ربية واملوارد الطبيعية األخرى، ألن منو السكان يؤدي هبم إىل البحث عن أراضي أخرى لالستيطان واليت ستكون على ال
 حساب األراضي الزراعية، كما يتعني عليهم اإلرراط يف استخدام املوارد الطبيعية.

.2.1.III 3.2.1. نمية املستدامة راالجتاهات احلالية يلعب عنصر توزيع السكان دورا مهما يف الت :أهمية توزيع السكان
حنو توسيع املناطق احلضرية، وال سيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة، راملدن تقوم برتكيز النفايات واملواد امللوثة 

ضرورية لنجاح رتسبب يف كثري من األحيان خطورة على الناس، وتدمر النظم الطبيعية احمليطة هبا، ومنه رإن التنمية الريفية 
 التنمية املستدامة وانتها  أساليب اإلصالح الزراعي واستخدام طرق تكنولوجية متطورة للحد من اآلثار البيئية للتحضر.

.2.1.III 4.2.1. بعض األهداف اخلاصة بالصحة وأمهها حتقيق احتياجات  21لقد وضعت األجندة :الصحة والتعليم
ناطق الريفية واألمراض املعدية ومحاية الفئات اهلشة مثل: األطفال وكبار السن، وتقليص الرعاية الصحية األولية خاصة يف امل

األخطار الصحية النامجة عن التلوث البيئي. كما أن التعليم يعترب من أهم املتطلبات لتحقيق التنمية املستدامة، وقد مت الرتكيز 
د اليت ميكن أن حيصل عليها الناس لتحقيق النجاح يف احلياة، ، حيث أن التعليم أهم املوا21عليه يف رصول وثيقة األجندة

وهناك عالقة قوية بني مستوى التعليم يف دولة ما ومدى تقدمها االجتماعي واالقتصادي. كما تسعى التنمية املستدامة إىل 
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يستخدمون تكنولوجيا ، واليت تعين وجود رجوة بني اجملتمعات واألرراد الذين (Digital Davideتقليص الفجوة الرقمية)
املعلومات واالتصاالت بكفاءة وراعلية، وبني اجملتمعات واألرراد الذين ال يستخدمون هذه التكنولوجيا، وهذه الفجوة توجد 
يف غالبية الدول واجملتمعات وحىت يف الدول املتقدمة، رمثال يف الو.م.أ توجد رجوة كبرية بني جمتمعات واليات الشمال 

. وتعترب هذه الفجوة عائقا كبريا لعمليات التنمية، 143ت اجلنوب، وبني جمتمعات البيض وجمتمعات السودوجمتمعات واليا
وللجهود اليت تبذل يف عمليات تطوير التعليم وحتسني اخلدمات الصحية والعال ، األمر الذي يتطلب مساندة اجلهود اليت 

قصرية األجل على كارة املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية تبذل الستخدام التكنولوجيا، من خالل خطط طويلة ومتوسطة و 
لتضييق هذه الفجوة، ألن زيادة استخدام التكنولوجيا اجلديدة يساهم يف التقريب بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة، ويعمل 

 على تقليل الفوارق بني اجملتمعات املختلفة داخل القطر الواحد.
.2.1.III 5.2.1. يعد احلكم الراشد على الصعيد الدويل أمرا أساسيا لتحقيق  :لوب الديمقراطي في الحكماألس

التنمية املستدامة، رالتنمية باملفهوم الواسع ارتفع غاىل مستوى السياسة رتعاجل مسألة احلكم والعالقة بني الناس واإلدارة 
كم الراشد، والتنمية املستدامة اليت ال تشارك معها اجلماعات احلاكمة، إضارة إىل اإلدارة العامة الرشيدة باعتبارها مكونات احل

 احمللية كثريا ما يصيبها اإلخفاق وتعتمد هذه املشاركة على القبول االجتماعي وهي جوهر الدميقراطية.
.2.1.III3.1. 1972يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والذي عقد يف ستوكهومل عام : األبعاد البيئية والتكنولوجية 

اتضحت العالقة الوثيقة بني التنمية والبيئة، وشكلت مشكلة تغري املناخ معضلة كبرية للمجتمعات العاملية، ما أدى إىل الدعوة 
 :144والعمل على محاية هذا الكون الذي نعيش ريه. وميكن إمجال هذه األبعاد يف النقاط التالية

.2.1.III 1.3.1. حظ أن تعرية الرتبة ورقدان إنتاجيتها يؤديان إىل تقليص إنتاجها،  بالنسبة لألبعاد البيئية نال :األراضي
وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتا  مساحات كبرية من األراضي الزراعية، وهذه القضية معقدة وهامة جدا يف عالقتها بالتنمية 

التزام الدول بالتنمية مستدامة املستدامة، وبالتايل ران طرق ووسائل استخدام األراضي هي اليت حتدد بشكل رئيسي مدى 
على ضرورة استخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية وقدرة األراضي على  21وتطبيقها ملبادئها، وتعتمد وثيقة االجندة

تزويد عملية التنمية باملوارد وعدم استنزارها، وكذا محايتها من التلوث والتدهور والتصحر وغريها من املشكالت البيئية، 
 . 2010إىل سنة  2000والشكل التايل يبني تقلص مساحة الغابات بالنسبة للمساحة اإلمجالية للكرة األرضية من سنة 

 
 

                                                 
.275ص: مرجع سبق ذكره،: منى البرادعي، 

143
  

144
، الملتقى الدولي التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد دامةدور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المست:  خديجة بن الطيب هديات ولطيفة بنيوب، 

  .276، ص:2008المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر، 
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 .2010إلى سنة  2000لكرة األرضية من سنة في الغابات  تقلص مساحة ا :5جدول 
 2010 2005 2000 السنوات

 %31.1 %31.2 %31.4 معدل مساحات الغابات
 .2011جموعة البنك الدولي لسنة تقرير م: المصدر

 . 2010إلى سنة  2000لكرة األرضية من سنة في الغابات  تقلص مساحة ا :13شكل

 

 
 

.2.1.III 2.3.1. إن االستخدام الكثيف للمحروقات قد أصبح مصدرا  :حماية المناخ من االحتباس الحراري
وثقب األوزون الذي يهدد بتغيري املناخ، واملستويات احلالية  رئيسيا ملوثا للهواء يف مناطق العمرانية، واالحتباس احلراري

مبشاكل  21النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة األرض على امتصاصها، وقد اهتمت وثيقة االجندة
ركبات اليت تدمر طبقة الغالف اجلوي الدولية واإلقليمية حلماية املناخ ومقاومة ظاهرة االحتباس احلراري ومنع استخدام امل

 األوزون لتحسني نوعية اهلواء. 
.2.1.III 3.3.1. من 70تشغل البحار واحمليطات ما نسبته  :البحار والمحيطات والمناطق السياحية حماية %

إضارة مساحة الكرة األرضية وهذا ما جيعل إدارة هذه املناطق من املهام الصعبة وذلك راجع لتعقد األنظمة البيئية للمحيطات 
إىل أهنا األقل استكشارا من قبل العلماء، كما أن النظام البيئي البحري يواجه العديد من املشاكل البيئية منها التلوث الصادر 

مناطق لصيد األمساك يف العامل أصبحت منهكة بسبب ¾ إذ جند أن  عن السواحل، وتراجع اإلنتاجية البحرية ملصائد السمك
 ناك بعض األمساك الكبرية انقرضت.اإلرراط يف الصيد، وأن ه

كما أن ارتفاع درجة حرارة مناخ العامل زادت يف آخر عشر سنوات ما بني درجة إىل درجتني مئويتني، ومن املتوقع أن ترتفع 
إىل من مخسة إىل ست درجات مئوية يف بعض املناطق وهذا إذا تضاعف تركيز ثاين أكسيد الكربون خالل النصف القاين 
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ادي والعشرين إذا استمر املعدل احلايل من انبعاثاته، إن ارتفاع درجة حرارة اجلو يؤدي إىل ذوبان جليد اجلبال يف للقرن احل
املناطق القطبية، ونتيجة لذلك ران مستوى ماء البحر سوف يرتفع، وهذا سوف يؤدي إىل غمر الكثري من األراضي الرطبة 

 1983و 1982دي إىل اختفاء أنواع كثرية من الكائنات البحرية، رفي عامي والشاطئية، إن هذا االرتفاع املتوقع سوف يؤ 
أدى االرتفاع غري العادي لدرجات احلرارة يف مياه احمليط اهلادي إىل موت الطحالب املتكاملة مع املرجانيات، مما أدى إىل 

 .145مرت 18% من مساحة املنطقة وعلى عمق وصل حىت 95-70موت مساحات كبرية وصلت إىل 
.2.1.III 4.3.1. تعترب املياه العذبة عصب احلياة الرئيسي وهي العنصر األكثر أمهية للتنمية، وكذلك  :صيانة المياه

رهي من أكثر املوارد الطبيعية تعرضا لوضع اقتصادي واجتماعي صعب. والتنمية املستدامة تعين صيانة املياه بوضع حد 
ملياه، يف ظل التزايد السكاين وتكاثر متطلبات التنمية على املياه  وهي يف لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات ا

الغالب مورد غري متجدد ومعرض لالستنزاف والتلوث، وتبقى املياه من اخطر معيقات التنمية املستدامة يف العامل يف السنوات 
 القادمة. 

.2.1.III 5.3.1.  وي من أهم عناصر التنمية املستدامة، ويواجه يعترب التنوع احلي :التنوع الحيويالمحافظة على
التنوع احليوي بكل أشكاله هتديدات وخماطر عدة تؤدي إىل تناقص يف األنواع الفطرية ورقداهنا، وكذلك هتدد هذه املخاطر 

ناخي وظاهرة األنظمة البيئية وتعمل على تدمريها وختريبها، ومن أكثر هذه املخاطر اليت هتدد التنوع احليوي جند التغري امل
االحتباس احلراري، حيث أن ارتفاع درجات احلرارة نتيجة الحنباس ثاين أكسيد الكربون وزيادة تركيزه سيعمالن على ارتفاع 

ونتيجة هلذا االرتفاع ران خطر  2100إىل  1990مرت بني األعوام  0,88و 0,09مناسيب البحار مبتوسط عاملي بني 
الفطرية نتيجة للخلل الذي سيصيب األنظمة البيئية ومواطن هذه األنواع بسبب انتشار  االنقراض يهدد الكثري من األنواع

احلرائق واجلفاف وتفشي األوبئة، رعلى سبيل املثال ران الكثري من األنواع املهاجرة سيتهددها خطر االنقراض وذلك لعدم 
مجعها العلماء واملراقبون حول اثر التغري املناخي وظاهرة إجياد البيئة واملوطن البديل املناسب، وهناك العديد من األمثلة اليت 

االحتباس احلراري على التنوع احليوي، ومن ابرز األمثلة اليت يسجلها جملس الدراع عن املصادر الطبيعية أن غابات أشجار 
يف بعض أجزاء  %33القرم بدأت باملوت يف منطقة الكارييب، وانه قد تقلصت أعداد بعض جتمعات طيور البطريق بنحو 

) القارة القطبية اجلنوبية ( خالل اخلمسة والعشرين عاما املاضية، ومن هذا املنطلق رانه قد أصبح  (Antarctica)انتاركتيكا 
من الضروري اآلن أكثر من أي وقت مضى العمل على صيانة ومحاية واحلفاظ على ثراء األرض يف التنوع احليوي لألجيال 

 .  146وهذا مبختلف الوسائل واإلمكانات املتاحة من أجل حياة أرضلاحلالية واملستقبلية 

                                                 
.99، ص:مرجع سبق ذكره، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المحيط المائي:مجدي توفيق خليل، 

145
  

.199ه، ص:، مرجع سبق ذكرالموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة الحياة الفطرية،: محمد أحمد البواردي، 
146
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.2.1.III 6.3.1. كثريا ما تؤدي املرارق الصناعية إىل تلويث ما   :استعمال تكنولوجيا أنظف في المرافق الصناعية
فقات كبرية، أما يف حييط هبا من هواء ومياه وارض، ويف البلدان املتقدمة يتم احلد من تدرق النفايات وتنظيف التلوث بن

البلدان النامية ران النفايات املتدرقة يف كثري منها ال مفر منها من نتائج النشاط الصناعي، وأشباه هذه النفايات املتدرقة 
تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة أو لعمليات التبديد، وتكون أيضا نتيجة لإلمهال واالرتقار إىل ررض العقوبات 

 دية، والتنمية املستدامة هنا تعين التحول إىل تكنولوجيا انزف وأكفأ واستهالك اقل للطاقة.االقتصا
.2.1.III 7.3.1. تعترب التكنولوجيا املستخدمة يف  :األخذ بالتكنولوجيا المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة

ملتقدمة، والتنمية املستدامة تعين التوجه حنو استعمال البلدان النامية أكثر تسببا يف التلوث من مثيلتها املستخدمة يف الدول ا
التكنولوجيا احملسنة، وكذلك بالنصو  القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال وتطبيقها، ولسد الفجوة التكنولوجية 

لتكنولوجيات أنظف وذات  بني البلدان املتقدمة واملتخلفة جيب إقامة عالقات تعاون تكنولوجية سواء باالستحداث أو التطوير
 ركرة عالية تتناسب وظروف الدول النامية.

.2.1.III 8.3.1. ويف هذا اجملال تعين التنمية املستدامة إىل احلد من املعدل العاملي لزيادة  :الحد من انبعاث الغازات
اد مصادر أخرى للطاقة النظيفة انبعاث الغازات احلرارية، وكذلك من خالل احلد بصورة كبرية من استخدام احملروقات، وإجي

إلمداد اجملتمعات الصناعية، ويتوجب على الدول الصناعية اختاذ خطوات جريئة للحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، 
 واكتشاف تكنولوجيات بديلة كاستخدام الطاقة احلرارية.

.2.1.III 9.3.1. تعين احليلولة دون تآكل وتدهور طبقة رالتنمية املستدامة  :الحيلولة دون تدهور طبقة االوزون
األوزون اليت حتمي األرض، راتفاقية كيوتو جاءت مطالبة بالتخلص تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لطبقة األوزون، 

هذه  وتوضح بان التعاون الدويل ملعاجلة خماطر البيئة العاملية هو أمر مستطاع، لكن تعنت الو.م.أ جعلها تررض التوقيع على
 االتفاقية ما دام أن ال احد يستطيع إجبارها على ذلك.    

.2.1.III2تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا وحمتواها إىل حتقيق العديد من األهداف : . أهداف التنمية المستدامة
 :147واليت ميكن تلخيصها ريما يلي

    .2.1.III1.2. مية املستدامة حتاول من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ إن التن: تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان
السياسات التنموية لتحسني نوعية حياة السكان يف اجملتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا، عن طريق الرتكيز على اجلوانب 

 لتسهيل حياة السكان. النوعية للنمو، وليس الكمية وبشكل عادل، وهذا بتورري متطلبات املعيشة الضرورية منها والكمالية

                                                 
147

، 2007عمان،  ى، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولتخطيطها وأدوات قياسها بالتنمية المستديمة فلسفتها وأسالي: عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، 

  .28ص:
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    .2.1.III2.2. رالتنمية املستدامة تركز على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة، حيث تتعامل : احترام البيئة الطبيعية
ئة مع النظم الطبيعية وحمتواها على أهنا أساس حياة اإلنسان، رهي ببساطة تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية والبي

املبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام، رمثال التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية يؤدي 
 إىل تقليص مساحة األراضي الزراعية، رالتنمية املستدامة تعمل يف هذه احلالة على تورري السكن للسكان دون إحلاق ضرر بالبيئة.

    .2.1.III3.2. حيث تعمل التنمية املستدامة على تنمية إحساس : عزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمةت
السكان باملسؤولية اجتاه البيئة، وحثهم على املشاركة الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم 

ية مبخاطر وآثار املشكالت البيئية على حياهتم عن طريق تنظيم ندوات ومحالت الربامج واملشاريع الصديقة للبيئة، وكذا عملية التوع
 حتسيسية مبخاطر هذه املشكالت.

    .2.1.III4.2. راملوارد الطبيعية إما تكون متجددة كالغابات واملراعي ومصايد : االستخدام األمثل والعقالني للموارد
رالتنمية املستدامة حتول دون استنزارها أو تدمريها بل  ول والغاز واملواد املعدنية،األمساك، وإما غري متجددة وهي املخزونات كالبرت 
 تعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين. 

    .2.1.III5.2. :تسعى التنمية املستدامة لتوظيف التكنولوجيا احلديثة مبا  ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع
ذا من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي، وكيفية استخدام املتاح واجلديد خيدم أهداف اجملتمع، وه

منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع وحتقيق أهداره املنشودة، وهذا دون أن ينجم عنه خماطر وآثار بيئية سالبة، أو على األقل أن 
 ي وجود حلول متاحة لتجنب هذه املخاطر.تكون هذه املخاطر واآلثار مسيطرا عليها أ

    .2.1.III6.2.  إحداث التغيري الفكري والسلوكي الذي يتطلبه وضع السياسات والربامج التنموية، وتنفيذها بكفاءة
 ورعالية، مع مراعاة حسن التعامل مع املوارد والطاقات املتاحة.     

.1.III3. ة التنمية املستدامة عملية شاملة تتناول خمتلف مقومات احلياة االقتصادية باعتبار عملي: مقومات التنمية المستدامة
واالجتماعية رهي تسعى إىل حتقيق أهداف حمددة وررع مستوى معيشة األرراد مبا ال يتعارض مع احلفاظ على املوارد البيئية، ران 

ساسية ترتكز معظمها على إبقاء ونقل رصيد من الوصول إىل حتقيق هذه األهداف يتطلب تورر جمموعة من الظروف والعوامل األ
رأس املال إىل األجيال املستقبلية ال يقل عن ذلك املتورر لألجيال احلالية أو يف صورة أرضل منه، و تشتمل هذه املقومات على 

 : 148ثالث عناصر هي
 رأس املال البشري ; 

                                                 
.264،265ص ص: ذكره،مرجع سبق ، : منى البرادعي

148
  



 

 

113 

 رأس املال املادي ; 
 رأس املال الطبيعي ; 

  .1.III1.3. وهو أهم عنصر يف عملية التنمية املستدامة، حيث أن اإلنسان قوة منتجة وهو يف الوقت: البشري رأس المال 
الغاية النهائية هلذه التنمية، ويشمل رأس املال البشري طبيعة وخصائص األرراد والسكان ومستوى التعليم، والصحة،  نفسه

على نوعيته، أي على درجة ما يتمتع به من ثقارة ومهارة رنية وباعتباره منتجا ران طاقته اإلنتاجية تتوقف على درجة كبرية 
وإبداعية وقدرة تكنولوجية، ونظرا ألمهية العنصر البشري يف عملية التنمية رقد مت إدرا  مؤشرات التنمية البشرية كأحد مؤشرات 

 دامة.  التنمية املستدامة، وأصبحت تأيت يف مقدمة اهتمامات التوجه العاملي حنو التنمية املست
  .1.III2.3. ويشمل رأس املال املادي كل ما صنعه اإلنسان ويدخل يف ذلك خمتلف : رأس المال المادي أو التكنولوجيا

املؤسسات واملصانع واآلالت واملعدات والطرق وحمطات الكهرباء واملياه واملصارف وغري ذلك، إن االقتناع املتزايد بوجود هناك 
نولوجيا سوف يؤدي إىل وضع املزيد من اإلجراءات الرتشيدية واليت سيكون هلا تأثري واضح يف احلد من تأثريات بيئية سلبية للتك

استعمال الطاقة املضرة بالبيئة يف املستقبل، والذي سيؤدي إىل التغري يف أشكاهلا بزيادة استعمال طاقات صديقة للبيئة مثل الطاقة 
التأثريات نتيجة اتفاقيات دولية ملزمة كربوتوكول كيوتو أو نتيجة قرارات حملية كقرار  الشمسية أو طاقة الرياح، وميكن أن تكون هذه

ررض ضرائب على الكربون مثال، من جهة أخرى ران التقدم التكنولوجي سوف يساعد على حتسني كفاءة استعمال الطاقة عامليا 
 .    149وتورري أجهزة ومعدات مقتصدة يف استعماهلا

  .1.III3.3. يشمل رأس املال الطبيعي خمتلف املوارد الطبيعية وهذه املوارد قد تكون متجددة مثل لمال الطبيعيرأس ا :
مصائد األمساك أو الرتبة الزراعية أو الغابات أو الطاقة الشمسية، وقد تكون غري متجددة مثل الثروة املعدنية والبرتول، إن هذه 

الك غري العقالين هلا والذي ال يستند إىل أسس علمية، لذا رانه جيب البحث الطاقات غري متجددة معرضة للنفاذ نتيجة لالسته
عن بدائل إلحالل أصول أخرى حمل رأس املال الطبيعي املستخدم بصورة كلية أو جزئية يف النشاط االقتصادي، وإجياد طرق 

دي البعض بعدم ترك األمور املتعلقة بتخصيص علمية دقيقة لقياس حجم هذه املوارد الطبيعية والتغريات اليت تطرأ عليها، لذا ينا
وتسعري هذه األصول إىل آليات السوق اليت ال تؤخذ بعني االعتبار احتياجات املستقبل، وذلك باستخدام السياسات العامة 

جهة أخرى إجياد للضرائب والقوانني اليت حتد من اإلرراط يف استخدام املوارد الطبيعية، وتضمن محاية حقوق األجيال القادمة، ومن 
 تسمح بإعادة استثمار جزء من مداخيل استخدام هذه األصول لزيادة الطاقة اإلنتاجية مستقبال. 

وإذا نظرنا إىل هذه املقومات الثالث جند أن اجملتمعات اإلنسانية استطاعت إىل حد كبري احملارظة على رأس املال املادي ورأس املال 
 ريا رأس املال الطبيعي مما أدى إىل أضرار كبرية.  البشري غري أهنا أمهلت إمهاال كب
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2.III. إن صيغ وأساليب التمويل باملشاركة تقوم بأداء : دور صيغ التمويل بالمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة

هذه األموال يف إنشاء وظيفتني مها: وظيفة التمويل من جهة أي تورري األموال، مث بعد ذلك تقوم بأداء وظيفة استخدام واستثمار 
وإحداث املؤسسات من جهة ثانية، وتلعب هذه الصيغ دورا هاما يف حتقيق أبعاد وأهداف التنمية املستدامة، وسوف نتناول يف 

 هذا املبحث هذه األبعاد بنوع من التفصيل وهي البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، والبعد البيئي.    
 1.2.III. هتدف التنمية املستدامة إىل: المشاركة في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامةدور صيغ التمويل ب 

، وتلعب صيغ التمويل باملشاركة دورا هاما يف حتقيق املساواة االجتماعية بني األرراد، وإزالة للفرد مناخ اجتماعي مناسب هتيئة
الثروة، وسنوضح هنا بالتفصيل كيفية حتقيق األهداف واألبعاد الظلم االقتصادي واالجتماعي، وحتقيق التوزيع العادل للدخل و 

 االجتماعية للتنمية املستدامة، واليت ميكن تلخيصها ريما يلي:
 .1.1.2.III:من املالحظ أن إنتاجية العامل يف الدول النامية ضعيفة ومتدنية،  زيادة إنتاجية العامل وتحقيق عوائد مناسبة

 والررع منها، ويكون ذلك بطرق ووسائل، تكون كفيلة بتحقيق هذا اهلدف.لذا وجب العمل على زيادهتا 
وميكن لصيغ التمويل باملشاركة القيام هبذا الدور ملا تتميز به من مسات ومزايا تساعدها على ذلك، رهذه الصيغ تتيح ألصحاب 

إمكانياهتم يف إنشاء املشاريع الصغرية املهارات والكفاءات واحلرف أصحاب الدخل احملدود املناخ املناسب إلثبات قدرهتم و 
وجناح وحتتا  إىل متويل للتوسع يف  واملتوسطة لألرراد، والدخول يف شراكات مع شركات صغرية قائمة لديها ررصة لتحقيق توسع

يف عملية  نشاطاهتا الناجحة، وذلك من خالل تورري التمويل الالزم للقيام هبذه املشاريع عن طريق البنوك، ردخول البنك طرراً 
دراسة هذه املشاريع والتأكد من ررصها يف النجاح، وتقدمي اإلرشاد والتوجيه والنصح ومتابعتها بشكل مستمر، بداًل من ممارسة 

ي عد من إجيابيات التمويل باملشاركة، ألن البنك  املديونية بعيدًا عن جناح املشروع من عدمه سياسة اإلقراض واالهتمام بسداد
واستمرارية املشروع، إضارة إىل أنه قد يتم منحهم ررصة التصرف يف االستثمار وتنميته يف بعض  احلالة ويهمه رحبيةشريك يف هذه 

األحيان كما يف حال املضاربة املطلقة، راستخدام هذه الصيغ االستثمارية معيار الربح بدال من معيار الفائدة يعترب حتفيز إضايف 
 عائد ممكن من هذا املشروع، لزيادة دخله وأرباحه، وهذا عن طريق بذل جهد أكرب من أجل هلذا املستثمر من أجل حتقيق أكرب

حتقيق أرباح أكرب مما جيعله يويل اهتماما أكرب هلذا املشروع، والعمل على حتقيق أقصى إنتا  ممكن، من أجل الوصول إىل إنتاجية 
يستطيع أن حيصل على أرباح أكرب من معدالت الفائدة اليت متنحها أعلى هلذا املشروع وهذا من جانب املستثمر، كما أن املودع 

البنوك التجارية، يف حالة حتقيق هذه املشاريع ألرباح كبرية، حيث حيصل على قيمة من األرباح تعادل مقدار مسامهته يف هذا 
أكد من حسن سري املشروع وإتاحة رر  املشروع، وهذا ما يتطلب من املودع املراقبة واملتابعة الدائمة للمشروع الذي موله، للت

أكرب لنجاح املشروع، من أجل حتقيق أقصى عائد ممكن، وهذا ما يشكل حتفيز للمودعني اآلخرين على استثمار أمواهلم ورق هذه 



 

 

115 

ر على العامل التقلبات اليت قد مت الصيغ، كما أن صيغ املشاركة تؤسس لعالقة مبنية على العدالة بني املموِّل واملستثمر، إذ تراعي
 الوضع بداًل من إلزامه بسداد الدين. ويتعرض خالهلا إىل بعض اإلخفاق، وتتيح ررصة حتسني

وبالتايل ميكن هلذه الصيغ أن تقود إىل حتقيق عوائد مناسبة ألطراف املشاركة، املودعني، والبنك، واملستثمرين من خالل هذه 
 .150اإلسهام يف زيادة دخوهلم، وهذا ما يساعد على حتقيق التنمية املستدامةالصيغة، وعليه رإهنا حتقق انتفاع هذه اجلهات، و 

2.1.2.III. إن صيغ التمويل باملشاركة من خالل : توسيع قاعدة المنتجين وتوفير مناصب الشغل واستئصال الفقر
راف الثالث املستثمر العمل على إتاحة التمويل ألصحاب الكفاءات واحلرف إلنشاء مشاريعهم عن طريق الشراكة بني األط

إىل احلد من سيطرة واحتكار أصحاب األموال للمشروعات، من خالل إتاحة الفرصة أمام  وهذا ما يؤدي واملودع والبنك كوسيط،
األرراد أصحاب الدخول احملدودة وذوو الكفاءات واحلرف للحصول على التمويل امليسر ورق هذه الصيغ وذلك هبدف توسيع 

إلسهام بفعالية يف استثمار الطاقات البشرية العاطلة لصاحل اجملتمع، ومن املعلوم رإن غالبية هذه الشرحية هم من قاعدة املنتجني وا
احلرريني وصغار املنتجني الذين يفتقدون الضمانات اليت تفرضها البنوك التقليدية األمر الذي يتعذر عليهم التعامل مع هذه 

البنوك اإلسالمية بصيغة املشاركة واليت تفتح هلم أبواب متلك وسائل اإلنتا  احلديثة األخرية، مما يتطلب عليهم التعامل مع 
األرراد يؤدي إىل توسيع قاعدة املنتجني، راحلداد يقوم بإنتا  هؤالء رتنوع االختصا  لدى ، والتمويل الالزم ملتطلبات التشغيل

نتا  الزراعي...إخل، وبالتايل ركل ررد من أرراد اجملتمع يساهم احلديدية، واإلسكايف ينتج األحذية، والفالح يقوم باإلاألدوات 
كما أن إتاحة  مبجموعة من املنتجات، وهذا ما يؤدي إىل تنوع اإلنتا  وتوسع قاعدة املنتجني لتشمل مجيع كفاءات اجملتمع،

تعمل يف خمتلف اجملاالت االقتصادية  من خالل إنشاء هذه املؤسسات واململوكة هلا بصفة جزئية واليت  الفرصة هلذه الفئة ودعمها
ألررادها من جهة، ومن جهة أخرى تورري مناصب خلق رر  التشغيل  يساهم يف كالصناعة والتجارة والزراعة أو اخلدمية املختلفة

وية صيغ التمويل باملشاركة تعطي األولكما أن ،  يف هذه املشاريع اليت مت إجنازها آلالف الشباب والعاطلني عن العملشغل 
وهذا ما ، يف اجملتمع البطالةمعدل ، وبالتايل التقليل من لألرراد للمؤسسات اليت تتيح أكرب قدرا ممكن من رر  العمل اجلديدة

يؤدي إىل زيادة مداخيل أرراد اجملتمع، مما يساعد على التقليل من الفقر طاملا أن جمموعة كبرية من األرراد لديهم مناصب شغل 
 مشكليت البطالة والفقر يف اجملتمعتعترب أحد احللول الرئيسة ملعاجلة كن لصيغ التمويل باملشاركة أن مي وعلى العمومودخول، 

 .  151والتصدي هلما، خصوصاً يف الدول النامية واليت من ضمنها الدول العربية واإلسالمية.
3.1.2.III. بأنه  ميكن القول : طبقات الدنياالعدالة االجتماعية في توزيع الثروة واالرتقاء بالمستوى المعيشي لل

على الرغم من انتشار ملكية املشروعات، إال أن اجلزء األكرب من املشاركني الصغار ال يقدرون على املشاركة يف عملية اختاذ 
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ح بعض القرارات، أو ال يرغبون يف ذلك، مما يتسبب يف تركيز الثروة يف أيدي قلة من األرراد يف املؤسسات الكبرية، لذلك يقرت 
املفكرين أن تكون املؤسسات السائدة يف االقتصاد اإلسالمي هي مؤسسات ذات احلجم الصغري أو املتوسط، أما املؤسسات 
الكبرية ريجب أال يسمح هبا إال يف وقت احلاجة، وحيث تكون هلا رائدة اجتماعية كبرية، وعلى الدولة يف هذه احلالة أن تتدخل 

لذا وجب االهتمام  ة ولضمان عدم استغالل ضخامة تلك املؤسسات ألجل قضاء مصاحل خاصة، بفعالية حلماية مصلحة اجلماع
والسعي  إىل توسيع قاعدة املنتجني عن طريق إتاحة الفرصة جلميع أرراد اجملتمع أصحاب الكفاءات ذوو الدخول احملدودة والذين 

القدرة واخلربة والكفاءة على إنشائها وإدارهتا، من خالل تورري ال ميلكون رؤوس األموال الكارية إلنشاء مشاريعهم، ولكن ميلكون 
 الدعم والتمويل املايل هلم. 

على أكرب عدد ممكن  قاعدة ملكية املشروعات التمويل باملشاركة سواء عن طريق املشاركة أو املضاربة تسعى إىل توسيعصيغ  إن
والعلمية ولكنهم ال جيدون التمويل الالزم إلظهار براعتهم وكفاءهتم  من األرراد وخاصة أولئك الذين ميلكون اإلمكانيات العملية

أو النساء  ،يضاف إىل ذلك أن الفئات اليت ترغب وتستطيع القيام هبذا النوع من املشروعات هي الفئات الفقرية ،العلمية والعملية
هيل األكادميي ولكنه ما زال ينتظر ررصة أو هي جمموعات من الشباب الذي حصل على التأ ،املعيلة ألسر رقدت األب املعيل

ران ذلك  ،تطلب متويال ضخمايال ن التمويل الذي حتتاجه هذه املشروعات عادة ما يكون حجمه قليل العمل املناسبة ونظرا أل
ملؤسسات اما يؤدي إىل زيادة أعداد ، يتيح للمؤسسات املمولة أو املاحنة أن تقدم هذا التمويل ألكرب عدد ممكن من الطالبني

إضارة إىل أن السداد سيكون سهال وميسرا عليهم مما جيعل الفائدة تعم وتتسع لشرحية الفئات املستفيدة من ، الصغرية واملتوسطة 
وهذه الزيادة يف عدد املؤسسات تساعد على توزيع  ،األموال بدال من أن تبقى حمصورة ومركزة بيد رئة قليلة من الناس دون غريها

نظرا ألن رؤوس األموال يتم  توزيع العائديف عدالة ال وهذا ما يؤدي  إىل حتقيق راد اجملتمع وعدم تراكمها وتركيزها،الثروة بني أر
تقليل التفاوت بني  ما يعمل على ، توزيعها على عدة مشاريع، وبالتايل استفادة أكرب قدر ممكن من األرراد من هذه األموال

بني أرراد اجملتمع  يع قاعدة توزيع الدخول والثروات، وحتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع الثروةوبالتايل املسامهة يف توس، ليخادامل
، والذي يقرتن عادة باالرتقاء باملستوى املعيشي للطبقات الدنيا، والعكس صحيح حيث تبقى الغالبية العظمى تعاين الواحد 

 .152احلرمان واجلوع والفقر
4.1.2.III. هتدف التنمية البشرية إىل إشباع احلاجات األساسية لألرراد كالغذاء : ساسية لألفرادإشباع الحاجات األ

والتعليم والرعاية الصحية وتورري السكن والنقل واملواصالت، وال يتحقق ذلك إال بزيادة حقيقية يف مقدار الدخل، لذا ران جناح 
لدى األرراد، إن املناداة هبذه الفكرة مل تظهر إال بعد رشل العديد  التنمية يتوقف على مقدار النمو احملقق يف زيادة مستوى اإلشباع
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مجيع من التجارب التنموية خالل العقود املاضية، إذ أثبتت الوقائع أن زيادات معدالت النمو ال تعين بالضرورة حتسني أحوال 
فقر وسوء األحوال املعيشية للغالبية العظمى األرراد وإشباع حاجاهتم األساسية، ركثري من الدول النامية ازدادت حدة اجلوع وال

أصحاب املشاريع واألموال  نظرا ألن الثروة ترتكز يف أيدي رئة حمدودة من األرراد لسكاهنا رغم حتقيقها ملعدالت منو اجيابية،
لذلك كان إشباع  األخرى، الكبرية، وبالتايل تلك الزيادة استفادت منها هذه الفئة القليلة من األرراد دون غريها من رئات اجملتمع

هدرا أساسيا للتنمية املستدامة تتغري ريها األولويات التنموية وتصبح لصاحل إشباع تلك اجملتمع أرراد ميع احلاجات األساسية جل
رإن  احلاجات، كما أن الوراء باحلاجات يؤدي إىل توجه السياسة اإلمنائية إىل الداخل وليس إىل اخلار ، وألجل حتقيق هذا اهلدف

عمل على تورري التمويل الالزم ألكرب قدر ممكن من أرراد اجملتمع أصحاب الكفاءات كل حسب ختصصه، التمويل باملشاركة تصيغ 
راحلداد يورر منتجات معينة، والنجار يقوم بإنتا  سلع أخرى، والفالح يقوم بإنتا   مشاريعهم املختلفة،خلق من أجل إنشاء و 

معينة، ما ينجم عنه زيادة وتنوع هذه السلع، مما يتيح حتقيق دمات خبإنتا  سلع و ن كل ررد يقوم السلع الزراعية، وهكذا رإ
، وهنا يتجسد جوهر التنمية البشرية توسيع السوق احملليمتطلبات مجيع األرراد وإشباع حاجاهتم األساسية وحىت الكمالية، وإىل 

   .      153املستدامة يف تنمية الفرد هدرا ووسيلة وغاية
5.1.2.III .يعترب التكارل االجتماعي دعامة يف كيان اجملتمع، وأنه أصل من أصوله، إذ يعمل تحقيق التكافل االجتماعي :

على حتقيق احلماية للمال العام واخلا ، والذي يتضح من خالل أحكام عديدة تتعلق باكتساب املال وتنميته وترشيده، ومما 
أهم ما يهدم هذا التكارل ويأيت على بنيانه، رالفائدة حتول املودة والتعارف والتواد والتآلف إىل  الشك ريه رإن التمويل بالفائدة من

ضغينة وحقد بني املقرضني واملقرتضني ملا تتميز به من أنانية واستغالل للعمال، ويكون مصلحة الطبقات الغنية املقرضة مناقضة 
وتشتت اجملتمع وانتشار العداوة والبغضاء داخل اجملتمع الواحد، وهذا ما يعيق ملصلحة الطبقات الفقرية، وهذا ما يؤدي إىل تفكك 

حتقيق التنمية املرجوة،  وكمثال على ذلك رإنه بعد احلرب العاملية الثانية، طلبت بريطانيا قرضا من حليفتها الو.م.أ قرضا بدون 
لو.م.أ اشرتطت مقابل ذلك القرض رائدة، ونظرا حلاجة رائدة، وهذا خالل اتفاقية ما يعرف بربيتون وودز الشهرية، إال أن ا

بريطانيا إىل هذا القرض رإنه حتتم عليها قبول هذه الشروط، مما ترك أثرا سيئا يف نفوس الربيطانيني اجتاه األمريكيني، ومن هذا ما 
ذي حلق بنا من معاملة أمريكا لنا يف قاله جون مينارد كينز يف ذلك:"ال أستطيع أن أنسى أبد ذلك احلزن الشديد واألمل املرير ال

هذه االتفاقية، رإهنا أبت أن تقرضنا شيئا إال بالفائدة"،  ومما قاله املسرت تشرشل وهو ممن ال خيفي حبه ألمريكا وميله إليها:" إين 
قد تركت أثرا سيئا  ألتوقع من خالل هذا السلوك العجيب الذي عاملتنا به أمريكا ضروبا من األخطار، واحلق أن هذه االتفاقية

جدا ريما بيننا وبني أمريكا من العالقة"، وكذلك ما قاله الدكتور دالتون وهو وزير املالية الربيطاين يف ذلك الوقت:"إن هذا العبء 
الثقيل الذي خنر  به من احلرب وهو على ظهورنا جائزة عجيبة جدا نلناها على ما عانينا يف هذه احلرب من الشدائد واملشاق 
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التضحيات ألجل الغاية املشرتكة، وندع للمؤرخني يف املستقبل أن يروا رأيهم يف هذه اجلائزة الفذة من نوعها، التمسنا من أمريكا و 
، رهذا هو األثر الذي تركه التعامل بالفائدة 154أن تقرضنا قرضا حسنا ولكنها قالت لنا جوابا على هذا: ما هذه بسياسة عملية"

أما صيغ التمويل باملشاركة واليت تقوم على أساس االشرتاك يف ، النفسي الذي ال بد له من أن يظهر وما أعقبه من رد الفعل
األرباح بني املقرضني واملقرتضني رإن أثره يكون من خالل ما تؤديه هذه الصيغ من التمويل من خلق جو من احملبة والتعاون والتآزر 

 من جهة واملقرتضني من جهة أخرى، وهذا يؤدي إىل حتقيق التكارل االجتماعي والتضامن والتسامح بني أرراد اجملتمع املقرضني
وتعزيز الروابط  داخل اجملتمع، وبالتايل تكوين جمتمع متني ومتماسك تسوده األخالق الفاضلة من تعاون وتسامح وتكارل، وبعيدا 

 حتقيق التنمية املستدامة لكارة أرراد هذا اجملتمع.  عن احلسد والضغينة واحلقد، وهذا ما يؤدي إىل خلق مناخ اجتماعي يعمل على
 6.1.2.III. إن صيغ التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية انسجام وتفاعل أفراد المجتمع مع عملية التنمية :

ألرراد للدرع واملتوسطة له بالغ األثر يف نفوس األرراد، رفي ظل هذه الصيغ واألساليب رإنه نالحظ بان هلا القدرة على حتفيز ا
بأمواهلم على املشاركة من أجل النمو والزيادة، ذلك ألن األرراد بإمكانياهتم اخلاصة ال يستطيعون القيام بتمويل مشاريع كاملة، 
بينما يستطيعون القيام بذلك عندما يدخلون يف مشاركات مع بعضهم البعض أو مع البنوك اليت هلا القدرة التمويلية هذا من 

هة أخرى رإن هناك العديد من األرراد وأصحاب األموال الذين يررضون التعامل مع البنوك التقليدية لتعاملها ، ومن ج155جهة
بالفائدة، وبالتايل رهم يفضلون عدم وضعها يف البنوك على احلصول على الفائدة، وهذا لقناعتهم ومبادئهم اليت متنعهم من أخذها 

، ألجل ذلك رإن العديد من أصحاب األموال والذين يرغبون يف استثمار 156"وحرم الرباوأحل اهلل البيع لتحرميها، يقول تعاىل:"
أمواهلم وعدم اكتنازها يبحثون عن صيغ وأساليب استثمارية أخرى تتطابق مع الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، والبنوك اإلسالمية 

التمويل باملشاركة، والذي يتيح الفرصة ألصحاب  ميكن أن تلعب هذا الدور من خالل استخدامها للعديد من الصيغ من بينها
األموال الستثمار أمواهلم وحتقيق أرباح وعوائد نتيجة لذلك، وبالتايل يتحقق االنسجام والتفاعل بني املقرضني واملقرتضني وهذا ما 

 .         157حيفز على حتقيق التنمية املستدامة
 .2.2.IIIتلعب صيغ وأساليب التمويل  د االقتصادي للتنمية المستدامة:دور المشاركة والمضاربة في تحقيق البع

باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، ونشري هنا إىل صعوبة الفصل بني هذا 
 يما يلي: البعد والبعد االجتماعي نظرا للتداخل بينهما، إال أنه ميكن تلخيص البعد االقتصادي ر
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1.2.2.III. إن صيغ التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تؤدي إىل حترير املوارد املالية : زيادة االستثمار وتنويعه
املكتنزة وإعادهتا إىل دورة النشاطات االقتصادية من خالل توسيع القيام هبذه النشاطات عن طريق التوسع يف استخدام األموال 

، والذي من شأنه أن يزيد يف عوائده ويشجعه على 158يف النشاطات القائمة، أو يف إقامة مشاريع ونشاطات جديدةواستثمارها 
توسيع نطاق تعامله ومتويل مشروعات استثمارية أخرى، ركلما كان معدل الربح كبريا كلما زاد حجم املدخرات وإقبال أصحاب 

سيكون أكرب من سعر الفائدة، باإلضارة إىل كون األرباح ستكون أكثر ضمانا األموال على توظيف أمواهلم، باعتبار معدل الربح 
، وهذا ما 159باعتبار أن املشاركة تعين أكثر متابعة للمشروع، وأكثر صرامة يف التطبيق الكلي والسليم للخطة االستثمارية املقدمة

 رإن االستثمارات ستجد طريقها إىل النمو واالزدهار، ومع وبالتايليضمن إىل حد ما جناح املشروع، ما يؤدي إىل زيادة  االستثمارات، 
ريزداد  ،زيادة االستثمار والتوسع يف إنشاء املشروعات اإلنتاجية، رال شك أن هذه املشروعات تستوعب أعدادا هائلة من األيدي العاطلة

ويؤدي ذلك إىل زيادة  ،ب على سلع االستهالكتذهب إىل اإلنفاق، ويرتفع الطل ،حجم التوظف وبذلك تتولد هلؤالء دخول نتيجة العمل
 .160ما يؤدي إىل زيادة الطلب ،الطلب على السلع الرأمسالية واآلالت إلمكان زيادة إنتا  سلع استهالكية

ومن جهة أخرى رإن تعدد وتنوع صيغ وأساليب التمويل باملشاركة ومشوليتها حبيث تشمل مجيع القطاعات االقتصادية سواء  
لزراعية والتجارية يؤدي إىل زيادة االستثمار وتنويعه، وهذا ما يؤدي إىل تورري خمتلف السلع االستهالكية الزراعية منها الصناعية وا

وبالتايل يقبل رجال األعمال واملنظمون إىل توجيه استثماراهتم يف تشغيل  والصناعية، واآلالت على املستوى احمللي لكارة أرراد اجملتمع،
مما يساعد على حتقيق التنمية  وتزداد العمالة وعليه حتدث موجة من االنتعاش ويتحقق االستقرار االقتصادي. ،عماهلممصانعهم وتنشيط أ

   املستدامة.
2.2.2.III. إن التضخم يرجع جزء هام من أسبابه إىل تضخم النفقات، ومن مث رإن : الحد من التضخم وارتفاع األسعار

ارتفاع وتضخم التكاليف، وهذا يدرع بأسعار الكثري من السلع واخلدمات إىل االرتفاع، واملؤرخ ارتفاع تكلفة االقرتاض تساهم يف 
االقتصادي جون ل. كنج يربط بني التضخم والفائدة املدروعة يف بالونة االئتمان يقول:"قد كتبت كثريا عن أن الفائدة هي السبب 

رتى، وأنا أعتقد دائما أن الفائدة املركبة آلة تدمري خفية، وهي الوحيد الرتفاع األسعار حيث تدخل يف عمق سعر كل شيء يش
 تعمل اآلن، وهلذا جيب علينا أن نتخلص من هذا الكابوس". 

ويقول جوهان ريليب:"الفائدة املالية تدمر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي طاملا أهنا تزيد كل يوم، وتتوقف سرعة التدمري 
 دهتا". وحجمه على مقدار الفائدة وم
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 رالفائدة املرتفعة معناها ارتفاع مبالغ ريه لألسعار دون أن يقابل هذا االرتفاع يف األسعار إنتا  أو جهد إنتاجي، بعبارة أخرى زيادة
يف املديونيات يف العامل دون زيادة مماثلة يف اإلنتا ، رالفوائد ال تسدد كلها، وهي تستحق يوما بعد يوم، وهذا يعين أن جزء كبري 
يظل دائما دون تسديد، وبالتايل تؤجل من سنة ألخرى ماليني بل مليارات من الديون واحلقوق املستحقة واليت تعترب يف حكم 

 الضائعة.
إن عمليات اإلقراض هذه قد تسهم يف زيادة الطلب على النقود دون أن تسهم يف زيادة العرض من السلع واخلدمات، وهو ما 

األخرية، وحصول حالة التضخم، واليت تؤدي إىل تشويه منوذ  الناتج، وإضعاف الفاعلية واالستثمار يؤدي إىل ارتفاع أسعار هذه 
 ، وبالتايل ارتفاع تكاليف اإلنتا  وتكاليف العيش وما إىل ذلك من سلبيات.161اإلنتاجي

ائدة املرتفعة هي التضخم نفسه، إذن ميكن القول أن الفائدة املرتفعة معناها ببساطة زيادة تضخمية يف النقود، ولذلك كانت الف
 .162وبعبارة أخرى متتلئ بالونة النقود باهلواء الساخن إىل أن تنفجر، ريعقب ذلك الكساد

على عكس من ذلك رإن صيغ التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن خالل ارتباطها بدرجة أكرب بالنشاطات 
اإلنتا  رإهنا تسهم من خالل ذلك يف تورري عرض من السلع واخلدمات املنتجة عن  االستثمارية املنتجة، وإسهامها يف زيادة

طريقها، وكذلك رإن استخدام هذه الصيغ يؤدي إىل ختفيض تكاليف اإلنتا ، عن طريق استبعاد تكلفة الفائدة وهو ما يؤدي إىل 
املقارنة مع الطلب عليها يف السوق، بدال من احلد من حاالت التضخم، واليت ترتبط باخنفاض املعروض من السلع واخلدمات ب

 عمليات اإلقراض اليت قد ال يتم استخدامها يف إقامة نشاطات منتجة. 
3.2.2.III. ال تزال معظم دول العامل الثالث تعاين من التبعية : تحقيق االستقالل االقتصادي والحد من التبعية

االقتصادي مرهونا لدى الدول األجنبية، واليت ررضت على الدول النامية ما يسمى االقتصادية للدول املتقدمة، نتج عنه بقاء القرار 
مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدويل، حيث ختصصت الدول النامية يف إنتا  املواد األولية، بينما ختصصت الدول املتقدمة يف 

باستطاعتها حتقيق تنمية اقتصادية حقيقية إال إذا  إنتا  السلع املصنعة، وعلى هذا األساس ال ميكن تصور أن هذه الدول النامية
متكنت من حتقيق استقالهلا االقتصادي، إن حتقيق هذا االستقالل ال يكون إال بامتالكها القدرة على السيطرة على مواردها 

لالستقطاب وررض  االقتصادية، واالعتماد على الذات لتحقيق االكتفاء الذايت يف إنتا  الغذاء بسبب حتول الغذاء إىل سالح
، إن حتقيق االكتفاء الذايت يتطلب توحيد وتضارر اجلهود ما بني خمتلف شرائح اجملتمع، وحتقيق تعاون بني عنصري 163التبعية

اإلنتا  العمل ورأس املال، ويكون ذلك عن طريق خلق مؤسسات صغرية ومتوسطة بصيغ املشاركة يف األرباح، وهذه املؤسسات 
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لسلع الضرورية اليت يكون الطلب عليها كبريا، وبالتايل التوجه باجملتمع إىل حتقيق االكتفاء الذايت، وحتقيق تقوم بإنتا  خمتلف ا
 االستقالل االقتصادي، ومن مث العمل على حتقيق التنمية املستدامة اليت يريدها أرراد اجملتمع.

4.2.2.III. كان يف صاحل املؤسسات الكبرية على حساب إن استخدام معدل الفائدة يف التمويل  : حسن تخصيص الموارد
املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ذلك ألن املؤسسات الكبرية تكون قادرة على أموال أكثر بسعر أقل، بسبب ارتفاع درجة تصنيفها 

ستطيع االئتماين، وقدرهتم على حتمل عبء الفائدة، بسبب كرب مؤسساهتم، على عكس املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ال ت
حتمل معدالت الفائدة املرتفعة، رغم أهنا تكون أحيانا ذات إنتاجية أكرب من إنتاجية املؤسسات الكبرية، وعلى هذا األساس رإن 
العديد من االستثمارات األكثر إنتاجية ال تتم، بسبب عدم حصوهلا على األموال الالزمة لذلك ، يف حني تذهب هذه األموال 

ولكن أكثر أمانا، وبالتايل يكون هناك تبديد لألموال وعدم استغالهلا استغالال أمثل، وهذا ما يتناقض مع إىل أيدي أقل إنتاجية 
 أبعاد التنمية املستدامة.  

يف حني جند أن ختصيص املوارد املالية لالستخدام يف صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سيخضع  
 واليت تبدأ من املستوى الكلي بضرورة إشباع الضروريات، مث احلاجيات، مث التحسينات يف سلم أولويات يقوم جملموعة من املعايري

، كما أنه من طبيعة هذه الصيغ تأييد األرراد الذين يتمتعون باملوهبة والنشاط واالبتكار، رهي تؤدي إىل 164اجملتمع مبراقبته
راألموال يف هذه الصيغ ال تتاح جمانا، بل بتكلفة، وهذه التكلفة هي احلصة يف الربح،  االستخدام األمثل للموارد املالية املتاحة،

وبذلك يصبح الربح هو معيار ختصيص املوارد، وهو آلية ملعادلة الطلب بالعرض، ركلما زاد الربح املتوقع يف عمل ما، زاد عرض 
خنفاضا كبريا عن الربح املتوقع، واجهت هذه األعمال صعوبة يف النقود هلذا العمل، وإذا اخنفض الربح  الفعلي يف بعض األعمال ا

التمويل مستقبال، وهلذا رإن الربح املتوقع له أمهية يف حتديد تدرق االستثمار، والربح الفعلي عامل حاسم يف حتديد مدى جناح 
من خالل عناية أكرب بتقومي  املشروع، ويف احلصول على املال، وهذا ما يدعو إىل مزيد من النظام يف االستثمار، وذلك

املشروعات، حبيث تستبعد كل املشروعات غري الفاعلة، أو غري املنتجة، وبالتايل رإن التمويل باملشاركة قادر على حتقيق كفاءة 
 . 165أعظم يف ختصيص املوارد

 .3.2.III داء على البيئة إن مصطلح االعت: في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة والمضاربة المشاركةدور
مصطلح شائع يقصد به سوء التعامل معها وسوء استخدام مواردها، األمر الذي يؤدي إىل ضعفها وإجهادها ومن مث تدهورها 
وزوال الكثري من مقوماهتا، وبالتأمل يف صور وأشكال وأبعاد هذا التعامل البيئي السيئ جند أهنا ميكن أن تندر  حتت تصنيفات 
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، لذا وجب إعطاء أمهية أكرب للبيئة من خالل محاية احملارظة على النظام البيئي، 166لوث، االستنزاف، والتعطيلثالثة كربى هي الت
 وميكن أن تلعب صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا يف حتقيق هذا البعد من خالل ما يلي:   

  .1.3.2.IIIملؤسسات الصغرية واملتوسطة تقع على عاتق القطاع اخلا  ملكية وإدارة، وإبعاد ا وخلق إن إنشاء: حماية البيئة
الدولة بوجه عام عن مزامحة هذا القطاع يف تلك اجملاالت، وليس معىن ذلك تقليل دور الدولة االقتصادي، وإمنا هو بالدرجة األوىل 

عند حد املمارسة العملية اإلنتاجية ممارسة رعلية إمنا حسن توزيع للمهام واألدوار، واملعروف أن النشاط االقتصادي ال يقف 
يتطلب تورر املناخ اجليد والبيئة السليمة من نظم وسياسات وتشريعات...اخل، وبالتايل رمن الضروري التعامل مع هذه البيئة من 

ياة املادية واملعنوية جيب أن جانب اإلنسان ضمن الشروط اليت حتارظ على سالمتها، ويعين ذلك أن رعاية البيئة للحفاظ على احل
يكون اخلط األساسي للتوجيه الرتبوي لتحقيق سياسة تنموية متطورة ومتصاعدة حبيث جيعل اإلنسان كائنا يتمتع بالقوة والصحة 

 .167والسالمة، ويقدر على تورري أسباب البقاء الصحي والنظيف للبيئة
، وذلك عن طريق عدة عناصر تتفاعل وتتكامل ريما بينها ملواجهة رعالة إن وجود بيئة سليمة يتطلب احلد من املشكالت البيئية 

حيال إرساد اإلنسان للبيئة، وهذا باالعتماد على مدخلي الوقاية والعال  معا، مبعىن أنه يتعامل مع املشكالت البيئية على 
ل جاهدا على عدم حدوثها وإذا حدثت مستويني مها مستوى اجلذور العميقة والقريبة، ومستوى ما ينجم عنها وينتج، رهو يعم

عاجلها مبا تستحق، ومن بني اجلذور العميقة للمشكالت البيئية جند ظاهرة الفقر، راإلنسان الفقري جيد نفسه أمام إما إشباع 
حاجته احلاجة األساسية العاجلة، أو االحتفاظ ببيئة نظيفة ذات نوعية عالية اجلودة، ومما الشك ريه رإنه ينحاز إىل إشباع 

األساسية، رالفقر يشدد الضغط على البيئة وجيرب الناس على االستخدام قصري األجل للموارد، وعلى إحداث املزيد من تلوث 
اهلواء واملاء، واستنزاف الرتبة كما قد جيربهم على تركها معطلة، وهذا ما يعرف بتلوث التخلف، كما كان هناك تلوث النمو، 

لتخلف على البيئة هي اعتداءات اضطرارية وليست عدوانية كما يف تلوث النمو الذي ميكن جتنب وميكن القول أن اعتداءات ا
 . 168الكثري منه، إن عال  املشكالت البيئية يكون باالعتماد على مبدأ الوقاية، وذلك عن طريق حماربة واستئصال ظاهرة الفقر

طة تعمل على استئصال هذه الظاهرة وعدم حدوثها، وذلك عن إن صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوس
طريق تورري مناصب الشغل لألرراد، وبالتايل زيادة دخوهلم، وتورري متطلبات احلياة الضرورية وتسهيل احلصول على ما يرغبون من 

وهذا ما تسعى التنمية املستدامة  حاجات، مما يؤدي إىل احلفاظ على البيئة وعدم االعتداء عليها، بل والعمل على زيادة جودهتا،
 إىل حتقيقه.             
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  .2.3.2.IIIلقد أدت التكنولوجيا احلديثة واتساع املدن إىل : حماية األراضي الزراعية والحفاظ على التنوع البيئي
والسياحة على حساب هذا  التحول من االهتمام بالقطاع الزراعي إىل االهتمام بالقطاعات اإلنتاجية األخرى كالصناعة واخلدمات

القطاع، من هنا بدأت املشكلة املتمثلة يف خلق نوع من عدم التوازن بني خمتلف القطاعات االقتصادية، رالقطاع الزراعي يسعى 
ومن مث  إىل تلبية االحتياجات املتزايدة، والنامجة عن التزايد املستمر للسكان وما رارقه من تزايد يف الطلب على املنتوجات الغذائية،

السعي إىل حتقيق االكتفاء الذايت، لذا وجب إعطاء أمهية أكرب للقطاع الزراعي كونه يورر معظم السلع الغذائية ويسعى إىل احملارظة 
على التنوع البيئي، إن القطاع الزراعي يعاين من العديد من املشاكل اليت تعيقه على حتقيق اإلنتاجية املطلوبة، ومن بني أهم 

ليت تعرتض هذا القطاع مشكلتا تعطيل األرض وتركها دون استغالل والزحف العمراين على حساب األراضي الزراعية، املشاكل ا
راملساحات الزراعية قد تقلصت بشكل كبري وهذا ما أدى إىل ضعف يف التنوع البيئي، لذا وجب العمل على االهتمام باألراضي 

ثمار الزراعي، وتوجيه بعض املوارد املالية املتاحة صوب األنشطة الزراعية، من خالل الزراعية واستغالهلا وإجياد نظام رعال لالست
، إن صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات 169إنشاء مؤسسات زراعية متخصصة تأخذ على عاتقها خدمة هذا القطاع

ليت يعتمدها يف هذا النشاط واملتمثلة يف صيغيت الصغرية واملتوسطة تتيح إمكانية االستثمار يف القطاع الزراعي من خالل الصيغ ا
املزارعة واملساقاة، رفي بعض األحيان جند أن صاحب ومالك األرض ال يستطيع أن يستغل ويستثمر أرضه لسبب ما كعدم معررته 

استغالهلا بواسطة  وكفاءته بالعمل الزراعي أو لظروف خاصة، وبالتايل بدال من أن تبقى هذه األراضي غري مستعملة رال بد له من
الغري، ال أن تبقى معطلة حبجة عدم القدرة على عملها، إن صيغتا املزارعة واملساقاة تتيحان استغالل واستثمار األراضي من خالل 
املشاركة يف اإلنتا  الزراعي وتقاسم الناتج بني مالك األرض والعامل األجري، وذلك ورقا نسبة معينة معلومة يتم حتديدها مسبقا 
حسب االتفاق بينهما، إن استغالل واستثمار األراضي الزراعية ورق هاتني الصيغتني تؤدي إىل تورري احلاجات من السلع الزراعية 
لألجيال احلالية، وتسهيل عملية احلصول على هذه السلع لألجيال الالحقة. كما أهنا حتارظ على التنوع البيئي من خالل تنويع 

تطيع األراضي على احملارظة على مكوناهتا، وبالتايل رإن صيغ التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية املنتجات الزراعية حىت تس
واملتوسطة تعمل على احملارظة على األراضي الزراعية وعدم تقلصها من خالل استغالهلا وعدم تركها معطلة، كما أهنا تساعد على 

 ه التنمية املستدامة يف جمال محاية هذه األراضي من الزوال، ومحاية هذا التنوع.  احلفاظ على التنوع البيئي، وذلك ما تسعى إىل حتقيق
  .3.3.2.IIIأصبحت التنمية تبىن على هتيئة ركرة املتطلبات األساسية واملشروعة للجيل احلاضر : تمويل المشاريع البيئية

متطلباهتم، ومشلت االستدامة كل ما له عالقة بالتنمية   دون أن يكون هناك إخالل باحمليط احليوي، على أن يهيئ لألجيال القادمة
كاملنتجات وتقنيات أخرى كاحملاسبة باإلضارة إىل املشاريع بظهور مفهوم املشروع املستدام بيئيا، والذي يعرف على أنه:"املشروع 

                                                 
169

، 1993، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، التطبيقات المعاصرة لعقدي المزارعة والمساقاة في االقتصاد اإلسالمي: علي محمد علي المومني، 

 . 13ص:



 

 

124 

"،  170تمد عليها للحصول على مواردهالذي يهدف إىل محاية البيئة، من خالل الرتكيز على النظم اإليكولوجية واالجتماعية اليت يع
كما تعرف أيضا على أهنا:"تلك االستثمارات اإلنتاجية واخلدمية املرتبطة بالبيئة واليت هتدف إىل تورري منتجات نظيفة ) املنتجات 

ا، أو تلك اخلضراء ( اليت ال تضر هبا، كما تشمل املشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو نضوب يف موارده
االستثمارات اليت هتدف إىل التخلص من ملوثاهتا أو يف معاجلة مشاكل نضوهبا، سواء كان ذلك يتعلق بالبيئة املهنية أو البيئة 

 ".171اخلارجية إمجاال
ال إن صيغ وأساليب التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تسعى إىل حتقيق الرخاء لكل أرراد اجملتمع ولكل األجي

وعلى كل املستويات، أي احملارظة على املقومات أو الكليات اخلمس لإلنسان وهي الدين، والنفس، واملال، والنسل، والعقل، 
وبالتأمل أكثر جند أن احملارظة على هذه املقومات ال تتحقق إال من خالل بيئة سليمة وتنمية شاملة، وبعبارة أخرى من خالل 

ة وتقيمها بقيمتها احلقيقية، وانطالقا من هذا رإن هذه الصيغ تعمل على متويل االستثمارات تنمية رشيدة حتسب حساب البيئ
الذي يراعى ريها البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها بغية حتقيق التنمية املرجوة، األمر الذي جيعل هذا النوع من التمويل يكتسب 

وبالتايل رإن صيغ التمويل باملشاركة تعمل على احملارظة على البيئة السليمة ، 172أمهية بالغة سواء على املستوى احمللي، أو الدويل
من خالل متويل املشاريع البيئية من جهة، ومن جهة أخرى ررض متويل املشاريع اليت تؤثر سلبا على البيئة ونظامها، أي أهنا تسعى 

 إىل حتقيق البعد البيئي يف مشاريعها.     
 

، ورأينا كيف تساهم هذه  املشاركة واملضاربةا يف هذا الفصل التنمية املستدامة وعالقتها بصيغيت تناولن لقد خالصة الفصل:
الصيغ واألساليب يف حتقيق هذه التنمية، وذلك من خالل األدوار اليت ميكن أن تلعبها هذه الصيغ يف سبيل حتقيق األبعاد 

 ي، والبعد البيئي، وقد خلصنا إىل النتائج التالية:املتكاملة للتنمية وهي البعد االقتصادي، والبعد االجتماع
إن التنمية املستدامة هي التنمية اليت من خالهلا تستطيع األجيال احلالية واملستقبلية حتقيق وإشباع حاجاهتا املادية  .1

 واملعنوية.
راد اجملتمع الواحد، وكذا حتقيق إن التنمية املستدامة تسعى إىل حتسني نوعية احلياة البشرية وحتقيق التفاعل األمثل بني أر .2

 نفسه. الة بني األجيال وداخل اجليلالعد
إن التنمية املستدامة هتدف إىل استدامة سبل املعيشة، من خالل االستخدام املستدام للموارد واحملارظة على راعلية قاعدة  .3

 املوارد.
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.112، ص:2003، دار غريب للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرة، األطراد والبيئة ومداولة البطالةشوح، : زينب صالح األ
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ا، من خالل احملارظة على حقوق األجناس األخرى يف تسعى التنمية املستدامة إىل إعطاء أمهية أكرب للبيئة اليت نعيش ريه  .4
 احلياة.

 إن محاية البيئة يف الوقت احلايل قد أصبح ضرورة حتمية نظرا للمخاطر واملشاكل املتزايدة اليت تواجهها البيئة العاملية. .5
رري محاية أكرب للموارد إنه من الضروري يف الوقت الراهن إىل تظارر اجلهود العاملية وداخل اجملتمع الواحد من أجل تو  .6

 الطبيعية، والتقليل من اختالل النظام البيئي.  
دورا مهما يف مكارحة والتقليل من ظاهريت الفقر والبطالة اليت تعاين منهما الكثري من  املشاركة واملضاربةتلعب صيغيت  .7

 الدول خاصة املتخلفة منها.
اسكا وتفاعل بني أرراده، من خالل العمل على حتقيق العدالة يف خلق جمتمع أكثر مت املشاركة واملضاربةتساهم صيغيت  .8

 االجتماعية بينهم.
تعمل على زيادة وتنويع االستثمار، وبالتايل توسيع قاعدة املنتجني إلشباع حاجات أرراد  املشاركة واملضاربةإن صيغيت  .9

 اجملتمع املتزايدة.
اإلنتا ، وبالتايل اخنفاض األسعار، مما جينب االقتصاد من إىل التقليل من تكاليف  املشاركة واملضاربةتعمل صيغيت  .10

 مشكلة التضخم.
 تسعى إىل االستخدام األمثل للموارد املتاحة من خالل متويل املشاريع ذات األولوية.  املشاركة واملضاربةإن صيغيت  .11
يف اجملال الزراعي بصيغ متنوعة،  إن صيغيت املشاركة واملضاربة تساهم يف محاية البيئة، وذلك من خالل تشجيع االستثمار .12

 وبالتايل محاية األراضي الزراعية والتنوع البيئي من التقلص واالنقراض.
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IV. البنك اإلسالمي للتنمية:مجموعة  دراسة حالة 
ري يف حتقيق التنمية املستدامة ورقا لطبيعتها اجلديدة واملختلفة عن البنوك ميكن أن تلعب البنوك اإلسالمية دور كبمقدمة الفصل: 

أسلوب وصيغ التمويل باملشاركة  أساسيا بالنسبة إىل تطبيقات االقتصاد  التقليدية خاصة نشاطي التوظيف وتعبئة األموال، ويعترب
تعتمد على آلية استقطاب األموال أياً كان حجمها وتورري  اإلسالمي يف هذا العصر وهي البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ألهنا

رر  االستثمار اجلماعية مبا ميكن أصحاب اخلربات الذين ال ميلكون رؤوس أموال أصال أو أصحاب األموال احملدودة من 
 استخدام خرباهتم وتطوير إمكاناهتم. 

يف عمليات وأنشطة أحد البنوك يق التنمية املستدامة لتحق ذه الصيغالتطبيق العملي هلوسوف نتناول يف هذا الفصل واقع 
 اإلسالمية وهو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 

األول تقدمي عام جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية، نشأهتا، أهدارها،  زءيف اجل ، حيث متأجزاءوقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالث 
واقع صيغ التمويل باملشاركة و الثاين تناولنا ريه عمليات وأنشطة زء ويف اجل ،خمتلف كياناهتا ومؤسساهتا، وآراقها املستقبلية

تقييم هذه يف اجلزء الثالث قمنا ب، و ومسامهتها يف حتقيق التنمية املستدامة جمموعة البنكيف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية. العمليات واألنشطة
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IV.1.  :نتناول يف هذا الفصل نبذة تارخيية عن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، تقديم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 نشأهتا، أهدارها، كياناهتا ومؤسساهتا، وآراقها املستقبلية.

IV.1.1. :لعقود املاضية من كيان لقد تطّور البنك اإلسالمي للتنمية على امتداد ا التعريف بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
راهلدف  ,لدول األعضاءلوذلك حىت يتمكن من تلبية االحتياجات املتنامية واملتنّوعة  ،"بمجموعة البنك "منفرد ليشكل ما يعرف 

 هو تدعيم وترقية اجملتمع والتنمية االقتصادية للدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية.للبنك األساسي 
 سالمي للتنمية هي جمموعة متعّددة األطراف لتمويل التنمية تتأّلف من مخس كيانات أساسية و هي :و جمموعة البنك اإل       
 البـنك اإلسالمي للتنمية. .1
 المـعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب. .2
 المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. .3
 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص. .4
 ة اإلسالمية لتمويل التجارة.المؤسسة الدولي .5

وقد أنشئت هذه املؤسسات اخلمس يف أوقات خمتلفة عرب تاريخ اجملموعة, ويعترب البنك اإلسالمي للتنمية هو املؤّسسة           
ليليب األم واملركزية على مستوى اجملموعة كّلها, وقد أتاح هذا التوّسع للبنك يف االضطالع بأكرب عدد من الوظائف والنشاطات 

االحتياجات املختلفة للدول األعضاء, ولكل كيان من هذه الكيانات املنضوية يف جمموعة البنك اتفاقية تأسيس وأهداف وآليات 
 عمل خاّصة هبا, ويعمل كل كيان بصفة مستقلة, ولكنها مجيًعا تتقاسم رؤية مشرتكة ورسالة واحدة.

IV.1.1.1. إن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية تسعى إىل حتقيق رؤية  ي للتنمية:الرؤية والرسالة لمجموعة البنك اإلسالم
  :173ورسالة، يف الدول األعضاء وتتمثل هذه الرؤية وهذه الرسالة ريما يلي

أن تكون اجملموعة رائدة يف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية يف الدول األعضاء ويف اجملتمعات اإلسالمية يف الدول الرؤية:  - أ
 األعضاء ورق الشريعة اإلسالمية. غري

تلتزم اجملموعة مبكارحة الفقر، وتدعيم التنمية البشرية، وتطوير العلوم والتقنية واألنشطة االقتصادية واملصررية الرسالة:   - ب
 واملالية اإلسالمية، وتعزيز التعاون بني الدول األعضاء ومع الشركاء اآلخرين يف جمال التنمية. 

  - ت

                                                 
.2م(، ص: 2011هـ )1432، نوي للبنك اإلسالمي للتنميةالتقرير الس: 

173
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IV.2.1.1. يف إطار العمليات واألنشطة اليت تقوم جمموعة البنك ر االستراتيجي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية: اإلطا
إجنازها رإهنا تسعى من خالل ذلك إىل حتقيق جمموعة من األهداف التنموية للدول األعضاء، وكذا حتديد جمال األولويات يف 

 :  174األعضاء، وميكن أن نلخص هذه األهداف واألولويات يف النقاط التاليةعملياهتا، وهذا يف خمتلف رروعها املنتشرة يف الدول 
 تسعى جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتحقيق جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا ريما يلي:األهداف:  - أ

 تطوير الصناعة واملؤسسات املالية اإلسالمية -
 مكارحة الفقر -
 تعزيز التعاون ريما بني الدول األعضاء. -

 تتمثل يف: ،هناك جمموعة من أولويات جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية االت األولوية:مج  - ب
 التنمية البشرية -
 التنمية الزراعية واألمن الغذائي -
 تطوير البنية األساسية -
 تنمية التجارة البينية للدول األعضاء -
 تنمية القطاع اخلا  -
 الية اإلسالمية.البحث والتطوير يف اجملاالت االقتصادية واملصررية وامل -

 مثل:  ،أنشطة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية: تضطلع اجملموعة بالعديد من األنشطة املتخصصة واملتكاملة
 تعبئة املوارد -
 متويل القطاع العام والقطاع اخلا  -
 االستثمار -
 متويل التجارة ) والتجارة البينية ( -
 خدمات التأمني -
 خدمات املعلومات -
 ة والقطاعات االجتماعيةمتويل البنية األساسي -
 إجراء البحوث وتويف رر  التدريب يف اجملاالت االقتصادية واملصررية اإلسالمية -
 تقدمي املساعدة الفنية لبناء القدرات وتعزيزها -

                                                 
174
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 التعاون الفين بني الدول األعضاء -
 املنح الدراسية للدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية -
 ئةاإلغاثة العاجلة يف احلاالت الطار  -
 العمل لتخفيف الديون املستحقة على بعض الدول األعضاء. -

 :175وهي ،ويوجد مقر اجملموعة يف جدة، وهناك أربع مكاتب إقليمية يف الدول األعضاء
 مكتب أملآيت بكازخستان -
 مكتب كواالملبور مباليزيا -
 مكتب الرباط باملغرب -
 مكتب داكار بالسينغال. -

 وهي:  ،م إىل عضوية أي من كيانات أن تستويف ثالث شروطويتعني على الدولة الراغبة يف االنضما
 يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اأن تكون عضو  -
 أن تسدد مسامهاهتا يف رأمسال الكيان الذي تود االنضمام إىل عضويته -
 أن توارق على الشروط واألحكام اليت يقررها جملس حمارظي الكيان املعين. -

 
IV.2.1. سنتناول هنا كل كيان من الكيانات اخلمسة جملموعة البنك ة البنك اإلسالمي للتنمية: الكيانات األساسية لمجموع

 على حدى.
 IV.1.2.1. :البنك اإلسالمي للتنمية هو املؤسسة املركزية يف اجملموعة، وهو مؤسسة مالية دولية،  البنك اإلسالمي للتنمية

ه 1393ذي القعدة  24لدول اإلسالمية الذي عقد يف مدينة جدة يف أنشأت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية ا
م(، وبدأ البنك 1975ه )جويلية1395م(، وعقد االجتماع االرتتاحي جمللس احملارظني يف شهر رجب 1973ديسمرب18)

م(، وأوكلت مهمة إنشائه إىل مؤسسة النقد العريب السعودي 1975أكتوبر20ه )1395شوال 15نشاطاته رمسيا يف 
(SAMA)176. 

ويقع مقر البنك يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية، وللبنك أربع مكاتب إقليمية: يف الرباط )اململكة املغربية(، كواالملبور 
 )ماليزيا(، واملآيت )مجهورية كازاخستان(، داكار )السينغال(.

                                                 
.2م(، ص: 2011هـ )1432، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية :
175

  

.2م(، ص: 2011هـ )1432، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية: 
176
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IV.1.1.2.1,  :البنك ما يلي:" إن هدف البنك اإلسالمي  من اتفاقية تأسيس 01جاء يف املادة أهداف البنك ووظائفه
للتنمية هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية جمتمعة ومنفردة، ورقا حلكام 

 .177الشريعة اإلسالمية"
 وهي:  ،اقية تأسيس البنكمن اتف 02ولكي حيقق البنك أهداره خولت له الوظائف والصالحيات الواردة يف املادة 

 .قبول الودائع وتعبئة املوارد املالية من خالل الصيغ اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية -
تقدمي القروض للمؤسسات واملشروعات اإلنتاجية يف القطاعني العام واخلا  يف الدول األعضاء، من أجل حتقيق التنمية  -

 االقتصادية واالجتماعية.
ؤوس أموال املشروعات واملؤسسات اإلنتاجية يف الدول األعضاء، وتقدمي أشكال خمتلفة من املساعدة املشاركة يف ر  -

 اإلمنائية ملكارحة الفقر
إقامة التعاون االقتصادي من خالل تشجيع وتنمية التجارة اخلارجية ين الدول األعضاء واالستثمار يف البنيان االقتصادي  -

 واالجتماعي
 سالمي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية هبذه الدول.تعزيز دور التمويل اإل -
IV.2.1.2.1.  :دولة عضو مؤسس  27لقد كان عدد األعضاء املوقعني على اتفاقية التأسيس العضوية ورأس المال البنك

وأمريكا اجلنوبية،  وهي: إرريقيا، آسيا، أوروبا، ،دولة، منتشرة يف قارات أربع 56عند إنشائه، أما حاليا رقد بلغ عدد أعضائه 
دولة تنتمي إىل رئة الدول األقل منوا حبسب تصنيف األمم  22وتصنف كارة الدول األعضاء بالبنك على أهنا دول نامية، ومنها 

املتحدة هلا، عالوة على ذلك تعامل ست دول منها من قبل البنك باعتبارها حاالت خاصة دول أعضاء أقل منوا وهي: ألبانيا، 
ريقيزيا، رلسطني، طاجيكستان، أوزبكستان، والشرط األساسي للعضوية يف البنك هو أن تكون الدولة املرشحة عضوا أذربيجان، ق

يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف املقام األول، وأن تسدد القسط األول من احلد األدىن من اكتتاهبا يف رأمسال البنك، وأن توارق على 
 .178رظني يف هذا الشأنأي شروط وأحكام يقررها جملس احملا

م إىل 1974ه )1431ه إىل 1394واجلدول التايل بوضح تطور عدد أعضاء جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية منذ سنة 
 م(.2010

 
 

                                                 
2

 .6, ص:جدة ، دار األصفهاني,  البنك اإلسالمي للتنمية اتفاقية التأسيس:  

.2م(، ص: 2013هـ )1434، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية: 
178
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 تطور عدد أعضاء مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية:: 6جدول 
 ه1394 سنواتــــــــــــــــــــــــال

 م(1974)
ه 1405

 م(1985)
ه 1416

 (م1996)
ه 1425

 م(2004)
ه 1434

 م(2013)

 27 ضاءعـــــدول األـــــدد الــــع
 

43 48 55 56 

 .2م(،  : 2013هـ )1434 التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية المصدر:

 والشكل التايل يوضح ذلك.
 م(2010ى م إل1974هـ )1431هـ إلى 1394من تطور عدد أعضاء مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية: 14الشكل 

 
 

عضو سنة  43ه سنة التأسيس(، ليبلغ 1394عضو يف سنة  27من اجلدول عاله نالحظ أن عدد أعضاء البنك قد انتقل من 
 عضو إىل يومنا هذا.   56ه، ليستقر يف حدود 1424عضو سنة 55ه، لينتقل إىل 1416عضو سنة  48ه، مث 1405

سهما،  250و يف رأمسال البنك، واحلد األدىن الكتتاب الدولة العضو هو رأمسال البنك، رتكتب كل دولة عضإىل أما بالنسبة 
وطوال العقود املاضية تضاعف رأمسال البنك املكتتب ريه عدة مرات لتمكينه من اإلسهام يف مواجهة متطلبات التنمية ومتكينه من 

بليون دينار إسالمي،  2,5ان عند التأسيس حنو تعزيز دوره يف تقدمي الدعم املايل واملساعدة الفنية يف الدول األعضاء، حيث ك
ه 1427مجادى األول 4وتطبيقا لقرار جملس احملارظني يف اجتماعه السنوي الواحد والثالثون، الذي عقد يف الكويت يف 

مليار دينار إسالمي، وزيد رأمسال  30مليار دينار إسالمي إىل 15(، رقد زيد رأمسال البنك املصرح به من 2006ماي31)
مليار دينار إسالمي  16مليار دينار إسالمي، مث زيد رأمسال املصدر مرة أخرى إىل  15مليار دينار إسالمي إىل  8,1املصدر من 

 29 الذي عقد يف جدة باململكة العربية السعودية، يومي نيمبوجب قرار من جملس احملارظني يف اجتماعه السنوي الثالث والثالث
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مليار دينار إسالمي، وبلغ رأمسال  15,9م(، وبلغ رأمسال املكتتب ريه 2008جوان  4و3ه )1429مجادى األول  30و
  م(.2009ه )1430مليار دينار إسالمي يف هناية سنة  3,6املدروع 

 واجلدول التايل يوضح قائمة الدول األعضاء األكرب مسامهة يف رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية.
 اهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية.الدول األعضاء األكبر مس: 7جدول 

المملكة العربية  دولةـــــــــــــــــــــــال
 سعوديةـــــــــــــــــــال

اإلمارات  نيجيريا إيران ليبيا
 الــــــــعربية

 ـــــــــــمجموعال دولـاقي الــب الكويت تركيا مصر قطر

سبة ــــــــــــــــــــــــــــــــن
 همة %المسا

23.6 9.5 8.6 7.7 7.5 7.2 7.1 6.5 5.5 16.8 100 

 .2 م(،  :2013هـ )1434 التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية المصدر:

 
 ليبيا%، تليها 23.6أكرب دولة مسامهة يف رأس مال البنك هي اململكة العربية السعودية بنسبة أكثر من  أننالحظ من اجلدول 

، ومنه رإن هذا البنك ال على التوايل والكويتتركيا، مصر، نيجرييا، اإلمارات العربية، قطر، مث إيران، %، 9.5بنسبة يف حدود 
  .يقتصر على الدول العربية رقط بل يضم أيضا دول غري عربية كإيران مثال 

  :ه من البنوك اإلسالمية نذكر أمههاكما أن هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز هذا البنك عن غري 
م(، بنكا تنمويا عامليا يستلهم 2020ه )1440يتوقع أن يصبح البنك اإلسالمي للتنمية حبلول سنة  رؤية البنك:  - أ

املبادئ اإلسالمية اليت أدت بشكل ملحوظ إىل تغيري ساحة التنمية البشرية الشاملة يف العامل اإلسالمي، كما ساعدت 
 العامل اإلسالمي أن يستعيد كرامته.

تتمثل رسالة البنك يف تعزيز التنمية البشرية الشاملة واالرتقاء هبا، والرتكيز على اجملاالت ذات األولوية  رسالة البنك:  - ب
املتمثلة يف ختفيف حدة الفقر، وحتسني املستوى الصحي للسكان، وتعزيز نوعية التعليم، وتعسني احلوكمة،  ورراه 

 الشعوب.
 ي السنة اهلجرية )القمرية(.سنة البنك املالية ه السنة المالية للبنك: -ج
الوحدة احلسابية للبنك هي الدينار اإلسالمي الذي يعادل وحدة حقوق  الوحدة الحسابية والعمالت في البنك: -د

لقروض على أساسه، ويتم صرف القرض وتسديده بعمالت قابلة االسحب اخلاصة لدى صندوق النقد الدويل، وتتم كارة 
 لها، ويف األحوال العادية يكون تسديد القرض بنفس العملة اليت يتم هبا اإلقراض. للتحويل حيددها البنك أو يقب

العربية هي اللغة الرمسية يف البنك، يف حني تستخدم اللغتان االجنليزية والفرنسية باعتبارمها  التركيبة اللغوية في البنك: -ه
 لغتا عمل يف البنك. 
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IV.3.1.2.1.  :179إدارة البنك اإلسالمي للتنمية يف يتمثل هيكلهيكل إدارة البنك : 
هو أعلى سلطة يف اجلهاز اإلداري للبنك وال جيوز له خالل ررتة رئاسته أن يكون حمارظا أو مديرا تنفيذيا، رئيس البنك:  - أ

وينتخبه جملس احملارظني ملدة مخس سنوات وميكن إعادة انتخابه، ويشارك يف اجتماعات جملس احملارظني، أو املديرين 
نفيذيني دون أن يكون له احلق يف التصويت، لكن يرجح بصوته يف حالة تساوي األصوات، ورئيس البنك هو رئيس الت

 جملس املديرين التنفيذيني.
يضم جملس املديرين التنفيذيني يف الوقت احلاضر أربعة عشر عضوا منهم سبعة أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين:  - ب

امهات األكرب يف رأمسال البنك، حيث تقوم كل واحدة من هذه  الدول األعضاء وهي: دائمني ميثلون الدول صاحبة املس
السعودية، الكويت، ليبيا، إيران، مصر، تركيا، اإلمارات بتعيني مدير تنفيذي واحد، ويقوم حمارظو الدول األعضاء 

 ملديرين التنفيذيني. األخرى بانتخاب املديرين التنفيذيني الستة الباقني، ورئيس البنك هو رئيس جملس ا
 ويضطلع جملس املديرين التنفيذيني مبسؤولية التصريف العام ألعمال البنك باإلضارة إىل املسؤوليات التالية على وجه التخصيص: 

 إعداد أعمال جملس احملارظني -
 اختاذ القرارات املتعلقة بأعمال البنك وعملياته ورقا للتوجيهات العامة جمللس احملارظني  -
 احلسابات السنوية للبنك إىل جملس احملارظني للموارقة عليها تقدمي -
 املوارقة على موازنة البنك.  -

يتشكل من الدول األعضاء حيث تقوم كل دولة بتعيني حمارظ واحد ومناوب له، على أن تقوم مجلس المحافظين:  -ج
 بإخطار البنك رمسيا هبذا التعيني.

تعراض أنشطة البنك للسنة املنصرمة واختاذ القرارات بالنسبة للسياسات املستقبلية، وتكون جيتمع جملس احملارظني مرة يف السنة الس
مدة خدمة احملارظ واملناوب له حسب رغبة الدولة اليت اختارهتما، وجملس احملارظني هو اهليئة العليا اليت تضع السياسات ويفوض 

نك، إال أن جملس احملارظني هو اجلهة الوحيدة اليت ميكن أن تعاجل جملس املديرين التنفيذيني سلطة التصريف العام ألعمال الب
القضايا املتصلة بعضوية البنك، وزيادة أو خفض رأس مال املصرح به، واملوارقة على اتفاقيات التعاون وانتخاب رئيس البنك 

 ياسة العامة للبنك.      واملديرين التنفيذيني، وحتديد املكارآت اليت تصرف هلم، أي أن مهمة اجمللس هي رسم الس
IV.4.1.2.1. :متويل تتفق وأحكام الشريعة  تطبق اجملموعة صيغصيغ التمويل في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

  :180اإلسالمية، وتقدم منتجات مالية تتفق أيضا مع تلك األحكام، وميكن تلخيص هذه الصيغ ريما يلي
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(، ويقوم البنك مبوجبها بشراء األصول )اآلليات 1985) ه1405استحدثت هذه الصيغة سنة البيع ألجل:  -
واملعدات(، مث يبيعها بسعر أعلى على أن يكون السداد على أقساط، وخبالف اإلجارة ينقل البنك ملكيتها رورا لدى 

 تسليمها للمستفيد.
إنشاء،  م(، ومتثل عقد استصناع أو1996ه )1416صيغة متويل متوسطة األجل، استحدثت سنة االستصناع:  -

يتعهد مبوجبه املصنع أو البائع على تزويد املشرتي بسلع ورقا ملواصفات حمددة بعد تصنيعها أو إنشائها، وذلك خالل 
 ررتة زمنية حمددة وبسعر متفق عليه.

م(، ويتم مبوجبها شراء 1978ه )1397صيغة متويل متوسط أو طويل األجل، استحدثت سنة اإلجارة:  - ج
حتويل حق استخدامها يف ررتة الحقة إىل املستفيد خالل ررتة زمنية حمددة ميتلك ريها البنك  املعدات أو اآلليات مث
 خالهلا هذه األصول.

تقدم خطوط التمويل للمؤسسات املالية يف الدول األعضاء لتمويل املشاريع، وعمليات التجارة خطوط التمويل:  - د
 يف املشاريع الصغرية واملتوسطة.

i.  :م(، وهي صيغة ميسرة بطبيعتها ختتلف عن صيغ التمويل 1976ه )1396لصيغة سنة استحدثت هذه االقروض
األخرى، وتقدم للدول األعضاء لتمويل املشاريع، وتفرض عليها رسوم خدمة لتغطية النفقات الفعلية إلدارة القرض، 

 سنوات.7و 3سنة، وتشمل عادة ررتة مساح ترتاوح بني  25و 15وترتاوح ررتة السداد بني 
ii. شكل من الشراكة يقدم مبوجبه أحد األطراف التمويل، ويقدم الطرف اآلخر اخلربة واإلدارة، ويتشارك ضاربة: الم

الطرران أي أرباح تتحقق من هذه العملية بناء على نسبة يتفق عليها مسبقا، بينما يتحمل الطرف الذي ورر التمويل 
 خسارة رأس املال.

iii.  :ي، يشرتي البائع مبوجبه السلع الالزمة ملشرت آخر مث يبيع السلع لذلك عقد بيع بني البائع واملشرت المرابحة
املشرتي بسعر يزيد عن سعر الكلفة، كما حيدد الربح )هامش الربح وررتة السداد عادة تسدد على أقساط( بعقد 

 مبدئي. 
ويلية اليت م(، ومتثل إحدى التقنيات التم1978ه )1397استحدثت هذه الصيغة سنة المشاركة في األرباح:  - م

تقتضي جتميع األموال بواسطة طررني أو أكثر لتمويل مشروع معني، وحيصل كل طرف ورقا لشروط وأحكام الشراكة 
على نسبة مئوية )صارية(، من األرباح املتأتية من هذا املشروع، ويتم تقاسم هذه األرباح بالتناسب ورقا ملسامهة كل 

 طرف يف رأمسال املشروع.



 

 

136 

م(، يف رؤوس 1977ه )1396يساهم البنك هبذه الصيغة اليت استحدثت سنة  المال : المساهمة في رأس - ع
 أموال شركات خمتلفة، بيد أن مستوى مشاركة البنك ال تتجاوز ثلث رأمسال الشركة أو املشروع.

 IV.2.2.1. :م( لتحقيق هدف رئيس هو1981هـ )1401يف عام  أنشئ املعهد المـعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
وتورري  جماالت االقتصاد واملالية واألعمال املصررية مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إجراء البحوث التطبيقية األساسـية يف

 املعهد البحوث واملؤسسات اإلسالمية, ويتوىّل  التدريب والتطوير للموظفني يف جمال االقتصاد اإلسالمي لتلبية احتياجات مراكز
 يشاركون يف األنشطة التنموية يف الدول األعضاء، وإنشـاء مركز جلمع وتنسيق ونشر ريب املوظفني الذينأيضا مسؤولية تد

الندوات بلغات العمل الثالث يف البنك وهي العربية  املعلومات يف اجملاالت املتصلة بأنشـطته, وينشـر املعهد حبوثا خمتارة ووقائع
واإلجنليزية  نصف سنوية بعنوان "دراسات اقتصادية إسالمية" باللغات العربيةحمكمة  جملة  املعهد والفرنسـية واإلجنليزية, كما ينشر

 :181ومن أنشطة املركز الفرنسية،و 

وأساليب لتطبيق الشريعة يف جماالت االقتصاد واملالية  جيري املعهد حبوثا أساسية وتطبيقية تستهدف تطوير مناذ  البحوث: - أ
القضايا االقتصادية األساسية اليت تواجهها الدول األعضاء، وخباصة يف ميـدان   إجراء حبوثواألعمال املصررية, باإلضارة إىل

ويأخذ إنتا  املعهد من البحوث أشكاال خمتلفة مثل البحوث الداخلية وحبوث املعلومات األساسية  ,االقتصادية التنمية
قاالت اليت تنشر يف جملة املعهد وميكن ألي باحث يف والبحوث املعدة للنقاش, ووقائع الندوات واحملاضرات والرتمجات وامل

 وميكن للمعهد ,املصررية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي االتصال باملعهد طلبا ملساعدته جمال االقتصاد اإلسالمي واألعمال
مساعدة مالية حمدودة  احلاالت يف تقدمي ن يساعده بتزويده بنسخ من منشوراته أو باملراجع الضرورية، كما انه ينظر يف بعضأ

 .إلكمال البحوث
وبدأ املعهد يف تنفيذ مشروع إلصدار الكتب املدرسية يف جمال االقتصاد اإلسالمي, مع إشراك بعض اجلامعات يف هذا اجلهد, 

 وقد متّ  "دليل عن االقتصاد اإلسالمي واستكشاف جوهر االقتصاد اإلسالمي"واجمللد األّول من سلسلة هذه الكتب بعنوان 
 إعداده وتقوم مبراجعته إحدى الّلجان األكادميية.

يهدف إىل تعزيز قدرات العاملني يف األعضاء  للمعهد برنامج تدرييب سـنوي مفتوح ملشاركة املوظفني من الـدول التدريب: - ب
عاملني يف الدول االقتصاد اإلسالمي لسد احتياجات املؤّسسات امللتزمة بأحكام الّشريعة اإلسالمية يف أعماهلا من هؤالء ال

 األعضاء.
قصرية ترتاوح بني ثالثة شهور عوة لعلماء بارزين لزيارته لفرتة الربنامج الد يوجه املعهد عن طريق هذا برنامج العلماء الزائرين: -ج

 واحدة إلجراء مشروع حبث حمدد يتصل بأولويات البحوث يف املعهد. وسنة
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االقتصاد اإلسالمي والبنوك  ك اإلسـالمي للتنمية جائزة كل سنة بالتناوب بنيمينح البن جائزة البنك اإلسالمي للتنمية: -د
دينار  30000بإجنازات الفائز هبا باإلضارة إىل جائزة نقدية مقدارها  وتتضمن اجلائزة يف الوقت احلاضر التنويه ,اإلسالمية

البارزة يف جمايل االقتصاد  ملبدعة واإلجنازاتوهتدف اجلائزة لالعرتاف باجلهود ا ,دوالر أمريكي تقريبا ( 44000إسالمي )
 .وتشجيعها اإلسالمي والبنوك اإلسالمية ومكارأهتا

 .كما ينشر املعهد جمّلتني للبحوث مرتني يف العام بالّلغة العربية واالجنليزية والفرنسية ونشرة إخبارية شهرية تشمل نشاطات املعهد
IV.3.2.1. وهتدف إىل  م(1994ه )1415أنشئت يف عاممار وائتمان الصادرات: المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستث

زيادة نطاق املعامالت التجارية واالستثمار بني الدول األعضاء يف منّظمة املؤمتر اإلسالمي كما تشجع صادرات الدول األعضاء 
رقة وأحكام الشريعة اإلسالمية لتخفيف وتسهيل تدرق االستثمارات األجنبية املباشرة بني الدول األعضاء وذلك بتورري أدوات متوا

املخاطر االئتمانية والسياسية من خالل تورري التأمني وإعادة التأمني الئتمان الصادرات لتغطية قيمة الصادرات اليت مل تدرع نتيجة 
ضد املخاطر القطرية مبا يف  للمخاطر التجارية )املشرتي( أو غري التجارية )القطرية( وكذلك تورري التأمني وإعادة التأمني لالستثمار

ذلك املخاطر النامجة عن قيود حتويل العملة واملصادرة واحلروب واالضطرابات املدنية ونقض العقود وتنفذ املؤسسة أنشطتها ورقا 
 لتعاليم الشريعة اإلسالمية.           

من الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي, دولة  36رهي مؤسسة يساهم ريها البنك بالنصف يف رأمساهلا والباقي تساهم ريه  
 وقد بدأت نشاطها بثالثة أنواع من السياسات التأمينية ومنذ ذلك الوقت استحدثت منتجات جديدة, خدمات وتسهيالت.

مار بني ( مليون دوالر أمريكي، وهتدف املؤسسة إىل دعم وتشجيع التبادل التجاري وتعزيز رر  االستث150ويبلغ رأمساهلا حنو ) 
الدول األعضاء من خالل تورري الغطاء التأميين لالستثمار وائتمان صادرات تلك الدول ضد املخاطر التجارية والقطرية, وتوسيع 
نطاق الصفقات واملعامالت التجارية وتدرق االستثمارات بني الدول األعضاء, وتقدم املؤسسة اخلدمات للمصدرين واملصارف 

 ألعضاء.واملستثمرين يف الدول ا
بليون 4بليون دينار إسالمي ) 2,8بلغ إمجايل التزامات املؤسسة يف جمال التأمني  2007وحىت جانفي  1996وبني عامي   

بليون دوالر أمريكي( وينصب  2,3بليون دينار إسالمي ) 1,6دوالر أمريكي( وبلغ إمجايل األعمال املؤمنة يف الفرتة نفسها 
 .وكيماويات والكابالت الكهربائيةت التأمني على الّصناعات العاّمة, والبرت اهتمام املؤسسة يف جمال عمليا

IV.4.2.1. :م( كمؤسسة مستقلة ضمن 1999هـ ) 1420أنشئت سنة  المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
 يفثل رسالة املؤسسة وتتم ،م(2000هـ )يوليو 1421جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية, وبدأت املؤسسة نشاطها يف ربيع اآلخر 

لتحقيق النمو طلع به البنك اإلسالمي للتنمية من خالل تطوير وتعزيز القطاع اخلا  كوسيلة ضاستكمال الدور الذي ي
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 األهداف التالية واملسامهة يف متويل مشاريعه يف الدول األعضاء، وتركز املؤسسة على حتقيق االقتصادي والرخاء يف الدول األعضاء
:  

 لى الفر  االستثمارية يف القطاع اخلا  اليت ميكن أن تدرع عجلة النموالتعرف ع -
 تورري قطاع عريض من اخلدمات واملنتجات املالية املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية -
 توسيع رر  وصول شركات القطاع اخلا  يف الدول األعضاء يف البنك إىل أسواق رأس املال اإلسالمية  -
 ارد للقطاع اخلا  يف جمال االستثمار تعبئة األموال واملو  -
 العمل كجهـة حارزة يف جمال برامج اخلصخصة وإعادة هيكلة الشركات يف الدول األعضاء عن طريق   -

o تقدمي اخلدمات االستشارية للقطاعني العام واخلا  على السواء 
o التشجيع على إنشاء أسواق رأس املال اإلسالمية وتطويرها 
o الدور الذي يقوم به البنك عن طريق تنمية القطاع اخلا  وتعزيزه ليصبح أداة  مالومهمة املؤسسة هي استك

 والرراه االقتصادي. للنمو
ربيع ثاين  1اإلسالمي للتنمية االنضمام إىل عضوية املؤسسة ، وقد وقعت حىت  وحيق جلميع الدول األعضاء يف البنك      

االتفاقية وأصبحت مبوجب  دولة على 42يس املؤسسة، صادقت منها دولة على اتفاقية تأس 49م( 2004ماي  20هـ )1425
 .182ذلك دوال أعضاء يف املؤسسة

 30وتساهم الدول األعضاء بنسبة  % 50ويبلغ رأمساهلا املبدئي بليون دوالر أمريكي، يساهم البنك اإلسالمي للتنمية بنسبة      
 . % 20واملؤسسات املالية العامة يف الدول األعضاء بنسبة  %

سلسلة واسعة من املنتجات املالية خيتار منها عمالء املؤسسة ما يناسبهم, أي تقدمي مزيج من التمويل الذي  وتقدم املؤسسة
 :واخلدمات الرئيسة للمؤسسة رهي يتناسب واحتياجات كل مشروع, أما املنتجات

 ألجل    االكتتاب وشراء األسهم وتقدمي التمويل  بتقدمي التمويل املباشر عن طريق تقوم املؤسسة : التمويل المباشر -أ    
 تكون املساهم األكرب الوحيد يف املؤسسة  أال للمشاريع اإلنتاجية والرحبية أو للشركات العاملة يف الدول األعضاء ، ومن سياسة

 أي مشروع.
سات االستثمارية األخرى، إذ ميكن لألموال اليت توررها املؤس تعمل املؤسسة مديرا )مضاربا( أو راعيا : إدارة األصول -ب

  .مشرتكة أو صناديق قطاعية لتمويل املشروعات أو الشركات هلا أن تنشئ رؤوس أموال
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إصدارات األسهم  تقوم املؤسسة هبيكلة وتشكيل وترتيب وإدارة التمويالت اجلماعية ، وتغطية : هيكلة التمويل -ج
 واستثمارها، وتقوم بعملية توريق القروض ملصلحة عمالئها.  موال اخلاصةوإصدارات األوراق املالية وإدارهتا، وتوظيف األ

واخلا  بشأن  تقدم املؤسسة خدمات استشارية للحكومات والشركات يف القطاعني العام : االستشارية الخدمات -د
، ضمن مجلة أمور، بتهيئة البيئة  القانونية اليت تتعلق اجلوانب االقتصادية واملالية، واجلوانب املتعلقة باملؤّسسات، واجلوانب

القروض وحتويل  اخلا  ، ومتويل املشاريع وإعادة هيكلة الشركات / إعادة تأهيلها واخلصخصة، وتوريق املواتية لتنمية القطاع
 قيمتها إىل أوراق مالية متداولة، والتمويل اإلسالمي وتنمية أسواق رأس املال اإلسالمية. 

 والبيع ألجل ، واالستصناع )متويل طلبات التشييد والتصنيع(  اإلجارة ، التمويل ألجل : - ه
ل يف وذلك يف شكل متويل ألجل ميكن أن يتحول إىل مسامهة كاملة يف رأس املا شبه المساهمة في رأس المال : - و

  :واملشاريع املؤهلة للتمويل من املؤسسة هي، مرحلة معينة من عمر املشروع
الستثمار يف شركات ومشاريع جديدة ومتويلها، وهي الشركات واملشاريع اجلديدة اليت ويقصد هبا ا المشاريع الجديدة : -

 ستحدث أثرا تنمويا يف اقتصاد الدولة املعنية ككل ، وتستويف معايري السالمة الفنية والكفاءة املالية.
 تعين التمويل / االستثمار يف جمال توسيع املنشآت أو تعزيز القدرات.  مشاريع التوسع : -
مبا أن معظم الدول تقوم بإعادة هيكلة صناعاهتا  المشاريع القائمة التي تخضع إلعادة التشييد أو إعادة التأهيل : -

للحد من االعتماد على قطاع بعينه، رإن الفرصة تكون متاحة للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلا  لتمويل 
 الشركات اليت جتري إعادة هيكلتها أو إعادة تأهيلها

متول املؤسسة املشاريع احلكومية اليت جتري خصخصتها إذا مل تتجاوز نسبة مسامهة استثمار  مليات الخصخصة :ع -
%، وتقوم املؤّسسة  باإلضارة إىل ذلك ، هبيكلة ومتويل املشاريع اليت تنفذ من خالل 49احلكومة يف رأمسال الشركة 

 ملخصخصة لتعزيز إنتاجيتها وررع قدراهتا التنارسية.اتفاقيات التمويل امليسر, ومتول كذلك حتديث الشركات ا
وذات الرحبية املالية واجلدوى االقتصادية اليت تسهم يف تنمية الدول  ومجيع األنشطة اإلنتاجية اليت تتفق والشريعة اإلسالمية ،

املال وعالوة على ذلك ،  رأس% من 49للتمويل من املؤسسة طاملا أن ملكية القطاع العام للمشروع ال تتجاوز  األعضاء، مؤهلة
 تكون مجيع القطاعات مؤهلة للتمويل باستثناء قطاعي الرتريه والدراع. 

والكفاالت،  مشروع قد تلجأ املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلا  إىل ضمانات عديدة مثل الرهن، وعند متويل أي
ويتم حتديد القيمة اإلمجالية  والتنازل عن العائدات ياالت،والضمانات البنكية، والضمانات الشخصية، وضمان الشركات والكمب

 عند إجراء تقييم أويل ملدى إمكانية االستثمار يف أحدللضمانات بالنسبة ألي مشروع على أساس كل حالة على حدى، و 
انات التفصيلية عن الشركة املعين ، والبي املشاريع أو متويله، تشرتط املؤسسة تزويدها باملعلومات عن الشركة مثل أهداف املشروع
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املبدئية يف  والقطاع الذي تعمل ريه ، وكلفة املشروع ومتطلباته املالية وبعد إبداء الرغبة واجلهة اليت ترعاها، وهيكل ملكية الشركة
ن أخرى قد ترى أهنا ضرورية لتمكن املؤسسـة م الطلب، ينبغي تكملة ذلك بدراسة عن السوق أو بدراسة جدوى وأي معلومات

 .183الشركة أو االستثمار ريهما اختاذ قرار هنائي بشأن متويل املشروع أو
IV.5.2.1.  :وارق االجتماع الثالثون جمللس حمارظي البنك اإلسالمي للتنمية، المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

ية اإلسالمية لتمويل التجارة، العضو م( على إنشاء املؤسسة الدول2005ه )1426الذي عقد يف برتاجايا مباليزيا على عام 
اجلديد يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بصفة منظمة دولية، وهتدف املؤسسة إىل زيادة مستوى التمويل التجاري لتنمية التجارة 

الدول األعضاء، البينية، وتعزيز أثرها التنموي، وستمول املؤسسة التجارة على املستوى اإلقليمي، وستعزز قدرات التصدير بني 
وذلك بزيادة حجم التجارة البينية، ومن شأن هذه املؤسسة أن تدعم النشاطات التجارية اليت تضطلع هبا خمتلف نوارد متويل 
التجارة يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية حتت مظلة واحدة، وقد عقد االجتماع األول للجمعية العامة للمؤسسة الدولية 

مؤسسة مالية، وعقد االجتماع  15دولة و 47م( وشاركت ريه 2007ريفري24ه )1428صفر6لتجارة يف اإلسالمية لتمويل ا
باليني دوالر  3م(، ويبلغ رأمسال املؤسسة املصرح به 2007أرريل7ه )1428ربيع االول19األول جمللس إدارة املؤسسة يف 

ويشمل رؤوس األموال احلالية لكل من برنامج متويل  مليون دوالر أمريكي، 500أمريكي، ورأمساهلا االبتدائي املكتتب ريه 
%( أما املتبقى منها رتكتتب ريه الدول 51الصادرات وحمفظة البنوك اإلسالمية، وسيحتفظ البنك بأغلبية أسهم رأس املال )

لبات املالية وإلدارة األعضاء، وباإلضارة إىل رأس املال رإن املؤسسة مكلفة بتعبئة موارد مالية إضارية ن السوق لتكملة املتط
صناديقها مبسامهة من الدول األعضاء، ويوجد املكتب الرئيسي للمؤسسة يف جدة، وارتتح أول ررع للمؤسسة يف ديب باإلمارات 

 .184العربية املتحدة
IV.3.1.  :نتناول هنا الصناديق املتخصصة جملموعة البنك الصناديق المتخصصة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 المي للتنمية. اإلس
IV.1.3.1.  :م( مبشاركة عدد من البنوك 1987ه )1408أنشئت عام محفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية

واملؤسسات املالية اإلسالمية هبدف دعم االستثمار والتجارة بني الدول األعضاء, ولتصبح نواة لتطوير سوق مالية إسالمية يف هناية 
إلسالمي للتنمية بإدارة احملفظة بصفته مضاربا, وأصول احملفظة والتزاماهتا منفصلة متاما عن أصول البنك املطاف, ويقوم البنك ا

والتزاماته,كما تتم مراجعة حساباهتا بشكل منفصل عنه أيضا, ويدير البنك العمليات اليت حتتوي على التجارة, اإلجارة, البيع 
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مليون دوالر  100، ويبلغ رأمسال احملفظة الثابت املدروع 185املشاركة يف األرباحألجل, املسامهة يف رأس املال, االستثمار, و 
 مليون دوالر. 280ورأمساهلا املتغري 

IV.2.3.1.  :م( لتحقيق هدرني رئيسيني مها: 1989ه )1410مت تأسيس الصندوق يف عام صندوق حصص االستثمار
وعلى خالف حمفظة البنوك اإلسالمية اليت تعمل على تعبئة املوارد تعبئة املوارد للبنك وحتقيق عائد مناسب ألصحاب احلصص, 

من البنوك اإلسالمية رحسب، ريمكن لصندوق حصص االستثمار تعبئة املوارد من املؤسسات واألرراد وتستخدم حصيلة 
ستثمار يف الصندوق هو إجياد الصندوقني يف متويل املشروعات ويف عمليات التجارة, ويف البداية كان اهلدف الرئيس إلسرتاتيجية اال

وقد استطاع  موارد إضارية للبنك من خالل تشجيع املستثمرين على شراء األصول احملّولة من حمفظة البنك إىل حمفظة الصندوق,
ز الصندوق تدرجييا تقليل اعتماده على البنك كمصدر للفر  االستثمارية وتوليد الدخل, أما اإلسرتاتيجية احلالية للصندوق ررتك

على االستثمارات املباشرة يف القطاعني اخلا  والعام يف الدول األعضاء يف البنك, وعلى التمويل املشرتك مع النوارذ املختلفة 
 .186جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسات املالية األخرى, ويقوم البنك اإلسالمي بإدارة الصندوق بصفته مضاربا

IV.3.3.1. ي عد صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية أول أداة خاصة لالستثمار تركز  :سيةصندوق البنية األسا
هـ املوارق 1422على تنمية البنية األساسية يف الدول األعضاء يف البنك, وبدأ هذا الصندوق نشاطه الفعلي يف ذي القعدة 

ويسعى الصندوق  قليمي يف بروناي دار السالم،م، ومقره املنامة يف مملكة البحرين، وللصندوق مكتب إ2002جانفي15
املسامهة يف رأس املال وما شاهبها يف مشاريع البنية األساسية  للحصول على رأس املال طويل األجل وذلك بالدخول يف استثمارات

 البنية األساسية. املرتبطة هبا يف الدول األعضاء، وتشجيع استخدام التمويل اإلسالمي ملشاريع والصناعات
IV.4.3.1.  :تنفيًذا لقرار االجتماع السادس لوزراء  أنشئ هذا الصندوقصندوق االستثمارات في ممتلكات األوقاف

 م(، ويهدف الصندوق إىل1997ه ) 1418املؤمتر اإلسالمي الذي عقد يف جاكرتا عام  األوقاف يف الدول األعضاء مبنظمة
واالجتماعية والثقارية للمجتمعات اإلسالمية من خالل  يف التنمية االقتصاديةتعزيز دور األوقاف وإحياء سنة الوقف كأداة راعلة 

واالستثمار ريها, أي أنه يهدف إىل االستثمارات ورقا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف مشروعات قابلة  تنمية ممتلكات األوقاف
ة يف البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي للحياة واالستمرار من الناحية االقتصادية لتنمية ممتلكات األوقاف العقاري

واجملتمعات اإلسالمية األخرى يف املناطق املختلفة من العامل, والصندوق هو صندوق استئماين ضمن إطار البنك اإلسالمي للتنمية 
 ويديره البنك بصفته مضاربا من خالل حمفظة البنوك اإلسالمية.
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IV.5.3.1. اليت تسعى لتفعيل الدور اخلريي للوقف اإلسالمي وزيادة  مواكبة من البنك للجهود: الهيئة العالمية للوقف
التنمية اليت حتتاجها الشعوب واجملتمعات املسلمة، ودعم دورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات  مسامهاته يف برامج

أنشأها  م( جملموعة البنك، اهليئة العاملية للوقف، اليت2001هـ )سبتمرب 1422الثانية  اإلسالمية رقد انضمت يف شهر مجادى
إىل اهليئة حبفظها واستثمارها وإدارهتا وصرف ريعها حسب  البنك لتتوىل النظارة على األوقاف اجلديدة والقدمية اليت يعهد أصحاهبا

وحتر  اهليئة باستمرار على التعريف  أعماهلا،ورقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية اليت تلتزم هبا اهليئة يف مجيع  الشروط اليت حيددوهنا
 بأنشطتها ودعوة أهل اخلري للمسامهة ريها.

 
IV.4.1.  :هناك مؤسسات ررعية جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية، المؤسسات الفرعية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 واليت سنتناوهلا كل على حدى.  
IV.1.4.1. تأّسس املركز الدويل للزراعة امللحية مببادرة من البنك اإلسالمي للتنمية، وابتدأ لحية: المركز الدولي للزراعة الم

م يف ديب بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ويهدف املركز إىل 1999عمله يف سبتمرب
اعة األعالف وبعض احملاصيل واألشجار اليت تتحمل الري باملياه املاحلة، تطوير أنظمة زراعية مستدامة باستخدام املياه املاحلة لزر 

ويسعى املركز لتوثيق التعاون العلمي والتقين يف هذا اجملال بني الدول األعضاء، كما يسهم املركز يف دعم التنمية االقتصادية 
كة بالتعاون مع مراكز األحباث الوطنية والقطاع اخلا  واالجتماعية يف املناطق اجلارة وشبه اجلارة، والعمل على إجناز مشاريع مشرت 

يف هذه الدول عن طريق التمويل املشرتك، كما يتعامل املركز يف اجملال نفسه مع غريه من املراكز واملنظمات الدولية واملؤسسات 
 البحثية يف الدول املتقدمة.

رد الوراثية النباتية، برنامج األنظمة الزراعية املستدامة، برنامج تنقسم خطة عمل املركز إىل أربعة برامج رئيسة هي برنامج املوا 
اإلعالم والربط الشبكي واملعلومات وبرنامج التدريب وحلقات العمل واإلرشاد، كما حظي املركز على ثقة العديد من املؤسسات 

 ذ بعض املشاريع املشرتكة معها.العلمية والبحثية اإلقليمية والدولية وارتبط معها باتفاقيات للتعاون املشرتك وينف
IV.2.4.1. م(،  2000هـ )1421: تأسست الشركة سنة شبكات معلومات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي

( املاليزية )إحدى شركات تقنية املعلومات املاليزية(, ميلك MIMOSكمشروع مشرتك بني البنك اإلسالمي للتنمية وشركة )
يف ماليزيا حتت اسم شركة شبكة نظم  JVC% وقد سجلت شركة 49ن األسهم ومتلك شركة )ميموس( % م51البنك مبوجبها 

(, رهي مشروع يقوم البنك OIC Networks Private Limitedمعلومات منظمة املؤمتر اإلسالمي اخلاصة احملدودة )
مشروع هذه الشبكة  اء بعضها ببعض ويهدفبتنفيذه إلنشاء شبكة تربط املؤسسات الرئيسة يف الدول األعض اإلسالمي للتنمية

املؤسسات هبدف مساعدة الدول األعضاء يف أنشطتها التنموية  إىل حتسني مستوى نشر املعلومات وتبادهلا وتقامسها بني هذه



 

 

143 

سالمي وتتمثل رسالة الشركة يف أن تصبح شبكة إنرتنت عاملية, حتفز منو وتطور الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإل الشاملة,
واألمة اإلسالمية مجعاء على الصعيد الدويل, وهتدف شركة شبكات الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي إىل العمل أساسا 

 .187يف اجملاالت التالية: خدمات املعلومات, التجارة اإللكرتونية, الربط بشبكة االنرتنيت العاملية, اخلدمات االستشارية
IV.3.4.1. يقع هذا املشروع خار  نطاق العمليات ة العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي: مشروع المملك

العادية للبنك,  ولكن احلكومة السعودية عهدت باملشروع للبنك الذي يقوم بتنفيذه ملا له من أمهية بالنسبة للدول األعضاء 
  بيت اهلل احلرام على القيام بنسك النحر واخلدمات وللمجتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء  ويساعد املشروع حجا 

األخرى املتصلة به نيابة عنهم, ويشرف املشروع على اإلرادة من اهلدي واألضاحي ورقا للقواعد الشرعية والبيطرية املقررة وتوزيعها 
 الحقا على الفقراء يف الدول األعضاء ويف اجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء.  

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةكيانات وهيئات : 16 شكل                  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

IV.5.1.  انتهج البنك اإلسالمي م(: 2019ه )1440آفاق مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )رؤية البنك حتى سنة
ه، وهتدف الرؤية إىل مساعدة البنك على متكينه 1440مية حىت سنة مؤخرا رؤية طويلة األجل تعرف برؤية البنك اإلسالمي للتن

من التصدي للتحديات الناشئة لدى الدول األعضاء، والناشئة نتيجة للبيئة اليت ميارس ريها نشاطاته وعملياته، كما أن رسالة هذه 
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 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 الكيانات األساسية الصناديق المتخصصة المؤسسات الفرعية

 البنك اإلسالمي للتنمية

يبالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدر   
 

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار 
 وائتمان الصادرات

المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع 
 الخاص

 

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتأمين 
 التجارة

 محفظة البنوك اإلسالمية

 صندوق حصص االستثمار

ية األساسيةصندوق البن  

صندوق االستثمارات في ممتلكات 
 األوقاف

 الهيئة العالمية للوقف

الملحية المركز الدولي للزراعة  

شبكات معلومات الدول األعضاء 
 في منظمة المؤتمر اإلسالمي

مشروع المملكة العربية السعودية 
 لإلفادة من الهدي واألضاحي
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ايري الدولية مستلهما املبادئ اإلسالمية باملع ملتزماه سيكون البنك قد أضحى بنك تنمية 1440الرؤية تنص على أنه حبلول سنة 
  من أجل حتقيق الرراهية لشعوهبا. ومقتديا هبا، وقد ساعد مساعدة ملموسة يف التنمية البشرية يف العامل اإلسالمي

لفقر، وقد حددت الرؤية تسع جماالت تركيز إسرتاتيجية رئيسية، وهذا بالرتكيز على اجملاالت ذات األولوية املتمثلة يف ختفيف ا
 وحتسني اخلدمات الصحية، وتطوير التعليم، وحتسني مستوى احلوكمة، وحتقيق الرراهية للشعوب.

إن أول جمال تركيز اسرتاتيجي من بني اجملاالت التسعة الواردة يف الرؤية هو إصالح البنك اإلسالمي للتنمية، ويعد هذا اجملال 
سية اإلسرتاتيجية الثمانية األخرى، وقد مت حتديد ست جماالت تشكل عناصر هامة الرئيسي حجر الزاوية لتنفيذ جماالت الرتكيز الرئي

 وهي: ،ملستقبل عمليات إصالح البنك
 .إجراء اإلصالح املؤسسي وحتسني اإلدارة املؤسسية واهليكل التنظيمي -
 تنمية مواهبهمتطوير مهارات املوظفني لتحقيق مستويات عالية من األداء عن طريق التحفيز وتطوير مهاراهتم و  -
حتسني أداء العمل باستخدام تقنيات املعلومات وإتباع أرضل األساليب يف تطوير النظم اجلديدة للتمويل والعمليات  -

 واخلزانة واملوارد البشرية واملعونة اخلاصة
 ه، ومع سياسات املؤسسات العاملية األخرى1440تنسيق العمليات والسياسات مع رؤية البنك حىت سنة  -
 .إدارة املعررة اليت تشمل كارة العناصر، مبا ريها رأس املال البشري ونظم تقنية املعلومات والعمليات املختلفة تطبيق -
 إجراء دراسات تشخيصية شاملة لتحليل أوجه النقص والثغرات والتقييم الثقايف ضمانا إلجناح تنفيذ الرؤية. -

صالح يف جماالت منتقاة يف صورهتا النهائية، والبنك اآلن بصدد وقد أعدت االختصاصات املتعلقة بإجراء وتنفيذ مبادرة اإل
االستعانة خبدمات مستشارين دوليني إلجراء تلك الدراسات، وبعد أن تكتمل عمليات اإلصالح سيتحدد اجتاه البنك 

 املستقبلي ليتمكن من أن يصبح مؤسسة عاملية راعلة وكفئا.
 األخرى ريمكن إجيازها ريما يلي: أما جماالت الرتكيز اإلسرتاتيجية الثمانية

 تعزيز التنمية البشرية الشاملة -
 مبادرات احلد من الفقر -
 دعم تنمية البنية التحتية -
 إقامة الشراكات والتعاون االقتصادي -
 دعم صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية  -
 دعم تنمية القطاع اخلا  -
 تعزيز القدرات من أجل التنمية -
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 ت اإلمنائية.االرتقاء بفعالية الشراكا -
ه ينبغي للبنك أن يكون قد حتول إىل بنك معريف يسعى إىل جانب الدول األعضاء إىل حتقيق األهداف 1440وحبلول سنة 

%، 75اإلسرتاتيجية واليت تشمل من ضمنها ختفيض نسبة السكان الذين يعيشون حتت سقف دوالر واحد يف اليوم بنسبة 
 %، ومضاعفة إمجايل الناتج احمللي على األقل يف كارة الدول األعضاء.75مسة إىل وخفض معدل وريات األطفال دون سن اخلا

والبنك اإلسالمي يف الوقت الراهن بصدد تنفيذ هذه الرؤية عن طريق تطبيق برامج املكاسب السريعة وبرنامج احلصاد املبكر للعلوم 
 .  188والتقانة

الدول األعضاء يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية تعاين من ارتفاع  لكن الواقع العملي يثبت عكس ذلك، حيث نرى أن غالبية
متزايد للبطالة، كما أنه نالحظ أيضا اخنفاض مستوى معيشة األرراد يف هذه الدول نتيجة الفقر وحمدودية مداخيل األرراد، رنجد 

 تتميز باخنفاض مستوى املعيشة، وارتفاع دوال مثل السودان، جيبويت، الصومال، النيجر، التشاد...إخل، من أكثر الشعوب اليت
 معدالت البطالة وهنا نتساءل عن مدى صحة الشعارات اليت تررعها وتنادي هبا هذه اجملموعة.

       
IV.2. :تسعى جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية  صيغ التمويل بالمشاركة في مجموعة البنك لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة

ية املستدامة يف الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية للدول غري األعضاء كهدف من إنشائها، وذلك عن طريق إىل حتقيق التنم
القيام مبجموعة من األنشطة والعمليات وإطالق العديد من الربامج لفائدة جمتمعات اإلسالمية، وذلك حسب عدة صيغ للتمويل 

، وقد قامت هذا التمويل باملشاركة ني الصيغ اليت تستخدمها هذه اجملموعة جندواالستثمار ورق ضوابط الشريعة اإلسالمية، ومن ب
يف هذا وسوف نتناول اجملموعة بإجناز العديد من الربامج التنموية يف هذه الدول للتكفل وحتسني حياة الشعوب ورق هذه الصيغة، 

ج والعمليات واألنشطة اليت قام هبا هذا البنك، والنتائج اليت ة يف هذه اجملموعة، وأهم هذه الربامواقع التمويل ورق هذه الصيغاجملال 
 حتققت من هذه الربامج. 

IV.1.2.  :سنتناول هنا بداية استخدام صيغ التمويل واقع التمويل بصيغ المشاركة في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 قا هلذه الصيغ. باملشاركة يف جمموعة البنك، وكذا خمتلف أنشطة وعمليات هذه اجملموعة ور

IV.1.1.2.  املشاركة صيغة متويلية المشاركة في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية: التمويل باستحداث صيغ
م(، ويشارك البنك مبوجبها  يف أسهم رأس مال خمتلف الشركات، غري أنه ال ينبغي أن 1976ه )1396استحدثت سنة 

من اتفاقية التأسيس واملتعلقة  17اهم به يف املشروع، وقد جاء يف املادة يتجاوز مستوى مشاركة البنك ثلث رأس املال املس
 هبذه الصيغة يف املشروعات ما يلي:

                                                 

.27م( ص2010) ه1431، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية: 
188
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عند قيام البنك باالستثمار عن طريق املشاركة يف رأس املال، جيب أن يتأكد من أن املؤسسة أو املشروع من شأنه أن  -
 يقة سليمة. حيقق عائدا مناسبا حاليا أو مستقبال وأنه يدار بطر 

ال جيوز للبنك أن حيصل على أغلبية يف رأس املال ترتتب عليها سيطرته على إدارية على املؤسسة أو املشروع الذي يشارك  -
 ريه إال يف حالة ما إذا كان ذلك ضروريا حلماية مصاحل البنك أو لنجاح املؤسسة أو املشروع.

ني االعتبار متطلبات املؤسسة او املشروع واملخاطر اليت يواجهها يضع البنك شروط املشاركة ليت يراها مناسبة آخذا بع -
البنك، وكذلك الشروط اليت يطلبها عادة املستثمرون باملشاركة يف حاالت التمويل املماثلة مبا يف ذلك حقوق التصويت، 

 و أكثر يف جملس إدارة املؤسسة أو املشروع الذي يشارك ريه.أوحق اختيار مدير 
نفسه يف بيع حصته يف رأس املال يف الظروف وبالشروط اليت يراها مناسبة، ولكم ال جيوز له بيعها ألي حيتفظ البنك ل -

 شخص من غري مواطين الدولة العضو إال مبوارقته.
 ال يتوىل البنك مسؤولية إدارة املشروع الذي يستثمر ريه أمواله إال عندما يكون ذلك ضروريا حلماية استثماراته. -
ك قروضا ملشروع يكون مشاركا يف رأس ماله إال يف حاالت خاصة بعد موارقة أغلبية متثل ثلثي األصوات ي ال يقدم البن -

 جملس املديرين التنفيذيني.
 يسعى البنك لتجديد موارده عن طريق بيع استثماراته كلما وجد ذلك مناسبا له. -
     املشاركة يف رأس املال.يسعى البنك إىل احملارظة على التنوع املالئم يف استثماراته بطريق  -

IV.2.1.2. قامت جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية بعدة عمليات عمليات وأنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية :
 م( وإىل يومنا هذا، وميكن إجياز هذه العمليات واألنشطة ريما يلي:1976ه )1396وأنشطة منذ نشأهتا سنة 
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  .م(2012م إلى1976ه )1433ه إلى 1396من سنة بنك موجز بأنشطة ال: 8جدول 
 ه1430ه إلى 1396 عملياتــــــــــــــــــــــــــــــــــمشاريع والــــــــمويل الـــــــــــت

 م(2009م إلى 1976
 ـه1431
 م2010

 ـه1432
 م2011

 ــه1433
 م2012

 62 42 43 789 قروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 17 16 29 240 مالـــــــــــــــــــــــــي رأس الفــــ مساهمةـال

 16 15 24 340 ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلج
 20 9 2 215 لـــــــــــبيع اآلجـــــــــــــــــال
 4 5 3 50 ختلطةــــــــــــــــــــــــــــــــمالمويل الـــــــت خـــــــــــــطوط

 1 2 0 9 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األربــمشاركة فــــــــــــــــــــــــال
 45 36 27 164 تصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
 39 56 25 231 رىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ
 204 181 153 2038 مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــال

 .8م(،  : 2012ه )1333، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية: المصدر

 من اجلدول السابق ميكن حساب النسب املئوية ملوجز أنشطة البنك ريما يلي:
 م(.2012م إلى 1976ـ )ه1433إلى  ـه1396النسب المئوية لموجز أنشطة البنك من سنة : 9جدول 

مشاريع ــــــــــــمويل الـــــــــــــــت
 عملياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

 ه1430ه إلى 1396
 م(2009م إلى 1976)

 ه1431
 م2010

 ه1432
 م2011

 ه1433
 م2012

 %30.39 %23.21 %28.10 %38.71 قروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 %8.33 %8.84 %18.95 %11.78 ماللــــــــــــــمساهمة في رأس اــــــــــال

 %7.85 %8.29 %15.69 %16.68 ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلج
 %9.80 %4.97 %1.31 %10.55 لـــــــــــــــــــبيع اآلجـــــــــــــــــــــــال

 %1.96 %2.76 %1.96 %2.45 المـــــــــــختلطةمويل الـــــــت خـــــــطوط
 %0.49 %1.10 %0 %0.44 احـــــــــمشاركة في األربـــــــــــــــــال

 %22.06 %19.89 %17.65 %8.05 تصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
 %19.12 %30.94 %16.34 %11.34 رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ
 %100 %100 %100 %100 مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 .إعداد الطالبالمصدر: 
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 النسبة المئوية لمختلف صيغ التمويل في البنك اإلسالمي للتنمية : 10جدول 
يغة ــــــــــــــــص

 تمويلــــــــــــــلا

 
 روضــــــــــــــالق

مساهمة ــــــــال
ي رأس ـــــــــــــــف
 مالـــــــــــــــــــــــال

 
 ارةـــــــــجـاإل

 
بيع ــــــــــــــــــــــال

 لــــــــــــــــآلج

 طوطــــــــــــــــــــــخ
تمويل ـــــــــــــــــــــال
 ةطختلــــــــــــــمال

مشاركة ــــــــــال
ي ــــــــــــــــــــــــــــــــف

 احــــــــــــــــــاألرب

 
 تصناعـــــــاس

 
يغ ـــــــــــــــــــــــــــص
 رىــــــــــــــــــــأخ

 
 مجموعـــــــــال

نسبة ـــــــــال
 المئوية %

36.34 11.72 15.33 9.55 2.4 0.47 10.56 13.63 100 

 .إعداد الطالب: المصدر
ه إىل 1396البنك اإلسالمي للتنمية من سنة  ف صيغ التمويل يفوالرسم البياين التايل يوضح متثيل النسب املئوية ملختل

 م(. 2012م إىل 1976ه )1433
 :نالحظاجلداول الثالث السابقة من  
، مث صيغ اإلجارة بنسبة %36.34سبة ه بنعملياته وأنشطتمن جمموع قوم باستخدام القروض يأن البنك اإلسالمي للتنمية  

%،  مث صيغة البيع 10.56وبعدها تأيت صيغة االستصناع بنسبة  %،11.72ة مث املسامهة يف رأس املال بنسب %،15.33
، حيث جند أن عدد %0.47 بنسبةاملشاركة يف األرباح ة صيغ %، وأخريا2.4%، وخطوط التمويل بنسبة 9.55ألجل بنسبة 
عمليات رقط  9( بلغ 2009م إىل 1976هـ )1430هـ إىل غاية سنة 1396 شارك ريها هذا البنك من سنة املشاريع اليت

م( شارك 2011هـ )1432م( مل يقم البنك باستخدام هذه الصيغة، مث يف سنة 2010هـ )1431سنة، ويف سنة  35خالل 
 عملية واحدة، وبالتايل ميكن القول أن استخدام م( قام البنك باملشاركة يف2012هـ )1333البنك يف عمليتني رقط، ويف سنة 

صيغ التمويل باملشاركة ضعيف جدا حيث يتم استخدام صيغ أخرى، ويعود هذا االستخدام الضعيف هلذه الصيغة يف البنك إىل 
ة حتديد عدة أسباب منها ارتفاع درجة املخاطرة عند استخدام هذه الصيغ، وغياب املعلومات حول املستثمرين، وأيضا صعوب

مردودية هذه املشاريع هذا من جهة، ومن جهة أخرى جند هذا البنك بطبيعته بنك دويل رهو يقوم باستخدام هذه الصيغ بطريقة 
غري مباشرة عن طريق املسامهة يف رأس مال بعض البنوك اإلسالمية يف خمتلف الدول األعضاء، وكذا عن طريق منح خطوط 

المية واليت تقوم هي بدورها يف استثمار تلك األموال يف املشاريع اليت تراها أكثر نفعية يف بلداهنا، التمويل لفائدة بعض البنوك اإلس
ويف هذه احلالة ميكن اعتبار البنك اإلسالمي للتنمية يف هذه احلالة مضاربا، أي يقوم باملشاركة يف رأس املال مقابل احلصول على 

 عائد يتم االتفاق بشأنه.
 ل اإلمجايل للمشاريع االقتصادية على خمتلف القطاعات ركان حسب التوزيع التايل.أما توزيع التموي
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) ه 1431ه إلى 1427توزيع التمويل اإلجمالي للمشاريع حسب القطاعات االقتصادية خالل الفترة من: 11جدول 
 م(.2010م إلى 2006

 مئويةـــــــــــــــــــنسبة الـــــــــــــــــــــــــال قطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 %30 عامةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرافق الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 %22 تماعيةـــــــــــــخدمات االجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 %21 صاالتــــــــــنقل واالتـــــــــــــــــــطاع الــــــــــــــق

 %11 زراعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقطاع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 %11 تعدينـــــــــــــــــصناعة والـــــــــــــــــــــــــطاع الــــــــــــــــــــــــــــق
 %5 رىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 %100 مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 .5م(،  : 2010ه )1431، مي للتنميةالتقرير السنوي للبنك اإلسالالمصدر: 
م إىل 2006ه )1431ه إىل 1327والشكل التايل يبني توزيع التمويل اإلمجايل للمشاريع حسب القطاعات من سنة 

 .م(2010
% من اجملموع اإلمجايل من 30نالحظ من اجلدول أن قطاع املرارق العامة قد استحود على أكرب نسبة من التمويل تقدر ب

%، وأخريا قطاعي الزراعة والصناعة 21%ن مث قطاع النقل واالتصاالت بنسبة 22مث قطاع اخلدمات االجتماعية بنسبة التمويل، 
%، وهذا يدل على أن جمموعة البنك االسالمي للتنمية تويل امهية لقطاع املرارق العامة وهذا لقلتها يف الدول 11والتعدين بنسبة 

ل للقطاع الزراعي قليلة رغم أن القطاع الزراعي يعترب من القطاعات االقتصادية ذات األمهية األعضاء، بينما جند أن نسبة التموي
الكبرية، باعتباره يعمل على حتقيق األمن الغذائي، وتورري احتياجات أرراد جمتمعات الدول األعضاء من اإلنتا  الزراعي، ويعود 

تزال جمموعة البنك تواجه مصاعب يف متويل قطاع الزراعة لضعف  قلة متويل القطاع الزراعي نتيجة ضعف الطلب، حيث السبب 
 الطلب.

م(، 2010ه )1431سنة من نشاطها عام 11من جهة أخرى تواصل املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلا ، وقد أهنت 
هوض بتطوير البين التحتية تعزيز مركزها بتشجيع ودعم تنمية القطاع اخلا ، وقد اختذت العديد من املبادرات الرامية إىل الن

 واملنشآت الصغرية واملتوسطة يف دوهلا األعضاء، وذلك حفاظا على مرونتها.
رفي ضوء ما تالقيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة من صعوبات احلصول على التمويل املباشر من البنوك التجارية، سعت املؤسسة 

م 2002يف الدول األعضاء بتمويل مباشر، راختذت قرارا اسرتاتيجيا سنة يف التغلب على عدم قدرهتا على إمداد هذه املؤسسات 
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ه 1431يقضي بدعم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنميته عن طريق منح متويالت مالية حملية راسخة، وخالل سنة 
مجايل التمويالت املعتمدة منذ مليون دوالر، مما يوصل إ 50م(، وارقت املؤسسة على متويلني جديدين مببلغ إمجايل قدره 2010)

مليون دوالر، أما من حيث التغطية اجلغرارية رغطت املؤسسة معظم دوهلا األعضاء يف شىت املناطق، ويف  281إنشاء املؤسسة إىل 
 .189خمتلف القطاعات، ومنها التصنيع، واإلنتا  الغذائي، واملنسوجات، واخلدمات....اخل

لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي إنشاء صناديق املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  وأطلقت املؤسسة مؤخرا مبادرة أخرى
سعودي ، وتنظر املؤسسة حاليا يف دراسة لاير الدول األعضاء، وكان أوهلا يف اململكة العربية السعودية مببلغ حمتمل قدره مليار 

  اذ اإلجراءات الالزمة إلنشائه واستقطاب شركاء آخرين.جدوى الصندوق، وحاملا تتحقق من قابلية جناحه سيشرع يف اخت
 

IV.2.2.  :تسعى جمموعة البنك دور صيغ التمويل بالمشاركة في مجموعة البنك لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة
اإلسالمية وتشجيع اإلسالمي للتنمية إىل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول األعضاء وغري األعضاء ويف اجملتمعات 

ألجل حتسني ظروف معيشة هذه اجملتمعات، وذلك عن طريق إجناز أو ورق صيغ التمويل باملشاركة التجارة ريما بني هذه الدول 
املشاركة يف مشاريع وبرامج تنموية لفائدهتا، وسنستعرض ريما يلي بعض الربامج اليت شاركت ريها هذه اجملموعة لتحقيق أبعاد 

 تدامة. التنمية املس
  IV.1.2.2.  :يف إطار دور صيغ التمويل بالمشاركة في مجموعة البنك لتحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة

غري اجملتمعات اإلسالمية يف الدول سعي جمموعة البنك اإلسالمي يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف الدول األعضاء و 
اليت هبا هذه اجملموعة، وبعض النتائج وشاركت باملشاركة سنتطرق إىل أهم املشاريع والربامج اليت قامت األعضاء ورق صيغ التمويل 

 منها.   حتققت
IV.1.1.2.2( عمليات التمويل المشترك. تمويل المشروعات) : املشاريع ذات التمويل املشرتك مع شركاء إمنائيني

، رالتمويل واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء يف الدول األعضاء آخرين وسيلة أخرى يدعم هبا البنك دوره اإلمنائي
املشرتك يدعم التعاون ويعزز دور البنك احملفز للجهود اإلمنائية هلذه الدول، وهو إىل ذلك يسهل تبادل املعررة من خالل تبادل 

 .املوظفني والزيارات امليدانية، واألنشطة الرتوجيية مع املاحنني اآلخرين
مع الشركاء اإلمنائيني اآلخرين سواء كان ذلك مع  بالشراكة واملشاركةجملموعة البنك اإلسالمي للتنمية ويتبني االهتمام املتجدد 

بعض املشاريع والربامج املقدمة ألجل خدمة متويل يف  املؤسسات الوطنية احمللية للدول، أو مع املنظمات اإلقليمية الدولية
ه إىل 1427من املمتدة خلمس سنوات  راد اجملتمعات للدول األعضاء، وذلك خالل الفرتةوحتسني ظروف معيشة أر

                                                 
.46م(، ص: 2010هـ )1431، السنوي للبنك اإلسالمي للتنميةالتقرير : 

189
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األوىل هبدف التأكيد على برناجمني لفائدة  سيةا، وتتزامن مع خطة البنك اإلسرتاتيجية اخلمم(2012-م2008) ه1431
مية يف الدول غري األعضاء ومها برنامج حمو تنمية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول األعضاء ويف اجملتمعات اإلسال

األمية املهنية من أجل برنامج احلد من الفقر، وبرنامج دعم التمويل األصغر من أجل تعزيز الوصول للفقراء النشيطني اقتصاديا 
 .190وليكون مبثابة وسيلة لتقليل الضعف، وإنشاء رر  العمل، وحتسني ظروف معيشة الفقراء

ه إىل 1427ويل املشرتك أساسا على مشاريع البنية التحتية لضخامة حجمها ونطاقها، ويف الفرتة من وتركز عمليات التم
مشروع مع ماحنني آخرين وبنوك إمنائية متعددة األطراف،  103م(، شارك البنك يف متويل 2010م إىل 2006ه )1431

ه شارك البنك مؤسسات مالية 1431، ويف سنة مليار دوالر 4.9مليار دوالر، ساهم ريها البنك مببلغ  30بلغت قيمتها 
 1.49مليار دوالر، ساهم ريها البنك مببلغ  10.3دولة، وبلغ إمجايل تكلفة هذه املشاريع 18عملية يف  26أخرى يف متويل 

هبا اليت قامت  التمويل املشرتكوبرامج % من إمجايل التكلفة، واجلدول التايل يوضح موجز عمليات 14مليار دوالر بنسبة 
 .  م(2012-م2008) ه1431ه إىل 1427جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية خالل ررتة اخلمس سنوات واملمتدة من سنة

 م(2010م إلى 2006ه )1431ه إلى 1427من سنة  عمليات التمويل المشترك موجز: 12جدول 
 ماليين الدوالرات                                                                                           

مساهمة المشاركين  بنكــــــــــمساهمة ال دد المشاريعــــــــع سنةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 تمويلــــــــــــــــفي ال

 مجموعـــــــــال

 2736.1 2281.4 454.7 10 م(2006ه )1427
 3624.0 2729.6 894.4 24 م(2007ه )1428
 12845.9 11917.7 928.2 20 م(2008ه )1429
 3608.0 2504.1 1103.9 23 م(2009ه )1430
 7301.8 5086.5 1495.3 26 م(2010ه )1431

 30115.8 25239.3 4876.5 103 مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 .50م(،  : 2010ه )1431، لتنميةالتقرير السنوي للبنك اإلسالمي لالمصدر: 
مشروع 24مشاريع، لتنتقل إىل  10ه كانت هناك 1427من اجلدول أعاله نالحظ تطور عدد املشاريع املشرتكة، رفي سنة 

مشروع سنة  26ه، لتبلغ 1430مشروع سنة 23مشروع، مث ترتفع إىل  20ه إىل 1429ه، لتنخفض سنة 1428سنة
مليون دوالر يف  454.7سالمي للتنمية عرف تزايد مستمر، حيث ارتفع تقريبا الضعف من ، كما أن مسامهة البنك اإله1431

هـ رغم 1429مليون دوالر يف سنة  928.2هـ ليواصل االرتفاع ويبلغ 1328مليون دوالر سنة  894.4هـ ليبلغ 1327سنة 
                                                 

. 36،37م(، ص ص: 2009هـ )1430، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية: 
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هـ، مث 1430مليون دوال يف سنة  1103.9مشروع، ليواصل االرتفاع ويبلغ 20مشروع إىل  24أن عدد املشاريع قد اخنفض من 
هـ، ويعود هذا االرتفاع يف املسامهة يف رأس املال إىل اإلسرتاتيجيات والسياسات اليت يضعها 1431مليون دوالر سنة  1495.3

 .هذا البنك واليت يسعى من خالهلا إىل حتسني أوضاع معيشة أرراد جمتمعات الدول األعضاء
 :ريع املشرتكة ركان على الشكل التايلأما التوزيع اإلقليمي للمشا

 .م(2010ه )1431التوزيع اإلقليمي للمشاريع مشتركة التمويل لسنة : 13جدول 
     ماليين الدوالرات  الوحدة:                                                                        

دد ـــــــــــــــــــــــــــع قطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 مشاريعـــــــــــــــــــال

ساهمة ـــــــــــم
 بنكـــــــــــــــــــــــــال

ساهمة ـــــــــــــــــــــــــــم
 المشاركين اآلخرين

تكلفة ـــــــــــــــــــــــــــال
 ماليةــــــــــــــــــــــاإلج

 1353.0 1074.4 278.6 14 صحراءـــــــــــــنوب الـــــــــــــريقيا جـــــــــــــنطقة إفـــــــــم
 2367.8 1601.1 766.7 9 ريقياــــــمال إفـــط وشــــشرق األوســـــــنطقة الــــــــــــم

 3581.0 3131.0 450.0 3 رق آسياـــنوب شــــنطقة جــــــم
 7301.8 5806.5 1495.3 26 مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 .51م(،  : 2010ه )1431، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنميةالمصدر: 
 من اجلدول السابق نالحظ أن: 

بنك اإلسالمي للتنمية لدول م( كان النصيب األكرب لعمليات وبرامج التمويل املشرتك جملموعة ال2010هـ )1431خالل سنة 
%، متبوعة منطقة جنوب شرق آسيا 53.85، أي بنسبة مئوية تصل إىل 26مشروع من أصل  14إرريقيا جنوب الصحراء بــ 

مشاريع أي بنسبة تقدر بــ  3%، وجاءت منطقة جنوب شرق آسيا أخريا بــ 34.61مشاريع أي بنسبة  9ومشال إرريقيا بــ 
ز على منطقة إرريقيا جنوب الصحراء إىل ضعف دول هذه املنطقة ماديا، وعدم قدرة دول هذه املنطقة %، ويعود الرتكي11.54

على إقامة وإجناز مشاريع برامج تنموية لفائدة جمتمعاهتا سواء كانت مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، وعليه تقوم جمموعة 
 عات عن طريق تقدمي الدعم املادي واملساعدات الفنية لصاحل هذه الدول.     البنك باملسامهة يف حتسني ظروف معيشة هذه اجملتم

ولتعزيز التمويل باملشاركة يف الدول األعضاء قامت جمموعة البنك بتقدمي خطوط التمويل جملموعة من البنوك يف الدول األعضاء 
 وهي:
بغرض تقدمي التمويل  2007جانفي14 خط متويل شامل لثالث بنوك لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك يف -

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أوزبكستان من خالل بنك أساكا، وإيبوتيكا بنك، وأوزبرومسرتوي بنك.
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دعم بنك قازكومريتس حىت يورر التمويل الطويل األجل،  2007نورمرب4خط متويل بنك قازكومريتس قازقستان، بتاريخ  -
 دي من خالل زيادة اإلقراض للمشاريع الصغرية واملتوسطة.وحىت يساهم يف النمو االقتصا

م، وهدف الشركة 2007نورمرب3ال هذه الشركة بتاريخ مجمموعة البنك يف رأس  تحيث سامه شركة رر  لالستثمار: -
هو تورري وحتديد التمويل األساسي الالزم وتطوير شركات جديدة أو رتية ذات أركار عملية وهدف حمدد يف كل من 

 اع الصناعي والتجاري.القط
وسعيا من البنك يف دعم إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول األعضاء، قام مببادرة هتدف إىل تنمية هذه املؤسسات 

وكان اهلدف من هذا الربنامج هو دعم ببرنامج تنمية التمويل األصغر"، وتورري التمويل الالزم هلا من خالل إطالق برنامج مسي "
ع املتزايد لنطاق التمويل األصغر الشرعي يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن أنشطة برنامج تنمية التمويل األصغر التوس

حتسني رر  حصول الفقراء على التمويل من خالل خمتلف األنشطة املدرة للدخل، وتورري متويل بالعملة احمللية لقطاع املؤسسات 
لة الكثيفة تشجيعا للعمل املتواصل وإدرارا للدخل، واملشاركة يف رأس مال املؤسسات الصغرية الصغرية واملتوسطة، ذات العما

 واملتوسطة يف الدول األعضاء، والعمل على إصدار صكوك بالعملة احمللية حلشد األموال الالزمة ملؤسسات التمويل األصغر.
رامج لتنمية التمويل األصغر يف كل من بنغالديش م(، بدأت األعمال التحضريية إلطالق أربع ب2008ه )1429ويف سنة 

واندونيسيا والسنغال والسودان، وبناء على دراسة جدوى قام هبا جرامني ترست جرت مناقشات مع شركاء اسرتاتيجيني حمتملني 
ويل األصغر يف إلنشاء مؤسسة للتمويل األصغر يف اندونيسيا، وتشارك جلنة بنغالديش للنهوض بالريف يف مساعدة أول بنك للتم

السودان )بنك األسرة( على توسيع نطاقه، كما جيري العمل على إطالق برنامج لتنمية التمويل األصغر يف بنغالديش 
 . 191والسنغال

خفض ويعترب برنامج التمويل األصغر يف السودان من بني املشاريع اليت مت إجنازها حيث يهدف هذا الربنامج إىل اإلسهام يف 
منواً  األقلاجملتمعات  يفحتسني ظروف املعيشة لألسر الفقرية حمدودة الدخل يف إطار وتورري رر  عمل وذلك معدالت الفقر 

الشامل لتنفيذ مشاريع  واملايل الفينوخاصة النساء املعيالت والشباب العاطل بالدعم  األسرعضاء هذه أوتزويد الراشدين من 
عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية احمللية  يف وإشراكهم، اإلنتاجيةالدورة  يفصغرى وأنشطة مدرة للدخل وهتيئتهم لالندما  

 املستدامة.
وتطبيق أساليب وممارسات متويل أصغر مثلى  بإرساءدعم القدرات التمويلية املؤسسية  إىليسعى الربنامج  األهدافولتحقيق هذه 

 األصغروعن طريق مؤسسات التمويل  املركزيببنك السودان  األصغرحتت مسئولية وحدة التمويل  اإلسالميةمتوارقة مع الشريعة 
 إىلاملناطق املستهدرة للوصول  الفقرية والفئات العاطلة عن العمل يف األسربالبنوك هبدف متكني  األصغرالوسيطة ونوارذ التمويل 

                                                 
.97،96م(، ص ص: 2010هـ )1431، التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية: 
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هذه  وأهمالحتياجات للجهات املستهدرة، وتوصيات دراسات ا لنتائج  تستجيب حلاجياهتم األساسية ورقاً  اليتاخلدمات املالية 
والتأهيل للمبادرة احلرة وبناء العالقات  ينالتدريب الفي، واالستثمار احملل الذايتالفر  املتاحة للتشغيل  استكشاف: جند اخلدمات

اخلدمات ، و يلة شراكة راعلة مع مؤسسات التمو التمويل وتكوين عالق، املهنية مع القطاع اخلا  وتورري اخلدمات املساندة
رعني والرعاة بالواليات رقراء املزا، أما بالنسبة للفئات املستهدرة رهم املدرة للدخل األنشطةالضرورية لتحسني بيئة  األساسية
ن املهارات واملهنيني املسرحني م أصحابالعاطلني من ، معاهد التدريب املهينو  التعليم العايل يخرجي، املرأة املعيلة لألسرة، املختلفة

رئات أخرى  ، وأياالقتصادية عرب املبادرة اخلاصة التنمية ذوى االحتياجات اخلاصة أصحاب قدرات كامنة للمسامهة يف، العمل
 .املناطق املستهدرة تربزها نتائج دراسات ومسح االحتياجات يف

 85ألف عميل منهم  260،  2011حىت مارس يف السودان بلغ عدد العمالء املستفيدين من خدمات التمويل األصغر وقد 
 ألف من الرجال. 175ألف من النساء و 

IV.2.1.2.2 .إن الكيان األساسي املسؤول ضمن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية هي التجارةوتشجيع  تمويل وتنمية :
د بلغت اعتماداهتا لسنة املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، حيث أحيلت هلا مجيع العمليات املتعلقة بتمويل التجارة، وق

مليار دوالر، وتقرتح املادة الثانية من االتفاقية اإلطارية بشأن نظام األرضليات التجارية بني الدول  2.55م( 2010هـ )1431
 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي استخدام متويل التجارة يف النهوض باملبادالت التجارية بني الدول األعضاء، ويبدو أن عدم

وجود متويل التجارة كان مشكلة أضد خطورة يف الدول األقل منوا، ولذلك خصصت املؤسسة للدول األعضاء األقل منوا أكثر من 
م(، وميثل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 2010هـ )1431نصف املبلغ اإلمجايل الذي اعتمدته لعملياهتا التجارية لسنة 

ال تقدم متويال مباشرا هلذه املؤسسات بسبب كثرة مسحوباهتا الصغرية وبسبب الصعوبات مشكلة أخرى تواجهها املؤسسة رهي 
 املالزمة لتقييم جدارهتا االئتمانية، وقد استحدثت آلية متويل باملراحبة املركبة وهي آلية متويل إسالمية حلل هذه املشكلة، ويف إطار

ثر معررة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتستطيع التعامل باملبالغ الصغرية، هذه اآللية متنح املؤسسة متويالت للبنوك احمللية األك
 لية يف ست دول أعضاء.حممليون دوالر أمريكي لثماين بنوك  190.5هـ متويالت قدرها 1431حيث منحت املؤسسة يف سنة 

تقدمي مساعداهتا الفنية التجارية  سةويف إطار مساعيها الرامية إىل تعزيز التعاون التجاري بني الدول األعضاء واصلت املؤس
نشاط أو مشروع أو برنامج خمتلف إما  24ملؤسسات دعم التجارة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه الدول واخنرطت يف 

 بتنظيمه أو متويله أو املشاركة ريه.
ة واملتوسطة يف إطار برنامج التعاون هـ برامج تعزيز القدرات املوجهة للمؤسسات الصغري 1431وقد نظمت هذه املؤسسة يف سنة 

مؤسسة صغرية ومتوسطة يف ثالث  60والتعزيز التجاري باالشرتاك مع مركز تدريب التجارة اخلارجية مبصر وشاركت ريه قرابة 
ادل برامج لتعزيز القدرات مبشاركة احتاد الغرف وتب 4دورات تدريبية عن اسرتاتيجيات التصدير والتسويق الدويل، كما نظمت 

 غررة للصناعة والتجارة. 30السلع برتكيا والغررة اإلسالمية للتجارة والصناعة، وشاركت يف هذا الربنامج واستفادت منه حنو 
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ولدعم وتشجيع التجارة رقد قامت املؤسسة بتنظيم ورعاية مشاركة هيئات تعزيز التجارة يف املعارض التجارية الدولية ولقاءات 
هيئة لتعزيز التجارة وعدد من الشركات لرتويج منتجاهتا، ومتكنت من إقامة عالقات عمل  11ا أقامت املشرتين والبائعني، كم

مؤسسة منتجاهتا يف ثالث معارض جتارية دولية يف كربى الدول  50جديدة، وبفضل مشرتكة هيئات تعزيز التجارة عرضت حوايل 
 .    192األعضاء وهي تركيا، ماليزيا، وإيران

IV.2.2.2 . تسعى  صيغ التمويل بالمشاركة في مجموعة البنك لتحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة:دور
لصاحل جمتمعات الدول األعضاء  ة وحتسني اخلدمات االجتماعية االجتماعيلتنمية اة البنك اإلسالمي للتنمية لتعزيز جمموع

يف مشروع الطاقات  ملشاركة من خالل املسامهةل باورق صيغ التمويواجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء 
تشكل الطاقات املتجددة من أجل الفقراء أحد أهم حماور برنامج تبادل املعارف واخلربات الذي أطلقه البنك  حيث، املتجددة

م(، وذلك من اجل مساعدة خرباء دول إرريقيا جنوب الصحراء الكربى )غامبيا، 2012ه )1433اإلسالمي للتنمية سنة 
النيجر، موريطانيا، نيجرييا والسنغال(، على االستفادة من التجربة الرتكية يف جمال تذليل الصعوبات للنهوض بقطاع الطاقة 
املتجددة، وملا كان البنك يسعى إىل النهوض مبشاريع البىن التحتية للطاقة املتجددة واحلد من الفقر يف جمال الطاقة، رإنه قام 

 اتيجيات يف هذا اجملال.ا  ووضع اسرت يع مشاركة القطاع اخلبتشج
مليون دوالر( لدعم مشروع الكهربة الريفية 14.9مليون دينار إسالمي )9.7م(، قدم البنك 2012ه )1433ويف سنة 

باستخدام الطاقة الشمسية يف منطقة أرطوط الشرقي باجلمهورية اإلسالمية املوريطانية، وهذا أول مشروع صغري قائم على الطاقة 
سية ميوله البنك اإلسالمي للتنمية، وهو مشروع يدل على اهتمام البنك املتزايد بدعم إمداد الكهرباء من غري اعتماد الشبكة الشم

هبدف التصدي للفقر يف الطاقة يف املناطق الريفية النائية، ويتوقع أن ميكن هذا املشروع من تغيري وحتسني معايش السكان، وذلك 
ريفية بكهرباء ال تنقطع وبشبكات مياه وعيادات صحية ومدارس، كما انه يعزز إقامة منشآت صغرية يف عن طريق تزويد البيوت ال

 .   193منطقة املشروع
IV.3.2.2 . إن احملارظة على   للتنمية المستدامة: البيئيدور صيغ التمويل بالمشاركة في مجموعة البنك لتحقيق البعد

الكربون، واحلد من تلوث املياه واهلواء من بني اهتمامات جمموعة البنك اإلسالمي  البيئة والتقليل من انبعاثات ثاين أكسيد
للتنمية يف الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء ورق صيغ التمويل باملشاركة، وذلك من خالل 

لبنك اإلسالمي للتنمية صيغة جديدة م( اعتمد ا2011ه )1432سنة  تطوير مشاريع الطاقة املتجددة يف هذه الدول، رفي
عن طريق املؤسسات الوطنية أو الدولية لتمويل التنمية، وقد أقرت اللجنة الشرعية مقرتح هذه لتمويل مشاريع تطوير البىن التحتية 

                                                 
.36،37: م(، ص2010ه )1431 التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، :
192

  

.38م(، ص: 2012ه )1433 التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،    :
193
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ددة اعتمد ألجل م، وكانت أول اتفاقية استثمار بصيغة املضاربة لفائدة مشروع متويل للطاقة املتج2011اآللية اجلديدة يف أرريل 
بنك التنمية الصناعية الرتكي، وستمكن هذه اآللية اجلديدة من تنفيذ أسرع آلليات التمويل ألهنا ستغين البنك عن إبرام اتفاقيات 
مباشرة مع الشركات املنفذة للمشاريع، ويف هذا اإلطار سيستثمر البنك يف حمفظة مشاريع ميوهلا الوسيط املايل اعتمادا على مالءته 

  .194وخربته يف القطاع الفرعي املعين
، مع احلكومة الرتكية إبرام أول اتفاقية لقروض االستثمار يف البىن التحتية بصيغة املضاربة املقيدة متم( 2012ه ) 1433يف سنة و

لذي تبلغ قيمته من أجل دعم تطوير مشاريع الطاقة املتجددة ورعالية الطاقة يف البالد، وسيكون البنك مضاربا يف القرض األول ا
مليون دوالر( مما ميكن البنك من زيادة رعالية موارده إىل حد كبري، ومن املتوقع أن يساعد هذا 100مليون دينار إسالمي ) 66.4

ميغاواط، واهلدف من هذا املشروع النهوض مبشاريع رعالية الطاقة  600القرض على بناء حمطات للطاقة املتجددة يبلغ جهدها 
اعات ذات االستهالك الشديد للطاقة )كاإلمسنت والفوالذ(، وتورر قروض املضاربة املقيدة آلية تنفيذ رعالة ومواتية املخصصة للصن

      .195للعمالء، ستعود بنفع كبري على عمليات البنك املقبلة يف دول األعضاء
 

IV.3.2. استخدام  ميكن القول أنلتنمية: تقييم أنشطة وعمليات التمويل بصيغ المشاركة في مجموعة البنك اإلسالمي ل
، إذ ال متثل هذه الصيغ إال نسبة ضعيفة جدا من جمموع حمدود جدا البنك اإلسالمي للتنميةجمموعة صيغ التمويل باملشاركة يف 

 خالل الفرتة املمتدة من مشروع رقط 12عدد املشاريع اليت قامت بتمويلها هذه اجملموعة  التمويل بالصيغ األخرى، حيث بلغ
اإلمجالية % من جمموع التمويالت 0.47 ة مئوية تقدر حبوايل  نسبم(، أي ب2012م إىل 1976) ه1433ه إىل 1396

 ه1431األخرية أي سنوات سنوات ثالث خالل  وبالتفصيل أكثر جند أنه، مشروعا 2576للمجموعة والبالغ عددها 
املمولة ورق صيغ املشاركة يف جمموعة البنك كان عدد املشاريع ،  م(2012) ه1433، وم(2011) ه1432، وم(2010)

 % من إمجايل املشاريع املنجزة. 1على الرتتيب أي بنسب مئوية ال تتعدى  1، و2، 0اإلسالمي للتنمية هي 
صيغ التمويل باملشاركة يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يتبني لنا بوضوح ضعف استخدام وعلى ضوء هذه النتائج اخلاصة ب

الصيغ تعد أحد أهم أساليب استخدام هذه الصيغ يف عمليات وأنشطة البنك، وهذا بالرغم من أن هذه  يف بعض الفرتات انعدامو 
التمويل اإلسالمية، وأكثرها رحبية، ومع ذلك مل حتظ حبيز كبري من صور التمويل اليت تقدمها البنوك اإلسالمية إىل اآلن، حيث ال 

، ويعود سبب و األكثر تطبيقاً لدى تلك البنوكه) اإلجارة، والبيع آلجل، واالستصناع ( ينات يزال التمويل من خالل عقود املدا
أن هذه اجملموعة  السبب األولعزوف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف استخدام هذه الصيغ إىل عدة أسباب ومعيقات أمهها 

                                                 
.61م(، ص: 2011ه )1432 التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،: 

194
  

.37م(، ص: 2012ه )1433 التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،: 
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عضاء، حيث تقوم بتمويل املشاريع الكبرية ذات املبالغ الضخمة ختتص بالتمويالت الكبرية على املستوى الدويل أي يف الدول األ
وهي بالتايل ال تعطي أمهية كبرية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك الرتفاع درجة املخاطرة يف هذه املؤسسات من جهة، 

واملتوسطة يف الدول األعضاء، ومن جهة أخرى إن هناك نقص يف املعلومات لدى اجملموعة اخلاصة بقطاع املؤسسات الصغرية 
وهلذا رهذه اجملموعة قامت بالعمل على تفعيل واالهتمام هبذه املؤسسات يف الدول األعضاء بطريقة غري مباشرة إما عن طريق 
املسامهة يف رأس مال بعض املؤسسات القائمة، أو عن طريق خطوط التمويل أي تقدمي رؤوس أموال إىل البنوك اإلسالمية احمللية 
واليت بدورها تقوم بدراسة اجلدوى االستثمارية هلذه املؤسسات مث املفاضلة واختيار أرضلها ألن هذه البنوك احمللية تنشط على 
املستوى احمللي وتكون أكثر قربا ولديها معلومات أكرب بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه الدول، إال أنه ورغم تقدمي 

هـ إىل 1396ال أنه حمدود أيضا حيث جند أن برامج خطوط التمويل اليت قامت هبا هذه اجملموعة من سنة الدعم للبنوك احمللية إ
برنامج إمجايل، أي بنسبة مئوية تقدر  2576برناجما رقط من أصل  62م( بلغت 2012م إىل 1976هـ )1433سنة 

 %.2.4بــ
ية الدول النامية بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث أن ريعود على املستوى الكلي أي عدم اهتمام غالب السبب اآلخرأما 

هذه الدول مازالت تفضل إنشاء املؤسسات الكبرية ملا متتاز به من مزايا الرحبية الكبرية، وتورري مناصب الشغل لعدد كبري من أرراد 
غم الدور الكبري الذي تلعبه يف اقتصاديات اجملتمع من جهة، ومن جهة أخرى عدم اإلملام بأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ر 

الدول املتقدمة واليت تعتمد على هذه مؤسسات يف الررع من معدالت النمو، ملا متتاز به هذه املؤسسات من خصائص وميزات 
 جتعلها أكثر مرونة مع التغريات البيئية اخلارجية.      

إال أنه ميكن البحث البنك اإلسالمي للتنمية  جمموعة هذه الصيغ يف استخدام لكن ورغم هذه األسباب والتربيرات اليت تقلل من
عن آليات جديدة من أجل التوسع يف استخدام هذه الصيغ، كما أن أولوية أهداف البنوك اإلسالمية هو خدمة وحتسني 

د يضعف ويقلل من مصداقية قمستويات املعيشة لكل أرراد اجملتمع وليس هدف الربح، وبالتايل راالستخدام احملدود هلذه الصيغ 
، وبالتايل يضعف الدعم والتأييد واملساندة الالزمة إلجناح مسرية البنوك موعةهذه اجملالشعارات التنموية اليت تدعو إىل حتقيقها 

اإلسالمية، رهذه البنوك قامت على أساس أهنا بنوك استثمار، متارس االستثمار املباشر بطرح وإنشاء مؤسسات ومشروعات 
ثمارية جديدة، وتوجه األموال اجملمعة لديها إلنشاء هذه املؤسسات واملشروعات، ومساعدهتا يف ررتة التشغيل األوىل، مث است

تصفيتها واالنتقال إىل مشاريع استثمارية أخرى، وهذا على أساس متويل املؤسسات واملشروعات بطرق خمتلفة منها املشاركة 
 واملضاربة.

أن البنوك اإلسالمية قد اكتفت بدور الوسيط املايل، الذي يهمه رقط ضمان اسرتداد رأس  املال  املمارسة العملية أظهرتر
والعائد، بغض النظر عن مدى استخدام هذا املال يف النشاط االستثماري، وبالتايل يزيل عن هذه البنوك صفتها األساسية كبنوك 
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القول بوجود مؤشرات تدل على أن البنوك اإلسالمية قد اجتهت اجتاها استثمار، ويعطيها صيغة البنوك التقليدية، ومن هنا ميكن 
 .مغايرا ملا كان يتوقع هلا أن تسلك، ومغايرا ملا كان خيطط له يف بداية نشأهتا

لكن رغم االستخدام احملدود لصيغ التمويل باملشاركة يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية إال أن هذا ال ينفي أنه قد مت حتقيق 
عض أهداف التنمية من خالل تورري مناصب شغل لألرراد واستفادة العديد من األسر من الربامج اليت قامت هبا هذه اجملموعة  ب

كما يف برنامج التمويل األصغر يف السودان، وأيضا تورري بعض املنتجات ألرراد الدول األعضاء، وبالتايل رإن التوسع يف استخدام 
موعة بشكل خا  والبنوك اإلسالمية بصفة عامة قد يزيد من ثقة األرراد يف هذه البنوك، ويتم ذلك هذه الصيغ من طرف هذه اجمل

عن طريق البحث وإجياد وتطوير آليات جديدة خاصة بصيغ املشاركة من شأهنا أن تساهم يف تدعيم وتشجيع أرراد اجملتمعات 
على إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وبالتايل النهوض خاصة اإلسالمية من خرجيي اجلامعات واملهنيني ومعاهد التكوين 

وترقية وتنمية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة يف الدول النامية، وهذا ما يؤدي إىل يف األخري إىل حتسني ظروف املعيشة 
 وحتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف هذه الدول.    
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 ميكن استخال  جمموعة من النتائج ميكن أن جنملها ريما يأيت: مما سبقخالصة الفصل: 
البنك اإلسالمي للتنمية أول بنك إسالمي مت إنشاؤه، من طرف جمموعة من الدول، هبدف خدمة املصاحل جمموعة عترب ت .1

 االقتصادية للدول اإلسالمية.
سات والصناديق املالية، واليت مت دجمها مع إن إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية شجع على إنشاء جمموعة أخرى من املؤس .2

 البنك لتشكيل ما يعرف مبجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 
البنك اإلسالمي للتنمية إىل حتقيق جمموعة من األهداف خلدمة مصاحل أرراد جمتمعات الدول األعضاء، جمموعة سعى ت .3

 وحتسني مستوى معيشتهم.
إىل حتقيق أهدارها عن طريق جمموعة من العمليات واألنشطة والربامج واملتعلقة البنك اإلسالمي للتنمية جمموعة سعى ت .4

 باستثمار األموال املتوررة لديها.
 البنك اإلسالمي للتنمية باستثمار أمواهلا بعدة صيغ وأساليب بعيدا عن استخدام القروض بالفائدة.جمموعة قوم ت .5
 يف عملياته وأنشطته. اجملموعةستعملها تر اليت تعترب صيغ التمويل باملشاركة من بني صيغ االستثما .6
يف إطار الواقع العملي جملموعة البنك تعترب صيغ التمويل باملشاركة من الصيغ ذات االستخدام احملدود والضعيف يف  .7

 أنشطة وعمليات هذه اجملموعة.
عوقات اليت تواجه جمموعة البنك أثناء إن االستخدام الضعيف واحملدود لصيغ التمويل باملشاركة يعود إىل كثرة املخاطر وامل .8

 استخدامها هلذه الصيغ.
من أجل توسيع نطاق استخدام صيغ التمويل باملشاركة يف جمموعة البنك، جيب العمل على إجياد آليات لتطوير وتفعيل  .9

 االستخدام العملي هلذه الصيغ.
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صيغ التمويل باملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة  دراستنا هذهتناولنا يف  :الخاتمة العامة
 :والتوصيات التالية نتائجالوتوصلنا إىل 

 :أوال: النتائج
يف االقتصاديات احلديثة، نظرا ملا تتميز به من سهولة اإلنشاء، واحتياجاهتا كبرية  أمهيةلمؤسسات الصغرية واملتوسطة ل .1

 املالية غري ضخمة، وكذا مرونتها وتكيفها يف البيئة اليت تتعامل ريها.
تتعدد أشكال التمويل التقليدي من حيث املدة الزمنية، رنجد التمويل الطويل األجل، واملتوسط، والقصري، إال أنه  .2

 ال يكون إال على شكل القروض مبختلف أنواعها.غم من هذا التعدد إال أنه وبالر 
 املشاكل أكرب من واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل إشكالية تبقىبالرغم من تنوع مصادر التمويل التقليدي، إال أنه  .3

غ، وعدم قدرهتا على تورري بسبب حمدودية هذه الصي تواجهها هذا املؤسسات سواء عند التأسيس أو عند التوسع. اليت
 املتطلبات املالية هلا.

وهذا راجع إىل  ،لمؤسسات الصغرية واملتوسطةالالزم لتمويل تورري اليف  لعب دورا مهماإن البنوك اإلسالمية ميكنها أن ت .4
 اليت تفرضها على هذه املؤسسات. الضماناتعدم اشرتاط و  ،عدم املبالغة يف شروط التمويل

وأساليب التمويل يف البنوك اإلسالمية، رنجد صيغ تكون على أساس املشاركة، وأخرى على أساس  تتعدد وتتنوع صيغ .5
 البيوع، وأخرى على أساس اإلجارة.

 جواز التعامل واستخدام املشاركة واملضاربة من الناحية الشرعية، مما يزيد من إقبال وتفاعل أرراد اجملتمع مع هذه الصيغ.   .6
يف العصور السابقة، رقد استخدمها النيب )صلى اهلل  يدة العصر احلديث، بل استخدمتليست ولإن املشاركة واملضاربة  .7

 عليه وسلم(، وصحابته )رضي اهلل عنهم( يف زمنه. 
إن املشاركة واملضاربة تقوم بوظيفتني، وظيفة متويلية أي تعبئة وحشد األموال إلنشاء املشاريع، ووظيفة استثمارية من  .8

 األموال يف املشاريع االستثمارية. خالل استخدام تلك
إن استخدام معيار الربح بدل معيار الفائدة يعد حتفيز للعميل أو املستثمر على بدل جهد أكرب ألنه كلما زادت األرباح  .9

 احملققة من املشروع كلما كان نصيب هذا العميل أو املستثمر أكرب، وبالتايل زيادة مداخيله.
أرراد اجملتمع على االهتمام بالتكوين واكتساب الكفاءات وزيادة املهارة، وهذا من أجل  إن املشاركة واملضاربة تشجع .10

 احلصول على التمويل إلنشاء مؤسساهتم.
إن املشاركة واملضاربة تالئم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ملا تتميز به هذه املؤسسات من خاصية سهولة اإلنشاء  .11

 مثل هذه املؤسسات. والتكلفة غري املرتفعة إلنشاء
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ارتفاع درجة يف ها ملشاركة واملضاربة تتمثل أمهعديد يف التطبيق العملي لصيغ امشاكل ومعيقات تواجه البنوك اإلسالمية  .12
 وارتفاع تكاليف اإلشراف واملتابعة. ،انتقاء املستثمريناملخاطرة، و 

اإلسالمية اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات،  إن مواجهة والتقليل من خماطر املشاركة واملضاربة يتطلب من البنوك .13
وهذا خالل مجيع أطوار التنفيذ العملي هلا، أي انطالقا من عملية انتقاء واختيار املستثمرين مرورا بالتنفيذ إىل هناية 

 العقد.  
د اجملتمع الواحد، وكذا حتقيق إن التنمية املستدامة تسعى إىل حتسني نوعية احلياة البشرية وحتقيق التفاعل األمثل بني أررا .14

 .الة بني األجيال وداخل نفس اجليلالعد
حتقيق األبعاد الثالث للتنمية املستدامة، وهي البعد االقتصادي، االجتماعي يف  املشاركة واملضاربةتساهم صيغيت  .15

 والبيئي.
يات واألنشطة والربامج واملتعلقة عن طريق جمموعة من العمل اإىل حتقيق أهدارهللتنمية البنك اإلسالمي جمموعة سعى ت .16

يف جمتمعات الدول  رراد وحتسني مستوى معيشتهماألدمة مصاحل وذلك من أجل خ باستثمار األموال املتوررة لديها
 .األعضاء

تعترب صيغ التمويل باملشاركة من الصيغ ذات االستخدام احملدود للتنمية بنك اإلسالمي جملموعة اليف إطار الواقع العملي  .17
 .هذه اجملموعةأنشطة وعمليات  يف

ة بسبب املخاطر ارتفاع درجة يعود إىل يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية إن االستخدام احملدود لصيغ التمويل باملشاركة  .18
نقص املعلومات املتعلقة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول األعضاء، هلذا تقوم اجملموعة مبنح رؤوس األموال 

 .ورق صيغ التمويل اإلسالمية البنوك اإلسالمية احمللية لتقوم هذه األخرية بتمويل هذه املؤسسات إىل 
إن االستخدام احملدود لصيغ التمويل باملشاركة يف الواقع العملي جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية مل حيقق األهداف اليت  .19

ليت هي أعضاء يف هذه اجملموعة تعاين الفقر، والبطالة، أنشأ ألجلها، حيث جند أن شعوب غالبية الدول الفقرية وا
 واخنفاض يف مستوى املعيشة، وبالتايل ما رائدة الشعارات اليت تتغىن هبا هذه اجملموعة. 

والتوصل إىل  للتنمية اإلسالمي بنكوتطبيقها على ال طالب لصيغ التمويل باملشاركة،ومن خالل دراسة ال :ثانيا: التوصيات
 يوصي باآليت: طالبسابقة رإن الالنتائج ال

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملا تلعبه من أمهية كبرية يف حتقيق التنمية.قطاع وتنمية  ضرورة االهتمام .1

والتقليل من ، يف البنوك اإلسالمية ع يف األنشطة االستثمارية، ويف التمويل بأساليب التوظيف املختلفةيتنو ضرورة ال .2
 .، واستبداهلا بصيغ املشاركةايناتاالعتماد على صيغ املد
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العمل على توسيع استخدام صيغ التمويل باملشاركة سواء املشاركة، أو املضاربة، أو املزارعة واملساقاة يف البنوك اإلسالمية  .3
 واالستفادة من التجارب السابقة دقيقةالصيغ دراسة  هذهودراسة يف التطبيق العملي، وعدم اختاذها جمرد شعارات رقط، 

 للبنوك اإلسالمية اليت اتبعت هذه الصيغ يف عمليات توظيف أمواهلا.
يف مجيع عن طريق التمويل باملشاركة وسيع نطاق تطبيق أساليب توظيف األموال ت للتنمية اإلسالمي كبنالعلى جمموعة  .4

ادية كبرية، وملا ريها من اجملاالت وعدم االقتصار على جماالت حمددة، نظرًا ملا يف تطبيق هذه األساليب من أمهية اقتص
  .يف الدول اإلسالمية بصفة خاصة درع عجلة التنمية

بنشر الوعي املصريف اإلسالمي بني املواطنني والقيام بالتشجيع والتحفيز هلم  للتنمية أن تقوم اإلسالمي بنكالعلى جمموعة  .5
 وطين.االقتصادي العلى اإليداع ريها، وتبيني الفائدة املرجوة يف ذلك، واملسامهة يف النشاط 

وضع اسرتاتيجيات جديدة من طرف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية هبدف حتسني مستوى معيشة األرراد الدول  .6
األعضاء عن طريق إقامة مشاريع استثمارية رعالة تكون األولوية ريها للدول الفقرية للتقليل من البطالة والفقر، وليس جمرد 

 شعارات تنادي هبا. 
ويف اختيار العمالء وذلك البنوك اإلسالمية تكون أكثر رعالية يف جمال دراسة جدوى املشاريع، من طرف نة إنشاء جل .7

 .بصيغ املشاركة ، وجتنب املشاكل واملعوقات اليت حتيط بالتمويلتوزيعها بني أطراف العملية االستثماريةاملخاطر و قليل لت
فرد املسلم على الفضائل ومكارم األخالق كاألمانة واإلخال  وحب جيب على اجملتمعات اإلسالمية االهتمام برتبية ال .8

واالهتمام بالتكوين يف خمتلف التخصصات، واكتساب الكفاءة واخلربة املهنية عن طريق رتح مراكز للتكوين، من  العمل
 ملة.   أجل إعداد جيل من الشباب يستطيع املسامهة يف النهوض باجملتمعات اإلسالمية وحتقيق التنمية الشا

اإلسالمية وذلك بعقد الندوات والدورات بنوك املعاهد املتخصصة بالتدريب والتأهيل الكايف واملستمر للعاملني بال إنشاء .9
 التدريبية حىت يتم اإلملام الصحيح بكل اجلوانب الفقهية والشرعية والتطبيقية اخلاصة بأساليب التوظيف املختلفة.

قدرة على من  يتمتع بهاالجتاه إىل أسلمة النظام املصريف بشكل عام ملا المية خاصة يف الدول اإلساحلكومات على  .10
التغلب على املعوقات اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف جمال توسيع والتطبيق العملي ملختلف صيغ توظيف أمواهلا.من أجل 

 حتقيق التنمية املستدامة.
اإلسالمية وتطبيقها ضمن املقررات  بنوكيف األموال يف الاجلامعات والكليات املتخصصة بإدخال أساليب توظعلى  .11

 .اجلامعية خاصة يف الكليات املتخصصة، وضمن مواد الثقارة اإلسالمية للكليات غري املتخصصة
يف جمال االقتصاد اإلسالمي بصفة عامة، واملعامالت املالية البحوث توسع يف إجراء الالباحثني واملتخصصني على  .12

 صررية اإلسالمية احلديثة.امل وتطوير أداء
اإلسالمية لالستثمار واإليداع ريها حىت  بنوكرجال األعمال والشركات وأصحاب رؤوس األموال أن يتجهوا إىل العلى  .13

بصفة عامة، وبصيغ التمويل إسالمية جديدة تزيد من التمويل اإلسالمي  بنوكيقوى عودها، ويتجهوا أيضًا إلنشاء 
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دمي اخلدمات املصررية اإلسالمية وتشارك يف إحداث تنمية اقتصادية يف الوطن، وتكون داعمة وتقباملشاركة بصفة خاصة، 
  .للدولة يف انتها  النظام االقتصادي اإلسالمي
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 نسبة املضارب.......................................................................................
 ................................اخلسائر املقدرة.......................................................
 .................................نسبة البنك.........................................................

 نسبة املضارب.......................................................................................
 ............................................................................مالحظات...............
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 مضاربــــــــــــــــــــــــــيانات الـــــــــــــــموذج بــــــــــــــــــــــــــــــن

 
 ................................االسم الكامل........................................................

 العنوان الشخصي.....................................................................................
 ..العنوان املهين.......................................................................................

 ....................................................................الشكل القانوين للشركة............
 ...............................نوع النشاط..........................................................

 .............تاريخ التأسيس......................................................................... 
 املؤهالت............................................................................................ 
 اخلربات السابقة..................................................................................... 
 ...............................................................العمل احلايل......................... 
 املمتلكات الشخصية................................................................................. 
 ........الضمانات املتاحة........................................................................... 
 ....املخازن اليت ميتلكها أو اليت يستأجرها............................................................. 
 .البنوك اليت يتعامل معها............................................................................. 
 .............................................................رقم حساباته املصررية................... 
 
 رقم السجل التجاري             احلالة الضريبية              رقم بطاقة الضرائب أو آخر إنذار جبائي                             
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                   تنميةـــــــــبنك اإلسالمي للـــــمؤسسين للــــــــائمة األعضاء ومقدار اكتتاب الـــــــــق

 مقدار االكتتاب )مليون دينار إسالمي( تاريخ التوقيع واالنضمام دولةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 25.0 ه24/07/1394 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 110.0 ه24/07/1394 دولة اإلمارات العربية املتحدة
 5.0 ه06/10/1394 دولة البحرين

 10.0 ه24/07/1394 مجهورية بنغالديش
 2.5 ه24/07/1394 مجهورية تشاد

 25.0 ه24/07/1394 مجهورية مصر العربية
 2.5 ه24/07/1394 اجلمهورية الغينية

 25.0 ه24/07/1394 اجلمهورية االندونيسية
 4.0 ه24/07/1394 اجلمهورية األردنية اهلامشية

 100.0 ه24/07/1394 دولة الكويت
 2.5 ه24/07/1394 اجلمهورية اللبنانية

 125.0 ه06/08/1394 اجلمهورية العربية الليبية
 16.0 ه24/07/1394 ماليزيا

 2.5 ه24/07/1394 مجهورية مايل
 2.5 ه24/07/1394 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

 5.0 ه24/07/1394 اململكة املغربية
 2.5 ه24/07/1394 مجهورية النيجر

 5.0 ه24/07/1394 سلطنة عمان
 25.0 ه24/07/1394 اجلمهورية اإلسالمية الباكستانية

 25.0 ه24/07/1394 دولة قطر
 200.0 ه24/07/1394 اململكة العربية السعودية

 2.5 ه24/07/1394 مجهورية السنغال
 2.5 ه24/07/1394 مجهورية الصومال الدميقراطية
 10.0 ه24/07/1394 مجهورية السودان الدميقراطية

 2.5 ه24/07/1394 اجلمهورية التونسية
 10.0 ه24/07/1394 مجهورية تركيا

 2.5 ه24/07/1394 اجلمهورية العربية اليمنية
 750.0 _ مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 للتنمية.المصدر: اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي 
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 تنمية  ــــــبنك اإلسالمي للــــمجموعة الـــــــتنظيمي لـــــــــهيكل الـــــــــــال                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
                       
 

  
 
 
  

 جملس احملارظني

 البنك اإلسالمي للتنمية

 جملس املديرين التنفيذيني

 رئيس جمموعة البنك

 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 اإلدارة القانونية

 مكتب رئيس البنك

لهيئة العالمية للوقفا  

 مكتب المعونة الخاصة والمنح الدراسية

 مكتب إدارة المخاطر

 مشروع الم.ع.س لإلفادة من الهدي واألضاحي

 صندوق األقصى والقدس

 مكتب التعاون

 مكتب التخطيط االستراتيجي لمجموعة البنك

 مكتب تقييم العمليات ومراجعتها

1إدارة العمليات القطرية   أمانة البنك إدارة الخزانة 

 إدارة تمويل التجارة وتنميتها

 إدارة السياسات االقتصادية واإلحصاء

 إدارة األصول

 نائب الرئيس يف التجارة والسياسات

 مكتب البنوك اإلسالمية

2إدارة العمليات القطرية   

 مكتب العلوم والتقنية

 مكتب التعاون الفني

 إدارة تخطيط العمليات ودعمها

3إدارة العمليات القطرية   

 المكتب اإلقليمي الرباط

 المكتب اإلقليمي كوااللمبور

يف العملياتنائب الرئيس   

تب الدولي للزراعة الملحيةالمك  

 المكتب اإلقليمي ألمآتي

 جملس احملارظني

 اإلدارة المالية

 إدارة الموارد البشرية

 إدارة تقنية المعلومات

 مكتب األمن والسالمة

لبنكمكتب ا  

 مكتب التنظيم وتطوير اإلدارة

 إدارة الخدمات اإلدارية


