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  مـــتقدي
  

الهتمـام بالمعـامالت   انطالقاً من شمول الشريعة اإلسالمية لتنظيم كل أمور الحياة جاء ا
واالقتصادية كبيراً وبشكل مميز، ومن هذه المعامالت ما يتعلق بعقود التمويل التى تمثل المالية 

أهمية كبرى ضمن العقود الشرعية المسماة وإذا كان التمويل فى معناه العام يعنى بـه تـدبير   
يتم من الموارد الذاتيـة،   المال الالزم لممارسة النشاط االقتصادى، وأن هذا التدبير فى األصل

فإنه فى معناه الخاص يعنى به نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض أى التى لديها مـدخرات  
إلى فئات العجز، أى التى تحتاج إلى تمويل ألنشطتها االقتصادية وال تكفيها مواردها الذاتيـة،  

ك األموال  وطالبى التمويـل  وتطلق أساليب التمويل على الطرق التى يتم بها التعاقد بين مال
  :والتى تتعدد في الشريعة اإلسالمية إلى عدة أساليب يمكن التعرف عليه من الشكل التالى

  أساليب التمويل اإلسالمية
  

  أساليب قائمة      أساليب قائمة      أساليب قائمة
  على البر واإلحسان      على المشاركة    على االئتمان التجارى

  )والتكافل(
  
  القرض الحسن -١  الشركة والشركة المنهية -١    ألجل أو على أقساطالبيع با -١
  الصدقات التطوعية-٢      بالبنك             بيع السلم -٢
  الزكاة -٣      المضاربة -٢        االستصناع -٣
  الوقف -٤      المساقاة -٣    اإلجارة واإلجارة المنتهية -٤

  المزارعة -٤          
  المغارسة -٥          

  
  :زات أساليب التمويل اإلسالمي في اآلتىويمكن تحديد أهم ممي

  التعدد والتنوع بما يوفر أساليب تناسب كل الظروف واألحوال –أ 
البعد عن التمويل بالربا المحرم شرعاً مثلما هو شائع اآلن فى التمويـل بـالقروض ذات    -ب

  .الفوائد الربوية
يقى بمعنى توجيهها إلنتاج أن جميع األساليب تضمن استخدام التمويل فيى االقتصاد الحق -جـ

وتوزيع السلع والخدمات بما يجعلها تصيب فى التنمية وال يتسرب إلى االستهالك الترفـى أو  
  .حتى االحتفاظ بها في صورة نقدية كما يحدث في حالة االقتراض بفوائد



  

وفي هذا المبحث سوف نتناول أساليب التمويل اإلسـالمية القائمـة علـى االئتمـان       
وفى فرصة , مويل المشروعات الصغيرة وتلك القئمة على أسلوب اإلحسان والتبرعالتجارى لت

ونتناول كل منها من حيـث   ,نكتب عن األساليب القائمة على المشاركات Ιأخرى بمشيئة اهللا 
بيان حقيقتاها ومشروعيتها والجانب التمويلى فيها وصـور تطبيقهـا لتمويـل المشـروعات     

اءات العملية لتنفيذ كل أسلوب منها مع إيراد نمـاذج لعقودهـا   الصغيرة ثم بيان موجز لإلجر
  :واإلشارة إلى بعض التجارب التطبيقية لكل منها، وسوف تنتظم الدراسة فىاألجزاء التالية 

  التعرف على المشروعات الصغيرة ومفهوم التمويل: الجزء األول
ونتنـاول  أساليب التمويل القائمة على االئتمان التجارى : الثانىالجزء 

  فيه مايلى
  .التمويل عن طريق المرابحة: القسم األول
  .التمويل بصيغة السلم واالستصناع: القسم الثاني
  .التمويل بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك: القسم الثالث
ونتنـاول  , أساليب التمويل القائمة على اإلحسان والتبرع:  الثالثالجزء

  :فيه مايلى
  مشروعات الصغيرة بالقروض الحسنةتمويل ال: القسم األول
  تمويل المشروعات الصغيرة بالصدقات التطوعية: القسم الثانى
  تمويل المشروعات الصغيرة من الزآاة: القسم الثالث
  تمويل المشروعات الصغيرة من الوقف: القسم الرابع

  



  

  الجزء األول
  التعرف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  

  :غيرة والمتوسطةالمشروعات الص: أوالً
يختلف الكتاب والمنظمات المعنية الدولية والمحلية في تحديد مفهوم المشروعات  :المفهوم -أ

الصغيرة كما أنهم يلجأون عادة للتعريف الوصفي الذي يعتمد علـى تحديـد معـايير    
  :خاصة بعدد العمال أو رأس المال ، ومن أشهر هذه التعريفات ما يلي

المشروعات أو الصناعات الصـغيرة، وحـدات   "  :الدولية تعريف منظمة العمل -١
صغيرة الحجم جداً تنتج وتوزع سلعاً وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسـابهم  
الخاص في المناطق الحضرية في البلدان النامية، وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة، 

ومعظمهم يعمل برأس مال ثابت صغير جـداً أو  والبعض اآلخر قد يستأجر عماالً أو حرفيين، 
ربما بدون رأس مال ثابت، وتستخدم كفاءة ذات مستوي منخفض، وعادة ما تكتسـب دخـوالً   
غير منتظمة، وتوفر فرص عمل غير مستقرة، وهي تدخل في القطاع غير الرسمي يعني أنها 

  .)١("حصاءات الرسميةليست مسجلة لدي األجهزة الحكومية وال تتوافر عنها بيانات في اإل
  .ويالحظ أن هذا التعريف قد اعتمد على المعايير التالية لتمييز المشروعات الصغيرة

  .أنها مشروعات فردية يملكها ويديرها شخص واحد لحسابه وهذا مقبول -
  .وهذا غير مقبول ألنها تنتشر في الحضر والريف -أنها تعمل في المناطق الحضرية  -
  .جداً، لم يضع حداً أقصي لهرأس مالها صغير  -
  .ذات مستوي منخفض وهذا مقبول تقنيةتستخدم  -
  .الدخل  فيها غير منتظم وتوفر فرص عمل غير منتظمة وهذا غير صحيح على العموم -
  .أنها تدخل في إطار القطاع غير الرسمي وهذا ينطبق على أغلبها ال كلها -

ية للمشروعات الصـغيرة فـي الـدول    تعريف لجنة األمم المتحدة للتنمية الصناع -٢
المنظمة الصغيرة هي التي يعمل بهـا  " أخذ بمعيار عدد العمال حيث جاء  [UNIDO]النامية 

عامالً، والكبيرة التي يعمل  ٩٩ -٢٠عامالً، والمتوسطة هي التي يعمل بها من  ١٩ -١٥من 
  ".عامل  ١٠٠بها أكثر من 
  :ه المشروعاتوفي مصر تباينت المعايير والمحددة لهذ -٣

)  جنيه ١٠٠٠٠(اتحاد الصناعات المصرية اعتمد على معيار  رأس المال  - 
  .وعلى معيار عدد العمال خمسين عامالً فأقل

                                                 
(1) International  labor office- the Diemmo of the informal sector, report of the 

director general geneve 1991-p.4  



  

وبنك التنمية الصناعية أعتمد على قيمة األصول الثابتـة بـأن ال تتجـاوز     -
  .جنيه بخالف قيمة األرض والمباني ١٠٠٠٠٠

ألـف   ٥٠٠(خذت بمعياري رأس المـال  والمجالس القومية المتخصصة أ -
  ).عامل ١٠٠أقل من (والعمل ) جنيه

وإذا نظرنا إلى بعض الدول المتقدمة والنامية نجد أنها تعتمد علـى العمـل أو رأس    -٤
عامـل   ٥٠عامل فأقل وبلجيكا  ٢٠٠المال فالمشروعات الصغيرة في إنجلترا التي يعمل بها 

  ...عامل ٢٥٠عامل، وأمريكا  ٥٠وفرنسا 
  

وهكذا نجد أنه ال يوجد اتفاق حول تحديد مفهوم المشروعات الصـغيرة وأن األمـر   
والمناسب لدول المنطقة العربية . يختلف طبقاً لظروف كل دولة والمستوي االقتصادي بها

  :باعتبارها من الدول النامية يمكن األخذ بمعيار العمل على الوجه التالي
ة، والصغيرة من أكثر من عشرة وحتى أقـل  المشروعات الحرفية من عامل إلى عشر

  .من خمسين، والمتوسطة من خمسين إلى مائة عامل
  
من نافلـة القـول التأكيـد علـى أن      :أهمية ومزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة -ب

المشروعات الصغيرة تحتل مكانة كبيرة في اقتصاديات الدول جميعا، فهي من البداية 
ذي بدأ بمشروعات صغيرة قبـل أن تظهـر المشـروعات    أصل النشاط االقتصادي ال

الكبيرة كما أنه مازال يحتل نسبة هامة حتى في االقتصاديات المتقدمة، ففي الواليـات  
مليون منشأة صغيرة تبلغ قيمة إنتاجها حـوالي  ٩المتحدة األمريكية يوجد ما يقرب من 

ت الصـغيرة فـي   من إجمالي الناتج القومي وفي اليابان قدر عدد المشـروعا % ٣٠
، وهى تحقق مزايـا  )١(من مجموع العمالة% ٨١مليون بها حوالي ٦المتوسط بحوالي 

  :اقتصادية واجتماعية عديدة من أهمها ما يلي
إيجاد فرص عمل كبيرة باستثمارات محدودة مما يساعد على التخفيف من مشكلة  -١

  .البطالة وعالج حالة الفقر المنتشرة في الدول النامية

                                                 
نظم املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات ـ ترمجة ونشر دار  " موسكوف، مارك ج مسيكن . ستيفن أ  )  ٢(

  .٨٢٥صـ ١٩٨٩املريخ بالسعودية 
لة كلية التجارة جم)" جتربة اليابان(فلسفة حتديث وتطوير املشروعات الصغرية " جنله حسني مرجتي / د

  .١٩٨٩ـ جامعة حلوان 



  

م الحاجة إلى رأس مال كبير، والتمويل يكون محلياً في أغلب األحيان كمـا أنهـا   عد -٢
تعتمد على مستلزمات إنتاجية محلية مما ال يحتاج معه األمر إلى عملة أجنبية تزيد من عجـز  
ميزان المدفوعات، فضالً عن أنها تساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي من السلع والخدمات بـدالً  

  .من الخارجمن استيرادها 
تقوم هذه المشروعات باستخدام تكنولوجيا أقل تناسب الظروف المحلية وال تحتاج  -٣

  .استيراد تكنولوجيا من الدول المتقدمة
إمكانية استغالل أي مساحة إلقامتها وتجهيزات بسيطة مما يقلل من انخفاض تكـاليف   -٤

  .البنية األساسية لها
  .ياتها ومنتجاتها بما يمكن تعديلها حسب الظروفتتميز بالمرونة في أعمالها وعمل -٥
تعمل على توطين الصناعة في المناطق الريفية والبيئية فـي الحضـر ممـا يحقـق      -٦

  .االستقرار الكافي والتوزيع المتوازن للسكان بين الريف والحضر
فة تقوم بدور هام في تغذية الصناعات الكبيرة ببعض المستلزمات الالزمة لإلنتاج بتكل -٧

  .أقل مما لو تم إنتاجها في المصنع الكبير
  

ورغم هذه األهمية والمزايا إال أنه توجد عدة مشكالت في هذه المشروعات نبينهـا فيمـا   
  :يلي
غياب التمويل الرسمي عنها لعدم قدرتها على التعامل مع مؤسسات التمويل الرسـمية   -١

أو عدم توافر متطلبات االئتمـان  سواء من حيث عدم وجود فرع لهذه المؤسسات قريبة منها 
من المؤسسات الرسمية لديها مثل وجود حسابات منتظمة أو قدرتها علـى تقـديم الضـمانات    

  .المطلوبة
ال تجد أمامها سوى التعامل مع مؤسسات التمويل غير الرسمية بشروط صعبة مثـل   -٢

من هذه المؤسسـات  معدل الفائدة المرتفعة وانخفاض حجم التمويل الذي يمكن الحصول عليه 
  .وقصر أجله مما ال يمكنها من تمويل رأس المال الثابت

صعوبة تسجيلها رسمياً لتعدد اإلجراءات وعدم إمكانية تحقيـق الشـروط الرسـمية     -٣
  .بالتسجيل وارتفاع تكاليف التسجيل

  .مالحقة األجهزة الحكومية لها لقيام أغلبها بدون تراخيص -٤
  .ا لعدم قدرتها على النفاذ إلى األسواق المناسبةصعوبة التسويق لمنتجاته -٥
  .عدم القدرة على النمو ونقص الخبرة التنظيمية -٦
  
  



  

  ).المفهوم ـ اإلطار العام(التمويل : ثانياً
إن المعني العام للتمويل ينصرف إلى تدبير األمـوال أو المـوارد    :المفهوم التمويلي -أ

األصل فإن اإلنسان يمول أنشطته االقتصـادية مـن   الالزمة للقيام بالنشاط االقتصادي، وفي 
موارده الذاتية ولكن في أحيان كثيرة ال تكفي الموارد الذاتية لتمويل هذه األنشطة خاصة فـي  
مجال إنشاء المشروعات وتشغيلها، وهنا يتم اللجوء إلى الغير للحصول على التمويل،  ولـذا  

ماله لآلخر حيث أنه يوجد فـي المجتمـع   فإن المعنى الخاص للتمويل يعبر عن تقديم شخص 
فئتان؛ فئة لديها مدخرات تسمي فئة الفائض، وفئة تحتاج إلى مال تعجز مواردها الذاتية عـن  

نقـل  "تدبير كل ما تحتاجه وتسمي فئة العجز، وبالتالي يعرَّف التمويل في أدق معانيـه بأنـه   
  ". المالي القدرة التمويلية من فئات الفائض المالي إلى فئات العجز

وهذا النقل قد يتم مباشرة في عالقة ثنائية بين الفئتين كما قد يتدخل بينهما وسيط مالي   
  ثنايا البحثكما أن هذا النقل يتم وفق أساليب وصيغ تعاقدية عديدة نتعرف عليها جميعاً في 



  

  



  

  الجزء الثانى
  

  أساليب التمويل اإلسالمية
  القائمة على االئتمان التجاري

  وعات الصغيرةللمشر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القسم األول
  التمويل عن طريق المرابحة ألجل

  
المرابحة إحدى صور البيوع، والبيع جائز شرعاً لقولـه تعـالى    :المفهوم والمشروعية: أوال

وهى صورة تقوم علـى أحـد   ) ٢٧٥ةمن اآلي: البقرة(﴾ َوَأَحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّبا﴿
حيث يتم في المرابحة ) المزايدة والمساومة والمرابحة(أساليب تحديد ثمن البيع الثالثة 

إضافة إلـى  ) مصروفات الشراء+الثمن(تحديد ثمن البيع للسلعة بتكلفة شراء البائع لها 
ن شـرائها  بأنها بيع السلعة بـثم : ربح معلوم يتفق عليه، ولذا تعرف المرابحة شرعاً

زائداً ربحاً معلوماً يتفق عليه، ويظهر الجانب التمويلي إذا بيعت السلعة مرابحة ألجل 
أو على أقساط، وبالتالي تتضمن العملية بجانب البيع ائتماناً تجاريـاً يمنحـه البـائع    
للمشترى الذى يسدد الثمن فيما بعد من إيراداته إما مرة واحدة بعد أجل معين أو على 

ومن المقرر شرعاً أنه تجوز الزيادة في ثمن البيع األجل عن الـثمن النقـدي   أقساط، 
واألنسب أن تقدر هـذه الزيـادة   " لألجل حظ في الثمن: "للسلعة ألنه كما يقول الفقهاء

بمعدل العائد على االستثمارات التي يحققها البائع من نشاطه أو يسترشد بالعائد علـى  
  .سالمية في الدولةحسابات االستثمار في البنوك اإل

  
يحتاج صـاحب المشـروع    :صور تطبيق المرابحة ألجل لتمويل المشروعات الصغيرة: ثانياً

) تمويل رأسمالي(الصغير إلى تمويل لتوفير احتياجات النشاط إما من األصول الثابتة 
، )تمويـل رأس المـال العامـل   (أو من مستلزمات اإلنتاج والتشغيل مثل المواد الخام 

من االقتراض بفائدة فإنه يمكن التمويل بأسلوب المرابحة ألجل بإحدى الصـور  وبدالً 
  :التالية

أن يكون البائع منتجاً لألصل الثابت المطلوب أو لمستلزمات اإلنتاج أو يكون تـاجراً   -  أ
ولديه بضاعة جاهزة فيتقدم إليه العميل بطلب شراء ما يحتاجه منهـا ويحـدد الـثمن    



  

الشراءزائد ربحاً معلوماً يتفق عليه، وهنا يكون االئتمـان مـن   بتكلفة اإلنتاج أو تكلفة 
  .البائع مباشرة دون وسيط

أن ال يكون البائع منتجاً أو تاجراً ولكنه ممول في األصل ويطلب منه العميل شـراء    -  ب
بيـع  "السلعة من منتجها أو تاجرها على أن يشتريها منه مرابحة وهذه الصورة تسمى 

ويمكن أن تتم عملية التمويل من فرد أو بنك أو أى مؤسسـة  " ءالمرابحة لآلمر بالشرا
 .تمويلية

  :مزايا ومشكالت البيع مرابحة: ثالثاً
يحقق بيع المرابحة مزايا عديدة لكل من البائع الممول والمشترى من أهمها ما  :المزايا -  أ

  :يلي
ه توفير ما يحتاجه المشترى بدون اللجوء إلى االقتراض بفائدة لشراء ما يلزم -١

من أصول أو مستلزمات تشغيل وبذلك يرضى اهللا عز وجل ويحـافظ علـى   
  .دينه

إذا كان البائع مموالً في صورة المرابحة لآلمر بالشراء فإنه بجانـب تـوفير    -٢
التمويل للمشترى فإنه يقدم له خدمات أخرى منها خبرة الشـراء حيـث أنـه    

اء إذا كان الشراء يشترى السلعة لحسابه أوالً وطالب الشراء غير ملزم بالشر
األول لسلعة ذات مواصفات غير مقبولة أو بأسعار أعلى من سـعر السـوق   
السائد، وأيضاً تحمل البائع ألية مخاطر من وقت شرائه السلعة حتى عقد البيع 

 .مرابحة ألنها تكون في ملكه

 .يمكن للمشترى سداد األقساط المستحقة عليه من عائد مبيعاته -٣

 .ذا كان منتجاً لزيادة مبيعاته وترويجهاتوفر وسيلة للبائع إ -٤

توفير وسيلة للممول فى حالة بيع المرابحة لآلمر بالشـراء لتشـغيل أموالـه     -٥
بأسلوب حالل شرعاً وتحقق لـه ربحاً يمثل الفرق بين تكاليف الحصول على 

 .السلعة وثمن البيع مرابحة

مل يتم في سـلع  تقلل من آثار التضخم على البائع الممول والمشترى ألن التعا -٦
 .وليس نقود، ويمكن مراعاة التضخم عند تقدير سعر البيع

يمكن للبائع أن يطلب الضمانات المناسبة لمواجهة حالة توقف المشترى عـن   -٧
 .السداد

يتميز هذا األسلوب بالبساطة ويمكن تطبيقه بين األفراد والمشـروعات غيـر    -٨
رسـمي أو تـرخيص    الرسمية التي ال يتوفر لديها دفاتر محاسبية أو سـجل 



  

حكومى وهى من سمات المشروعات الصغيرة كما أنه ليس عمليـة تجاريـة   
 .بحته وإنما تنطوى على عملية ائتمان تتمثل فى تأجيل سداد الثمن

يمكن استخدامها فى تمويل األصول الثابتة ومستلزمات التشغيل وفى جميـع   -٩
 .قطاعات النشاط االقتصادى من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات

  
  :وتتمثل فيما يلي :المشكالت -ب

في حالة المرابحة لآلمر بالشراء قد ينكل المشترى عن تنفيذ وعده بالشـراء   -١
بعد شراء الممول للسلعة، ويمكن مواجهة هذه المشكلة باألخذ بالرأى الفقهـي  
القائل باإللزام بالوعد وأن يلتزم بدفع مبلغ في صورة ضمان جدية لحمله على 

نكل يصادر من هذا الضمان ما يعوض الممول عـن الخسـائر   الشراء، وإذا 
  .التي يمكن أن تلحق به

مخاطر التوقف عن السداد، وهذه مشكلة عامـة فـي أى ائتمـان، ويمكـن      -٢
مواجهتها بطلب ضمانات مناسبة تضمن حـق البـائع الممـول وال ترهـق     

 .المشترى فيجوز شرعاً أن يرهن البضاعة محل التعامل بالثمن

  
نظراً ألن صورة المرابحة لآلمر بالشراء  :اإلجراءات العملية لتنفيذ البيع مرابحة ألجل: رابعاً

أوسع من حيث نطاق إجراءاتها لذلك سوف نبين خطوات المرابحة عليها والتي تشمل 
وتتمثـل هـذه   ) التمويل من البائع(في جزء منها اإلجراءات العملية للصورة األولى 

  :اإلجراءات فيما يلي
 -كتابة أو شفوياً  -ويتضمن طلب العميل من الممول :االتفاق المبدئي :ء األولاإلجرا

شراء للسلعة المطلوبة محدداً مواصفاتها بدقة ومصدر توريدها إن كان يريـد ذلـك، وقيمـة    
الفاتورة األولية، ويدرس الممول هذه البيانات ويقرر مدى إمكانية التمويـل وشـراء السـلعة    

تعرف على مدى جدارته االئتمانية إما بناء على معرفة شخصية بينهما في وبيعها للعميل بعد ال
حالة التعامل الفردي، أو من خالل طلب بيانات عن حالته المالية، وإذا قرر التمويل يتم إبرام 
اتفاق مواعدة بينهما لضمان االستمرار في العملية ويمكن أن يتقاضى منه مبلغاً بسيطاً يسـمى  

  .يد ذلكلتأك" ضمان جدية"
يقوم الممول بشراء السلعة وهو في هـذه الحالـة بالخيـار بـين أن      :اإلجراء الثاني

يشتريها من المورد الذي حدده له المشترى وبنفس السعر أو يشترى من أى مصدر وبالسـعر  
الذي يمكنه التعاقد به بشرط أن يكون مساوياً أو أقل من السعر المحدد، وذلـك ألن الممـول   

  .أوالً ويتحمل مخاطر السلعة خالل هذه الفترةيشترى لنفسه 



  

بعد تملك الممول للسلعة يطلب العميل للحضور وإبرام عقد البيع، وإذا لم  :اإلجراء الثالث
يحضر يقوم الممول ببيع السلعة في السوق ويتقاضى من مبلغ ضمان الجدية أى خسارة تلحق 

ه ال يستحق المشترى مرابحة شـيئاً مـن   به جراء ذلك، وإذا باعها بأكثر من الثمن المتفق علي
طبقاً للنموذج المرفق فـي  (هذه الزيادة، ويلزم أن تتوافر في العقد الضوابط الشرعية المقررة 

  :مع مراعاة ما يلي عند تحرير العقد) آخر هذه الورقة
تكاليف الشراء مثل عمولة الشراء ومصـروفات  +ثمن الشراء: ذكر الثمن مفصالً إلى - 

الربح المتفـق  + مين والجمارك وكل ما يتكبده لشراء السلعة حتى وصولهاالنقل والتأ
  .عليه وال يذكر الثمن إجماالً

أنه لو كان قد اشترى البضاعة باألجل مساوياً لألجل الذي سوف يمنحـه للمشـترى    - 
 .مرابحة فال يزيد فى الثمن مقابل األجل

 .الخصمإذا اشترى البضاعة بخصم فيذكر في عقد البيع الثمن بعد  - 

إذا اشترى بعملة أجنبية وباع مرابحة بعملة محلية يكون سعر الصـرف يـوم البيـع     - 
 .مرابحة

  
تحصيل الثمن، وعادة يكون التحصيل على أقساط، وهنا توجد أحـد   :اإلجراء الرابـع 
  :االحتماالت التالية
ـ  :االحتمال األول و أن ينتظم العميل في سداد ما عليه من أقساط في مواعيدها وهذا ه

  .األصل والمطلوب شرعاً
أن يتأخر عن سداد أحد األقساط في موعده بدون عذر فإنه من حـق   :االحتمال الثاني

البائع الممول إلزام المشترى بحلول جميع األقساط وقطع األجل لهـا وهـذا   
  .جائز شرعاً

أن يتوقف كلية عن السداد بسبب اإلفالس وهذا يدخل الممـول مـع    :االحتمال الثالث
ئنين اآلخرين في استيفاء حقه في صورة قسمة غرماء بناء على ما تقرره الدا

  .المحكمة
أن يتوقف عن السداد إلعساره، وبداية فإن الفقهاء يقررون أن إدعاء  :االحتمال الرابع

اإلعسار ال يقبل منه بقوله بل البد أن يقدم بينة أو دلـيالً بأنـه معسـر، ألن    
سر بإعساره في دين القرض وال يقبل قوله في الرأى الفقهي أنه يقبل قول المع

دين التجارة إال ببينة ألن األصل بقاء المال عنده، فإذا ثبـت إعسـاره فعـالً    
َوِإْن كَاَن ذُو ُعْسـَرٍة  ﴿: فالواجب على الممول إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى

انيـة يسـاره   ، وإذا تبين عدم إمك)٢٨٠من اآلية: البقرة(﴾ فَنَِظَرةٌ ِإلَى َمْيَسَرة



  

 ﴾َوَأْن تََصدَّقُوا خَْيٌر لَكُْم ِإْن كُنْتُْم تَْعلَُموَن﴿: فاألفضل التصدق عليه لقوله تعالى
، وبالتالي فهى ليست ديوناً معدومة كما يقـول بـذلك   )٢٨٠من اآلية: البقرة(

  .الفكر المحاسبى المعاصر، ألن ما عند اهللا ليس معدوماً
السداد بسبب المماطلة، فيطبق عليه حديث رسـول  أن يتوقف عن  :االحتمال الخامس

ولىُّ أى مماطلـة وعـدم السـداد،    " لىُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" ρاهللا 
أى التشهير به وفضحه حتى يعلم : أى الموسر الغنى، ويحل عرضه: والواجد

وهذه تكون بواسطة القضاء إمـا عقوبـة   : الجميع حاله فال يداينوه، وعقوبته
أو مالية بالغرامة المالية التى تجبر ما يصـيب الممـول مـن     بدنية بالحبس

خسائر نتيجة المماطلة، ويمكن طبقاً لبعض اآلراء الفقهية أن يتفق على ذلـك  
  .في عقد البيع

  
  :هذه هى أهم إجراءات البيع مرابحة ألجل والتي تتضح من الشكل التالي

  



  

  آلمر بالشراءشكل الدورة التنفيذية لعمليات المرابحة ل) ٢(نموذج 
  

  سوق السلعة
  

  العميل      المورد   
  السداد  

  
  
  

  عقد مواعدة
)٣(        )   ١(  

  
  عقد بيع مرابحة          

  )٦(  
  
  

  

  طلب شراء مرابحة
  
  

  البنك    ) ٧(   
  

  الدراسة واتخاذ القرار) ٢(
  

  المواعدة) ٣(
  

  شراء البنك للسلعة) ٥(
  

  التعاقد على بيعها) ٦(    استالم السلعة وتملكها
  وتسليمها

  
  تحصيل الثمن

  
  

 



  

  نموذج
  )عقد بيع مرابحة لآلمر بالشراء ( 

  
  ...................................................الموافق  ............................إنه في يوم * 
  :تحرر هذا العقد بين كل من* 
  طرف أول  ...............................................................................................................) ١(
  طرف ثان     .....................................................................................................  )٢(

  :لما يليوقد أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد وفقاً * 
  البند األول

بيع بضاعة من الطرف األول إلى الطرف الثانى السـابق المواعـدة   : موضوع العقد -
 :بينهما على بيعها مرابحة ومواصفاتها كاآلتى

- .............................................................................................................................. 

- .................................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................................... 

- ................................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................................. 

  البند الثاني
 :ويتكون من ........................................يع اإلجمالى هو مبلغ ثمن الب - 

  .لشراء الطرف األول للبضاعة محل العقدالثمن األصلي ) ١(
 .المصروفات التى يتكبدها الطرف األول والمتعلقة بالشراء من نقل وغيره وقدرها) ٢(

  .بصفة ربح...............راء وقدرها من الثمن األصلى ومصروفات الش%  ............نسبة ) ٣(
  البند الثالث

  :يتم سداد ثمن البيع المحدد في البند السابق وفق األسلوب التالى
  عند التعاقد............................ مبلغ 

  ...........................يقسط الباقى على عدد أقساط قيمة كل قسط 
  البند الرابع

حق امتياز البائع على البضاعة المذكورة كما يجوز له أن  -قا للقانونوف–يكون للطرف األول 
  :يطلب أية ضمانات أو كفيل بالمستحق له قبل الطرف الثانى، وتتمثل هذه الضمانات فى

١- .....................................................................................  
٢- .....................................................................................  
٣- .....................................................................................  



  

  الخامسالبند 
  .تنتهي مسئولية الطرف األول بنقل ملكية المبيع وتسليمه للطرف الثاني

  سادسالبند ال
تحـل جميـع   ..... لطرف الثانى عن سداد أى قسط من األقساط المـذكورة لمـدة   إذا تأخر ا

  .األقساط ويتعهد بسدادها فوراً
  البند السابع

إذا كان التأخر عن السداد لظروف قاهرة أو خارجه عن إرادة الطرف الثانى ولم يتمكن مـن  
  .سداد ما عليه من أى مال آخر له فيتم إنظاره إلى ميسرة
  البند الثامن

في حالة النزاع بين الطرفين حول تفسير ما ورد في أحد بنود هذا العقد أو امتناع أحدهما عن 
  .....................................تنفيذ هذا العقد أو أحد بنوده فإنه يحق للطرف اآلخر طلب التحكيم أمام 

  البند التاسع
  .....................................ناً مختاراً له هو يقرر كل من الطرفين أنه قد اتخذ لتنفيذ هذا العقد موط

  .وكل اإلعالنات والمراسالت التي ترسل على غير هذا الموطن تعتبر غير صحيحة
  البند العاشر

كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين واألعراف التجارية المحلية السارية وبمـا ال  
  .يعة اإلسالميةيتعارض مع المبادئ العامة للشر

  البند الحادي عشر
  .نسخ، بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم ................تحرر هذا العقد من عدد 

  
  

 الطرف الثاني الطرف األول
  



  

  :تجارب تطبيقية للمرابحة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: خامساً
ق فى تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية فى جميـع  لقد كان للبنوك اإلسالمية فضل السب  

المجاالت وامتد ذلك إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان ألسـلوب المرابحـة   
النصيب األكبر ووضعت الضوابط الالزمة لتطبيق المرابحة بشكل وفر التمويل الالزم لهـذه  

غيرة موسعة ال تحتملها هذه المشروعات، ودراسة تجارب التمويل بالمرابحة للمشروعات الص
الورقة ولذلك سنكتفى باإلشارة إلى بعض هذه التجارب التى يمكن الرجوع إلـى الدراسـات   

  .)١(الموسعة عنها للتعرف عليها تفصيالً
  
  :وأهم مالمح هذه التجربة ما يلى: تجربة البنك الصناعى بالسودان –أ 

  .استحدث البنك إدارة خاصة بتمويل الوحدات الصغيرة -١
أنشأ البنك شركة خاصة تتبع البنك لجلب المعدات لهذه المشروعات إضافة إلى توفير  -٢

 .مدخالت اإلنتاج

توسيع قاعدة الضمانات لتشمل الضمانات الشخصية واألخرى المقدمة من الصـناديق   -٣
 .االجتماعية

إعفاء أصحاب المشروعات من شروط المساهمة فى ثلث التكلفـة الكليـة للمشـروع     -٤
 .يها فى الئحة البنكالمنصوص عل

استثناء أصحاب المشروعات الصغيرة من دفع القسط األول فوراً فى حالة التمويـل   -٥
 .بالمرابحة 

من السقف االئتمانى للبنك لصالح المشـروعات الصـغيرة بحيـث    % ١٥تخصيص  -٦
من هذا الجزء لتمويل رأس المال الثابت والبـاقى لتمويـل رأس المـال    % ٧٥يكون

 .التشغيلى

مليار جنيه سـودانى، أمـا    ٥م حوالى ١٩٩٥إلى عام  ٩٢التمويل من عام  بلغ حجم -٧
مشروعاً سنوياً شملت جميع أنـواع   ٨٠٠عدد المشروعات التى مولها فكانت حوالى 

 .الصناعات الصغيرة

                                                 
عثمـان  . د –متويل القطاع الصناعى وفق صيغ التمويل اإلسالمية من إعـداد  : من هذه الدراسات  )١(

حبـث   –نشر املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة  –بابكر أمحد 
ويل الصناعات الصغرية بالصـيغ اإلسـالمية    مت: م، الفصل الرابع١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ – ١٧رقم 
  .٧٧-٥٥صـ

/ من إعداد الـدكتور حبث  –دور املصارف اإلسالمية يف متويل الصناعات الصغرية «: حبث بعنوان -  
 –مقدم إىل مؤمتر دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية ىف االستثمار والتنميـة   –أمحد الصديق جربيل 

  .م٢٠٠٢راسات اإلسالمية جبامعة الشارقة عام والذى عقدته كلية الشريعة والد



  

 %.٢٢بينما بلغت المشاركة حوالى % ٧٨يبلغ حجم التمويل بالمرابحة نسبة  -٨

  
  :وأهم مالمح هذه التجربة ما يلى: نىتجربة بنك فيصل اإلسالمي السودا –ب 

إثبات الهوية الصـناعية  : (تتطلب الموافقة المبدئية لتمويل الصناعات الصغيرة ما يلى -١
تصـديق مـن    –الجدوى االقتصادية للعملية المطلوب تمويلهـا   –والحرفية للعميل 

  ).السلطات بمزاولة المهنة
التأمين لدى شـركة التـأمين    – تقديم ضمان مقبول للبنك(شروط التنفيذ ومن أهمها  -٢

 ).اإلسالمية

تخصيص فرع يسمى فرع الحرفيين (االمتيازات الممنوحة للصناعات الصغيرة ومنها  -٣
اإلعفاء مـن هـامش    –لتمويل الصناعات الصغيرة بأقساط مريحة وضمانات ميسرة 

تقـديم االستشـارات الفنيـة واالقتصـادية      –قبول الضمانات الشخصـية   –الجدية 
 ).عقد دورات تدريبية ألصحاب المشروعات الصغيرة –سبية مجاناً والمحا

 ٩٦مليار جنيه سودانى من عام  ٥.٨بلغ حجم التمويل للمشروعات الصغيرة حوالى  -٤
 .شملت قطاعات عدة ٢٠٠٠حتى عام  –

 %.١٢والمشاركة % ٨٨بلغ حجم التمويل بالمرابحة  -٥

ـ % ٢٣.٥ساهم تمويل الصناعات الصغيرة بنسبة  -٦ اح الفعليـة السـتثمارات   فى األرب
 .البنك

  
وهى تجربة وليدة حققت نجاحاً ملحوظاً تحت مسـمى  : تجربة البنك اإلسالمي األردنى -جـ

مشروعاً  ١٣٦إذ بلغ عدد المشروعات الصغيرة التى تموَّلها البنك) تمويل المهنيين والحرفيين(
مشـروعاً   ٢٩المرابحة و ألف دينار أردنى بأسلوب ٢٣٢مشروعاً تم تمويلها بمبلغ  ١٠٧منها 

  .ألف دينار ٤٠٤بأسلوب المشاركة تم تمويلها بمبلغ 
وهكذا يظهر أن تمويل المشروعات  الصغيرة بأسلوب المرابحة طبق فعـالً وحقـق نجاحـاً    

  .واضحاً وأنه يعتبر األسلوب األوسع نطاقاً فى التطبيق
  
  

 
  



  

  القسم الثاني
  التمويل بصيغة السَّلم واالستصناع

  
  :المفهوم والمشروعية: أوالً
نوع من البيوع الجائزة شرعاً ويعرف لـدى الفقهـاء    ):ويسمى أيضاً السلف: (السلم -  أ

أن يسلم عوضـاً حاضـراً فـي    "، وفي تعريف آخر )١("بيع موصوف في الذمة"بأنه 
وشرح ذلك أن البيع وهو مبادلة مـال بمـال    )٢("عوض موصوف في الذمة إلى أجل

أن يتم تسليم الثمن : ث توقيت تسليم البدلين، الصورة األولىيأخذ صوراً أربعة من حي
والمبيع في وقت التعاقد على البيع ويسمى البيع النقدى أو الناجز، أو أن يـتم تسـليم   
السلعة عند التعاقد وتأجيل تسليم الثمن إلى وقت مستقبلى يتفق عليه سواء دفع الـثمن  

ة، أو على دفعات ويسمى البيع بالتقسيط، كله مرة واحدة ويسمى البيع إلى أجل أو نسيئ
وهى عكس الثانية بأن يتم تسليم الثمن عند التعاقد ويتأجـل تسـليم   : والصورة الثالثة

المبيع أو السلعة إلى أجل مستقبلى يحدد وهذا هو بيع السلم، وهذه الصـور الـثالث   
ـ : جائزة شرعاً، أما الصورة الرابعة ل تسـليم الـثمن   فإنه يتم التعاقد على البيع ويتأج

 -أى المتـأخر بالمتـأخر  –والمبيع معاً إلى وقت مستقبلى ويسمى بيع الكالئ بالكالئ 
 .وهذه الصورة منهى عنها شرعاً

وبذلك فالسلم باعتباره إحدى صور البيع جائز شرعاً لدخوله في عموم قولـه تعـالى   
من أسلف أو أسلم في شئ " ρول ، ولقول الرس)٢٧٥من اآلية: البقرة( ﴾َوَأَحلَّ اللَُّه الَْبْيَع﴿

  .)٣("فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
  
أن يطلب من الصانع أن يصنع شـيئاً  : "طلب الصنعة، واصطالحاً: وهو لغة :االستصناع -ب

  .، علماً بأن مادة الصنع والعمل من الصانع)٤("بثمن معلوم
نوع من السلم يسمى  -الشافعية والحنابلةالمالكية و–واالستصناع لدى المذاهب الثالثة   

بينما يرى الحنفية أنه عقد مستقل بذاته، ويظهر أثر هذا االختالف فـي  " السلم في الصناعات"

                                                 
  ٢/١٠٢ -هـ١٣٧٧نشر مصطفى البايب احلليب مبصر   -مغىن احملتاج –اخلطيب الشربيىن) ١(
  .٤/٣١٢ -هـ١٣٩٢دار الكتاب العرىب  -املغىن والشرح الكبري -ابن قدامة) ٢(
  ٢/٣٠ -بريوت -دار الفكر -البخارى حباشية السندى) ٣(
  ٢/٥٦ -احلقائق شرح كرت الدقائق رمز -العيىن) ٤(



  

أن الحنفية ال يشترطون تسليم الثمن عند التعاقد بل يمكن تأجيله أو تقسيطه، أما لدى المذاهب 
  .ومن أهمها تسليم الثمن عند التعاقدالثالثة فإنه يلزم أن تطبق عليه كل شروط السلم 

  
يظهر الجانب التمويلي االئتماني في السـلم بشـكل واضـح،     :الجانب التمويلي للسلم: ثانياً

فالمنتج يحتاج إلى نفقات للقيام بنشاطه وقد ال تكفى موارده الذاتية فيتعاقد مع الغير على بيـع  
ى اإلنتاج على أن يسدد هـذا الـدين مـن    كمية من إنتاجه ويتسلم منه الثمن حاالً لإلنفاق عل

منتجاته بتسليم المشترى كمية من سلعة يتفق عليها، وهذا ما قرره فقهاء المسـلمين القـدامى   
ألن  -أى السـلم –وألن بالناس حاجة إليه : "حيث جاء ألحدهم في بيان حكمة مشروعية السَّلم

أى –على أنفسهم وعليها لتكتمـل  أرباب الزرع والثمار والتجارات والصنائع يحتاجون للنفقة 
أى –ويرتفـق المسـلم    -ينتفعوا–وقد تعوزهم النفقة فجُّوز لهم السلم ليرتفقوا  -يكتمل إنتاجها

فإن صـاحب  : "، ويقول آخر)١("أى الحصول عليها بسعر رخيص–باالسترخاص  -المشترى
  رأس المال 

ج إلى ثمـنها قبـل إبـانها يحتاج إلى أن يشترى الثمرة، وصاحب الثمرة يحـتا -أى الثمن–
لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سـماه الفقهـاء بيـع     -ظهورها–

  . )٢("المحاويج
  :ويحقق السلم ومثله االستصناع أو السلم في الصناعات عدة مزايا تمويلية من أهمها ما يلي

الصناعية أو تمويـل التجـارة   إتساع نطاق التعامل به، سواء في السلع الزراعية أو  - أ 
 .ونشاط المقاوالت

إمكانية ممارسته بواسطة جميع مؤسسات ومصادر التمويل سواء المؤسسات الماليـة   - ب 
 .الرسمية أو المؤسسات المالية غير الرسمية وعلى مستوى األفراد

الصالحية للتمويل قصير األجل بتمويل رأس المال العامل مثل مسـتلزمات التشـغيل    - ج 
والمصروفات الجارية، وصالحيته للتمويل طويلة األجل بتمويل رأس المال واألجور 

الثابت لشراء العدد واآلالت ألن الحد األعلى لزمن التسليم يمكن أن يمتد إلى حـوالى  
 .عشر سنوات كما يقرر الفقهاء

أنه يعمل في مجال االقتصاد الحقيقى ألن موضوعه تسليم سلع وخـدمات ولـيس ردَّا    -د 
 .ض النقدىلمبلغ القر

                                                 
  .٤/٣١٢ -مرجع سابق –املغىن والشرح الكبري البن قدامة ) ١(
  .١٣/٩٤ -نشر زكريا علي يوسف -التكملة الثانية للمجموع شرح املهذب -حممد جنيب املطعىن) ٢(



  

أو ) مواد خـام (إمكانية أن يكون الثمن في صورة عينية بأن يكون مستلزمات تشغيل  - ه 
 .آالت يتسلمها البائع من المشترى ويسدد الثمن سلعاً من إنتاجه

إمكانية أن يكون الثمن منفعة عين وهى صورة جائزة لدى المالكية بأن يقدم المشترى  - و 
ع بها مدة من الزمن في نشاطه على أن يدفع مقابل آلة أو مبنى او سيارة للبائع لالنتفا

 .هذا االنتفاع سلعاً من إنتاجه

إن التمويل بالسلم يقضى على آثار التضخم بالنسبة لدين التمويل حيث أن المشـترى   - ز 
الممول سوف يسترد حقه في صورة سلع ترتفع أسعارها مع حاالت التضخم وبالتالي 

الدين قرضاً في صورة نقود تقل قوتها الشرائية  لن يؤثر ذلك عليه بخالف ما إذا كان
 .بالتضخم فيستردها بقيمة أقل مما دفعه

يسدد ) البائع(تنطوى عملية التمويل بالسلم على ميزة تسويقية حيث أن طالب االئتمان  - ح 
ما عليه من ديون سلعاً من إنتاجه بما يضمن من وجود طلب على اإلنتاج قبل البـدء  

 .فيه

لسلم إلى ترشيد تكاليف اإلنتاج ألن ثمن البيع يكون معروفاً ومقبوضاً يؤدى التمويل با -ط 
قبل البدء في اإلنتاج وبذلك فإن البائع لكى يحقق ربحاً يكون عليه ترشيد التكاليف بما 

 .ينطوى على حسن استخدام الموارد

يمكن للمشترى تسييل دين السلم عن طريق السلم الموازى وهو أن يبيع سـلماً مـن    - ي 
 .ا أسلم فيه قبل قبضهجنس م

  
أية عملية ائتمـان تنطـوى علـى     مثـلهذه هى أهم مزايا السلم أما مشكالته فأهمها أنه 

مخاطر عدم السداد أو تسليم السلع المتعاقد عليها فى الموعد المحدد ولمواجهة هذه المخـاطر  
االئتمـانى فـى   التأكد من الجدارة االئتمانية للعميل سواء من حيث دراسة سـلوكه  : يتم أوالً

معامالته السابقة أو مدى التزامه بأحكام وتوجيهات الدين التى تشدد على ضـرورة االلتـزام   
للمشترى سلماً أن يطلب ضـمانات  : بالديون فى مواعيدها وتحذر من عواقب المماطلة، وثانياً

  .مناسبة يقوم بتسييلها واستيفاء حقه منها عند التوقف عن السداد
  

ويمكن أن يتم ذلك  :يق التمويل بالسلم في المشروعات الصغيرة والمتوسطةصور تطب: ثالثاً
  :بعدة أساليب من أهمها ما يلي

التمويل النقدي من خالل المستهلكين الذين يحتاجون إلى منتجات هـذه المشـروعات    - أ 
 .بدفع الثمن مقدماً ليستخدمه المنتج في شراء مستلزمات التشغيل



  

محاصيل (ذين يتعاملون في بيع وشراء األصناف المنتجة التمويل النقدي من التجار ال - ب 
بدفع ثمن ما يحتاجونه مرة واحدة في عقد سـلم  ...) منتجات حرفية -فواكه -زراعية

واحد أو على عدة مرات في عقود سلم متتابعة لضمان استالم البضاعة فـى الوقـت   
 .الذى يحتاجون إليها فيه

لشراء اآلالت والمعدات على أن يتم سداد التمويل النقدي من بعض مؤسسات التمويل  - ج 
الدين من المنتجات على دفعات ويمكن للممول أن يتعاقد سلماً موازياً لبيع ما يتسـلمه  

 .أوال بأول ويكسب الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع

التمويل العيني من خالل إمداد المشروع بمستلزمات التشغيل مقابل شـراء منتجـات    -د 
قق المشترى عائد على التمويل ممثالً في الفرق بين قيمة ما يقدمه المشروع وبذلك يح

عيناً وقيمة ما يبيع به المنتجات التي يتسلمها فضالً عن تحقيق تسويق مناسب للسـلع  
 .التي يتاجر فيها بتقديمها ثمنا للمنتج

التمويل العيني بواسطة مصنع كبير يقدم بعض الخامات أو النقدية لمشـروع صـغير    - ه 
عض أجزاء ما ينتجه المصنع الكبير، وبذلك يقوم المشروع الصـغير بـدور   لصنع ب

 .الصناعات المغذية

  
وتمثل هـذه اإلجـراءات طبقـاً لمؤسسـة      :اإلجراءات العملية لتطبيق التمويل بالسلم: رابعاً

  :التمويل رسمية، حيث تزيد هذه اإلجراءات فيها طبقاً لما يلي
  .ل بالسلم وتلقى الطلبات من العمالءاإلعالن عن التموي: المرحلة األولى
  :دراسة الطلبات للتأكد مما يلي: المرحلة الثانية

  .مشروعية السلعة محل التعاقد - 
التعرف على مدى الجدارة االئتمانية للعميل في ضـوء سـمعته ومعامالتـه     - 

 .المالية ومقدرته وكفاءته

الربحيـة  التعرف على سوق السلعة وأسعارها ومدى إمكانية إعـادة بيعهـا و   - 
 .المتوقعة منها

  ).وفق نموذج العقد المرفق(التعاقد مع العميل : المرحلة الثالثة
  

وللمشترى سلما أن يطلب الضمانات الالزمة من رهن كفيـل أو ضـمان شخصـى    
  .لضمان الوفاء بحقه

  



  

 ويكون من جانب المشترى سلماً بتقديم التمويل عند التعاقد، ويمكـن  :التنفيذ: المرحلة الرابعة
في ترتيب آخر ولمراعاة تدفق التمويل على العمليات اإلنتاجية أن يتم تقـديم التمويـل علـى    
دفعات بحسب احتياج اإلنتاج، لضمان استخدام التمويل في النشاط، وذلك بإبرام اتفاق أولى ثم 

  .يلي ذلك إبرام عقود سلم متتابعة
عاقد عليها في مواعيـدها، وإذا  أما التنفيذ من جانب البائع سلماً فهو تسليمه السلع المت

حدثت ظروف خارجة عن إرادته لم تمكنه من االلتزام بالتسليم في الموعد المتفق عليه فيعامل 
مثل المدين المعسر بإنظاره، أما إذا لم يتمكن من تسليم السلع المتعاقد عليها لجائحة أصـابت  

مه مع مراعاة وضع أو خصم جـزء  الزرع مثالُ فيتم فسخ العقد كله أو فيما لم يقدر على تسلي
أمر بوضع الجوائح، أما إذا كان عدم التسليم بسبب المماطلة فيطبـق   ρمن الدين ألن الرسول 

عليه أحكام المدين المماطل السابق ذكرها في بيع المرابحة والتي تبـدأ بتصـفية الضـمانات    
  .وتحميل العميل بأية خسائر أصابت الممول نتيجة مماطلته

  
  .ما يلي شكل لإلجراءات العملية ونموذج لعقد التمويل بالسلم، وكذا لالستصناعونرفق في

  



  

  
  



  

  
  
  



  

 
     
     

  عقد سلم
  /.....بنك

  /    هـ الموافق    /    /    إنه في يوم 
  م  /  

  :تحرر هذا العقد بين كل من
  /.................................................................بنك -أ 

  ............. بصفته/.......................... السيد/ ي هذا العقدويمثله ف
  )المسلم أو المشترى(الطرف األول 

  ............. بصفته/ ......................................... السيد -ب
  )المسلم إليه أو البائع(الطرف الثانى 

  :واتفقا على مايلىويقر الطرفان بأهليتهما الكامل وصفتهما فى التعاقد 
حيث أن الطرف األول بنك إسالمي ومن ضمن صيغ استثماره لموارده عقـد السـلم والـذى    
بموجبه يشترى بضاعة من الغير ويسلمه ثمنها عند التعاقد على أن يحدد موعد تسليم البضاعة 

محددة في وقت الحق، وحيث أن الطرف الثانى تقدم بطلب إلى البنك ليبيع له سلماً البضاعة ال
فيما بعد، وبعد دراسة الطلب بواسطة البنك قبل أن يدخل في هذا العقد واتفق الطرفان علـى  

  :مايلى
  .يعتبر التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد: أوالً
  :موضوع العقد هو بيع الطرف الثاني للطرف األول بضاعة هى: ثانياً

وحسبما هو موضـح  .........تها تفصيالًمواصفا..................نوع.........كمية  
  .في الطلب المقدم منه

يلتزم الطـرف األول بتسـليمه   ................................ هذا البيع تم مقابل مبلغ : ثالثاً
  :إلى الطرف الثانى عند التوقيع على هذا العقد بالشكل التالى

ـ    -أو ب      تسليمه المبلغ نقداً -أ      ر تحرير عـدد شـيك ألم
  .الطرف الثاني وتسليمه له

  .....إضافة المبلغ لحسابه في البنك أو بنك آخر هو -جـ  أو  
  /........................................تسلمه في مجلس العقد إلى وكيله -د  أو  
  كمياتها مواصفاتها: قدم الثمن عيناً عبارة عن -هـ  أو  
  /...............مدة................. ...قدم الثمن عيناً لالنتفاع بها هى  -و   أو  
  /  /  اتفق الطرفان على أن يكون موعد تسليم البضاعة هو يوم : رابعاً



  

ويتعهد الطرف الثانى بتوفير البضاعة المحددة في هـذا الموعـد وإحضـارها إلـى       
  .ة لذلكويتحمل كافة النفقات الالزم ..................................../...............مكان
يقدم الطرف الثانى ضمانات إلى الطرف األول ضماناً وتأميناً الحضـاره البضـاعة   : خامساً

بالكمية والمواصفات المحددة وفي الموعد والمكان المحددين بهذا العقد وهذه الضـمانات  
  :هى
  ................................................................................. -أ  
  ................................................................................ -ب  
  .............................................................................. -جـ  
على الطرف الثانى أن يسلم البضاعة إلى من يحدده الطرف األول بموجـب إخطـار   : سادساً

  .مكتوب
إذا أحضر الطرف الثانى البضاعة بالكمية وعلى الصفة المحددة وفي الموعد والمكـان  : سابعاً

المحددين، فإنه على الطرف األول تسلمها وإذا تأخر في التسليم يكون ملزماً بأى تكاليف 
  .يتكبدها الطرف الثانى

ي العقـد فللطـرف   إذا أحضر الطرف الثانى البضاعة بكمية أكثر أو أقل من المحدد ف: ثامناً
األول الخيار بين أخذ األكثر والمحاسبة عليه بسعر يـوم التسـليم أو رفـض الزيـادة،     

  .وبالنسبة للنقص في الكمية يسدد بنسبتها من الثمن الذى سلمه للطرف الثانى
إذا أحضر الطرف الثانى البضاعة مخالفة لبعض المواصفات التى تم االتفـاق عليهـا   : تاسعاً

أو دفعه ذلك، وبـين  / الخيار بين تسلمها وعدم مطالبته بالفرق في القيمةللطرف األول 
  .عدم التسليم

إذا تأخر الطرف الثاني عن احضار البضاعة في الموعـد المحـدد فللطـرف األول    : عاشراً
  .الخيار بين أخذ ما دفعه من ثمن أو الصير مدة أخرى تحدد حينها

مه البضاعة فإن للطرف األول الحق في تسييل إذا ماطل الطرف الثانى في تسلي: حادى عشر
الضمانات السترداد ما دفعه مع حقه في المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجـة  

  .هذا التوقف والمماطلة ويقدر االستثمار نفس مدة التأخير
كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين واالعراف التجارية السائدة وبما : ثانى عشر
  . يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالميةال

إذا حدث نزاع بخصوص هذا العقد يتم إحالته إلى لجنة تحكيم من ثالثة أعضـاء  : ثالث عشر
يختار كل طرف منهما عضواً ويختاران معاً المحكم الثالث والذى يتولى رئاسة اللجنـة،  

  ......../............................وإال تمت إحالة النزاع إلى محكمة
  .نسخة بيد كل منهما نسخة للعمل بموجبها............. تم تحرير هذا العقد من : رابع عشر

  واللَّه ولى التوفيق
  الطرف الثانى              الطرف األول    



  

  
      
      

  عقد استصناع
  ............................................................................................................./ بنك

  م  /  /  هـ الموافق   /  /  إنه فى يوم 
  :تحرر هذا العقد بين كل من

  / .................................................................................بنك - أ

....... .........بصفته / ................................... ويمثله فى هذا العقد السيد
  )صانعا(الطرف األول 

الطرف ...........بصفته / .....................................................السيد - ب
  :ويقر الطرفان بأهليتهما الكاملة وصفتهما فى التعاقد واتفقا على ما يلى) مستصنعا(الثانى 

لموارده صيغة االستصناع، حيث أن الطرف األول بنكا إسالميا ومن ضمن أساليب استثماره 
وبعد دراسة   / ...............................وأن الطرف الثانى تقدم إليه بطلب استصناع
  :الطلب اتفق الطرفان وتراضيا على اآلتى

  يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد: أوالً
حسب المواصفات ......../ ........صناعة آلة / موضوع العقد ومحله إنشاء مبنى: ثانياً

شركة / والكميات الموضحة فى البيان الملحق بهذا العقد وأنه اتفق مبدئيا مع
صناعة هذه اآللة واتفقا على أن تتم العملية / إلنشاء هذا المبنى.................... 

ولما ليصنع له اآللة / بواسطة البنك بأن يتقدم الطرف الثانى بطلب للبنك لينشئ له المبنى
فإن الطرف الثانى رضى ) اإلنشاء أو الصناعة بنفسه(كان البنك ال يمارس هذا النشاط 

واتفق بأن يكلف البنك الشركة المذكورة بموجب عقد استصناع موازى يطلب منها إنشاء 
  .المبنى أو صناعة اآللة المطلوبة

مبنى المطلوب والمحدده أو إنشاء ال/ اتفق الطرفان على أن يقوم البنك بتوفير اآللة: ثالثاً
  .........................أوصافه تفصيال فى البيان الملحق بهذا العقد مقابل مبلغ 

  :ويلزم الطرف الثانى بسداد هذا المبلغ كاآلتى  
أو اآللة بعد معاينتها والتأكد من خلوها من / فى نهاية العمل وتسلمه المبنى - أ  
  .العيوب

  / ................................سط قيمة كل قسط هىق............ على عدد  - ب  



  

بإنشاء / ............................. بما أن الطرف الثانى رضى بأن تقوم شركة: رابعاً
بضاعة اآللة وبمواد من عندها لذلك فإنه اتفق مع الطرف األول على تكليف / المبنى

راف على التنفيذ واعتماد المستخلصات لإلش/ ..................... المكتب االستشارى
  .ومن ثم قبولها بناء على تقرير المكتب االستشارى

/ .......................... على الرغم من موافقة الطرف الثانى على قيام شركة: خامساً
بتنفيذ موضوع العقد فإنه ال توجد عالقة قانونية بينهما، بل العالقة تكون بين الطرف 

بموجب عقد االستصناع الموازى وبالتالى فإذا / ................. وشركة) كالبن(األول 
أهملت أو خالفت الشركة أى تصرف فى تنفيذ المطلوب فإن الطرف األول وحده يكون 
مسئوال أمام الطرف الثانى عن ما يصيبه من أضرار بسبب ذلك، وعلى الطرف األول 

  .أن ينفذ تعاقده هذا مع الطرف الثانى كامال
تبدأ من وقت ........................ يتعهد الطرف األول بإنهاء العملية خالل مدة : سادساً

م وإذا تأخر عن الموعد المحدد يكون مسئوال عن /   /   إبرام هذا العقد وتنتهى فى   
  .   ما يصيب الطرف الثانى من أضرار ناتجه عن ذلك

الطرف األول فى المواعيد المحددة فى هذا العقد  يتعهد الطرف الثانى بسداد مستحقات: سابعاً
كاملة وإذا تأخر عن ذلك يكون مسئوال عن ما يعود على الطرف األول من أضرار 

  .نتيجة هذا التأخير
يقدم الطرف األول ضمانا للطرف الثانى يغطى ما دفعه األخير له من مقدم الثمن : ثامناً

نفيذه لما تعهد به بموجب هذا العقد، وهذه ولمواجهة حاالت التأخير أو المخالفة فى ت
  :الضمانات هى

  ................................................................................ - أ  
  ............................................................................ - ب  

ول لمواجهة ما قد يحدث من عدم تسلمه كما يقدم الطرف الثانى ضمانات للطرف األ
موضوع العقد عند تجهيزه وكذا لضمان ما يتسلمه منه ولم يدفع مقابله بعد والضمانات 

  :هى
  ................................................................................. - أ  
  .............................................................................. - ب  
/ بعد تسليم الطرف الثانى لموضوع العقد وفى حالة كون الشركة المنفذة تضمن المبنى: تاسعاً

أو اآللة طبقا للعرف الجارى مدة معينة، فإن الطرف الثانى يقبل أن ينتقل إليه ضمان 
  .الشركة المنفذة للمدة المحددة وتخلى مسئولية الطرف األول عن ذلك



  

من المقرر أنه إذا زادت أسعار الخامات أو أجور العمالة الالزمة لتنفيذ العملية فإنه ال : عاشراً
  .يتأثر الثمن المحدد فى هذا العقد وال يحق للطرف األول المطالبة بهذه الزيادة

أما إذا طلب الطرف الثانى تعديالت معينة ويمكن إتمامها أثناء اإلنشاء أو الصنع وترتب 
زيادة فى كمية الخامات أو أجور العاملين أو زيادة مدة التنفيذ فإنه بموافقة  عليها

  .الطرفين يتم تحديد هذه الزيادة ويلتزم بها الطرف الثانى
  :عند نهاية اإلنشاء أو الصنع وفى خالل المدة المحددة فى العقد: حادى عشر

لصفقة المحددة فى إذا أحضر الطرف األول اآللة أو أنهى إنشاء المبنى على ا -١  
  .العقد يتعهد الطرف الثانى باستالمها

إذا انتهى العمل وتبين مخالفته بزيادة فى القدر فإن من حق الطرف الثانى قبول  -٢  
  .التسليم أو المحاسبة على الفرق، أو عدم تسلم الزيادة إن كان من الممكن فصلها

يها فإن للطرف الثانى الخيار إذا انتهى العمل وتبين مخالفته للصفات المتفق عل -٣  
بين قبول العين المخالفة أو عدم قبولها، وذلك دون أن يطالب الطرف الثانى بأى مبلغ لمخالفة 

  .الوصف
ما لم يذكر فى هذا العقد يخضع للقوانين واألعراف السائدة وبما ال يتعارض مع : ثانى عشر

  .أحكام الشريعة اإلسالمية
وص هذا العقد يحال إلى لجنة تحكيم من ثالثة أعضاء يختار إذا حدث نزاع بخص: ثالث عشر

كل طرف عضواً منهم، ويختاران معا العضو الثالث والذى تكون له رئاسة لجنة 
  / .......................................التحكيم، وإال أحيل النزاع إلى محكمة

  .منهما نسخة للعمل بموجبهانسخة بين كل طرف .......... تحرر هذا العقد من : رابع عشر
  واللَّه ولى التوفيق والسداد

  
  الطرف الثانى    الطرف األول

      
   



  

  :تجارب تطبيقية للسلم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: خامساً
تعتبر تجربة البنوك اإلسالمية فى السودان للتمويل بالسلم هى التجربة األشمل واألعمق 

صبح التمويل المصرفى الزراعى بأسلوب السلم هو األسـلوب الوحيـد   واألوسع نطاقاً حيث أ
  .)١(المطبق من خالل تجربة رائدة تتمثل أهم مالمحها فى اآلتى

إحالل المصارف التجارية اإلسالمية محل البنك المركزى فى تمويل المؤسسات الزراعية  –أ 
ظة البنـوك التجاريـة   محف«التابعة للدولة بأسلوب السلم من خالل إنشاء محفظة سميت 

وذلك بأسلوب السلم وتم استغالل أموال المحفظة » لتمويل المؤسسات الزراعية الحكومية
  .بضمانات قدمتها وزارة المالية% ٩٩فى التمويل بنسبة 

استعملت صيغة السلم أيضاً بواسطة البنوك منفـردة تحـت مظلـة اتحـاد المصـارف       -ب
  .السودانية

ا فى صورة نقدية أو فى صورة عينية بتوفير مسـتلزمات اإلنتـاج   يتم تقديم التمويل إم -جـ
للعميل، وفى كلتا الحالتين يتسلم البنك الممول حقه فى صورة كميـة مـن المحاصـيل    

  .الزراعية
لفترة الحصاد لضمان إنفاق التمويل % ٥٠لفترة الزراعة % ٥٠يقدم التمويل على دفعتين  –د 

  .على الزراعة
من الدخل المتوقع مـع األخـذ فـى االعتبـار أسـعار      % ٨٠حدود  يكون التمويل فى -هـ

  .المحاصيل فى الموسم الحالى
  .فدان للمزارع الواحد ٥٠٠٠ال يعطى التمويل لزراعة أكثر من  –و 
تحدد األسعار التى يتم بها الشراء سلماً بتكلفة اإلنتاج التى تقدر بواسـطة خبـراء وزارة    –ز 

  .)٢(عليها أرباح للمزارع% ٣٣الزراعة ثم إضافة 
نظراً لمعدل التضخم المرتفع فى السودان والذى يجعل أسعار المحاصيل تزيد كثيراً عند  –ح 

سلماً، بما يضر كثيراً بالمزارع لذلك تم  الحصاد وموعد التسليم عن أسعارها يوم التعاقد
                                                 

  :للتعرف بشكل تفصيلى على هذه التجربة راجع  )١(
 ٤٩حبث رقـم   –السودانية ىف التمويل الزراعى بصيغة السلم جتربة البنوك  –عثمان بابكر أمحد . د -  

 -هــ  ١٤١٨ –نشر املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسـالمي للتنميـة جبـدة    
  .م١٩٩٨

هنا جتدر اإلشارة إىل ما كان حيدث على نطاق واسع ىف التمويل الريفى ىف أغلب بالد العـامل بواسـطة     )٢(
من التجار لزبائنهم من املزارعني السابق اإلشارة إليهما ىف احملاضرة األوىل باعتبارمها من  املرابني والتمويل

قنوات التمويل غري الرمسى وذلك ىف صورة قريبة من السلم يدفع أمثان زهيدة جـداً مقـدماً لشـراء    
لسلم هبـذه  احملاصيل الزراعية وبشروط قاسية وجمحفة، ولذلك فإن ما حيدث ىف السودان بتحديد سعر ا

هى طريقة عادلة وتتفق مع األخالقيات اإلسالمية وتعيـد للسـلم   ) ربح% ٣٣+ التكاليف (الطريقة 
  .وجهه املميز الذى شوهه املرابون



  

األخذ بالمبادئ اإلسالمية التى تقضى بأنه ال ضرر وال ضرار، وبطلب اإلحسـان فـى   
المعامالت، ومبدأ وضع الجوائح لذلك يتم الخصم بنسبة حوالى الثلث أو الربع من ديـن  

  .السلم المستحق على المزارع



  

  القسم الثالث
  لمنتهية بالتمليكالتمويل بصيغة اإلجارة ا

  أو التأجير التمويلي
  

تندرج اإلجارة في اإلطار العام للبيع، فإذا كان البيع ينصب على  :المفهوم والمشروعية: أوالً
تمليك األعيان فإن اإلجارة تختص بتمليك المنافع بمقابل هو األجرة، ولذا عرفت اإلجارة فقهاً 

  ".معلوم لمدة معلومة) أجرة(ابل عوض عقد تمليك منفعة عين أو عمل إنسان مق"بأنها 
وأحكامهـا  " اإلجارة التشـغيلية "ويطلق على اإلجارة بهذا المعنى المتعارف عليه اسم 

  .الفقهية مستقرة من حيث أركانها وشروطها وحقوق المؤجر والمستأجر والتزاماتهما
أن وسـبب وجـوده   " بالتأجير التمويلي"ولكن التطورات االقتصادية أوجدت ما عرف 

عمليات البيع باألجل أو بالتقسيط تتضمن ائتماناً يقدمه البائع للمشترى ممثالً في تـأخير دفـع   
ثمن السلع، واالئتمان تحوطه مخاطر عدة منها مخاطر التوقف عن السداد، ولالحتيـاط ضـد   
هذه المخاطر يأخذ البائع ضمانات في صورة رهن أو كفيل ضامن، ولكن توجد صعوبات في 

هن أو مالحقة الكفيل، لذلك وجدت أساليب احتياط أخرى منها مـا يعـرف قانونـاً    تصفية الر
بالشرط الواقف أو المانع، وهو أن يشترط البائع على المشترى عدم التصـرف فـي السـلعة    
المباعة باألجل قبل سداد كامل الثمن، ثم وجد أسلوب البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية للبائع 

األقساط، ولكن هذه األساليب فضالً عن تعارضها مع طبيعة البيع الـذي  حتى يتم سداد كامل 
يعنى نقل الملكية للمشترى لم تحدَّ من مخاطر االئتمان، لذلك ظهرت فكـرة مبنيـة علـى أن    
اإليجار بطبيعته يقوم على بقاء ملكية السلعة في يد المؤجر، لذلك تم الدمج بين اإلجارة والبيع 

ظل العالقة قانوناً بين البائع والمشترى عالقة إجارة حتى تمام سداد في عقد واحد يقضى أن ت
كامل الثمن ثم تنتقل ملكية السلعة للمشترى سلعه، ويتحول العقد قانوناً حينها إلى بيع، وكـان  
ذلك يتم في عالقة ثنائية بين البائع والمشترى تحت مسمى عقد البيع التـأجيري أو التـأجير   

أن قسط اإلجارة في : أولهما: وبين عقد اإلجارة التشغيلية أمران رئيسيانالبيعي، والفرق بينه 
التأجير البيعي هو في حقيقته جزء من ثمن السلع وليس مقابل االنتفاع بها، وبذلك فهو يقـدر  

أن عقد اإلجارة التشغيلية ينتهي بـأن يـرد   : بمبلغ أكبر من قسط اإلجارة التشغيلية، وثانيهما
مؤجرة إلى المؤجر، أما في عقد التأجير البيعي فال يردها بل يتملكها مقابـل  المستأجر العين ال

  .ما دفعه من أقساط أو االتفاق على دفع مبلغ رمزي يتفق عليه
ولكن في تطور الحق دخلت المؤسسات المالية طرفاً ثالثاً في العملية بأن تقوم بتمويل 

" بالتأجير التمـويلي "أجر، وعرف هذا شراء أصل معين من المالك أو الصانع ثم تؤجره للمست
  :في ترتيب يقوم على ما يلي



  

  ...).آلة أو معدة (يتم اتفاق مبدئي بين عميل وصانع أو تاجر لشراء أصل ثابت  - 
يقوم بالتعاقد مع التاجر أو الصانع ) بنك أو شركة تأجير تمويلي(يتم البحث عن ممول  - 

من العميل بأن يستأجر من الممول على شراء األصل، ويدفع له الثمن بناء على وعد 
األصل إيجاراً تمويلياً، وبعد إحضار األصل يتعاقد الممول بصفته مؤجراً مع العميـل  
بصفته مستأجراً بموجب عقد إيجار تمويلي يدفع فيه أقساط إجارة للممول بحيث تغطى 

ـ  + هامش الربح+ هذه األقساط تكلفة شراء السلعة ن فائدة بمعدل معين على الجـزء م
 :األقساط التي لم تسدد، ولضمان تنفيذ هذا الترتيب البد أن يتوفر في العقد ما يلي

أن تكون مدة اإلجارة طويلة، بحيث تغطى معظم الحياة اإلنتاجية لألصـل، وبعـض    -١
من عمر األصل، فلو كان العمر اإلنتاجي % ٧٥النظم تحدد هذه المدة بما ال يقل عن 

  .سنوات ٦ون مدة عقد اإلجارة على األقل لألصل ثمانى سنوات فالبد أن تك
أن يكون العقد غير قابل لإللغاء طوال مدة اإلجارة، وإن طلب المستأجر إلغاءه فإنـه   -٢

 .يلتزم بأن يدفع للمؤجر باقي أقساط األجرة على المدة المتبقية

 .من القيمة السوقية لألصل إضافة للفوائد% ٩٠أن تحدد األجرة بما يغطى على األقل  -٣

 .يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة واإلصالح والتأمين ومقابل اإلهالكأن  -٤

أن ينص في العقد على نقل ملكية األصل إلى المستأجر في نهاية مدة اإلجـارة إمـا    -٥
مقابل ما دفعه من أقساط أو بثمن رمزي أو بسعر يحدد وقت البيع يماثل مقابل القيمة 

 .المتبقية

القانونية هو عقد إجارة حتى نهايته فينقلب عقد بيع، فإنـه  وإذا كان هذا العقد من الناحية 
من حيث الجوهر هو بيع من البداية، وهذا ما تسير عليه النظم المحاسبية التى تعالج العمليـة  

  .١٧في الدفاتر على أنها بيع بثمن مقسط طبقاً لما أقره المعيار المحاسبى الدولى رقم 
  

ن الناحية الشرعية وفق هذا التصور نجد أنه غير جائز وإذا نظرنا إلى التأجير التمويلي م
، حيث أن العين المؤجرة يـتم  ρشرعاً ألنه يمثل صفقتين في صفقة التى نهى عنها رسول اهللا 

كمـا أن تحميـل   ) بيع منافع وبيع العـين (عليها تعاقدان في وقت واحد وهما اإلجارة والبيع 
اإلهالك يتعارض مع األحكام الشـرعية لعقـد   المستأجر بتكاليف الصيانة واإلصالح ومقابل 

اإلجارة التي تنص على أن المؤجر هو الذي يتحمل هذه التكاليف، ولذا حينما عـرض هـذا   
ـ ١٤٠٩الموضوع على مجمع الفقه اإلسالمي الدولى في الدورة الخامسـة عـام    م ١٩٨٩/هـ

  .بعدم جوازه شرعاً ٦/٥/٩/١٩٨٨صدر قراره رقم 
  



  

اإلسالمية تعديل شروط العقد للبعد بها عن المخالفات الشـرعية   ولقد حاولت بعض البنوك
  :، بأن يتم على الوجه التالي"اإليجار المنتهى بالتمليك"وسمت العقد 

عدم ذكر البيع في عقد اإلجارة، وإنما يتم إبرام عقد آخر منفصل اسمته عقـد وعـد    - 
صل المؤجر للمستأجر في بإبرام عقد بيع بعد نهاية مدة اإلجارة، أو إبرام وعد بهبة األ

  .نهاية عقد اإلجارة
 .جعل تكاليف اإلصالح والصيانة والضرائب واإلهالك على المؤجر وليس المستأجر - 

  
  :الجانب التمويلي وصور تطبيق عقد التأجير التمويلي لتمويل المشروعات الصغيرة: ثانياً

األصل ويسلمه للعميل  يتمثل الجانب التمويلي لهذا العقد في أن الممول يدفع ثمن شراء
المستأجر الستخدامه في النشاط دون أن يدفع الثمن عند التعاقد وإنما على أقساط مناسبة مـن  
عائد التشغيل بدالً من أن يقرضه المبلغ بفائدة لشراء األصل، وبذلك يتوفر له التمويل بـدون  

وهو تمويل تجاري وليس ربا، ويحقق الممول عائداً حالالً مضموناً ومحددا سلفا على أمواله، 
  .نقدي بما يلغى آثار التضخم ويعمل في االقتصاد الحقيقى

ويمكن تطبيق هذه الصيغة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنجاح، حيث أن 
هذه المشروعات تعانى أكثر من عدم وجود رأس مال ثابت يكفي إلنشاء المشروع بما يحتاجه 

لممول أن يشترى هذه األصول ويؤجرها تـأجيراً تمويليـاً   من مبانى وآالت ومعدات فيمكن ل
لصاحب المشروع، كما يمكن في ترتيب آخر أن يتم التعاقد بين منتج أو تاجر هذه المعـدات  
وبين صاحب المشروع مباشرة في صورة ائتمان من البائع، وهذا أسلوب أفضل من المشاركة 

روع من أرباح وقد ال تحدث حسب دراسـة  التي يتوقف فيها عائد الممول على ما يحققه المش
الجدوى، فضالً عما تحتاجه المشاركة من متابعة ورقابة مستمرين، كما أن في هذه الصـيغة  
ضماناً أكبر من البيع مرابحة إذ يظل الممول المؤجر مالكاً لألصل، وبالتالي عند اإلفـالس أو  

ليس مطلوباً من العميل دفع مبـالغ  التوقف يمكنه استرداد األصل بسهولة، هذا فضالً على أنه 
  .مقدمة

  
  :وتتلخص فيما يلي :اإلجراءات العملية لتطبيق صيغة التأجير التمويلي: ثالثاً

تلقى طلب العميل متضمناً البيانات األساسية عنه وعـن مشـروعه، وعـن     :الخطوة األولى
  .صلاألصل المطلوب، والمورد أو الصانع، والقيمة المطلوبة لتمويل شراء األ

يستكمل الممول المعلومات ويقوم بدراستها للتأكد من سالمتها ومناسبتها، وفي  :الخطوة الثانية
  .ضوء ذلك يتخذ قرار التمويل

  .شراء الممول لألصل من المورد أو الصانع :الخطوة الثالثة



  

  .إبرام عقد التأجير التمويلي :الخطوة الرابعة
يستلم العميل األصل، ويـدفع أقسـاط اإلجـارة فـي      بأن: التنفيذ والمتابعة :الخطوة الخامسة

  .مواعيدها
عند انتهاء عقد اإلجارة التمويلية تبدأ إجراءات التعاقد على بيـع األصـل    :الخطوة السادسة

  .للمستأجر إما مقابل ما دفعه من أقساط أو هبة أو دفع ثمن رمزي يتفق عليه
  

نموذج لكل من عقد الوعد بالبيع أو الهبـة  وتأخذ هذه اإلجراءات الشكل التالي الذي نورده مع 
  .وعقد التأجير التمويلي



  

  شكل الدورة التنفيذية لعمليات اإلجارة التمويلية:  ٣نموذج رقم 
  

                )١(  
  لعميلا        اتفاق مبدئى على الصنع أو التوريد  العامة الصانع           

  أو المورد       
  عقد مواعده                     
  للتأجير ثم البيع                    
              عقد شراء  
  عقد اإلجارة               )٢(          العملية  
  التمويلية    طلب استئجار              
            )٨(  
  عقد بيع العين        سداد أقساط          
  فى نهاية المدة            الممول    اإلجارة          

  
  

  الدراسة والقرار    )٣(
  

  إبرام عقد المواعدة  )  ٤(
  

  شراء العين المؤجرة  )  ٥(
  

  )٦(  استالم العين وسداد الثمن              
  )٧(          إبرام عقد اإلجارة               

  

  )٩(       إبرام عقد بيع العين                     
  فى نهاية مدة اإلجارة        

  



  

  
  

  عقد تأجير تمويلى
  / بنك

............................................  
  م ..... /...../ ..... هـ الموافق ...../ ...../..... إنه فى يوم

  :تحرر هذا العقد بين كل من
  ................................................................................................................/ بنك - أ

  )مؤجر(طرف أول      .................... /بصفته ................................/ قد السيدويمثله فى هذا الع
طرف ثان       ................................ /بصفته....................................... / السيد - ب
  )مستأجر(

  .وقد أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة وصفتهما فى العقد
الطرف األول بنكا إسالميا ومن ضمن أساليب استثماره لموارده صيغة التأجير حيث أن 

التمويلى، وحيث أن الطرف الثانى تقدم بطلب إلى الطرف األول للتعاقد معه بموجب عقد 
  ) مواصفات العين المؤجرة( ....................................../ تأجير تمويلى الستئجار
راضيا على إبرام هذا العقد وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين فلقد اتفق الطرفان وت

  :السائدة مالم تخالف أحكام الشريعة وبنود هذا العقد وهى
  .يعتبر التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من العقد: أوال
وسبق أن تقدم الطرف الثانى ) مواصفاتها(الطرف األول يملك عينا : موضوع العقد: ثانيا

بصفتها وفق المواصفات  ...................................................تكليف شركة / إليه لشراء هذه العين أوبطلب 
وقد أحضر الطرف األول العين المطلوبة على الصفة . المذكورة فى طلب االستئجار

هذه  المذكورة، وبموجب هذا العقد اتفق الطرفان وتراضيا على أن يستأجر الطرف الثانى
  .العين من الطرف األول

يقر الطرف الثانى بأنه تسلم محل اإلجارة وعاينها معاينة نافية للجهالة وقبل استئجارها : ثالثا
  .بالحالة التى هى عليها

م وال ..... / ..... /.....وتنتهى فى  ...........أو / تبدأ منذ تحرير هذا العقد .........../ مدة هذه اإلجارة: رابعا
  .ألى من الطرفين منفردا إلغاء هذا العقد طوال مدة اإلجارة إال باتفاق الطرفين معا يحق
إذا قرر الطرف الثانى إلغاء عقد اإلجارة خالل مدتها يكون ملتزما بتسليم العين : خامسا

  .المؤجرة للطرف األول سليمة وسداد باقى األقساط المتفق عليها عن المدة المتبقية



  

ين سداد الطرف الثانى بقية أقساط اإلجارة حسب المنصوص عليه فى لضمان وتأم: سادسا
وينص فى  ......................................... يتعهد بالتأمين لدى أحدى شركات التأمين وهى) خامسا(البند 
على أن قيمة التعويض تدفع من شركة التأمين إلى الطرف األول ) بوليصة التأمين(عقد 

قديمه إلى شركة التأمين طبقا لذلك ودون االلتفات إلى أى معارضة من الطرف مباشرة عند ت
  .الثانى
  ...................بواقع قسط قدره ) سنة/ ربع سنة/ شهر(يتعهد الطرف الثانى بدفع اإليجار كل : سابعا

وأنه إذا تأخر عن دفع األجرة فى الموعد المحدد لكل قسط منها يحق للطرف األول طلبه 
ضمانات المقدمة منه فضال عن تعويضه عن أية أضرار تعود عليه بسبب هذا التأخير وتقدر ال

  .بنسبة العائد المودع من البنك على حسابات االستثمار المفتوحة لديه
يقر الطرف الثانى بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها حسب األصول المتعارف : ثامنا

ما يصيبها من أضرار إذا كان ذلك بسبب تقصير أو إساءة  عليها، وأنه أمين عليها ويضمن
  .استخدام

كما أن عليه إجراء الصيانة الدورية الالزمة للمحافظة على العين وكذا مستلزمات التشغيل 
  .العادى، ويتعهد بدفع الضرائب المقررة على التشغيل

سليمة وقابلة لالنتفاع يتعهد الطرف األول بإجراء االصالحات التى تضمن بقاء العين : تاسعا
  .بها، وكذا التأمين عليها والضرائب المقررة على العين فى كل حال

  :يتعهد الطرف الثانى بتقديم الضمانات التالية: عاشرا
  .....................................................  - أ

  ................................................... - - ب

ما يتسبب فيه من مخالفات تتعلق بالمحافظة على العين أو سالمتها أو عدم سداد  لمواجهة
  .األقساط فى مواعيدها أو التخلف عن رد العين فى نهاية المدة إن لم يتفقا على تمليكها له

إذا هلكت العين المؤجرة أو تلفت أو أصبحت غير قابلة لالنتفاع بها بدون سبب : حادى عشر
فإن اإلجارة تنفسخ وال يحق للطرف األول مطالبته بأى شئ ) طرف الثانىال(من المستأجر 

سوى باألقساط عن المدة السابقة، أما إذا كان الهالك أو عدم الصالحية بسبب الطرف الثانى 
فإنه يكون مسئوال عن سداد قيمتها باألسعار الجارية إضافة إلى ما تبقى من أقساط األجرة 

  .حتى نهاية العقد
إذا فسخ الطرف األول العقد بإرادة منفردة منه فإن عليه أن يرد إلى الطرف : رثانى عش

الثانى الفرق بين ما تسلمه من أقساط عن المدة السابقة، وأجرة المثل بفرض أنها إجارة 
  .تشغيلية باإلضافة إلى تعويض الطرف الثانى عن أية أضرار تعود عليه من جراء هذا الفسخ



  

ذكره فى هذا العقد يخضع للقوانين السائدة واألعراف التجارية النافذة ما لم يرد : ثالث عشر
  .وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

إذا حدث نزاع بخصوص هذا العقد يحال إلى لجنة تحكيم من ثالثة أعضاء يختار : رابع عشر
، وإال يحال كل طرف عضو منها ويختاران معا العضو الثالث الذى تكون له رئاسة اللجنة

  .................................................../ األمر إلى محكمة
  .نسخة بين كل طرف منهما نسخة للعمل بموجبها ...........حرر هذا العقد من : خامس عشر

  
  واللَّه ولى التوفيق والسداد

  الطرف الثانى    الطرف األول
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  عقد وعد 
  ؤجرةعين م.. هبة / بيع

  /بنك
  م.......... / ........../ ..........هـ  الموافق ........../  ........../ ..........إنه فى يوم 

  :تم االتفاق بين كل من
  /....................................................................................بنك - أ

  طرف أول      ...................../ بصفته ......................../ ويمثله فى هذا االتفاق السيد
  طرف ثان      ....................... /بصفته   .................................................... /السيد - ب

/ حيث أن الطرف األول بنكا إسالميا وأن الطرف الثانى تقدم إليه برغبة فى استئجار عين
أو تكليفه  .............../ فلقد طلب الطرف الثانى من الطرف األول شراء هذه العين من ...............
  .ثم تأجيرها للطرف الثانى ................................ببيعها 

  :فإنهما يتواعدان بموجب هذا االتفاق على ما يلى
لطرف الثانى جزء ال يتجزأ تعتبر المقدمة السابقة وكذا ما ورد فى طلب االستئجار من ا: أوال

  .من هذا االتفاق
يقر الطرفان بأهليتهما الكاملة وبصفتهما فى هذا االتفاق، كما يقر الطرف الثانى بأنه : ثانيا

أطلع على النظام األساسى للبنك وأنه يلتزم فى تعامله بأحكام الشريعة اإلسالمية وبما ورد فى 
  .النظام األساسى للبنك

االتفاق يعد الطرف األول باقتناء العين المطلوب تأجيرها من المورد الذى بموجب هذا : ثالثا
حدده فى طلب االستئجار المقدم منه وذلك فى الموعد المحدد بين الطرف الثانى والمورد كما 
يعد بتأجيرها للطرف الثانى تأجيرا تمويليا وفق القواعد المحددة لذلك فى نظام عمل البنك 

فى عقد اإلجارة الذى يحرر فيما بعد وفى ضوء تكلفة حصوله عليها  وبقيمة إيجارية تحدد
  .والعائد المقرر وحسب االتفاق المبدئى فى طلب االستئجار

بموجب هذا االتفاق يعد الطرف الثانى باستئجار العين المحددة من الطرف األول ووفق : رابعا
  .الشروط الواردة فى طلب اإلجارة

ال يملك العين المطلوب تأجيرها اآلن، وأن الطرف الثانى حدد  بما أن الطرف األول: خامسا
له المورد الذى يشترى منه فإن أية مخالفة تقع من المورد سواء فى تأخير موعد تسليم العين 



  

للطرف األول أو إحضارها بمواصفات مخالفة فإن الطرف األول غير مسئول عن ذلك 
  .ويتحمل الطرف الثانى تبعة هذه المخالفات

إذا قدم أحد الطرفين معلومات أو مستندات غير سليمة للطرف اآلخر، فإن من وقع : ادساس
عليه التضليل نتيجة هذه المعلومات والمستندات يكون غير ملزم بهذا الوعد ويطالب الطرف 

  .اآلخر بأية تعويضات عن األضرار التى تعود عليه من جراء ذلك
ير عند إحضار العين، وإذا نكل أحدهما عـن الوفـاء   يلتزم الطرفان بتحرير عقد التأج: سابعا

بوعده هذا يكون ملتزما بتعويض الطرف اآلخر عن األضرار التى لحقته مـن جـراء هـذا    
  .النكول حسبما تقدره لجنة التحكيم

  :يتعهد الطرف األول بتمليك الطرف الثانى العين المؤجرة وفق أى من األساليب التالية: ثامنا
  مقابل ما دفعه من أقساط: اإلجارة فى نهاية مدة - أ
  .......بثمن رمزى قدره : فى نهاية مدة اإلجارة - ب
  .بثمن يحدد حينها فى ضوء القيمة السوقية للعين المؤجرة: فى نهاية مدة اإلجارة -جـ
أثناء مدة اإلجارة إما بقيمة كل قسط يدفعه والذى يمثل ثمنا لجزء من العين بنسبة كل قسط  -د

األجرة أو قيمة األقساط، وإما بتملكها أو جزء منها بثمن يحدد فى كل وقت عند إلى مجمل 
  .إرادة ذلك حسب سعر السوق وتطرح منه األقساط السابق دفعها

وعلى الطرف األول فى كل األحوال السابقة أن يبرم عقد بيع للطرف الثانى، وإذا تخلف عن 
ه الفرق بين قيمة ما أخذه من أقساط ذلك يكون ملزما بتعويض الطرف الثانى بأن يدفع ل

  .وأجرة المثل على أساس أن اإلجارة تشغيلية
إذا حدث نزاع بخصوص هذا االتفاق فإنه يتم حله فى ضوء القوانين السائدة واألعراف : تاسعا

التجارية وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك بواسطة لجنة تحكيم من ثالثة 
ل طرف عضوا منها ويختاران معا العضو الثالث الذى تكون له رئاسة أعضاء يختار ك

  .................................................../ اللجنة، وإال أحيل األمر إلى محكمة
  .نسخة يعطى كل طرف منهما نسخة للعمل بموجبها................ حرر هذا العقد من : عاشرا

  دادواللَّه ولى التوفيق والس
  

  الطرف الثانى    الطرف األول
      
  
 



  

   
  الجزء الثالث

  اإلحسان والتبرعمويل القائمة على أساليب الت
  وصناديق األوقاف، والزآاة، صناديق القروض الحسنة

  
وهذا هو أسـاس  ) ٩٠:النحل(﴾ ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر بِالَْعْدِل َواِألْحَسانِ﴿يقول اهللا سبحانه وتعالى 

، وبتطبيقه على المعامالت المالية الخاصة بالتمويل نجد أن العدل هو قات بين البشرتنظيم العال
المنافع بـين طرفـى المعاملـة    أساس المعامالت القائمة على المعاوضات التى يتم فيها تبادل 

بحيث يحصل كل طرف على حقه فى عدالة وتوازن ومثل هـذه المعـامالت البيـع والسـلم     
 .لمشاركة والمضاربة والمساقاة والمزارعةوا واالستصناع واإلجارة

م فيها شخص ماله إلى دأما اإلحسان، فهو أساس المعامالت القائمة على التبرعات التى يق
 .آخر لحاجته إليها من باب البرَّ واإلرفاق ورجاء نوال الثواب من اهللا عزوجل

  
دم وجـود فرصـة   ويوجد فى المجتمع بعض الفئات القادرة على العمل ولكنها متعطلة لع

عمل فى المؤسسات القائمة أو رأس مال يمكنهم بواسطته ممارسة مهنهم وحرفهم وال يمكـنهم  
الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الرسمية أو من غيرها، وهنا تبرز أهمية مصـادر  

ـ    ات التمويل اإلسالمية القائمة على اإلحسان التى يمكن استخدامها لتوفير التمويـل لهـذه الفئ
فيمكنهم العيش فى كرامة من ناتج عملهم ويكسبهم المجتمع طاقة إنتاجيـة جديـدة لالقتصـاد    
القومى وينال مقدم التمويل الثواب من اهللا عزوجل بالبركة فى أموالهم فى الدنيا والنعيم فـى  
اآلخرة وبذلك يعم الخير الجميع، ولقد شرع اإلسالم عدة آليات لهذا التمويل الخيـرى منهـا،   

ونقتصـر هنـا    ،لقروض الحسنة، والصدقات التطوعية والزكاة والوقف والتى تتسع مجاالتهاا
  :على بيان كيفية استخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة وذلك فى األقسام التالية

  تمويل المشروعات الصغيرة بالقروض الحسنة: القسم األول
  لتطوعيةتمويل المشروعات الصغيرة بالصدقات ا: القسم الثانى
  تمويل المشروعات الصغيرة من الزكاة: القسم الثالث
  تمويل المشروعات الصغيرة من الوقف: القسم الرابع



  

  القسم األول
  تمويل المشروعات الصغيرة بالقروض الحسنة

  
  األساس الشرعى للقروض الحسنة: أوال

بأنه إعطـاء شـخص    :يعرف القرض فقها: تعريف ومشروعية القروض الحسنة -أ
خر ماال لينتفع به على أن يرد بدله فى وقت الحق، وإذا كانـت القـروض فـى التطبيـق     آل

المعاصر هى قروض بفوائد بمعنى أن يرد المقترض مبلغ القرض مع زيادة عليه تقدر بنسبة 
مئوية من مبلغ القرض بحسب مدة القرض، فإن اإلجماع الفقهى على أن هـذه الزيـادة ربـا    

لوب القروض بالفوائد الربوية يمكن استخدام أساليب تمويلية أخرى محرم شرعا، وبدال من أس
  .يشارك فيها الطرفين فى العائد والمخاطر وهذا أكثر تحقيقا للعدالة

أما القرض فى اإلسالم، فهو من باب البر واإلرفاق ولذا سـميت قروضـا حسـنة،    
يره ويضحى بها مـن  ويظهر وجه اإلحسان فى أن المقرض يقدم منفعة ماله مدة من الزمن لغ

فى الدنيا أضعاف ما كان يمكنـه الحصـول عليـه مـن      أجل نوال الثواب من اهللا عز وجل
رأيت «الذى رواه  ρالمقترض إلى جانب الثواب األخروى وهذا ما يوضحه حديث رسول اهللا 

ليلة أسرى على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشـر، فقلـت يـا    
قرض ال سـت ألن السائل يسـأل وعنـده والم  : ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: جبريل

وهذا ما جعل الفقهاء يستدلون على مشـروعية القـرض بقولـه     )١(»رض إال من حاجةقتسي
على أساس أن القرض من أبواب الخير، كما أن القرض ) ٧٧: الحج(﴾َوافَْعلُوا الْخَْيَر﴿: تعالى

المعسرين، ولذا يستدل الفقهاء أيضا علـى مشـروعية القـروض     تنفيس للكرب وتيسير على
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفـس اهللا عنـه   « ρالحسنة من السنة بقول الرسول 

يسر على معسر ستر مسلماً ستره اهللا فى الدنيا واآلخرة ومن كربة من كرب يوم القيامة، ومن 
  .)٢(»ى عون العبد مادام العبد فى عون أخيهواهللا ف يسر اهللا عليه فى الدنيا واآلخرة

  
  :من أهم أحكام القروض الحسنة -ب

القرض مندوب إليه أصال ألنه عمل خير كما سبق بيانه ويكون واجبا فى حالـة   -١
، وحيـث أن  )٣(االضطرار ويحرم إذا كان سينفق فى حرام ويكره إذا كان سينفق فى مكـروه 

                                                 
   .٢٤٣١حديث رقم  ٢/٨١٢دار إحياء الكتب العربية  –سنن ابن ماجه ) ١(
  .٢٢٥حديث رقم  ١/٨١٢: املرجع السابق) ٢(
  .٢/١١٧نشر مصطفى الباىب احللىب  –الشربيىن مغىن احملتاج للخطيب ) ٣(



  

لصغيرة يكون إلعانة أصحابها فهو مندوب إليه وبشرط التمويل إلنشاء وتشغيل المشروعات ا
  .أن يكون نشاط المشروع حالال

من أحكام القرض، عدم طلبه إال لمن يعلم فى نفسه القدرة على السـداد، وعـدم    -٢
منحه إال لمن يغلب على الظن أنه قادر على ذلك، وهذا يلزم دراسته فى حالة المقترض ونوع 

  .الغرضالنشاط الذى سيستخدم فيه 
االحتياط ضد مخاطر االئتمان، وذلك بطلب الضمانات الكافيـة وعلـى رأسـها     -٣

الضمان الشخصى الذى يعنى بالدرجة األولى حسن سلوك المقترض فى سداد ما عليـه مـن   
  .)١(التزامات، ثم كتابة الدين وتوثيقه وطلب ضمانات فى صورة رهن أو كفيل

ض ويجوز أن يأخذ أجرا على ذلك حيث يجوز وجود وسيط بين المقرض والمقتر -٤
وفى ذلـك مـدخل إلتبـاع     )٢(»فال بأسلك عشرة وولو قال اقترض لى من فالن مائة «جاء 

  .أسلوب التمويل شبه الرسمى بواسطة القروض كما سيأتى بيانه بعد
 )٣(ديون على المقرضين إلى الغير فى إطار عقد الحوالةاليمكن للمقترض تحويل  -٥

  .توفير السيولة له عند احتياجاتهابما يمكن من 
على المقرض شرعا سداد القرض للمقترض فى موعد حلوله وإذا تقـاعس عـن    -٦

الواجـد يحـل    لـىُّ « ρذلك مع قدرته كان مماطال تحل عقوبته كما جاء فى حديث الرسول 
عـن  تكون  :أى القادر على السداد، وعقوبته :أى مماطلة، والواجد :ولىُّ )٤(»عرضه وعقوبته

أى اإلشهار به وإعالم اآلخرين بأنـه مماطـل حتـى ال     :طريق رفع أمره للقضاء، وعرضه
  .يعاملوه

  .يسدد القرض بمثله عددا دون زيادة ألن هذه الزيادة ربا -٧
إذا توقف المقترض عن السداد بسبب اإلفالس فيرفع أمـره للقضـاء، وإذا كـان     -٨

سرة وبدون زيادة فى أصل القرض، وإذا تبـين  التوقف بسبب اإلعسار فيلزم إنظاره حتى المي
عدم إمكانية السداد حاال أو مستقبال لالعسار فيندب التصدق به على المقترض لقولـه تعـالى   

  .)٥(﴾َوِإْن كَاَن ذُو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ ِإلَى َمْيَسَرٍة َوَأْن تََصدَّقُوا خَْيٌر لَكُْم ِإْن كُنْتُْم تَْعلَُموَن﴿

                                                 
  .٢/١٢٠: مغىن احملتاج للخطيب الشربيىن) ١(
  ٤/٣٥٩ -مكتبة الكليات األزهرية -املغىن البن قدامة) ٢(
  ٢/١٩٣: مغىن احملتاج للخطيب الشربيىن  )٣(
  .١٩٦٨٥حديث رقم  –نشر عامل الكتب  –مسند اإلمام أمحد ) ٤(
  .لبقرةمن سورة ا ٢٨٠اآلية ) ٥(



  

ساس الشرعى للقروض الحسنة، أما كيفية استخدامها فى تمويل المشروعات هذا هو موجز األ
  :الصغيرة فسنوضحه فى الفقرات التالية

  
  :الجوانب المؤسسية للقروض الحسنة لتمويل المشروعات الصغيرة: ثانيا

المشروعات المستفيدة من القروض الحسنة، مـن المعـروف أنـه يـتم تنـاول       -أ
تشمل ثالثة أنواع من حيث حجمها وهى المشروعات المتناهيـة  المشروعات الصغيرة بحيث 

الصغر والمنشآت الصغيرة والمشروعات المتوسطة، ويميز بينها فى العادة بحسب عدد العمالة 
عامـل،   ١٤-٥عامـل، والصـغيرة مـن     ٤-١حيث يعمل فى المنشآت متناهية الصغر من 

منشآت الصغيرة والمتوسطة تملـك  عامل، وفى العادة فإن كال من ال ٤٩-١٥والمتوسطة من 
قدرة اقتصادية أكبر من المنشآت متناهية الصغر، وبالتالى فإن التركيز فى التمويل بالقروض 
الحسنة يفضل أن يتوجه للمشروعات متناهية الصغر التى تضعف إن لم تعدم مواردها الذاتية 

على مـا تحتاجـه،    فضال عن عدم قدرتها على التوجه للمؤسسات الرسمية للتمويل لحصول
وهى تمثل نسبة كبيرة جدا من إجمالى المشروعات الصغيرة على إطالقها وتعمل فى جميـع  

  .األنشطة االقتصادية فى صورة أعمال حرفية ومنزلية
ترتيبات توفير التمويل الالزم لإلقراض منـه قروضـا حسـنة  للمشـروعات      -ب

قراض المشروعات الصغيرة يعتمد بشكل الصغيرة، إن الوضع القائم لتوفير التمويل الالزم إل
عام على ما تخصصه الحكومة من تمويل وبعض البنوك والمعونات والمـنح األجنبيـة إلـى    
جانب اإلسهام الشعبى من خالل جمعيات رجال األعمال وبعض المنظمات غيـر الحكوميـة،   

لصندوق االجتماعى وفى كل األحوال تقوم هذه الجهات إما بتقديم التمويل بنفسها أو من خالل ا
للتنمية أو بعض البرامج المتخصصة، ومن المعروف أنه رغم جهود هذه الجهات فإنه توجـد  
فجوة تمويلية كبيرة ال تستطيع هذه الجهات توفيرها، فضال عن ما يالقيه اإلقـراض بفائـدة   

مساوئ ربوية من إحجام شريحة كبيرة من المواطنين عن التعامل بها، وما أثبتته التجربة من 
  .لهذا األسلوب الربوى

ولذلك يمكن إدخال البعد الدينى فى تدبير التمويل الالزم للقروض الحسنة والعمل بواسطته 
  :على حفز المواطنين والمؤسسات التمويلية لتوفير هذا التمويل من خالل عدة أساليب منها

قتصـاديا  العمل على توعية المواطنين القادرين بأهمية القـروض الحسـنة دينيـا وا    -١
واجتماعيا، بأن يقدموا بعض مدخراتهم التى ال يحتاجونها مؤقتـا لإلقـراض منهـا    
للمحتاجين قرضا حسنا من خالل ترتيب مؤسسى يضمن لهم أموالهم كما سنبينه بعد، 
فمن المعروف أن الوعى المصرفى لدى المواطنين قليـل ويحـتفظ الـبعض مـنهم     



  

نات لدى الغير أو حتى اإليداع فى المصارف بمدخراته النقدية فى منزله أو بصفة أما
  .فى صورة حساب جارى

إتباع أسلوب االئتمان الموجه فى المصارف من خالل توجيه جزء مـن الحسـابات    -٢
الجارية لديها لإلقراض منها قرضا حسنا خاصة وأن البنوك ال تدفع عنها فوائد بـل  

ودائع الجارية كما هـى  تتقاضى من المودعين لها مصروفات، فإذا كانت جملة هذه ال
مليـار فـإن    ٣٤٥تبلغ حـوالى   ٣٠/٦/٢٠٠٣ظاهرة فى تقرير للبنك المركزى فى 

مليار جنيه يمكن أن  ١.٢٢٥لإلقراض الحسن يوفر مبلغ حوالى % ٥تخصيص نسبة 
 .يساهم فى سد جزء كبير من فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة

مويل الالزم للقـروض الحسـنة، فهـى    إسهام الجمعيات األهلية الخيرية فى توفير الت -٣
تحصل على تبرعات من المسلمين وبدال من أن تدفعها للمحتاجين فى صورة منحة أو 
إعانة ال ترد لتمويل االستهالك، فإنه يمكن أن تخصص جزءا مـن هـذه التبرعـات    

 .لإلقراض الحسن ألصحاب المشروعات متناهية الصغر

كاالت المتخصصة لإلقراض منهـا قرضـا   تخصيص المنح األجنبية التى تقدمها الو -٤
 .حسنا للمشروعات متناهية الصغر

 
عادة ما تحتاج المشروعات المتناهية الصـغر إلـى    :الترتيب المؤسسى لإلقراض الحسن -د

جنيه على األكثر، ويصعب على المقترضـين   ١٠٠٠٠إلى  ١٠٠٠تمويل بسيط فى حدود من 
باع أسلوب التمويل شبه الرسمى الذى تتوسط فيه التعامل مع المؤسسات الرسمية لذلك يمكن إت

منظمة أو مؤسسة متخصصة بين المقترضين والمقرضين إما من خالل المنظمات المهنيـة أو  
اتحادات اإلنتاج أو من خالل وكاالت ائتمان أو من بيوت تمويل متخصصة وهى أساليب تتبع 

الذى يتبع األساليب اإلسالمية فى  )١((Lariba)فى الدول المتقدمة مثل بيت التمويل األمريكى 
التمويل، ومكتب االئتمان التركى، وبنك جرامين ببنجالديش، وتقوم هذه المؤسسـات بجـذب   
األموال الالزمة لإلقراض بمالها من قدرة تنظيمية ومؤسسية ثم تقدمها فى صـورة قـروض   

المؤسسـات أن  حسنة ألصحاب المشروعات متناهية الصغر بعد دراسة حاالتهم ويمكن لهـذه  
  .تستقطع مبلغا من القروض إلدارتها استنادا إلى ما سبق ذكره بالجواز الشرعى لهذه المسألة

  
  

                                                 
دراسة مرجعية عن زيادة إمكانية حصول املنشآت متناهتية الصغر والصغرية  –ينل پورج بنفولد، وديفيد چ )١(

  .٤٧-٤١نشر وزارة التجارة اخلارجية املصرية، صـ –واملتوسطة على التمويل 



  

  :وتتلخص فيما يلي :الجوانب اإلجرائية للقروض الحسنة -هـ
يتقدم طالب القرض بطلب مكتوب إلى الوكالة المتخصصة يسجل فيه بياناته الشخصية  -١

م بالطلبات عدد من المقترضـين مـرة واحـدة    والغرض من القرض ويفضل أن يتقد
  .ويكفل كل منهم اآلخر فى سداد القرض

يتم دراسة الطلب للتأكد من كفاءة العمالء فى مجال عملهم وسلوكهم الشخصـى فـى    -٢
 .الوفاء بالتزاماتهم

 .تقدم الوكالة الطلبات مشفوعة بضمان منها إلى جهة اإلقراض -٣

استقطاع المبلغ المتفق عليه بصفة مصاريف  تسلم الوكالة القروض إلى أصحابها بعد -٤
 .إدارة القروض

 .تتابع الوكالة تحصيل أقساط القروض فى مواعيدها وسدادها لجهة اإلقراض -٥

إذا توقف عميل عن السداد تطالب المقترضين الضامنين له بالسداد علـى أن تتـابع    -٦
 .متعثرا بأنظارهمعهم التحصيل من العميل إن كان قادرا ومماطال، أو تساعده إن كان 

  
ومن الجدير بالذكر أن بنك ناصر االجتماعى يطبق أسلوب القرض الحسن فـى صـورة   
تمليك وسائل ومستلزمات اإلنتاج للمشروعات متناهية الصغر وبلغت قيمة التمويل الذى قدمـه  

مليون جنيه، وكذا بنك جرامين  ٢٥حوالى  ١٩٩٩وحتى  ١٩٩٥البنك بهذه الصورة منذ عام 
  .ديشفى بنجال



  

  القسم الثانى
  تمويل المشروعات الصغيرة بالصدقات التطوعية

  
  األساس الشرعى للصدقات التطوعية: أوال

الصدقات التطوعية من اآلليات اإلسالمية لتحقيق التكافل االجتماعى والعمـل علـى   
ـ   اب تماسك المجتمع ونشر المودة والمحبة بين أفراده لتوثيق األخوة اإلنسانية اإلسـالمية، وب

الصدقات التطوعية رحب ومتسع، فإذا كان اإلسالم جعل فى أموال األغنياء واجبـات علـيهم   
إخراجها مثل الزكاة، فإنه فتح الباب أمام ذوى القلوب الرحيمة والنفوس الطيبـة بالصـدقات   
التطوعية التى يقومون بها بدوافع ذاتية، ولذا فإنه عند إطالق كلمة الصدقة تشمل كل أبـواب  

واإلحسان من قرض حسن وزكاة ووقف، وإذا أضفنا إليها كلمة التطوعية فإنهـا تعنـى   البر 
الصدقة التى يقدمها اإلنسان تطوعا وتفضال، واهللا عز وجل يجازى المتصدقين خير جزاء فى 

: سـبأ( ﴾َوَما َأنْفَقْتُْم ِمْن شَْيٍء فَُهَو ُيخِْلفُُه﴿: الدنيا بالبركة واإلخالف حيث يقول سبحانه وتعالى
) ٢٧٢مـن اآليـة  : البقرة(﴾ َوَما تُنِْفقُوا ِمْن خَْيرٍ ُيَوفَّ ِإلَْيكُْم﴿: ، ويقول عز وجل)٣٩من اآلية

وهذا الوفاء والجزاء ال يكون بالمثل بل بالمضاعفة فضال وتكرما من اهللا سبحانه وتعالى حيث 
﴾ َه قَْرضاً َحَسناً ُيَضاَعفُ لَُهْم َولَُهْم َأْجٌر كَـرِيمٌ ِإنَّ الُْمصَّدِِّقيَن َوالُْمصَّدِّقَاِت َوَأقَْرُضوا اللَّ﴿: يقول

  ).١٨من اآلية: الحديد(
وباب الصدقات التطوعية متسع ومتعدد األشكال وال يقتصر على مجرد تقديم المـال  

عـل كـل مسـلم    «:  ρللمحتاجين وإنما يمتد لتقديم كل عون مادى ومعنوى فيقول الرسول 
أفرأيـت إن لـم   : عمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، قـال ي: م يجد؟ قالأفرأيت إن ل :صدقة، قال

يأمر بالخير : أفرأيت إن لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة والملهوف، قال: يستطع أن يفعل؟ قال
وفـى   )١(»يمسك عن الشر فإنه له صدقة: أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: بالعدل، قال وأ

أفضـل  «أيضا  ρكما قال الرسول  )٢(»لكلمة الطيبة صدقةا« ρحديث آخر جاء قول الرسول 
  .)٣(»تعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاهيالصدقة أن 

ومن تعاليم اإلسالم فى الصدقات بشكل عام أن تكون من مال حالل، ويفضل أن تدفع 
: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى القرابة ثنتـان « ρلألقارب المحتاجين يقول الرسول 

  .)٤(»صدقة وصلة

                                                 
  ١٩٧٦٠حديث رقم  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل) ١(
  ٨٨٥٦م حديث رق -مسند اإلمام أمحد بن حنبل) ٢(
  ٢٤٣حديث رقم  ١/٨٩: سنن ابن ماجه) ٣(
  ١٨٤٤حديث رقم  ١/٥٩١: سنن ابن ماجه) ٤(



  

وفى ضوء هذه التوجيهات نبين كيفية اسـتخدام الصـدقات التطوعيـة فـى تمويـل      
  :المشروعات الصغيرة وذلك فى النقاط التالية

  

  :كيفية استخدام الصدقات التطوعية فى تمويل المشروعات الصغيرة: ثانيا
الصـدقات   مثل كل أساليب اإلحسان فإن: المشروعات التى تستحق التمويل بالصدقة -  أ

التطوعية توجه للفقراء المحتاجين لتمويل القادرين على العمل حسب حالة كل مـنهم،  
  .وهذا يكون بالنسبة لما يعرف بالمشروعات متناهية الصغر

 .كما سبق القول فإن مجال الصدقات متسع ماديا ومعنويا: نوع الصدقات التى تقدم  -  ب

ى صورة رأسمال توجه لشـراء  ففى الجانب المادى، يمكن تقديم مبالغ نقدية ف -١
أدوات العمل مثل ماكينة خياطة أو ماكينة تريكوه للسيدات المعيالت وأسرهم، 
أو رأس ماشية لفالح فقير، أو شنطة عدة للحرفيين، كمـا يمكـن أن تقـدم    
الصدقة فى صورة معدات أو أدوات عمل مستعملة لمهـن يسـتغنى عنهـا    

ال تحقـرن مـن المعـروف    « :يقـول  ρالشخص أيا كانت قيمتها فالرسول 
فيمكن ألصحاب الورش الكبيرة والمصانع التصدق ببعض ما لـديهم   )١(»شيئا

من آالت أو عدد مازالت صالحة ولكنهم استغنوا عنها لتقادمها وذلك لـبعض  
  .الحرفيين إلى التصدق ببعض مستلزمات اإلنتاج

الصغر  على الجانب المعنوى فإنه يمكن رعاية أصحاب المشروعات متناهية -٢
بالتدريب والمساعدة فى التسويق لمنتجاتهم بإقامة معارض مجانيـة لهـم أو   

 .السماح بعرض بضاعتهم فى المحالت الكبيرة
  

يوجد الكثير من المسلمين الذين يتبرعون بجزء  :الجانب المؤسسى للصدقات التطوعية -جـ
فى الصـناديق المخصصـة   من مالهم إما بتسليمها مباشرة إلى الفقراء والمحتاجين أو وضعها 

لذلك فى المساجد أو تسليمها إلى الجمعيات الخيرية، ويمكن تنظيم ذلك واالستفادة منـه فـى   
تمويل المشروعات متناهية الصغر عن طريق إدارات هذه المساجد أو الجمعيات بتخصـيص  
 صناديق لجمع الصدقات التطوعية إلعانة أصحاب هذه المشروعات الذين يتقـدمون لـإلدارة  
بطلب لتوفير آلة لممارسة حرفتهم عليها أو بضاعة لإلتجار بها، وبعد دراسة الطلـب وبيـان   
مدى االستحقاق تقوم اإلدارة بشراء اآللة أو البضاعة وتسليمها للشـخص لممارسـة عملـه،    
ومتابعته لتشجيعه وتذليل أية عقبات تواجهه حتى ينتظم عمله، ويمكن أن يتحول بعد ذلك إلى 

  .متصدق

                                                 
  ٢٠٩١١حديث رقم  -مسند اإلمام أمد بن حنبل) ١(



  

  قسم الثالثال
  تمويل المشروعات الصغيرة من الزآاة

  
  :األسس الشرعية للزكاة: أوالً

لسنا فى حاجة إلى التأكيد على مشروعية الزكاة ومكانتها فى اإلسالم وبيـان دورهـا     
االقتصادى واالجتماعى، فهى ركن من أركان اإلسالم وعبادة مالية يجب على كل مسلم يملك 

وليعلم أن الزكاة حق اهللا سبحانه وتعالى فى المال الذى  ،ج زكاتهيخر النصاب من أى مال أن
َألَْم َيْعلَُمـوا َأنَّ  ﴿رزق به، وأن المسلم يتعامل فيها أصالة مع ربه عز وجل حيث يقول سبحانه 

وأن ) ١٠٤:التوبة( ﴾اُب الرَِّحيُماللََّه ُهَو َيقَْبُل التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْأخُذُ الصََّدقَاِت َوَأنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّ
َوَما َأنْفَقْـتُْم  ﴿ه تعالى ـه لقولاهللا سبحانه وتعالى يجازى المزكى خيراً بالبركة فى ماله وإخالف

وأن االمتناع عن أداء الزكاة يورث الهالك والفقر ) ٣٩من اآلية: سـبأ(﴾ ِمْن شَْيٍء فَُهَو ُيخِْلفُُه
وعلى المستوى » ف مال فى بر وال بحر إال بحبس الزكاةما تل« ρوتلف المال لقول الرسول 

الجماعى فإن عدم قيام هذا الركن فى مجتمع ما يصيب المجتمع بالقحط والمجاعات كما قـال  
  .»ما منع قوم الزكاة إال أصابهم القحط والسنين« ρالرسول 
قـوم  واقع العالم اإلسالمي بالنسبة للزكاة نجد أنه فـى بعـض الـدول ت   بالنظر فى و  

الحكومة بدورها فى إدارة الزكاة بتحصيلها وصرفها فى مصـارفها الشـرعية، وهـذا أمـر     
طبيعى، والبعض اآلخر تترك الزكاة لألفراد يخرجونها بأنفسهم أو من خالل الجمعيات األهلية 

  .بصورة ال تظهر اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة بشكل كاف
وتعالى تولَّى بنفسه تحديد مصارف الزكاة فى أصناف  هذا ومن المقرر أن اهللا سبحانه  

﴿ِإنََّما الصََّدقَاتُ ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكينِ َوالَْعاِمِليَن َعلَْيَها : ثمانية حددتها اآلية الكريمة فى قوله تعالى
اْبنِ السَّبِيِل فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّقَابِ َوالْغَارِِميَن َوِفي َسبِيِل اللَِّه َو

  ).٦٠:التوبة( ﴾َحِكيٌم
وفي ضوء ذلك يمكن بيان كيفية االعتماد على الزكاة كمصدر لتمويـل المشـروعات      

  .الصغيرة، وهذا ما نوضحه في الفقرة التالية
  

  :كيفية استخدام الزكاة فى تمويل المشروعات الصغيرة: ثانياً
إن مصارف الزكاة محددة بنص القـرآن الكـريم فـى    : المستحقين لهذا التمويل –أ 

أصناف ثمانية البد أن تتوافر فيهم الصفات المقررة الستحقاق الزكـاة، وبـالنظر فـى هـذه     
األصناف نجد أنه يوجد من بينهم الفقراء والمساكين والغارمين وهم األصناف الذين يمكـن أن  

مويل من الزكاة لمباشرة أنشطتهم فى مشروعاتهم بشرط أن يكونـوا  يدخل فيهم المستحقون للت



  

قادرين على العمل ومشروعاتهم صغيرة أو متناهية الصغر، ألن الزكاة تمويل مجانى ال يـرد  
  .وال يحمل بأية تكاليف

  :ويتمثل ذلك فى أمرين: نوع التمويل والمساندة من الزكاة للمشروعات الصغيرة –ب 
ر التمويل الالزم لرأسمال المشروع فى صورة عينية بشراء اآلالت، توفي: األمر األول

أو لشراء مستلزمات اإلنتاج، وهذا أمر مقرر فى الفقه اإلسالمي حيث وردت نصوص عـدة  
تحديد القدر الذى يصرف للفقير أو المسكين أو صورته ومن هذه مسألة من خالل مسائل مثل 

طى ما يشترى آلة حرفته قلـت قيمـة ذلـك أو    النصوص، فإن كانت من عادته االحتراف أع
ويكون ذلك بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته غالباً ويختلف ذلـك بـاختالف    ،كثرت

أما من يحسن حرفة تكفيه الئقة فيعطى ثمن آلة «وفى قول آخر  )١(»الحرف والبالد واألزمان
لباً باعتبار عادة بلده فيمـا  حرفته وإن كثرت، أو بتجارة فيعطى رأسمال يكفيه لذلك ربحه غا

  .)٢(»يظهر
من : دور الزكاة فى ضمان مخاطر االستثمار فى المشروعات الصغيرة: األمر الثانى

والغارم هنا أعم من  »الغارمين«ف مصارف الزكاة المنصوص عليها فى القرآن الكريم مصر
ـ لمخاطر أو كوارث أو حرفته المدين فهو يشمل أيضاً من تعرض فى تجارته  ه واردذهبت بم
ورجـل أصـابه    ،إنه رجل ذهب السيل بماله«وفى ذلك يقول اإلمام مجاهد فى تفسيره للغارم 

  .)٣(»حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله
ومن هذا المنطلق يمكن أن تستخدم الزكاة من سهم الغارمين في ضمان المخاطر التى 

المشروعات الصغيرة سواء كانت مخاطر طبيعية من حريق وغيره، أو يتعرض لها أصحاب 
  .مخاطر تجارية وسوقية من ديون ركبته بسبب نشاطه

  
  :ويختلف ذلك بحسب األحوال: الجانب المؤسسى -جـ
ففى البالد التى تتولى الحكومات فيها إدارة الزكاة، يراعى تخصيص جزء من حصيلة  -١

سهم الفقراء والمساكين ، وجزء آخر مـن سـهم    الزكاة لتمويل هذه المشروعات من
  .الغارمين لضمان المخاطر فيها

وفى حالة قيام الجمعيات األهلية بتحصيل بعض الزكوات من المسـلمين، تخصـص    -٢
 .صناديق معينة لتجميع الزكاة لتمويل هذه المشروعات وضمان مخاطرها

                                                 
 .٦/١٩٣: اجملموع للنووى) ١(
 ٦/١٥٧: هناية احملتاج للرملى) ٢(
 ٢٠٧الكتاب املصنف البن أىب شيبة صـ) ٣(



  

دفع زكاة أموالهم إلـى  وفى حالة اإلخراج الفردى بواسطة المزكين، فإنه من األفضل  -٣
الفقراء العاطلين لشراء آالت الحرف أو البضائع أو لتعويضهم عن المخاطر وسـداد  

 .ديونهم



  

  القسم الرابع
  تمويل المشروعات الصغيرة من الوقف

  
  :األساس الشرعى للوقف: أوالً

الوقف من اآلليات اإلسالمية التى تعمل فـى مجـال التكافـل االجتمـاعى والبنـاء        
حبس األصـل وتسـبيل   «رى لألمة ، وحقيقته الشرعية تتضح من تعريفه الفقهى بأنه الحضا
أى تخصيص مال فى صورة رأسمال دائر واإلنفاق من عائده فى سبل الخيرات التى » الثمرة

يعود نفعها على أوجه الّبر المختلفة من إعانه الفقراء والمحتاجين أو نشر العلم أو المحافظـة  
ذلك من أوجه التنمية البشرية، إضافة إلى ما يمثله الوقف مـن تنميـة    على الصحة إلى غير

  .اقتصادية فى صورة استغالل رأس المال فى أوجه النشاط االقتصادية المختلفة
أى التى يستمر االنتفاع بها مدة طويلة وهو المقصـود  : والوقف من الصدقات الجارية

صدقة جارية، أو علم ينتفع : إال من ثالث إذا مات ابن آدم انقطع عمله« ρبحديث رسول اهللا 
  .»به، أو ولد صالح يدعو له

ولقد قام الوقف بدور بارز فى بناء الحضارة اإلسالمية على مدى التاريخ ومازالـت  
آثاره قائمة حتى اليوم ولكن فى العصر الحديث أصاب مؤسسة الوقف الضعف وتراجع هـذا  

وهـذا  » بالترست«اإلسالمية تأخذ به فى ما يعرف الدور فى الوقت التى بدأت فيه الدول غير 
لى تبنى فكرة إحياء دور الوقف فى الحياة المعاصرة، وهـو  إما دفع بعض الجهات اإلسالمية 

ما يمكن االستفادة به فى جميع المجاالت االقتصادية ومنها تمويـل المشـروعات الصـغيرة    
  :في الفقرة التاليةتبين يحسبما 

  
  :قف فى تمويل المشروعات الصغيرةاستخدام الو: ثانياً

من المالحظ أنه قلَّ إنشاء الوقـف  : مقترح لتدبير األموال إلنشاء مؤسسات وقفية –أ 
فى الوقت المعاصر لتصور البعض أن األمر يحتاج إلى وقف شخص واحد لمال كثيـر جـداً   

، راعيةفي صورة مساحات كبيرة من األراضى الز لغرض واحد وأن الوقف يكون عقاراً فقط
ومن مـا عليـه الفقـه    » يموقراطية التمويلد«والحقيقة غير ذلك إذ يمكن االستفادة من فكرة 

اإلسالمي فى جواز مسألة تعدد الواقفين والغرض واحد، وجواز مسألة وقف النقود التى قـال  
بها مجموعة من قدامى الفقهاء وأقرتها المجامع الفقهية المعاصرة، وبيان ذلك يكـون بتحديـد   

مليون جنيه ثم تقسيم هذا المبلغ إلى فئـات   ١٠٠شروع معين وتقدير المبلغ الالزم له وليكن م
جنيه وإصدار صكوك بها وطرحهـا   ١٠٠أو  ٥٠أو  ٢٠أو  ١٠صغيرة ولتكن كل فئة بمبلغ 



  

لالكتتاب العام بمعنى عرضها على المسلمين من خالل بنك ليشترى كل واحد منهم عدداً مـن  
  .وبذلك يتجمع المبلغ الكلى المطلوب الصكوك حسب قدرته

ويكون بإنشاء صندوق وقفى أو أكثر بواسطة بعض الجمعيات : الجانب المؤسسى -ب
ميع المال الالزم، بل يمكن أن جاألهلية التى تقوم بتحديد المشروع الوقفى وطرح الصكوك وت

بحسـب  تقوم وزارة األوقاف بذلك من خالل هيئة األوقـاف التـى تنشـئ عـدة صـناديق      
  .المشروعات المزمع تمويلها

ويكون بإنشاء صندوق وقفى لتمويـل  : االستخدام لتمويل المشروعات الصغيرة -جـ
ويتم اسـتخدام الحصـيلة الوقفيـة    » صندوق عالج البطالة«المشروعات الصغيرة أو يسمى 

  :فى تمويل المشروعات الصغيرة بأحد أسلوبينالمتجمعة فى الصندوق بواسطة صكوك الوقف 
اإلقراض منه ألصحاب هذه المشروعات قرضاً حسناً لتمويـل رأس  : األسلوب األول

المال الثابت لشراء اآلالت أو لتمويل مستلزمات اإلنتاج على أن يسدد هذا القرض على أقساط 
ومدد مناسبة بحيث يعطى فترة سماح حتى بداية اإلنتاج والتسويق، ومن أجل المحافظة علـى  

عوامل التضخم والديون المعدومة يحمل المقترض بنسـبة مـن قيمـة    رأسمال الصندوق من 
  .فى صورة مصاريف قرض% ٢القرض ولتكن 

تمويل أصـحاب المشـروعات الصـغيرة بأسـاليب المشـاركة أو      : األسلوب الثانى
المضاربة أو باالئتمان التجارى بالمرابحة والسلم واالستصناع واإلجارة، والتى يسـتفيد بهـا   

بالحصول على المال الالزم ويستفيد الصندوق الوقفى بحصة فى األرباح التـى  طالب التمويل 
  .تستخدم لمساندة رأس المال أو اإلنفاق فى وجوه الخيرات

وهذا األسلوبان لهما أساس فقهى حيث أجاز الفقهاء وقف النقود على أن يتم استخدامها 
  .)١(حصة فى الربحباإلقراض للمحتاجين أو دفعها مضاربة لمن يعمل فيها مقابل 

  
  

وبهذا ننتهى من هذا البحث الذى حاولنا فيه إلقاء الضوء بصورة موجزة على تمويـل  
علـى   على االئتمان التجارى وتلك القائمـة  المشروعات الصغيرة باألساليب اإلسالمية القائمة

  .البر واإلحسان
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