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 المقدمة

هللا سبحانه  بٌن حٌث البشرٌة, الحٌاة فً إلٌه العظٌمة بالحاجة االستصناع عقد أهمٌة تتضح    

 ): جل شأنه  ٌقول هللا البعض, لبعضهم سبحانه منه تسخٌرا   بٌنهم فٌما متفاوتون البشر أن وتعالى

َنه م َقَسْمَنا َنْحن   ٌْ ِعٌَشَته مْ  َب اةِ  ِفً مَّ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ِخذَ  َدَرَجات   َبْعض   َفْوقَ  َبْعَضه مْ  َوَرَفْعَنا , الدُّ تَّ ٌَ ه م لِّ ا َبْعض   َبْعض 

ا   ٌ ْخِر ر   َربِّكَ  َوَرْحَمت   , س  ٌْ ا َخ مَّ وَن() مِّ ْجَمع   , االستصناع عقد لبعضهم البشر تسخٌر صور ومن (6ٌَ

 الذي المال إلى محتاج والصانع , ٌرٌد الذي بالشكل حاجته له ٌصنع لمن محتاج المستصنع فإن

 التفصٌل على وأما , اإلجمال وجه على هذا . الحٌاة مصارؾ على به لٌستعٌن صنعته مقابل ٌأخذه

 وتحقق , مسبقا   بٌعه جرى ٌصنعه ما كون فً فبالرفق  الصانع جهة فمن كبٌرة أهمٌة فلبلستصناع

  المستصنع جهة وبصٌرة, ومن هدى وعلى , بطمأنٌنة ٌعمل فهو , ربحه مقدار وعرؾ , فٌه ربح أنه

 من ٌناسبه ال قد ما لشراء ٌضطر فبل , ٌرٌد الذي والنوع بالصفة ٌرٌد ما على ٌحصل فبكونه

 ؼرر وجود عدم من فٌتأكد , بنفسه الصنع ٌتابع لكونه باالستصناع مطمئنا   فٌكون الجاهزة البضائع

 تتحرك فباالستصناع المجتمع جهة من, ومطمئنا   النفس مرتاح ٌجعله مما المصنوع, فً تدلٌس أو

 االقتصادٌٌن من كثٌر ٌدعو ولذلك البلد, فً االقتصادٌة الحركة ٌنعش مما أخرى إلى جهة من األموال

 مصادر من وتزٌد اقتصادهم لتنعش المسلمٌن من االستصناع أطراؾ جعل أهمٌة إلى المسلمٌن

 . دخلهم

 وأنواعها, أشكالها باختبلؾ كافة المجاالت فً بتطبٌقه االستصناع عقد من االستفادة كما ٌمكن   

 وأن خاصة , العالٌة وتكلفته النقل مشقة مع باهظة بقٌم األجنبٌة الببلد من استٌرادها من بدال   وذلك

 , المجتمع أبناء بٌن المالٌة للسٌولة وإبقاء االقتصادي, للنشاط تحرٌكا   الداخلً االستصناع فً

 . المناسبة مجاالتها فً وتوظٌفها المختلفة الطاقات من واالستفادة

 عقد أصبح فقد , كبٌرة أموال وبرؤوس ضخمة بمشارٌع االقتصاد لدعم ٌرةالكب للحاجة ونظرا      

 واألفراد, الجماعات ورؼبات الحتٌاجات تلبٌة للمصارؾ الكبٌرة األهمٌة ذات العقود من االستصناع

 أو مؤجبل   الثمن وسداد السلع تصنٌع خبلل من وذلك األخرى, البٌوع بعقود تموٌلها ٌمكن ال والتً

 . ذلك على الصانع وموافقة المستصنِع لقدرات وفقا   , أقساط على
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 اإلسبلمٌة الشرٌعة االستصناع فً لعقد االقتصادي الدور

0 

 : البحث مشكلة

 : اآلتٌٌن السؤالٌن عن اإلجابة فً البحث مشكلة تكمن   

 والمزاٌا لعقد المجاالت هً وما ؟ اقتصادي   دور   اإلسبلمٌة الشرٌعة فً االستصناع  لعقد هل

 ؟ اإلسبلمٌة المصارؾ  فً االستصناع

 : البحث منهجٌة

 اقتصادٌة ومراجع أصٌلة, فقهٌة مصادر بعدة واستعنت. البحث هذا فً الوصفً المنهج انتهجت  

 عناوٌن ثمانٌة إلى بحثً تقسٌم وارتأٌت االستصناع , عقد موضوع تناولت معاصرة وبحوث حدٌثة,

 : اآلتً النحو على خاتمة تعقبها

 تعرٌؾ االستصناع لؽة واصطبلحا . -

 مشروعٌة عقد االستصناع   . -

 تكٌٌؾ عقد االستصناع   . -

 وأحكامه وشروطه  . أركان عقد االستصناع -

 كٌفٌة استخدام المصارؾ اإلسبلمٌة لعقد االستصناع ؟ -

 أشكال التموٌل باالستصناع  . -

 مزاٌا عقد االستصناع فً المؤسسات االقتصادٌة اإلسبلمٌة  . -

 الدور االقتصادي لعقد االستصناع   . -

 النتائج  . أهم -

 االستصناع فً اللؽة  :

, واالستصناع طلب الصنعة, ( 6)  فهو مصنوع , وصنعه أي عملهاالستصناع: صنعه ٌصنعه صنعا      

 .(0)والصنعة طلب الصانع, والصناعة حرفة الصانع وعمله 

"إن   واالستصناع على وزن استفعال, وهو طلب صناعة شًء ما, ومنه قول عبد هللا بن عمر  

اصطنع خاتما  من ذهب كان ٌجعل فصه فً باطن كفه إذا لبسه, فصنع الناس مثله ثم رمى  النبً  

منبرا  فً المسجد ٌخطب علٌه, وأن  , ومعنى اصطنع أمر أن ٌصنع به/ وقد استصنع النبً  (3) به

 .(4)صنعه له  سبعة من المحترفٌن اجتمعوا على صنعه, وفً رواٌة أن ؼبلما  للعباس عم النبً 

 ستصناع فً االصطبلح :اال

, كما ٌمكن  (5)عرؾ االستصناع بأنه : طلب العمل من الصانع فً شًء خاص, لقاء عوض معلوم   

 .(6)القول بأنه : عقد على مبٌع فً الذمة, شرط فٌه العمل 

, وهنا نبلحظ  (7)ومعنى االستصناع "طلب عمل شًء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع"

اق أنه عقد, وإنما جعله طلب فعل فبل تسري علٌه أحكام العقد, وذكر بعضهم تعرٌفا  أنه خرج على نط

, وذكرت مجلة األحكام العدلٌة " بأنه  (.8)له فقالوا "هو عقد ٌشتري به فً الحال شٌئا  وبثمن محدد" 

قد إذا قال شخص ألحد من أهل الصانع اصنع لً الشًء الفبلنً بكذا قرشا  وقبل الصانع ذلك, انع

  (.9) البٌع استصناعا  "
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فاالستصناع نوع من البٌع, والمبٌع فٌه أو الشًء المطلوب صنعه ؼٌر موجود فهو فً الذمة,      

 . (62) وهذا ما رجحه صاحب البدائع فجعله بٌعا  ولم ٌر أنه وعد كما مال إلى ذلك بعض الفقهاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .024، مادة: صنع، ص6جــ. م2771 العربً والتراث االحٌاء دار:  بٌروت العرب، لسان منظور، ابن(  2)

 .075، )بٌروت: مؤسسة الرسالة، ب.ت(، مادة صنع ، ص0الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط جــ (0)

 .262، مصدر سابق، مادة: صنع، ص0( ابن منظور، لسان العرب، جـ (3

 .42م(، ص 0442( عبد العزٌز الخٌاط وأحمد العٌادي، فقه المعامالت وصٌغ االستثمار، )عمان: دار المتقدمة للنشر،  (4

هـ ، 2204محمد حسن حنون، االعمال والخدمات المصرفٌة فً المصارف التجارٌة واالسالمٌة: دراسة مقارنة، )عمان: عشتار، ((5 

 .252م(، ص 0443

ولقد  1-0، ، ص3جــ .الثانٌة الطبعة ،  م2760/ 2172 العربً الكتب دار بٌروت ، الشرائع ترتٌب الصنائع فً بدائع ( الكاسانً 4 (

 د على مبٌع فً الذمة".جاء نصه "عق

 .166م، ص2700هـ، 2124، 0، طـ0( أحمد أبو الفتح، كتاب المعامالت فً الشرٌعة االسالمٌة والقوانٌن المصرٌة، جــ 5 (

 .30م، ص2771هـ، 2222، 2( نزٌه حماد، معجم المصطلحات االقتصادٌة فً لغة الفقهاء، المعهد العالمً للفكر االسالمً، ط ( 8

 .173، )بٌروت: دار الجلٌل،ب.ت(، ص 0، جـ166در خواجه أمٌن أفندي ، درر الحكام فً شرح مجلة األحكام، المادة ( علً حٌ (9

 1-0، مصدر سابق، ص3( الكاسانً، بدائع الصنائع، جــ24)
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 مشروعٌة عقد االستصناع:   

على أنه ؼٌر جائز قٌاسا  ألنه بٌع المعدوم, ولكن ثبتت مشروعٌته بالسنة  قد ٌؤخذ االستصناع      

 قد استصنع منبرا  وخاتما    . واإلجماع, ووفق ما ورد فً الحدٌث أن الرسول 

وأما ما ذكر عن جمهور الفقهاء من المالكٌة والشافعٌة والحنابلة إلى القول بمشروعٌته قٌاسا       

أنواع السلم, واشترطوا فٌه شروط السلم وطبقوا علٌه أحكامه, وال ٌرونه على السلم, وكأنه أحد 

عقدا  مستقبل , والقٌاس هو عدم جواز هذا البٌع , ألنه بٌع ما لٌس عند االنسان, إال على وجه السلم 

 . ( 6)"أي بٌع المعدوم"

 ﴿قوله تعالى :  حٌث وجدت فٌما اطلعت على أن االستصناع قد ورد فً القرآن الكرٌم, وهً فً    

ا َعلَى أَْن َتجْ  وَن فًِ األَْرِض َفَهلْ َنْجَعل  لََك َخْرج  ْفِسد  وَج م  وَج َوَمأْج  أْج  ٌَ ِن إِن   ٌْ ا َذا اْلَقْرَن ٌَ َنَنا َقال وا  ٌْ َعلَ َب

نَ  ٌْ ة  أَْجَعلْ َب ر  َفأَِعٌن وِنً بِق وَّ ٌْ ا  َقالَ َما َمَكنًِّ ِفٌِه َربًِّ َخ َنه ْم َسد   ٌْ ا  َوَب َنه ْم َرْدم  ٌْ ْم َوَب , وقال ابن  (0﴾)ك 

 ( .3عباس: خرجا : أي أجرا  عظٌما   . )

وفً هذه اآلٌات ذكر هللا تعالى أن أولئك القوم تقدموا لذي القرنٌن أن ٌصنع لهم السد مقابل أجر 

ا ﴿ٌعطونه إٌاه  قول أن طلبهم هذا من , وعند اإلمعان فً اآلٌات الكرٌمة ٌمكن ال ﴾َفَهلْ َنْجَعل  َلَك َخْرج 

ْفَقه وَن َقْوال ﴿ذي القرنٌن ألنهم ال ٌعرفون كٌؾ ٌصنعون السد أو المعرفة فً ذلك  ٌَ وَن  َكاد  ٌَ  (4)  (الَ 

ر   ﴿,وقوله:  ٌْ أي: إن الذي أعطانً هللا من الملك والتمكٌن خٌر لً من الذي  ﴾َقالَ َما َمَكنًِّ فٌِِه َربًِّ َخ

تجمعونه من مال وتبذلونه لً, ولٌس اعتراضا  على ذلك, بل هو اقتراح لصٌؽة أخرى أفضل منها, 

ألن ذا القرنٌن كان على رأس الجٌش, وال ٌملك من -لٌسرها علٌهم, بأن ٌقدموا ما لدٌهم من إمكانٌات

ة   ﴿ً الفتوحات ما ٌبنً به السد المواد خبلل مسٌرته ف من حدٌد ونحاس وأٌد  - ﴾َفأَِعٌن ونًِ بِق وَّ

 عاملة .

وا َحتَّى إَِذا َجَعلَه  َنارا  َقالَ ﴿وقوله تعالى :     ِن َقالَ اْنف خ  ٌْ َدَف َن الصَّ ٌْ َبَر اْلَحِدٌِد َحتَّى إَِذا َساَوى َب أَت وِنً ز 

ِه قِْطَرا ٌْ وهو ٌقدم لهم الخبرة والمعرفة, والعمل الفنً لبناء السد. وعلى ما ،  (5)  ( آت ونًِ أ ْفِرْغ َعلَ

 .(6) سبق, فاالستصناع مشروع باإلباحة األصلٌة لعدم مخالفته ألي حكم أو قاعدة فقهٌة

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ2204 عشتار، مطبعة:  عمان مقارنة، ( محمد حنون، األعمال والخدمات المصرفٌة فً المصارف التجارٌة واإلسالمٌة، دراسة2)

 .252ص م0443/ 

 .73-72(القرآن الكرٌم، سورة الكهف، اآلٌة 0) 

 . 274م(، ص 0442)القاهرة: المكتب الثقافً للنشر والتوزٌع،  3(ابن كثٌر، تفسٌر ابن كثٌر، جــ1) 

 .71( القرآن الكرٌم، سورة الكهف، 2) 

 . 74( القرآن الكرٌم، سورة الكهف، اآلٌة 3)

، الدراسة التفصٌلٌة عن األحكام الفقهٌة لعقد االستصناا واالستصناا الموازي، هٌئة المحاسبة والمراجعة ( أحمد عبد هللا4)

 .05-25م، ص 2775للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة، 
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 :(6)تكٌٌؾ عقد االستصناع 

اختلؾ الفقهاء فً االستصناع: هل هو مجرد وعد من شخص آلخر, أم هو عقد ذو طرفٌن ٌنشأ    

جاب وقبول منهما, ومن ٌرى بأنه عقد, هل هو عقد معاوضة ملزم للطرفٌن بمجرد االنعقاد بإٌ

 الصحٌح, أم هو عقد ؼٌر ملزم؟ كالوكالة مثبل  واالٌداع واإلعارة.

ؼٌر الحنفٌة ٌذكرون عقد االستصناع فً كبلمهم وٌرٌدون به السلم, وٌعتبرونه سلما  فً 

وافر فٌه شروط السلم جمٌعا  وفً طلٌعتها تعجٌل الثمن, المصنوعات, لذا ٌشترطون لصحته أن تت

فهو عندهم من العقود الثنائٌة الطرؾ المحتاج إلى اإلٌجاب والقبول, أما الحنفٌة: فهم الذٌن اعتبروه 

ا ومتمٌزا  بأحكامه كما ٌتمٌز الصرؾ والسلم, وهما من البٌع, فكذا  عقدا  ونوعا  من البٌع خاص 

 وإن أشبهه فً بعض الشروط واألوصاؾ.االستصناع لٌس سلما  

بل الحنفٌة ٌجمعون على جوازه, وهذا هو الراجح عندهم, ولهذا أجمع جمهور فقهاء المذاهب على 

أن االستصناع عقد بكل معنى الكلمة, ولٌس مجرد وعد حتى عند الحنفٌة, من المذاهب الفقهٌة 

 ه شروط السلم.الثبلثة التً ال تجٌزه, إال على أنه سلم إذا توافرت فٌ

 أركان عقد االستصناع وأحكامه وشروطه:

 أركان عقد االستصناع:

 أوال : العاقدان, وتشترط األهلٌة الشرعٌة فً المتعاقدٌن كالبلوغ والرشد.

ثانٌا : الصٌؽة: اإلٌجاب والقبول, وٌنعقد العقد بتطابقهما, ونعنً باإلٌجاب: رؼبة طالبا  الصنعة, 

 ستصنع على القٌام بالصنعة.والقبول: هً موافقة الم

ثالثا : المحل أو المبٌع: وهو العٌن ال عمل الصانع, وعلى ذلك فلو أتى الصانع للمستصنع بخؾ من 

صنعه أو من صنع ؼٌره قبل االستصناع وقبله كان صحٌحا , وٌأتً العمل تبعا  للعٌن المصنوعة, 

أن ٌكون العمل والعٌن كبلهما من الصانع, وعلٌه لو كانت العٌن من  ولذلك ٌشترط فً االستصناع

 (0)المستصنع كان العقد إجارة آدمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مصطفى أحمد الزرقا، عقد االستصناا ومدى أهمٌته فً االستثمار اإلسالمً المعاصر، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، 2) 

 . 27-26م ، ص2773هــ، 21،2224سلسلة محاضرات العلماء الرزٌن رقم 

 .074، مصدر سابق، ص 0( علً حٌدر، درر الحكام فً شرح مجلة األحكام، جــ 0)
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 عقد االستصناع: أحكام

 ٌ حكم عقد االستصناع من خبلل ما ٌلً:    

بٌان المستصنع, ونوعه, وجنسه, ومقداره , ألنه موصوؾ  فً الذمة وحتى ال ٌقع النزاع  -

 .(6)بجهالة الوصؾ  

فٌما جرى فٌه العرؾ عند الناس, وذاك لما هو خبلؾ للقٌاس, واتخاذه  أن ٌكون االستصناع -

استحسانا  للتٌسٌر فً تعامل الناس, كالحدٌد والنحاس والزجاج والخفاؾ والسٌوؾ والسبلح 

 (.0كله, وؼٌره )

قد ٌنتقل العقد من عقد االستصناع إلى عقد إجارة, وذاك مرده إلى المواد التً تستخدم فً  -

إذا كانت مادة الصنعة من قبل الصانع كان عقد استصناع, وإن كانت من قبل  الصنعة, حٌث

المستصنع انتقل العقد إلى عقد إجارة, وما كان الصانع إال أجٌرا  عند المستصنع حتى انقضاء 

 (.3الصنعة )

االستصناع هو بٌع وال ٌدخل ضمن اعتباره وعد, وعلٌه ال ٌكون للمستصنع الخٌار إذا كانت  -

 (.4)التً استصنعها مما توافق وصفه, وكذلك الصانع, وعلٌه ٌقع االلزام علٌهماالسلعة 

 .ال ٌشترط فً االستصناع كالسلم دفع الثمن معجبل , فٌمكن أن ٌكون عاجبل  أو أجبل     -

وجه القول أن العادة جارٌة بضرب األجل فً االستصناع وإنما ٌقصد به تعجٌل العمل ال تأخٌر     

 (.5ٌخرج به عن كونه استصناعا  أو ٌقال قد ٌقصد بضرب األجل تأخٌر المطالبة  . ) المطالبة, فبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1، مصدر سابق، ص3سانً، بدائع الصنائع، جــ( الكا2) 

 .1، مصدر سابق، ص3( الكاسانً، بدائع الصنائع، جــ0)

 .074، مصدر سابق، ص0( علً حٌدر ، درر الحكام فً شرح مجلة األحكام، جــ 1) 

 .073، مصدر سابق، ص0( علً حٌدر، درر الحكام فً شرح مجلة األحكام، جــ 2) 

 .1، مصدر سابق، ص3الصنائع، جــ( الكاسانً، بدائع 3)
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 كٌفٌة استخدام المصارؾ اإلسبلمٌة لعقد االستصناع ؟

 :(6)تعامل المصرؾ مع عقد االستصناع - 6

معروؾ أن المصرؾ االسبلمً تتجلى مهمته بتجمٌع اإلٌداعات المختلفة, ومن ثم توظٌفها بما ٌحقق 

عائدا  مبلئما  للمودعٌن فً المجاالت المشروعة, وذلك عن طرٌق تموٌل المؤسسات والشركات, 

 . وجزء من هذه االستثمارات ٌقع فً القطاع الصناعً, فالمصرؾ إما أن ٌكون مستصنعا  أو صانعا  

 المصرؾ باعتباره مستصنعا  : - أ

ٌمكن أن ٌكون المصرؾ مستصنعا  : أي طالبا  لمنتجات صناعٌة ذات مواصفات خاصة, وقد ٌمارس   

االستثمارٌة, وقد تصبح  المصرؾ هذه المهمة  مموال  لها من ماله الخاص أو من أموال المودعٌن

 جٌر أو ؼٌره.هذه المصنوعات ملكا  للمصرؾ ٌتصرؾ فٌها بالبٌع أو التأ

والمصرؾ فً هذه الحالة ٌمارس تموٌل لتلك المؤسسات والشركات والحكومات التً تدخل به 

 كصناعة أو طالبة لتلك الصنعة.

 المصرؾ باعتباره صانعا  : - ب

ٌمثل المصرؾ فً هذه الحالة الصانع أو العامل فً عقد االستصناع, بأن تطلب منه بعض     

صناعٌة معٌنة, ذات مواصفات تحتاجها تلك الشركات, فٌقوم هو من الشركات أو المؤسسات منتجات 

أو من قام مقامه بتموٌل رؤوس أموالها عن طرٌق شراء  –خبلل ما ٌمتلكه من شركات ومصانع 

, بإنتاج تلك المصنوعات أو ٌقوم بالتعاقد مع ؼٌره على صنع تلك المصنوعات,  -سنداتها وأسهمها 

صرؾ إلى مجرد سمسار وواسطة, وٌبدو أنها تحقق المطلوب كالطرٌقة والطرٌقة الثانٌة: تحول الم

األولى, التً تجعل الشركات التابعة للمصرؾ مساندة لعمله فً جمٌع العملٌات التً ٌقوم بها فً 

االستصناع للمواد بالمواصفات أو إنتاج مواد فً دوائر المشاؼل وبٌعها فً السوق محققا  أرباحا  

الطرٌقة الثانٌة, وهذه الحالة تحتاج إلى دراسات مستقلة لكً تثبتها إذا عمل أضعافا  مما تحققه 

 المصرؾ اإلسبلمً والشركات التابعة له فً أطر متكاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 201-200م، ص0442 النفائس، دار األردن، - عمان االسالمٌة، المصارف وعملٌات المعامالت فً الشامل إرشٌد، ( محمود2) 
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 –سواء أنشأ شركات أو قام بالتعاقد مع ؼٌره  –وفً كلتا الحالتٌن ٌمارس المصرؾ عملٌة التموٌل 

 ولتوظٌؾ ما لدٌه من أموال .

وإذا قام باالستصناع بنفسه فٌمكن له أن ٌبٌع المواد التً استصنعها بكافة العقود المشروعة, بٌع 

كل ٌراه وهذا الشًء ال ٌمنعه مانع شرعً . إن مزاٌدة )مساومة( , مرابحة, تقسٌط , بأي ش

المصارؾ اإلسبلمٌة الٌوم هً مصب المدخرات لكثٌر من المسلمٌن الملتزمٌن ألجل استثمارها 

بواسطة هذه المصارؾ فً إطار العقود الشرعٌة البعٌدة عن الربا وشبهاته, والهدؾ الذي أنشئت 

مضاربا  باألسواق )بكافة أنواعها(, فمن خبلل  المصارؾ اإلسبلمٌة من أجله هو أن ٌكون تاجرا ,

المضاربة تنطح األسواق, وتتصٌد الفرص المناسبة التً ترصدها بمنظار وعٌون مفتوحة فً 

األسواق على األسعار والسلع, وٌكون لها مخازن ومعارض وشركات ككل تاجر ٌتاجر بماله, 

باح المضاعفة عما تقوم به المصارؾ ومضارب مشارك تارة بماله وتارة أخرى بعمله, فتجنً األر

الربوٌة, وهكذا تضرب المثل الصالح للنظام اإلسبلمً فً طرٌق المشاركة باألرباح والخسائر الذي 

 باركه هللا بدال  من طرٌق التموٌل الربوي المشؤوم. 

 االستصناع العقاري ) تسلٌم المفتاح ( : -0

تخدام عقد االستصناع فٌه, وتقوم على إنشاء مساكن هذا المجال من أوسع المجاالت التً ٌمكن اس   

عبر شركات المقاوالت والوحدات الهندسٌة فً المصرؾ, وهناك نماذج عقود استصناع عقاري على 

أرض ٌملكها العمٌل, أو إنشاء بناء شركة أو مصنع ذي مواصفات محددة وضخمة تحتاج فً إنشائها 

. وٌمكن هنا أن نذكر نموذجا  لعقد استصناع عقاري إلى شركات إنشاءات ضخمة وذات تموٌل عال  

 (:6نوضح من خبلله الخطوات التً ٌقوم بها المصرؾ والعمٌل إلنجاز العمل )
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/ هـ2224 ، الرٌان مؤسسة، الثقافة دار:  الدوحة معاصرة،ال الفقهٌة والقضاٌا اإلسالمً االقتصاد السالوس، أحمد علً (2)

 .520ص م2774

ٌقدم العمٌل طلب استصناع مبنى )سكن, مصنع, مستشفى, مخازن, أو ؼٌره( وٌرفق مع الطلب  -6

بٌانا  كامبل  مدعما  بالرسوم والخرائط أو ٌقوم بتوصٌؾ ما ٌرٌد صنعه على الدائرة الهندسٌة 

ائرة بعمل البلزم )خرائط, تراخٌص, شوارع, بنٌة تحتٌة, وخبلفه( التابعة للمصرؾ وتقوم الد
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باإلضافة إلى التقرٌر الهندسً المتضمن كلفة المشروع وتحوٌله إلى دائرة الجدوى لتحدٌد 

 اإلٌرادات المتوقعة من المشروع  .

 ٌعرض الطلب والعربون الذي سٌدفعه على اإلدارة فً المصرؾ للدراسة وإمكانٌة التنفٌذ. -0

 ً حالة الموافقة من المصرؾ على عرض المتعامل ٌطلب المصرؾ الضمانات البلزمة :ف -3

 .  رهن المبنى واألرض المقام علٌها من المشروع 

 .تفوٌض للمصرؾ بإدارة العقار وتحصٌل اإلٌرادات بعد االنتهاء منه 

 . تقدٌم شٌكات مؤجلة بقٌمة األقساط 

  لصالح المصرؾ طٌلة فترة السداد, لدى شركة تأمٌن التأمٌن الشامل على العقار ٌقوم به العمٌل

 تعاونً.

بعد التوقٌع النهائً ٌقوم المصرؾ بتوقٌع عقد االستصناع مع المتعامل ٌحدد فٌه جمٌع الحقوق  -4

 وااللتزامات على كبل الطرفٌن.

له  بعد التوقٌع إما أن ٌقوم المصرؾ عبر الدائرة الهندسٌة وبالتعامل مع شركة اإلنشاءات التابعة -5

 بالعمل واإلنشاء .

أو ٌقوم المصرؾ عبر الدائرة الهندسٌة بالتوقٌع مع أحد المقاولٌن المحلٌٌن عقد مقاولة وذلك 

بإجراء عطاء والتوقٌع مع الذي ٌرسو علٌه العطاء, وال عبلقة بٌن العمٌل والمقاول فعبلقة كل  منهما 

 مع المصرؾ مباشرة .

% من قٌمة المشروع " ضمان حسن التنفٌذ " , 62 ٌقدم المقاول خطاب ضمان مصرفً بنسبة -6

% من كل دفعة تدفع للمقاول كذلك ضمانا  لحسن التنفٌذ, تدفع له فً 62كما ٌحجز المصرؾ 

 نهاٌة التنفٌذ المطابق لمواصفات المصنوع المتفق علٌه.

 % من قٌمة المشروع للصٌانة لمدة سنة .5ٌحجز المصرؾ  -7

 المترتبة علٌه ٌقوم باستخدام الضمانات الموجودة لدٌه . إذا لم ٌوؾ العمٌل بااللتزامات -8

وهناك نماذج عقود استصناع ومقاولة خاصة بإنشاء المدارس التابعة لوزارة المعارؾ والرئاسة 

 العامة للتعلٌم العالً ومبان للجامعات ومجمعات سكنٌة وؼٌرها من عقود االستصناع العقاري.

كما أن هناك عقود استصناع للمعادن النفٌسة الذهب والفضة, وعقود استصناع فً التصنٌع      

الزراعً, كتعلٌب المنتجات الزراعٌة وؼٌرها, وفً مجال تموٌل شركات المقاولٌن ساهمت المصارؾ 

اإلسبلمٌة بحفر اآلبار وشق القنوات وؼٌرها من احتٌاجات القطاع الزراعً عن طرٌق عقد 

 تصناع .االس

وفً مجال مساعدة الدول ٌمكن لها االستفادة من هذا العقد, كاستصناع السبلح والمعدات الحربٌة  

 والطائرات والسفن ونحوها.

 كما ٌمكن تموٌل استصناع أجهزة الكمبٌوتر وكافة االلكترونٌات.  

االستصناع قد ومجال استصناع ما ٌلزم المساكن من أدوات ومعدات وأثاث وهكذا نجد أن عقد     

دخل فً مجاالت عدٌدة ال حدود لها, تعتمد على نشاط المصرؾ واقتناصه الفرص, فً عصر ٌسمى 

صناعً تكنولوجً, أما الذٌن ٌخافون من قٌام المصرؾ بهذه األعمال "أرباب األرائك الناعمة" 

ن األمر كذلك فحجتهم واهٌة, وأن المصرؾ ال ٌبقً للتجار الصؽار مجاال  للعمل, فنقول : إذا كا
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فلٌصدر المصرؾ من منتجاتنا الزائدة عن حاجتنا؟ بدال  من أن ٌكون حجم استٌراد ببلدنا اإلسبلمٌة 

 والعربٌة بأرقام ال حصر لها من الؽذاء والدواء وؼٌرها من الضرورٌات فضبل  عن الحاجٌات.

 : (6)أشكال التموٌل باالستصناع 

صناع قد انتشرت فً عصرنا ال حصر لها لم ٌعرفها الناس فً لقد ظهر أن هناك حقوال  للتموٌل باالست

سابق عهدهم, وإذا أردنا استثمار عقد االستصناع على الوجه األمثل نجد أن هناك أشكاال  متعددة 

 :وٌمكن تصنٌفها كما ٌلً –ما زالت حدٌثة نسبٌا   –ٌعرفها الناس 

 والذي ٌمكن تسمٌته "عقد االستصناع الذي تكون مادة الصنع فٌه من قبل صاحب العمل ,

 المقاولة" بٌنما  االستصناع فً األصل ٌلتزم المقاول بالعقد مادة وعمبل  .

 .  استصناع مواز 

 . استصناع مقسط 

 . سندات استصناع 

 وهذا ٌستدعً إفراد العناصر األربعة بالحدٌث والتفصٌل وهو كما ٌلً:

 أوال : عقد المقاولة:

 قاولة, ولذلك نحتاج إلى بٌانه وتوضٌحه ضمن النقاط اآلتٌة :من أهم صٌػ االستصناع عقد الم

 (:0ما هو عقد المقاولة  )

المقاولة لؽة: المفاوضة والمجادلة, وهذا ال ٌظهر المعنى المطلوب, أما فً االصطبلح الحدٌث فهو 

بل مبلػ "عقد بٌن طرفٌن, ٌصنع فٌه أحدهما ) وهو المقاول ( شٌئا  آلخر, أو ٌقدم له عمبل , فً مقا

معلوم", وهذا التعرٌؾ ٌبٌن أن المقاولة عقد البد فٌه من اإلٌجاب والقبول, كما أن المقاول ٌقوم 

بالصنع أو تقدٌم عمل, فمجاالت المقاولة أٌضا  متعددة, كاالستصناع, وإذا كان مجال عقد المقاولة 

نت المادة مقدمة من صنع شًء, وكانت المادة مقدمة من المستصنع, فهو عقد إجارة, أما إذا كا

الصانع فهو استصناع بالمصطلح الحنفً, وهذا فقه جٌد للتفرٌق بٌن العقود, وبهذا كً ٌكون عقد 

 مقاولة استصناع ٌنبؽً أن تكون المادة والعمل من الصانع.

فالمقاوالت نوع من االستصناع الوارد على أعمال متعددة ومتداخلة ومتكاملة, فالبناء مثبل  ٌدخل فً 

ستصناع من بداٌته كبناء, مواد جدران, شبابٌك, ببلط )تشطٌب متكامل حتى تسلٌم المفتاح(, فالمقاول ٌقوم اال

بكل هذه األعمال إذا وقع على عقد كهذا, ألنه إما أن ٌصنع شٌئا  للبناء أو ٌقوم بعمل وهذا عٌن عقد المقاولة, 

اج إلٌه ألنه ال ٌوجد صنع بدون جهد وعمل, ففً جانب الصنع ٌنطبق علٌه االستصناع, وفً جانب العمل نحت

وٌمكن للمصارؾ اإلسبلمٌة الدخول فً مجال المقاوالت لما ٌتوفر لدٌها من دائرة هندسٌة, وتموٌل مالً 

ضخم, باإلضافة إلى إمكانٌة إنشاء شركات تابعة للمصرؾ تقوم بهذا الدور الهام للمصرؾ وتحقق عوائد 

 مرضٌة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .201-200إلسالمٌة، مصدر سابق، ص( محمود ارشٌد، الشامل فً المعامالت وعملٌات المصارف ا2) 

، 265، عدد 36، ص277( رفٌق المصري، "مناقصات العقود اإلدارٌة وتكٌٌفها الشرعً" ،مجلة االقتصاد اإلسالمً، عدد 0) 

 .01-00ص

فالمصرؾ قد ٌقوم بإنشاء شركات مقاوالت, أو مشاركات, شركات تموٌلها من المصرؾ عن طرٌق 

لشركة, أو من ٌوكل المصرؾ إلٌها بعض األعمال التً تسند إلٌه شراء سندات استصناع فً تلك ا
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بعقود مقاولة, بمعنى أن ٌكون المصرؾ مقاوال , وشركة المقاولة "التً رسى علٌها عطاء 

 المصرؾ" مقاوال  ثانٌا  .

وهنا ال بد من طرح تساؤل وهو, هل ٌجوز للمصرؾ أن ٌكون مقاوال  من الباطن؟ بمعنى أن ٌدفع ما 

من مشروعات بعقد مقاولة بعد القٌام بالدراسات واإلعدادات البلزمة للمشروع إلى من ٌقوم  تقبله

 بالعمل عن طرٌق طرح عطاء وإرسائه على أرخص سعر ٌقدم  إلٌه من شركات المقاولة  ؟

ولعل هذا أشبه ما ٌكون بما إذا دفع عامل المضاربة رأس مال المضاربة إلى عامل آخر, ولقد      

هذه المسألة وخلصت آراؤهم إلى ترجٌح رأي القائلٌن بجواز دفع رأس مال  (6)فقهاءفصل ال

المضاربة إلى عامل آخر, وظهر أن جمهور الفقهاء نصوا على ضرورة أن ٌكون هناك إذن صرٌح 

" إنه فً حالة رسو المناقصة على مقاول, ال  (:0) من المضارب األول, حٌث ٌقول بعض الباحثٌن

قاول أن ٌعهد بالمقاولة إلى آخر )مقاول من الباطن( إال بإذن خطً من الجهة اإلدارٌة ٌجوز لهذا الم

 تحت طائلة المسؤولٌة التضامنٌة بٌن المقاولٌن".

والفقهاء قدٌما  بحثوا مسألة )المضارب ٌضارب( وكذلك )الصانع ٌصانع( وأجازوا الربح الذي    

أنه لم ٌكن منه عمل وال مال فً المضاربة, إال  ٌحصل علٌه المضارب الوسٌط, واألجٌر الوسٌط مع

 أن علٌه الضمان.

والذي ٌتبٌن من خبلل النظر الفقهً أن الصانع ٌمكنه أن ٌصانع ؼٌره, ما لم ٌكن عمبل  مخصوصا  ال  

, فالصناعات الضخمة ) سفن, طائرات, بتروكٌماوٌات أجهزة دقٌقة, كمبٌوترات,  (3)ٌتقبله ؼٌره

برمجٌات وؼٌرها( , والتً لٌست عمل إنسان بمفرده, وإنما هو جهود جماعٌة منظمة للعمل, وأن 

األعمال البد لها من جهات متعددة حتى تنجز, والشركة الصانعة فقط فً النهاٌة تقوم بالعمل النهائً 

القطع واألجهزة, أما بالنسبة إلى كٌفٌة توزٌع الربح فً حالة دفع المقاول األول )المصرؾ( تجمٌع 

 :(4)المقاولة إلى آخر, لتصنٌعها له, فإن الربح له طرٌقتان لكً ٌوزع
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م( 2774هـ، 2225(  محمود إرشٌد، الملكٌة والتوزٌع فً فكر باقر الصدر: دراسة مقارنة، )رسالة ماجستٌر، جامعة الٌرموك،  2) 

 .220-222ص

 .01،ص265سابق عدد العقود اإلدارٌة" ، مصدر( رفٌق المصري، " مناقصات 0)

 م2774 والتدرٌب للبحوث اإلسالمً المعهد ،16 رقم بحث المساهمة، للشركات اإلسالمٌة التموٌلٌة األدوات حمود، حسن ( سام1ً) 

 .74ص.

 .044 م، ص2771هــ ،  2212، دار القلم والدار الشامٌة،  0( رفٌق المصري، أصول االقتصاد اإلسالمً، طـ2) 
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  ٌعطى المضارب األول للثانً حصته المتفق علٌها من الربح, ثم ٌوزع الباقً بٌن األول ورب

 المال, وتطبق هذه الطرٌقة حال كون المضاربة أو المقاولة مطلقة.

  ٌعطى فٌها المضارب األول لرب المال حصته المتفق علٌها, وٌعطً للمضارب الثانً حصته

 ربح فهو للمضارب األول, وإن لم ٌفضل فبل شًء له.المتفق علٌها, فما فضل من ال

ومع هذا الجواز فما الداعً الذي ٌدفع المصرؾ اإلسبلمً لٌدفع المقاولة إلى مقاول آخر لٌخسر 

فإن  –جزءا  من الربح, إذا كان بإمكانه أن ٌنفذ عقد المقاولة, وهذا هو األصل أن ٌقوم هو بالعمل 

 لسبب من األسباب أقدم على دفع المقاولة لمقاول آخر. –عجز وهو االستثناء 

( :  (6ثانٌا : استصناع مواز 

لقد أوضحت فً النقطة السابقة أن المصرؾ قد ال ٌكون قادرا  على االستصناع بنفسه لكنه ٌتقبل 

عقود االستصناع, وفً حاالت الصفقات المتبلحقة قد ٌرؼب المصرؾ فً تخفٌؾ العبء عن نفسه, 

بول عقد االستصناع, ولٌكن مشروع ضاحٌة إسكان, وبعد قٌامه بالدراسات البلزمة قام فٌقوم بق

بطرح عطاء إنشاء وفً حالة رسو العطاء على أحد المقاولٌن وقع معه عقد استصناع ضمن 

المواصفات المطلوبة, وبموظؾ واحد تابع للعمل حتى مراحله النهائٌة, وهذا هو االستصناع 

قام بقبول االستصناع وفً نفس الوقت قدمه لمقاول آخر لٌقوم بالعمل,  الموازي, ألن المصرؾ

وٌتقاسمون الربح, أو ٌأخذ المقاول الثانً أجر المثل والباقً للمصرؾ, واالثنان متكافبلن متضامنان 

 أمام المستصنع.

تصناع وفً هذه الصورة أوضحت الطرٌقتٌن لتوزٌع األرباح, وفٌها ٌقوم المستصنع بدفع تكالٌؾ االس

للمصرؾ وٌقوم المصرؾ بإعطاء المقاول الثانً قٌمة العطاء الذي رسى علٌه والباقً من العملٌة 

له, أما فً حالة قٌام شركات تابعة للمصرؾ بالعمل وحلولها مكان مقاول ثان, كأن تكون شركة 

مصرؾ تكون المقاولة جزءا  منها للمصرؾ واآلخر لشركة خاصة فإن نسبة األرباح التً ترجع إلى ال

 أكبر وهكذا.

 وٌمكن تلخٌص ما سبق فً النقاط التالٌة:

  المصرؾ بصفته صانعا  فً العقد األول سٌكون مسئوال  عن تنفٌذ المشروع للمستصنع فً العقد

األول كما لو لم ٌكن العقد الموازي موجودا , وعلٌه فإن أي خلل أو تقصٌر فً التنفٌذ بموجب 

 صرؾ كما لو كان هو المنفذ.العقد الموازي ٌسأل عنه الم

  الصانع فً العقد الموازي ٌكون مسئوال  لدى المستصنع "المصرؾ" ولٌست له أي صلة قانونٌة

 مباشرة بالمستصنع فً العقد األول, خاصة فً أثناء التنفٌذ, فالعقد الثانً عقد مواز  .
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 .214مٌة، مصدر سابق، صمحمود ارشٌد، الشامل فً المعامالت وعملٌات المصارف اإلسال (2)
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لعقد االستصناع األول ولٌس معلقا  علٌه, وهو منفصل عنه من الناحٌة القانونٌة فً حقوقه 

 والتزاماته.

  إن مسئولٌة المصرؾ بصفته صانعا  فً العقد األول وتحمله لكن المسئولٌات الناجمة عن أي

إخبلل بالوصؾ وما ٌترتب على ذلك من ضمان, هً التً تبرر له أخذ الربح الذي ٌحصل علٌه 

 . (6)وبذلك ٌصح االستصناع الموازي -على فرض حصوله –من هذه المعاملة 

 (:0)  ثالثا : استصناع مقسط

ٌقوم هذا النوع من االستصناع فً حاالت ٌكون فٌها حجم االستصناع ضخما  جدا , وٌحتاج إلى      

وقت طوٌل إلنجازه, ولنضرب مثبل  )باستصناع معدات ثقٌلة,  مدٌنة سكنٌة, مدٌنة صناعٌة, مجمع 

ة تقوم تجاري, مبنى شركة, بناء سفن, أجسام طائرات وؼٌرها من الصناعات العسكرٌة( فإن الحكوم

بدفع رأس مال المستصنع على أقساط )نجوم( والمستصنع ٌسلمها للمستصنع له كذا على نجوم 

خاصة فً الصناعات الثقٌلة والعسكرٌة, فإن هذه الحالة هً استصناع مقسط, ولكن التقسٌط فٌه 

قسٌط جاء لضخامة الحجم فً المستصنع فٌه وكذا فً ثمنه, وال خبلؾ فً جواز ذلك ألن المبٌع بالت

 جائز واالستصناع جائز, وبذا فإن االستصناع المقسط جائز ألنه فرع منها.

 :(3) رابعا : سندات االستصناع

االستصناع أحد البٌوع وٌمكن النظر فً التطبٌقات العملٌة لسندات االستصناع على النحو اآلتً :     

رؼب االستصناع فٌه, فمثبل  فكل شركة ترؼب فً االستصناع ٌمكن أن تفعل ذلك حسب القطاع الذي ت

فً االستصناع العقاري, مباِن, مصانع, مستشفٌات,.... وؼٌر ذلك, ٌمكن للشركة أن تطرح سندات 

استصناع وذلك على أساس أن ٌشتري لها المكتتبون ما ترؼب فٌه بنفس طرٌقة بٌع المرابحة لآلمر 

وط التً تناسب هذه الشركة أو بالشراء وتتعهد هً بشراء المصنوع بالربح الذي تعرضه, وبالشر

تلك لتسدٌد االقساط, كما ٌمكن لشركة المبلحة )الطٌران والسفن( استصناع احتٌاجاتها البلزمة من 

الطائرات والسفن وفق احتٌاجات معٌنة وذلك بإصدار سندات استصناع مخصصة لتموٌل البناء 

 )الصنع( ضمن المواصفات ومن ثم تسلٌمها للمستصنع وبٌعها له .
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 .40-42الحدٌثة، )ب،ت،ب،د(، ص( أحمد عبد هللا، التشرٌعات االسالمٌة 2)

 .212-214( محمود إرشٌد، الشامل فً المعامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌة،  مصدر سابق، ص0)

 .70-67( سامً حسن حمود، األدوات التموٌلٌة اإلسالمٌة للشركات المساهمة، مصدر سابق، ص 1) 
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وأخٌرا  نرى أنه ٌمكن للمصارؾ اإلسبلمٌة أن تشتري منتجات وفقا  لعقود استصناع تكون فٌها هً 

المستصنع, ثم تقوم ببٌعها بٌعا  عادٌا  بثمن معجل أو مؤجل أو مقسط , وحٌث إن عقد االستصناع 

التالٌة  جائز فٌما ٌصنع صنعا , أو باالصطبلح التقلٌدي فٌما تدخله الصنعة فإنه ٌشمل المجاالت

وؼٌرها كالصناعات الزراعٌة القائمة على المنتجات الزراعٌة كالتعلٌب والتجفٌؾ وعمل العصائر, 

فهذه من الممكن أن تدخل ضمن عقود االستصناع, ولكن المنتجات الزراعٌة التً ال تدخلها صنعه 

سلما  . أما استصناع  اإلنسان كإنتاج الحبوب والثمار والخضروات والفواكه ونحوها ال ٌجوز بٌعها إال

البناٌات والشقق السكنٌة وفق مواصفات محددة, وبٌعها ولو على الخارطة, إذا تم تحدٌد وتوضٌح 

 (6جمٌع المواصفات فً العقد منعا  للجهالة والؽرر والمفضٌات للنزاع )
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( عبد الباري مشعل ، الضوابط الشرعٌة لعقد االستصناا لشركة الراجحً المصرفٌة، مجلة االقتصاد االسالمً وبنك دبً 2) 

 . 44م ، ص 2775، 273ً عدد االسالم
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 مزاٌا عقد االستصناع فً المؤسسات االقتصادٌة اإلسبلمٌة

  -ٌحقق عقد االستصناع مزاٌا كثٌرة منها :     

عملٌات االستصناع تحرك عجلة االقتصاد الوطنً ألنها تنطوي على مشروعات حقٌقٌة تولد  -6

 . (6) الدخول وتزٌد من الطلب الفعال

تصناع فً المصارؾ االسبلمٌة ٌعمل على خدمة األمر باالستصناع فً أن تطبٌق صٌؽة االس -0

تسلٌمه العٌن المستصنعة طبقا  للمواصفات المحددة, وؼالبا  ال ٌكون لهذا المستصنع الوقت 

الكافً أو الخبرة الكافٌة فً تقٌٌم أعمال المقاوالت والدراسات الفنٌة والتً سٌعمل البنك على 

 .( 3)نشاط اقتصادي مفٌد للصانع والمستصنع والمجتمع. فهو إذا   (0)توفٌرها

ٌوفر عقد االستصناع للصانع ربحا  ٌتحقق من بٌع السلعة المتفق علً صنعها فٌزٌد من دخله  -3

 .  الحقٌقً وٌزٌد تبعا  لذلك رأس ماله فتزداد ثروته

ٌمكن تموٌل دعم لجهود التنمٌة الصناعٌة فً الدول اإلسبلمٌة وزٌادة قدراتها الصناعٌة حٌث  -4

إنتاج السلع الرأسمالٌة المتعددة كالمعدات واآلالت والسفن المختلفة, والمولدات والمحركات 

 .( 4)الكهربائٌة وأجهزة االتصاالت والمستشفٌات, وحفارات النفط ووسائل النقل ... الخ
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 عمان –الدراسات المصرفٌة  معهد 3/7/0440( رٌحان، بكر، دورة التموٌل بالمضاربة من2) 

( محٌسن، فؤاد، دور البنوك اإلسالمٌة فً سوق عربٌة السالمٌة مشتركة ورقة بحث مؤتمر المؤسسات المصرفٌة االسالمٌة فً 0) 

 م، كلٌة الشرٌعة، جامعة الشارقة .7/3/0440-5االستثمار والتنمٌة 

دار وائل  – 2/0440طـ 246شروعٌة الدٌنٌة، والدور االقتصادي ص( شٌخون، محمد، المصارف اإلسالمٌة دراسة فً تقوٌم الم1) 

 االردن. –عمان  -للطباعة والنشر

 وائل دار:  عمان ،2ط الشرعٌة بالفتاوى ملحق مع تحلٌلٌة مصرفٌة دراسة االسالمً المصرفً العمل أساسٌات محمود، ( صوان،2) 

 . 254-253ص  م0442 والتوزٌع للنشر
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فً تحقٌق أهداؾ المصرؾ االسبلمً فً توظٌؾ أمواله لخدمة المجتمع  ٌسهم عقد االستصناع -5

 ( .6وكذلك الحصول على تدفق نقدي منظم )

تسهم البنوك اإلسبلمٌة وعند تموٌل قطاع الصناعة فً اٌجاد فرص عمل جدٌدة لها أثر مباشر  -6

ولٌد دخول جدٌدة فً الحد من البطالة وآثارها االجتماعٌة التً ال تخفى على أحد, كما تسهم فً ت

تؤدي إلى زٌادة االدخار واالستثمار, وزٌادة معدالت االستهبلك, وبالتالً زٌادة الطلب الفعال 

الذي ٌؤدي إلى زٌادة معدالت االنتاج, وزٌادة معدالت الدخول مرة أخرى الذي ٌؤثر فً معدالت 

 ( .0االدخار, والقدرة على االنتاج وتكوٌن رأس المال)

االقتصادي, إذ من خبلل طلب سلع خاصة بمواصفات معٌنة نستدل على وجود  اٌجاد االستقرار -7

حاجة لها, وبالتالً عدم وجود تضخم فً المصنوعات, ومن ثم االتجاه إلى التوازن بٌن العرض 

 والطلب فٌه .

ضمان المستصنع تقلبات األسعار وذلك بدفع السعر المتفق علٌه عند العقد ما لم ٌوجد ظرؾ  -8

 ر .طارئ أو قاه

قد ٌؤدي االستصناع إلى حل األزمات اإلسكانٌة من خبلل استصناع البٌوت بالمواصفات  -9

 .  المطلوبة, وقد ٌكون الدفع عند العقد أو مقسطا  مؤجبل  بالكلٌة إلى حٌن استبلم المنزل

هذه  إلى ؼٌر ذلك من المزاٌا والفوائد االقتصادٌة ذات األثر البالػ على الفرد والمجتمع, إال أن    

 العقود التً تحقق مثل هذه المزاٌا الكبٌرة ال بد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعٌة.
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 . 24( رٌحان، بكر، دورة التموٌل بالمضاربة ص2) 

( محٌسن، فؤاد، دور البنوك االسالمٌة فً سوق عربٌة مشتركة ورقة بحث لمؤتمر المؤسسات المصرفٌة االسالمٌة فً االستثمار 0) 

 .20والتنمٌة ص
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 الدور االقتصادي لعقد االستصناع : -

ٌعد عقد االستصناع وسٌله فعالة فً المساهمة فً تنمٌة وتوسع النشاط الصناعً ومن ثم      

 ( :6المساهمة فً تدعٌم االقتصاد القومً, وذلك من خبلل الجوانب األتٌة )

 تشجٌع الطلب على المنتجات الصناعٌة: -

ل, وبالتالً ٌشجع ذلك ال ٌشترط فً بٌع االستصناع من الناحٌة الشرعٌة توافر الثمن فً الحا    

الطلب على السلع الصناعٌة, فإذا افترضنا وجود رؼبة لدى المستهلكٌن أو المنتجٌن على سلع 

صناعٌة, نهائٌة أو وسٌطة, فإن عدم توافر قٌمة تلك السلع , ال ٌمنع من صحة عقد االستصناع , 

فً المستقبل دفعة واحدة, وبالتالً ٌمكن عقد الصفقات على شراء تلك السلع على أساس دفع الثمن 

 أو على أقساط .

وٌنتج على ذلك تشجٌع الطلب على المنتجات الصناعٌة بأنواعها, سواء كان الطلب مصدره     

المستهلك النهائً, أو المؤسسات الصناعٌة أو ؼٌرها .وبالتالً فإن عقد االستصناع ٌشجع الطلب 

 لحال عائقا  ٌحول دون إتمام تلك الصفقات .على السلع الصناعٌة, وال ٌقؾ عدم توفر الثمن فً ا

والشك أن تشجٌع الطلب له آثار اقتصادٌة هامة,  وما ٌؤدي إلٌه من ارتفاع حجم الطلب الفعال,    

بما ٌسهم به فً رفع مستوى النشاط االقتصادي, وتوفٌر مجاالت توظٌؾ الموارد االقتصادٌة 

ً, وإحداث الرواج االقتصادي , واتساع األسواق المعطلة, وإتاحة فرص عمالة فً االقتصاد القوم

 كذلك.

 توفٌر التموٌل لؤلنشطة الصناعٌة : -

إذا نظرنا لعقد االستصناع من ناحٌة أخرى ,وذلك عند توفٌر الثمن لدى طالب السلعة, ومن ثم      

لسلعة فإن عقد االستصناع باعتبار محله ٌتم تسلٌمه فً المستقبل ولٌس فً الحال , فٌتمكن منتج ا

 من الحصول على الثمن , مما ٌوفر له تموٌل التكالٌؾ البلزمة لئلنتاج .
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 م2775 األولى الطبعة ، اإلسالمً االقتصاد مركز  ، المعاصرة المصرفٌة وتطبٌقاته االستصناا بٌع  فٌاض، المنعم عبد (2)

 للمستجدات األول المؤتمر  االقتصادي والتموٌل اإلسالمً الفقه فً واالستصناا السلم عقد محمد الزحٌلً، و 24-7-6ص القاهرة ،

  04-01ص م2772 ، عمان األردنٌة الجامعة اإلسالمٌة البنوك معامالت فً  الفقهٌة
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وفضبل عن ذلك فإن الحصول على ثمن السلعة الصناعٌة مقدما  , ٌوفر للمنتج تؽطٌة كافة     

التكالٌؾ الجارٌة واالستثمارٌة , وهذه مٌزه لبٌع االستصناع , أي دوره فً توفٌر كافة تكالٌؾ 

اإلنتاجٌة , سواء المواد الخام أو السلع الوسٌطة أو األجور والنفقات اإلدارٌة األخرى, وهذه العملٌة 

 المٌزة ال تتوافر فً صٌػ التموٌل األخرى. 

كما أن لعقد االستصناع دورا  هاما  فً تشجٌع الصناعات الصؽٌرة والحرفٌة , من خبلل توفٌر      

 مقدما  .التموٌل نتٌجة دفع قٌمة السلع المنتجة 

ومع توفٌر التموٌل تتاح الفرصة لؤلنشطة الصناعٌة للنمو, واالزدهار واستؽبلل الطاقات اإلنتاجٌة     

 المتوفرة لها , وضبط التكالٌؾ واستقرار ظروؾ اإلنتاج .

 المساهمة فً استقرار أسعار السلع الصناعٌة : -

فً استقرار أسعار السلع الصناعٌة, وذلك ألن االتفاق على الثمن ٌبنً على  ٌسهم عقد االستصناع   

اعتبارات اقتصادٌة صحٌحة, فمن جانب طالب السلعة فإن رؼبته فً الحصول على السلعة وقبوله 

دفع الثمن مسبقا  , ٌجعل القٌمة التً سٌدفعها فً حدود التكلفة الفعلٌة دون مؽاالة, كما أن قٌامه 

طلب السلعة من منتجها, على أن ٌتسلمها فً المستقبل تكون وراءه دوافع إشباع رؼبة بالتقدم ل

حقٌقة سواء لبلستهبلك, أو استخدامها  كسلعة وسٌطة فً إنتاج سلع أخرى . أي ناتجة عن طلب 

حقٌقً ولٌس بدافع المضاربة بالمعنى االقتصادي, أي السعً  لتحقٌق ربح مؽالى فٌه باستؽبلل أو 

 عال أوضاع تتٌح ذلك .  حتى افت

ومن جانب المنتج  فإن قبوله بالسعر المحدد فً العقد , ٌرجع إلى رؼبته فً االستمرار فً     

السوق , وضمان توفر طلب على سلعته , وتوفٌر مصدر لتموٌل نفقات االنتاج , وعلٌه فإن السعر 

 المحدد ٌكون فً حدود الحسابات االقتصادٌة السلٌمة .

ومحصلة ذلك, أن االستصناع ٌسهم فً سٌادة أسعار تعكس االعتبارات الرشٌدة للطلب والعرض      

 للسلعة محل التعاقد .

 دعم التخصص الصناعً : -

ٌسهم عقد االستصناع فً دعم التخصص الصناعً , وتشجٌع الحرؾ الصناعٌة , وذلك ألنه ٌتٌح    

, مما ٌؤدي إلى التخصص فٌها ومن شروط صحة عقد التعاقد على السلع التً تنتجها تلك األنشطة 

االستصناع أن ٌكون محل التعاقد سلعة تجرى فٌها الصنعة , وهذا الشرط ال ٌتوفر إال بالتخصص فً 

إنتاج تلك السلع . ومن ثم  كفاءة استخدام الموارد االقتصادٌة , والمساهمة فً التقدم التكنولوجً فً 

 الصناعة. 

 ل الموارد االقتصادٌة :المساهمة فً استؽبل -

ال ٌشترط لصحة عقد االستصناع أن ٌتولى الطرؾ الثانً )بائع السلعة الصناعٌة ( تصنٌع السلعة 

محل التعاقد , بل  ٌلتزم بتوفٌر السلعة  بالمواصفات والكمٌة , وفً األجل المحدد فً العقد,  ومن 

ر التعامل على الصانع والمستصنع , شأن ذلك أن ٌسمح بدخول أطراؾ أخرى فً العملٌة , فبل ٌقتص

بل ٌمكن دخول وسطاء أو مقاولٌن أو مسوقٌن للقٌام  بالتوسط بٌن الصانع والمستصنع , مما ٌنتج 

 عنه توسٌع األنشطة االقتصادٌة .

وٌوفر فً نفس الوقت الفرصة لدخول تخصصات فً التسوٌق والتروٌج  للسلع الصناعٌة , مما 

القتصادي , وبالتالً استؽبلل الموارد االقتصادٌة للمجتمع فً أنشطة ٌسهم فً ازدهار النشاط ا

 إنتاجٌة .
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وٌشمل التعامل بالصٌؽة أنشطة متزاٌدة لم تكن فً الماضً تعد سلعا  صناعٌة , وذلك مثل الحفظ 

والتؽلٌؾ للسلع الزراعٌة , فطالما دخلت فٌها الصنعة بأي شكل وفً أي صورة , اعتبرت سلعة 

 ة إلجراء عقد االستصناع علٌها .صناعٌة صالح

وٌصلح عقد االستصناع أٌضا  فً تموٌل المرافق والخدمات العامة التً تدخلها الصنعة فً أي مرحلة 

من مراحلها , مثل إنشاء الطرق والسدود والمستشفٌات والمصانع, وبالتالً المساهمة فً توفٌر 

 فً المستقبل .    التموٌل لهذه المرافق وضمان إنشائها فً أوقات محددة

وفً عبارة مختصرة , فإن محل عقد االستصناع ٌصح أن ٌكون أي سلعة أو منتج ٌمكن ضبطه 

 بالمقاٌٌس والمواصفات وبشرط دخول العملٌة  الصناعٌة فً أٌة صورة فً اإلنتاج .

 

 أهم النتائج

 عنده من بمادة بصنعها البائع ٌلتزم أن على الذمة, فً موصوفة سلعة بٌع هو االستصناع عقد   -

 .الصنعة شراء أو طلب ومعناه البٌوع, عقود من وهو المشترى, ٌدفعه ثمن ومقابل

ٌقوم على طلب سلع بمواصفات خاصة  مما ٌعنى أن هناك حاجة فعلٌة إلٌها,  عقد االستصناع -

وهذا بدوره ٌؤدي إلى تحقٌق التوازن االقتصادي بٌن الطلب والعرض وبالتالً تحقٌق االستقرار 

 االقتصادي .

عقد االستصناع ٌحقق التكامل بٌن الخبرات ورأس المال وٌسهم مساهمة فعالة فً عبلج مشكلة  -

 . البطالة

 فعلٌا   استثمارا   ٌمثل ألنه   البلدان اإلسبلمٌة فً الصناعة قطاع ٌمكن من تموٌل عقد االستصناع -

 األفراد لدى المتكدسة األموال من مبالػ كبٌرة تشؽٌل إمكانٌة إلى إضافة   إنتاجٌة, أصول فً

 شراء وتموٌل السدود, بناء مثل كثٌرة مجاالت فً العامة, وذلك والمؤسسات والمصارؾ

 والسكنٌة . التجارٌة وبناء المجمعات والسفن الطائرات

 لجذب وسٌلة تعد التحتٌة, حٌث البنٌة مشارٌع لتموٌل الدولة قبل من االستصناع عقود استخدام -

 من جزء وتؽطٌة .الوطنً االقتصاد فً السٌولة إلدارة األجل, وأداة طوٌلة الودائع واستقطاب

 صكوك المركزي البنك بإصدار وذلك .وحقٌقٌة نقدٌة موارد من الدولة موازنة فً العجز

 على العائد وٌدفع الصكوك تلك لشراء للجمهور الصكوك هذه وتطرح محدد لمشروع استصناع

 .                                         السٌولة من معقولة درجة المستثمرٌن لمنح المشروع انتهاء بعد أشهر ثبلثة كل الصكوك

ناع ٌؤدي إلى عدم ركود السلع وحسن تصرٌفها حٌث ال ٌتم صناعة سوى السلع عقد االستص -

 التً ٌتم طلبها, أو ٌوجد طلب حقٌقً علٌها .

وختاما  ٌمكن للمصارؾ أن تعمل على تطوٌر الوسائل واأللٌات لتطبٌق عقد االستصناع , وذلك  -

االستصناع , وأدلة عمل من خبلل الجهات المختصة من أجل وضع الضوابط العملٌة لعقد 

لدعم التنمٌة  اتفصٌلٌة)شرعٌة( لتنفٌذه لتوسع المصارؾ مجاالت أعمالها واستثماراته

 االقتصادٌة وتوفٌر التموٌل البلزم لؤلنشطة الصناعٌة المتنوعة .

 

 

 



 اإلسبلمٌة الشرٌعة االستصناع فً لعقد االقتصادي الدور

04 

 المراجع

 القرآن الكرٌم . -

هـ, 6342, 0, طـ0المصرٌة, جــأحمد أبو الفتح, كتاب المعامبلت فً الشرٌعة االسبلمٌة والقوانٌن  -

 م .6900

أحمد عبد هللا, الدراسة التفصٌلٌة عن األحكام الفقهٌة لعقد االستصناع واالستصناع الموازي,    -

 م .6997هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسبلمٌة, 

 أحمد عبد هللا, التشرٌعات اإلسبلمٌة الحدٌثة, )ب,ت,ب,د(, .   -

مصري,  مناقصات العقود اإلدارٌة, مجلة االقتصاد اإلسبلمً, مركز أبحاث االقتصاد رفٌق ٌونس ال -

 اإلسبلمً, جامعة الملك عبد العزٌز

محمد الزحٌلً , عقد السلم واالستصناع فً الفقه اإلسبلمً والتموٌل االقتصادي  المؤتمر األول  -

 م .6994دنٌة عمان , للمستجدات الفقهٌة  فً معامبلت البنوك اإلسبلمٌة الجامعة األر

 اإلسبلمً , المعهد38سامً حسن حمود, األدوات التموٌلٌة اإلسبلمٌة للشركات المساهمة,  -

 م .6996والتدرٌب  للبحوث

محمد شٌخون , المصارؾ اإلسبلمٌة دراسة فً تقوٌم المشروعٌة الدٌنٌة, والدور االقتصادي,  -

 ردن .م , دار وائل للطباعة والنشر, عمان / األ0220, 6طـ

محمود صوان , أساسٌات العمل المصرفً االسبلمً دراسة مصرفٌة تحلٌلٌة مع ملحق بالفتاوى  -

 م  .0226, عمان , دار وائل للنشر والتوزٌع 6الشرعٌة ط

عبد الباري مشعل, الضوابط الشرعٌة لعقد االستصناع لشركة الراجحً المصرفٌة, مجلة   -

 م .6997االقتصاد اإلسبلمً وبنك دبً االسبلمً  

عبد العزٌز الخٌاط, وأحمد العٌادي, فقه المعامبلت وصٌػ االستثمار, عمان, دار المتقدمة للنشر,  -

 م .0224

علً أحمد السالوس, االقتصاد اإلسبلمً والقضاٌا الفقهٌة المعاصرة, الدوحة , دار الثقافة  -

 م .6996  -هـ 6466مؤسسة, الرٌان , 

 حكام فً شرح مجلة األحكام, بٌروت, دار الجلٌل, ب. ت على حٌدر خواجة أمٌن أفندي, درر ال -

عبد المنعم فٌاض , بٌع االستصناع وتطبٌقاته المصرفٌة المعاصرة , مركز االقتصاد اإلسبلمً ,  -

 م, القاهرة .6997, 6ط

 الفٌروز آبادي, القاموس المحٌط بٌروت: مؤسسة الرسالة ,ب.ت . -

ٌة فً المصارؾ التجارٌة واإلسبلمٌة, دراسة محمد حسن حنون , األعمال والخدمات المصرف -

 م0225هـ , 6406مقارنة, عمان, عشتار,

 دار األردن, , محمود إرشٌد , الشامل فً المعامبلت وعملٌات المصارؾ االسبلمٌة, عمان -

 م . 0226 النفائس,

, الملكٌة والتوزٌع فً فكر باقر الصدر, دراسة مقارنة, رسالة ماجستٌر, جامعة  محمود إرشٌد -

 م  .6996هـ, 6467الٌرموك, 



 01-21 0202, 66, العدد )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة( مجلة البحوث األكادٌمٌة

02 
 

محٌسن فؤاد, دور البنوك اإلسبلمٌة فً سوق عربٌة اإلسبلمٌة مشتركة ورقة بحث مؤتمر    -

جامعة  م, كلٌة الشرٌعة,9/5/0220-7المؤسسات المصرفٌة االسبلمٌة فً االستثمار والتنمٌة 

 الشارقة .

مصطفى أحمد الزرقا, عقد االستصناع ومدى أهمٌته فً االستثمار اإلسبلمً المعاصر, المعهد  -

 .م6995هــ, 6466ت العلماء الرزٌن اإلسبلمً للبحوث والتدرٌب, سلسلة محاضرا

 م .6993ابن منظور, لسان العرب, بٌروت , دار اإلحٌاء والتراث العربً ,  -

 م . 0226بن كثٌر, القاهرة, المكتب الثقافً للنشر والتوزٌع, ابن كثٌر, تفسٌر ا -

/ 6394الكاسانً بدائع الصنائع, فً ترتٌب الشرائع , الطبعة الثانٌة , بٌروت دار الكتب العربً  -

 م  .6980

, 6نزٌه حماد, معجم المصطلحات االقتصادٌة فً لؽة الفقهاء, المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً, ط   -

 م .6993هـ, 6464


