االستثمار والتمويل العقاري في ضوء الشريعة اإلسالمية
"صيغة المشاركة"
فيصل عارضة
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ممخص الدراسة

االستثمار والتمويل العقاري في ضوء الشريعة االسالمية صيغة المشاركة
تشير كافة االحصائيات والدراسات وما تعرض لو الكتاب واالقتصاديين تدل عمى ان االزمة المالية

العالمية كانت نتيجة لمتراجع الممحوظ في االستثمار العقاري الذي ظير اوال في الواليات المتحدة
االمريكية وامتد بعد ذلك الى كافة انحاء العالم بنسب مختمفة من بمد الى اخر.
وتشير االحصائيات الرسمية عندنا في االردن الى ان نسبة نمو السكان في معدليا حوالي %2.3
وبالتالي ىنالك طمب متزايدا عمى المساكن تصل في متوسطيا الى حوالي  33الف (ثالثون الف)

مسكن سنويا فيذا مؤشر الى ان فرض االستثمار العقاري خاصة لممؤسسات التمويل متاحة وجيدة.

ونظ ار لدخول المصارف االسالمية الى السوق المحمي حيث أخذت تنافس المؤسسات التمويمية

االخرى ,حتى بمغ مجموع استثمارتيا في السوق االردني حوالي  % 8.3من مجموع المتسيالت

التي منحتيا كافة المؤسسات المصرفية االردنية.

ونظ ار لمطمب المتزايد والحاجة الممحة الى التمويل تقترح الدراسة صيغة المشاركة المتناقص

المنتيية بالتمميك كصيغة مثمى لالستثمار العقاري ,متمنين عمى المصارف االسالمية تبني ىذه

الصيغة واعتمادىا اعتمادا واسعا في تمويل الحاجات السكنية لممتعاممين معيا.
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( )1تـمهيد
جاء اإلسالم خاتماً لألديان ومنيجاً لمبشرية ,ونظام حياه متكامل ,فيو منيج حياه متكامل صالح

لكل زمان ومكان وشامل لكل جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والروحية ,مصداق
ذلك قولو تعالى في سورة النحل أيو(" )89ونزلنا عميك القران بيانا لكل شيء" ,وفي قولو تعالى في

سورة األنعام أيو (" )38وما فرطنا في الكتاب من شيء".

فالقران الكريم والسنة النبوية المطيرة ترسم اإلطار العام لمنشاط االقتصادي التي ال يمكن الخروج

عنيا ,كما تتصف ىذه األصول والمبادئ بعموميتيا وقمة عددىا ,وارتباطيا الشديد بالحاجات

األساسية لمفرد والمجتمع.

ومن أىم ما يميز النظام االقتصادي في اإلسالم عن غيره من األنظمة االقتصادية المعاصرة عدة

مميزات منيا:

 .1الجمع بين الروح والمادة في االقتصاد
 .2الحرية االقتصادية
 .3ازدواجية الممكية

 .4التوازن في (رعاية مصمحة كل من الفرد والمجتمع)

وىنالك خصائص أخرى تميز النظام االقتصادي االسالمي عن غيره من األنظمة االقتصادية,

منيا عمى سبيل المثال-:

 -1الدعوة إلى التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع من خالل تحقيق السعر العادل ,واألجر
العادل ,والصدق ,والزكاة.

 -2الدعوة إلى استخدام النقود والتعامل من خالل السوق المالية بعيداً عن الربا واالحتكار
والغش والتدليس والظمم.

 -3الدعوة إلى التنمية االقتصادية من خالل العمل عمى تعمير األرض والسعي لمعمل المنتج
الحالل واالبتعاد عن االكتناز والترف واإلسراف والتبذير.

 -4الدعوة إلعطاء األولوية لمصالح العام لممجتمع ,حيث من قواعد اإلسالم الفقييو "دفع
الضرر بالضرر األصغر.

وفي العصر الحالي وما سبق من العصور ناقش كثير من االقتصاديين تأثير الدين عمى
األداء االقتصادي ومدى تأثير ذلك عمى التنمية االقتصادية والدخل القومي وما الى ذلك.
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اال ان معيد االقتصاد الدولي والذي مقره واشنطن .اقر اقتصاديوه بأن ليس ىنالك من شيء
متأصل في كيانات المجتمعات االسالمية يجعميا ذات اداء اقتصادي فقير واذا كان ىناك شيء

يروج لو االسالم فيو التنمية "فاالسالم لم ولن يكون أو يشكل أي عائق امام التنمية االقتصادية,

بل العكس من ذلك فاالقتصاد االسالمي يشجع عمى التنمية ,فيو الذي يحض عمى استغالل

االرض وتنميتيا واستثمار ما وىبنا بيا اهلل سبحان وتعالى من معادن ومياه وكائنات ,وتطويعيا في

خدمة البشرية وذلك انطالقا من نظرية االستخالف في األرض.

ولما لالقتصاد االسالمي من اسس ونظريات ,اخذ بعض المفكرين في تطبيق ما يمكن تطبيقو من

االسس والنظريات االقتصادية االسالميو ,ومن ىذه االسس اصبحت الحاجة ماسو الى وجود
مؤسسات مصرفية اسالمية ,تعمل وفق احكام الشريعة االسالمية.
ولتمبية حاجات المسممين الى الخدمات المالية والمصرفية التي تتفق واحكام الشريعة االسالمية,كان
من التجاوب االوليو في ىذا المضمار ما انشىء في مصر تحت مسمى بنوك االدخار في أوائل

الستينات ت مى ذلك ما اتخذ في ماليزيا في اطار صندوق الحج الماليزي ,ثم توالت بعد ذلك
خطوات ىامة بمبادرات حكومية وفردية ,كان اوليا البنك اإلسالمي لمتنمية الذي صدر بيان انشائو

في اول مؤتمر لوزراء المالية في الدول االسالمية عام  1393ىـ الموافق  1973بغية االسيام في

تحقيق التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي وفق احكام الشريعة اإلسالمية وفي اطار المبادرات
الفردية انشىء في عام  1975بنك دبي االسالمي وتبعو مجموعو مصرف فيصل االسالمية ثم

مجموعة دلو البركو وغيرىا ,وتوالى انشاء المصارف االسالمية .في الدول االسالمية حتى اصبح
ىناك ما يقارب من  273مصرف اسالمي في القطاع الخاص باالضافة الى عدد كبير من

المؤسسات وشركات التمويل االسالمية باالضافة الى عدد كبير من شركات التأمين اإلسالمية.

وليس من شك في ان المصاريف االسالمية نجحت نجاحا كبير ا في تعبئة مقدار كبير من
االحوال في شكل مساىمات أو ودائع استثماريو .وان اىم ما يميز ما تؤديو المصارف االسالمية
من وظائف مصرفية فضال عما تتركو في نفس المتعاممين من راحة واطمئنان ما يمي:
 -1المشاركة في المخاطر :حيث يشارك المستثمر في نتائج المشروع

 -2التركيز عمى االنتاجية ,مما يؤثر في توزيع التمويالت واستقرار النظام.

 -3اليعد االخالقي حيث بعمل المصرف في اطارات القيم االخالقية المنبثقة من
االسالم.

 -4تمويل اقتناء السمع واالصول والخدمات بدال من بيع النقد بالنقد.
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()2مشكمـة الدراسـة
ان المتبع لالزمة االقتصادية العالمية التي اخذت تعاني منيا غالبية بل كان دول العالم ,بنسب

متفاوتو ,يالحظ ان اساس المشكل ىي الرىن العقاري واالستثمارات العقارية.

ونحن في االردن تأثرنا الى حد ما في ىذه االزمو االقتصادية ,وفي مجال العقارات بالذات يرى

مراقبون ان االزمة العالمية انعكست عمى توجيات البنوك االردنية في تمويل القروض السكنية
خشية انحسار السيولة ,مما دفعيا الى ان تعيد النظر في سياساتيا السابقة واصبحت تختار
المقترضين المستوفين لشروط االقراض بنسبة .%133

في حين ان الحاجة التي تزيد عن  35الف شقة سنوياً حسبما يراه بعض المراقبين ,كما ان القدره
الشرائية التي تدنت في السنوات االخيره جراء ارتفاع اثمان العقارات الى الضعف تقريباً ,جعمت من

حمم المسكن حمما صعب المنال لمسواد االعظم خاص لفئة الشباب االردني ,مما يضطرىم بالتالي
الى االستئجار حيث بمغ عدد العقود التراكمية الى  235الف عقد ,وباستقراء بسيط عمى ضوء

معدل عدد افراد االسره البالغ  5.8فرد ,نجد أن %24من المواطنين االردنين يسكون بااليجار.

فنظ ار لوجود حاجو ماسو ونظ ار الحجام مؤسسات التمويل عن االقراض في ىذا المجال ,فالمشكمة

تنحصر في ايجاد بدائل لسد الحاجة من جية وتوفير التمويل المريح والمتفق واحكام الشريعة من
جية اخرى والذي تعتبر بديال مقبوال في تقدير الدراسة.

( )3اهـمية الدراسـة
ان ازمة االئتمان العالمي ضغطت اسعار كل شيء حتى االنشاءات وذلك بعد ما ىبطت اسعار

المواد االساسية وخصوصا النفط ,مما خفض كمف االنشاءات العمرانية.

كما انعكست االزمة العالمية عمى توجيات البنوك االردنية في تمويل القروض السكنية خشية

انحسار السي ولة مما دفعيا الى ان تعيد النظر في سياساتيا السابقة واصبحت تختار المقترضين
المستوفين لشروط االقراض بنسبة %133

يشار الى ان حجم االستثمار في قطاع الشقق السكنية يبمغ  2بميون دينار سنويا ,فيما تشير

الدراسات السكانية الى ان نسبة نسبة النمو السكاني في االردن بمغ  .%2.2مما يطمب توفير
مساكن بمختمف انواعيا.

ويشار الى ان اسعار فائدة االقراض تصل الى  %9كما اكد ذلك بعض المصرفيين االردنيين

وبعض البنوك تضيف الى نسبة  %1كعمولة وتحميالت البنوك ليذه النسبة ىو المحافظ عمى
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جاذبية الودائع من خالل منح فوائد مجزية عمى الحسابات المربوطة .من ىنا تاتي أىمية الدراسة
تدور في محورىا حول التمويل عمى اساس المشاركة المتناقصة وفق احكام الشريعة االسالمية

والتي ال تتفق ومبدا الفائدة ,فنكمن اىمية الدراسة في ايجاد السكن المناسب وحسب الطمب يسدد
عمى مدى فترة زمنية طويمة الى حد ما ,بسعر فائدة ال يذكر واالىم ما ىذا وذلك ىو التمويل

الحالل الخالي من الشبيات ويتفق احكام الشريعة االسالمية الغذاء.

( )4فرضيات الدراسة
الفرضية االولى( :الطمب االسكاني) تفترض الدراسة ان ىنالك نسبة زيادة شبو ثابتو في معدل زيادة
عدد السكان وبالتالي فينالك طمب متنامي عمى المساكن بكافة انواعيا.

الفريضة الثانية( :حجم الطمب االسكاني) نتيجة الطمب المتزايد عمى المساكن ولكون الدخول خاص
لذوي الفئة العمرية التي تبحث عن المساكن ثابت الى حد ما فينالك حاجة الى البحث

عن تمويل طويل المدى أو متوسط المدى لسد الحاجة الى ىذا الطمب

الفريضة الثالثة( :التمويل االسكاني) انو يوجد مصادف اسالمية تمنح تمويالت لشراء المساكن ولدى
ىذه المؤسسات المصرفية االسالمية صيغ متوافقة مع احكام الشريعة االسالمية

ومتوافقة مع رغبات وسد حاجات المجتمع.

الفريضة الرابعة( :صيغة المشاركة) ىل صيغة المشاركة المتناقصة المنتيية بالتممك ىي الحل األمثل
لمثل ىذه الحاجات وتمبية الطمب المتنامي عمى المساكن.

-8تطبيق الفرضيات

الفرضية االولى :الطمب االسكاني
يحتل قطاع العقارات في االقتصاد االردني موقعا ىاما ,حيث يساىم بحوالي  %8من الناتج

القومي االجمالي .فقد شيد +قطاع االسكاني االردني في العقدين الماضين تحوال كبي ار انعكس عمى

كافة الجوانب في القطاع حيث تنامى االدراك بان االسكان ذو اىمية متنامية لو دور واسع في
االقتصاد ,ويرتبط بو اسواق فرعيو عديدة تخص االرض والتمويل.

وتنص السياسة االسكانية االردنية عمى تامين سكن لكل السره اردنية ضمن بيئة مناسبة ,وتمكين

المواطنين من ذو الدخول المحدودة لمحصول عمى سكن مناسب.

وتوجت السياسة االسكانية االردنية بالدعوة التى طرحيا جاللة الممك عبداهلل الثاني حفظو اهلل

تحت شعار"سكن كريم وعيش كريم"
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الجدول التالي (جدول ( ))1تشير الى ان نسبة معدل النمو السكاني ىي  % 2.3سنوياً ,وبالتالي

فان الطمب المتنامي عمى المساكن يصل الى حوالي  33568وحدة سكنية سنوياً.
جدول رقم ( )1بعض المؤشرات اإلسكانية
2334
1994

2335

مجموع سكان المممكة األردنية الياشمية

4144

5473

متوسط حجم االسرة الخاصة

6.1

5.4

معدل النمو السكاني %

4.4

2.3

وسيط الدخل الشيري لالسره (دينار)

392

اجمالي عدد المساكن

831799

1221355

عدد المساكن المأىولة

671167

943147

نسبة المساكن المربوطة بشبكة المياه

94

92.4

نسبة المساكن المربوطة بشبكة الكيرباء

93

99

نسبة المساكن المربوطة بالصرف الصحي

52.4

57.3

نسبة االيجار السنوي الى الدخل السنوي

3.23

خط الفقر االسكاني (دينار)

392

نسبة االسر الواقعة دون خط الفقر االسكاني %

53

تقدير الحاجة السكنية السنوية

33568

تقديرات االنتاج االسكاني من الوحدات السكنية

27112

نسبة انتاج القطاع الخاص االسكاني المنظم الى اجمالي 4.7

41534
24.3

االنتاج االسكاني
مساىمة قطاع االنشاءات في الناتج االجمالي المحمي باسعار
94
مساىمة األبنية السكنية في التكوين الرأسمالي الثابت
اإلجمالي باألسعار الجارية %
المؤسسة العامة لإلسكان والتطور الحضري

أنواع المساكن :تقسم المساكن إلى نوعين
أ) المساكن التقميدية وتشمل االنواع الثالثة لممساكن اامعروفة وىي (دار ,شقة ,فيال)
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ب) المساكن غير تقميدية التي تشمل عن المساكن اليامشية والمتحركة (خيم ,بيوت شعر,
براكيات وتمديدىا).

فقد بمغ عدد المساكن االجمالي في المممكة في عام  2334ما مجموعو  1221355مسكناً ,مقابل

 831799مسكنا في عام  1994أي بنسبة نمو  %3.8مستوياً.

ويبين الجدول التالي توزيع المساكن في المممكة حسب نوع السكن في االعوام 2334,1994

جدول ( )2توزيع المساكن في المممكة حسب نوع المسكن في االعوام 1994و2004
نوع المسكن
التقميدية

المساكن

المساكن غير التقميدية

اخرى

المساكن عام 2334

المسكن عام 1994

نسبة الزيادة

العدد
331371

النسبة
24.7

335423

43.3

شقة

883481

72.4

467715

56.2

13.288.9

فيال

8936

3.7

11454

1.4

22.2-

خيمة

4533

3.4

6937

3.8

34.4-

براكية

1188

3.1

2877

3.3

58.7-

اخرى

64

منشاه او مؤسسة

2597

3.335
3.2

319

3.7

929

3.1

79.9179.5

تحت التشيد

19218

1.6

319

3.34

5924.5

غير مبين

3

3

451

3.35

3

المجموع

1221355

133

831799

133

46.8

دار

المصدر :دائرة االحصاءات العامة :التعداد العام لمسكان والمساكن2334,1994:
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اما المساكن التقميدية فقد بمغت في عام  2334ما مجموعو( )1193458مسكناً أي نسبة %97.7

من اجمالي المساكن.

اما بالنسبة لتوزيع المساكن التقميدية حسب انواعيا الثالثة (دار ,شقة ,فيال) فقد اظيرت النتائج

تزايدا كبي ار في نسبة المساكن نوع شقة ,مقابل تراجع عدد المساكن نوع دار ,فيال ,وذلك بسبب
االتجاه المتزايد نحو البناء العمودي لممساكن لتحقيق االستغالل االمثل لالراضي السكنية من جية

وتوفير كمفة البناء من جية اخرى ,وخاصة بعد االرتفاع المتنامي في اسعار االراضي ومسمتزمات

البناء ,وىذا باالضافة الى التحول في ثقافة المواطن االردني تجاه ىذا النمط من المساكن,
فازدادت نسبة المساكن من نوع شقة من  %57.4عام  1994الى  %74عام .2334
الجدول التالي (جدول رق ( ))3يبن التوزيع النسبي لممساكن التقميدية حسب المحافظات
()2004

المحافظة

دار
9.9

شقة
88.7

فيال
1.4

المجموع
497785

البمقاء

39.2

63.2

3.6

77612

الزرقاء

18.3

81.6

3.1

172613

مادبا

43.7

59.1

3.3

27233

اربد

33.9

65.8

3.3

235723

المفرق

69.1

33.6

3.2

47583

جرش

45

54.7

3.3

33272

عجمون

43.7

59.2

3.1

26431

الكرك

51.6

48.1

3.2

44831

الطفيمة

48.7

51.2

3.1

16239

معان

56.1

43.7

3.2

19733

العقبة

33.3

66.3

3.4

24499

المممكة

25.3

74

3.7

1193458

العاصمة

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة :التعداد العام لمسكان والمساكن 2334
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وبالنسبة لممكية المساكن ,فقد اظيرت نتيجة التعداد العام لممساكن والسكان  2334-1994التي

قامت بيا دائرة االحصاءات العامة ان نسبة المساكن الممموكة في عام  2334بمغت  %66.1في

حين كانت  %63.3في عام  ,1994وبمغت نسبة الزيادة في عدد المساكن الممموكة ,2334

بمغت  %49.2عما كانت عميو في عام  ,1994ويعتبر ذلك مؤش ار عمى اتجاه االسر االردنية نحو
التممك ,كما اظير التعداد ان التممك ىو الطابع االغمب في المناطق الريفية حيث بمغت نسبة

المساكن الممموكة تشاغمييا في الريف لعام  1994نسبة  %82.8ولعام  2334نسبة %81.8

والجدول التالي جدول ( )4يبن التوزيع المساكن التقميدية المأىولة حسب نوع الحيازه في عامي
2334,1994
جدول  4توزيع المساكن التقميدية المأهولة حسب نوع الحيازة في عامي 1994و2004
المساكن التقليدية المأهولة عام 4002
نوع الحيازة
ملك لألسرة أو احد أفرادها
مستأجر دون فرش

النسبة
اإلجمالية
..64
466.

.464
4.66

مستأجر فرش

066

066

0606

ملك ألحد األقارب
مقابل عمل
دون مقابل
أخرى
غير مبين
العدد

.64
464
068
0604
0604
96609.

8
468
062
0604
0604
.84..0

264
669
06.
0604
0
48424.

المساكن التقليدية المأهولة 4992
الحضر

الريف

نسبة
الزيادة

8468
9

2964
4868
83.24.469
94
8864.9649866246.

الحضر

الريف
8468
862

النسبة
اإلجمالية
.666
4862

8868
66

3.6

3.7

3.2

668
46.
46.
060
06.
.86.62

669
464
46.
064
06.
84.28.

666
668
46.
064
068
44.428

المصدر:دائرة اإلحصاءات العامة:التعداد العام لمسكان والمساكن 2004،1994
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الفريضة الثانية  :حجم الطمب السكاني
تشير االحصاءات الى ان ىنالك طمب متنامي عمى المساكن بكافة اشكاليا ومصدرىا ,وذلك
نتيجة لتنامي سعر نسبة الزيادة السكانية ,االمر الذي يستدعي دراسة الطمب عمى المساكن من

خالل الجوانب التالية:

 .1الحاجة السكنية
 .2قدرة االلسرة عمى شراء المسكن المناسب

اما بالنسبة لمحاجة السكنية ,فقد اظيرت نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن  ,1994والتي تشتمل

عمى الحاجة السنوية من المساكن عمى احتياجات االسر الجديدة الناتجة عن :
أ) النمو السكاني

ب) تخفيف معدالت االشغال في المساكن التي تزيد معدل االشغال عن ( )2.5فرد/غرفو
ج) استبدال المساكن اليامشية

د) التاكل السنوي لممساكن المقبولة

فقد قدرت الحاجة السكنية في المممكة لمفترة ما بين  2334-2332بـ ( )29188وحدة سكنية

سنويا في حين قدرت لمفترة  2337-2335بمعدل  32533وحدة سكنية سنوياً

اما مقدرة االسره عمى شراء المسكن المناسب الى حد ما باستخدام توزيع الدخل الوطني حسب

المئينات العشرية ونسب انفاق االسره عمى المسكن حسب ىذه المئينات تحديد قدرة االسره
عمى حياز المسكن وسداد قيمة كما ىو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( )5توزيع االسر االردنية حسب امكانيتها المادية في االقتراض الغراض شراء مسكن
النسبة التراكمية لالسر
13
23
33
43
53
63
73
83
93

الدخل الشيري
178.1
238.5
288.1
333.9
392
467
563.8
687.9
954.5

مساحة البناء م2
33
41
56
62
71
81
99
139
144

المصدر:بيانات مسح نفقات االسرىة التي اجرتو دائرة االحصاءات العامة محدثا لعام 2335
وىذا يعني ان ( %53من االسر ال تسطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد االدنى
وبمساحة اقل من (73م)2
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لكن عمى ضوء االزمة المالية العالمية وتذبذب االسعار العالمية وتدني معظميا خاصة ما
يدخل منيا في االنشاءات فان الصورة ستختمف تماما كما كانت عميو ,كما انخفض معدل

حجم االسره الى  5.4عام  2335مقابل  5.8فرد كمعدل حجم أسرة لمفترة 2337-2335

الفرضية الثالثة :التمويل اإلسكاني
اعد مركز االمم المتحدة لممستوطنات البشرية بعض المؤشرات في تقيم األوضاع الراىنو في
السوق وتحديد مسار واتجاىات الوضع الراىن ومن ىذه المؤشرات ,مؤشرات وسيط سعر

المسكن الى وسيط سعر الدخل السنوي لالسره ,والذي يعبر عن عدد السنين التي يمكن لألسرة
ان تستثمر فييا سكن اذا ما وفرت جميع دخميا خالل تمك السنين تحت ظروف األسعار

الوسطية لممنازل ومتوسط دخل االسره لظروف ثايتو خالل االعوام 2335 ,2332 ,1997
وكانت النتيجة ( )8.4-4.8 -5.14سنة عمى التوالي لمحصول عمى منزل .فيذا مؤشر عمى

ضعف القدرة الشرائية لالسر في عام  2335وذلك انعكاس الرتفاع أسعار المساكن في

السوق ,وكما اشرنا في الجدول رقم  53 ,51نسبة االسرة التي ال تسطيع تمويل شراء وحدة
سكنية بمواصفات كحد ادنى ىو  ,%53واذا ما عممنا بأن تمويل المنظم يشكل  %23و

 %25من مصادر التمويل في قطاع االسكان ,ندرك حجم التحدي في ايجاد سوق تمويل
اسكاني يتبنى ادوات تمويل مالئمة يتم من خالليا توفير التمويل الالزم لالسرة المعنيو .

ونتيجة لظيور بنوك أو مؤسسات اقراض تعمل في مجال االقراض السكني وزيادة نشاط

مؤسسات قائمة نالحظ كما ىو في الجدول رقم ( )6بدء االتجاه نحو االرتفاع منذ عام 2333
لحجم االقراض السكني لتصل في عام  2335ضعف حجم االقراض في عام  ,1994وتعزى

ظاىرة االرتفاع ىذه الى ما يمي:

 -1ازدياد نشاط الصناديق االسكانية والشركات المانحة لمقروض ويظير ذلك وفق
الشكل رقم ( )7لمتوزيع النسبي لحجم القروض الممنوحة حسب الجية المانحة.

 -2ازدياد وتيرة التنافس بين البنوك وظيور بنوك اخرى يشارك في مجال االقراض
السكني

 -3تعاظم دور النافذة االسالمية في االقراض السكني أو يبين الشكل رقم ( )8التوزيع
النسبي لقيمة القروض الممنوحة حسب اسموب االقراض.
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الشكل ()6اتجاه حجم القروض لمفترة ( 2005-94بالمميون دينار)
مميون

365.648

350
300

291.072

230.102

365.648

171.752

291.072
2005

107.854

113.35

104.806

187.238

125.142

135.489

125.182
230.102
2004

171.752
2003

2002

2001
113.35

107.854
1999
2000

1998
104.806

187.238

125.142
1997

1996

2005

2003

2002

2000

2001

1995

250
184.993
200
مميون
400
150
350
100
300
50
250
0
184.993
200
1994
150
100

135.489

125.182

2004

400

1999

1998

1996

1997

50
0
1994

1995

شكل ()7التوزيع النسبي لحجم القروض الممنوحة حسب الجهة المانحة لمفترة 2005-94

64.5

61.4

64.2

25.8

35.5

38.6

35.8

28.4

57.4

71.6

42.6

38.3

74.7

77.2

85

87.8

61.7

25.3

22.8

15

12.2

14.3
85.7

100%
80%
60%

74.2

40%
20%
0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
الصناديق وم ؤسسات االق راض

البنوك

الشكل ()8التوزبع النسبي لقيمة القروض الممنوحة حسب اسموب االقراض لمفترة 2005-1994
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100%

45.5

44.7

38

49.4

64.5

56

54.5

55.3

62

50.6

53.1

57.9

66.6

71.7

2005

4

3

2

1

2000

99

98

97

35.5

44

46.9

42.1

33.4

28.3

28.6

71.4

15

28.2

0%
96

20%

95

40%

71.8

نظام المرابحة

نظام الفائدة

60%

94

80%

الفرضية الرابعة:
صيغة المشاركة المتناقصة

الحل االمثل لالستثمار العقاري
وفق احكام الشريعة االسالمية
تشيد موجودات المصارف االسالمية االردنية نمو في اصوليا ةالتي استحوذت عمى ما نسبتو

 %8.3من موجودات الجياز المصرفي االردني كما ىي في نياية عام  2337مقابل ما نسبتو
 % 29.3لمبنوك التجارية .عمما بأن عدد المصارف االردنية حتى نياية عام  2337بمغ ما

مجموعو ( )23مصرفا

اما عمى صعيد التسييالت الممنوحة من البنوك االسالمية االردنية فبمغت ما نسبتو  %8من
رصيد التسييالت االئتمانية التي يقدميا الجياز المصرف االردني كما في نياية عام 2337

مقابل ما نسبتو  %92.3لمبنوك التجارية.

وعميو نطرح صيغة المشاركة المتناقصة كصيغة مثمى لمتمويل العقاري وفق احكام الشريعة
االسالمية متضمنا ىذا الطرح لالبواب التالية:

اوال  :مقدمة في االقتصاد والمصارف االسالمية

ثانياً :تعريف المشاركة المتناقصة

ثالثا :مشروعية المشاركة المتناقصة

رابعا :صور المشاركة المختمفة

خامساً :مميزات التمويل بالمشاركة
سادسا :تطبيقات المشاركة

سابعا :حالة عممية
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مقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد االنبياء والمرسمين

سيدنا محمد عميو أفضل الصالة والتسميم.

فقد جاء االسالم خاتما لمديان ومنيجا لمبشرية ونظام حياة متكامل ,فيو منيج حياة متكامل صالح

لكل زمان ومكان وشامل لكل جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والروحية .مصداق
ذلك قولو تعالى "ونزلنا عايك الكتاب تبيانا لكل شيء" (سورة النحل :ايو  )89وفي قولو تعالى" :ما

فرطنا في الكتاب من شيء"(سورة األنعام :أيو .)38

فالقران الكريم والسنة النبوية المطيرة ترسم االطار العام لمنشاطات االقتصادية التي ال يمكن
الخروج عنيا ,كما تتصف ىذه االصول والمبادئ بعموميتيا وقمة عددىا وارتباطيا الشديد

بالحاجات االساسية لمفرد والمجتمع.

ومن اىم ما يميز النظام االقتصادي في االسالم عن غيره من االنظمة االقتصادية المعاصرة,

نذكر منيا ما يمي:

 .1الجمع بين الروح والمادة االقتصاد.
 .2الحرية االقتصادية
 .3ازداوجية الممكية

 .4التوازن في رعاية مصمحة كل من الفرد والمجتمع
وىنالك خصائص ومعالم اخرى تميز ىذا النظام االقتصادي عن غيره من االنظمة االقتصادية,
منيا عمى سبيل المثال:

 .1الدعوه الى التراحم والتكافل بين افراد المحتمع من خالل تحقيق السعر العادل واالجر
العادل والصدقة والزكاة.

 .2الدعوة الى استخدام النقود والتعامل من خال السوق الحالية بعيدا عن الربا واالحتكار
والغش والتدليس والظمم.

 .3الدعوة الى التنمية االقتصادية من خالل العمل عمى تعمير االرض والسعي لمعمل المنتج
الحالل واالبتعاد عن االكتتاز والترف واالسراف والتبذير.

 .4الدعوة العطاء االولوية لمصالح العام لممجتمع ,حيث من قواعد االسالم الفقيية "دفع
الضرر بالضرراالصغر"

وفي ا لعصر الحالي وما سبق من العصور ناقش كثر من االقتصاديين تأثير الدين عمى الدين
االقتصادي ومدى تأثير ذلك عمى التنمية االقتصادية والدخل القومي وما الى ذلك .اال ان معيد
االقتصاد الدولي والذي مقره واشنطن اقر اقتصاديوه بأن"ليس ىنالك من شيء متأصل في كيانات
17

المجتمعات االسالمية يجعميا ذات اداء اقتصادي فقير  ,واذا كان ىنالك شيء يروج لو االسالم
فيو التنمية "فاالسالم لم ولن يكون او يشكل اي عائق امام التنمية االقتصادية ,بل عمى العكس
من ذلك فاالقتصاد االسالمي يشجع عمى التنمية فيو الذي يحض عمى استغالل االرض وتنميتيا

واستثما ر ما وىبنا بيا اهلل سبحانو وتعالى من معادن ومياه وكائنات وتطويعيا في خدمة البشرية
وذلك انطالقا من نظرية االستخالف في االرض.

 المصاريف االسالمية:

ولما لالقتصاد االسالمي من اسس ونظريات اخذ بعض المفكرين فيتطبيق ما يمكن تطبيقو من

االسس والنظريات االقتصادية االسالمية ,من ىذه االسس اصبحت الحاجة ماسة الى وجود

مؤسسات مصرفية اسالمية تعمل وفق احكام الشريعة االسالمية.

ولتمبية حاجات المسممين الى الخدمات المالية والمصرفية تتفق واحكام الشريعة االسالمية ,كان من

التجارب االولية في ىذا المضمار ما انشئ في مصر تحت مسمى بنوك االدخار في اوائل

الستينات تمى ذلك ما اتخذ في ماليزيا في اطار صندوق الحج الماليزي ,ثم توالت بعد ذلك خطوات
ىامة بمبادرات حكومية وفردية ,كان اوليا البنك االسالمي لمتنمية الذي صدر بيان انشائو في اول

مؤتمر لوزراء المالية في الدول االسالمية في عام  1393ىجري الموافق  1973ميالدي ,بغية
االسيام في تحقيق التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي وفق احكام الشريعة االسالمية.

في اطار المبادرات الفردية انشئ في عام  1975بنك دبي االسالمي وتبعو مجموعة مصرف
فيصل االسالمي ,ثم مجموعة دلة البركة وغيرىا .وتولي انشاء المصارف االسالمية في الدول

االسالمية حتى اصبح ىناك ما يقارب من  273مصرفا اسالميا في القطاع الخاص باالضافة الى
عدد كبير من المؤسسات وشركات التمويل االسالمي باالضافة الى عدد كبير من شركات التأمين

االسالمية.

وليس من شك في ان المصارف االسالمية نجحت نجاحا كبي ار في تعبئة مقدار كبير من االموال

في شكل مساىمات او ودائع استثمارية .وان اىم ما يميز ما تؤديو المصارف االسالمية من
وظائف مصرفية ,فضال عما تتركو في نفس التعاممين معيا من راحة نفسية واطمئنان ,ما يمي:
 -1المشاركة في المخاطر ,حيث يشارك المستثمر في نتائج المشروع.

 -2التركيز عمى االنتاجية ,مما يؤثر في توزيع التمويالت واستقرار النظام.

 -3البعد االخالقي ,حيث يعمل المصرف في اطار من القيم االخالقية المنبثقة من
االسالم.

 -4تمويل اقتناء السمع واالصول والخدمات بدال من بيع النقد بالنقد.
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صيغة المشاركة المتناقصة في االستثمار العقاري
منذ وجود االنسان عمى ىذه البسيطة وىو يكافح من اجل البقاء وتعمير االرض التي استخمف

عمييا  ,مصاحبا ىذا التطور ظيور الكثير من االراء واالفكار االقتصادية الكثيرة ,مما ادى الى
ظيور الفكر االقتصادي المعاصر وبالتالي ظيور المذاىب االقتصادية المختمفة .وقد قامت ىذه

المذاىب والنظم االقتصادية عمى مبادئ محددة ,اعتقد انيا تعكس واقع روادىا الفكري واالقتصادي
واالجتماعي والسياسي والبيئي.

اال ان الفكر االقتصادي االسالمي ليس بحاجة الى من يوجده ويضع ويحدد اطاره ,بل ىو بحاجة

الى من يجمعو من مصادر الشريعة المختمفة ويبوبو ويطوره ليناسب استخدامات وحاجات العصر,

فيو منياج حياه متكامل صالح لكل زمان ومكان.

ومن نتائج تحول االقتصاد االسالمي نحو نظام اقتصادي حديث ,اخذت بعض المؤسسات

التقميدية يستبدل بيا مؤسسات تنص قوانينيا وانظمتيا واحكاميا صراحة عمى االلتزام بمبادئ
الشريعة االسالمية ومن اجل ان يصبح االنسجام مع ىذه المبادئ ممكنا ,فقد اخذ بعض المفكرين
والفالسفة المسممين يعدون العده بخطى حثيثة من اجل احياء نظم التعامل المالي وفق الشريعة

االسالمية ,لتتخذ شكال ما يمكن تسميتو "النظام المصرفي االسالمي" ويرتكز ىذه النظام –بصفة
الرئيسية -عمى اساس المشاركة في الربح والخسارة ضمن حدود مبادئ الشريعة االسالمية.

ويعتبر التمويل بالمشاركة من افضل ما طرحتو المصارف االسالمية من اساليب تمويمية ,زمن اىم
ما يميزىا ,بل يمكن القول بأن المصرف االسالمي مصرف مشاركة ,اذ ان نظام المشاركة تعتبر

ممي از رئيسياً لممصرف االسالمي عن المصرف التقميدي.

والمشاركة كأسموب تمويمي يقوم عمى اساس تقديم المصرف االسالمي لمتمويل الذي يطمبو

المتعامل معو,وذلك دون تقاضي فائدة ثابتو (ربا) كما ىو الحال في التمويل المصرفي التقميدي,

انما يشارك المصرف في الناتج المحتمل ,ان ربحا او خساره ,وحسب ما يرزق اهلل فعال في ضوء

قواغد واسس توزيعو متفق عمييا بين المصرف والمتعامل معو من قبل بدء التعامل ,وىذه االسس

مستمده من ضوابط بعض القةواعد الشرعية.

وال شك في ان المصرف يعتبر شريكا حقيقيا في العمميات ونتائجيا اال انو شريك ممول يفوض

طالب التمويل في االشراف واالداره باعتبار منشئ العمميو وخبيرىا ,والممم بطبيعتيا ومن ثم فإن

تدخل المصرف في االداره ال يكون اال بالتمدد الذي يتضمن االطمئنان الى حسن سير العممية,
والتزم الشريك بالشروط المتفق عمييا في العقد وكذلك التعمب عمى المشكالت التي تواجيو وذلك

لحماية االموال والعمالء.
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تعريف المشاركة:
في المعنى المغوي تعني الخمط ,وفي المعنى االصطالحي يختمف المعنى معنى الشركة باختالف
انواعيا ,وحيث تقسم الشركة في االقتصاد االسالمي الى:
 .1شركة ممك
 .2شركة عقد

وتستخدم المصارف االسالمية اسموب التمويل بالمشاركة باعتباره اسموبا فعاال ومتمي از عما يقوم بو

المصارف التقميدية

وتضم عممية المشاركة طرفين او شريكيك هما:
 .1الشريك االول وىوالمصرف الذي يشارك العميل في نشاطو االقتصادي او مشروعو بتقديم
التمويل الذي يطمقو العميل بدون ان يتقاضى فائده ثابتو بل يشارك في الناتج الصافي

المحتمل من عممية المشاركة وفق اسس ونسب توزيع عادلة يتفق عمييا مسبقا بين
الطرفين.

 .2الشريك الثاني وىوالعمييل الذي يشارك بحصو معينة من التمويل الكمي لممشروع كما قد
يتولى ادارة المشروع او االشراف عمى تنفيذه اذا ما توافرت لديو الميارات والخبرات العمميو

الكافية لتحقيق نجاح المشروع.
 اشكال التمويل بالمشاركة:

تعددت اشكال التمويل بالمشاركة حسب اىدافيا ,والفترة الزمنية لكل منيا ,واىميا االشكال التالية:

أ) المشاركة الثابتو :وىي نوع من المشاركة عن طريق قيام المصرف بالمساىمة في رأس
المال ألحد المشروعات ,مما يترتب عميو ان يكون شريكا في ممكية المشروع ومن ثم

ادارتو واالشراف عميو ,وشريكا في العائد الصافي الذ يحققو ىذا المشروع بالحصة المتفق
عمييا في اطار القواعد الشرعية الحاكمة لعممية المشاركة.

ب) المشاركة امتناقصة المنيية بمتمميك :ىي نوع من المشاركة بين المصرف والعميل الذي
يكون من حقو كشريك ان يحل محل المصرف في ممكية المشروع ,وتعرف ىذه المشاركة
عمى انيا "دخول المصرف شريكا مموال كميا او جزئيا ,في مشروع ذي دخل متوقع وذلك

عمى اساس االتفاق مع الشريك االخر بحصول المصرف عمى حصة نسبية من صافي
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الدخل المتحقق فعال مع حقو باالحتفاظ بالجزء المتبقي أو اي قدر منو يتفق عميو ,ليكون

ذلك الجزء مخصصا لتسديد اصل ما قدمتو المصرف من تتمويل".
 التأصيل الشرعي لممشاركة:

أ) في القران الكريم :قولو تعالى " :وان كثي ار من الخمطاء ليبغي بعضيم عمى بعض اال المذين
امنوا وعمموا الصالحات" (سورة "ص" :االية  .)24والخمطاء ىم الشركاء ,وقد أخبر اهلل تعالى

بيذه االيو عمى ان الشركة من المعامالت الجائزة وانو ال يمتزم فييا جانب العدالو اال كل
مؤمن صالح  ,لكن كثي ار من الشركاء يقع منيم البغي بعضيم عمى بعض وىذا عمل ال يتفق

مع االيمان وال يوصف بأنو عمل صالح.

فالقران لم ينكر اشتراك الناس سواء كان اشتراكيم في شركة ممك أو بشركة عقدة ,لكن

انكر بغي الشركاء عمى بعض فدل بذلك عمى مشروعية الشركة .كما دلت الكثير من

االديان عمى مشروعية الشركة كاالية  41من سورة االنفال وااليو  11من سورة النساء

وغيرىا.

ب) بالسنو:روى جابر ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال" من كان لو شريك في ربع أو
حائط فال يبيعو حتى يؤذن شريكي".وروى عن النبي (ص) انو قال":يد اهلل مع الشريكين مالم
يتخاونا" .وفي رواية يقول :أنا ثالث الشريكين مالم يخن احدىما صاحبو فاذا خان احدىما

صاحبو خرجت من بينيما" رواه ابو داوود.

وىذا يدل عمى ان الشركة عقد جائز يبارك اهلل فيو ويعين طرفيو عمى العمل طالما اتصفا باالمان,

فمو كان التعامل ممنوعا لما جعل اهلل سبحانو وتعالى طرفا ثالثا فيو باحاللو البركة في تصرفات

الشريكين.

ج) االجماع :فان احد من العمماء لم يخالف في جوازىا في الجممة وانما اختمفوا في انواع منيا,

كشركة الصنائع والتقبل وشركة الوجوه وشركة الذم.
 تطبيقات المشاركة:

يعتبر المجال العقاري من اوسع االبواب في استخدام صيغة المشاركة المتناقصة المتيية بالتمميك,

كما يمكن تطبيق ىذه الصيغة من التمويل عمى المشاركة في االستيراد والتصدير والمشاركة في
المقاوالت والتجارة الممحمية وما الى ذلك.

ىذا وقد اقر مؤتمر المصرف االسالمي االول المنعقد في دبي (دولة االمارات المنحدة) خالل

المدة  25-23جمادى الثانية عام  1399ىـ الصيغ الثالث التالية لممشاركة المتناقصة:
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الصيغة االولى :يقوم المصرف بالتفاق مع عممية المشارك عمى احاللو محل المصرف بعقد

مستقل تماما بعد انجاز العقد الخاص لعممية المشاركة وتعطي ىذه الصيغة حرية كالة لكل شريك
يبيع حصتو من راس مال الشركة الى الشريك االخر او لغيره.
الصيغة الثانية:
يقوم المصرف بالتفاق مع عممية المشترك عمى اساس حصول المصرف عمى حصة نسبية من

العائد الصافي لعممية المشاركة مع احتفاظو بحقو في الحصول عمى جزء من اجمال االيراد

المتحقق فعال يتم االتفاق عميو من اجل تحصيص ذلك الجزء لسداد اصل امبالغ من تمويل

المصرف .وبعبارة اخرى يتم تقسيم االراد االجمالي المتحقق من المشاركة الى ثالث حصص

وىي:

 .1حصة المصرف كعائد لمتمويل

 .2حصة لمشريك كعائد لعممو وتمويمو

 .3حصة لممصرف لسداد اصل مبالغ التمويل الذي ساىم بو في راس مال الشركة
الصيغة الثالثة:
يتم تحديد نصيب كل شريك في شكل اسيم او حصص ذات قيمة معينو بحيث يكون مجموعيا
مساوي الجمالي قيمة المشروع او عممية المشاركة ويحصل كل من المصرف والعميل عمى نصيبو

من االيراد المتحقق فعال ,كما يحق لمعميل المشارك (اذا ما رغب) ان يشتري من المصرف بعض

االسيم الممموكة لو في نياية كل فترة زمنية ,بحيث تتناقض اسيم المصرف تدريجيا بمقدار ما

تزيد بو اسيم الشريك الى ان يمتمك كامل االسيم فتصبح لو الممكية الكاممة.
 مميزات التمويل بالمشاركة:
رغم المحاذير والمخاطر التي قد يتعرض ليا اال ان التمويل بالمشاركة يظل صوره رئيسية من
صور التمويل التي تمارسيا والمصارف االسالمية ,النيا تحقق المزايا التالية:

 .1التمويل بالمشاركة يضع مفيوما جديدا لمتمويل الصناعي واالنتاجي عموما وفقا لممبادئ
االسالمية ,ويجنب المجتمعات االنسانية مضمار نظام الفائدة الربوية ,فضال عن ان

التخمص من النظام الربوي فريضة دينية.

 .2ىذا االسموب من اساليب التمويل يحقق عدالة توزيعع بين اطراف العممية االستثمارية,
خاصة الطرف القائم باالستثمار حيث ان المؤسسة التمويمية االسالمية تتحمل نتائج

العممية االستثمارية ,سواء ربحا او خسارة.
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 .3ان اسموب التمويل بالمشاركة ىو اسموب حتمي لمتنمية االقتصادية واالجتماعية باعتبار

ان العائد المحقق ال ينتج فعال اال من استثمار انتاجي وتنمية حقيقة ,مما يساىم في الحد

من التضخم فضال عن الحد من ارتفاع االسعار وتخفيض تكاليف االنتاج وبالتالي سعر

المتج النيائي لممستيمك ,فضال عن ان ىذا التمويل يحقق قيمة مضافةحقيقية لالقتصاد.

 .4ان التمويل بالمشاركة يمكن مؤسسة التمويل من السيطرة االقتصادية والقانونية عمى
الشركة او المشروع طالب التمويل ,وبالتالي يستطيع تصويب اوضاع الشركة او المشروع

وفق ما يراه مناسبا ويحقق الغاية المرجوة ,وكذلك يستطيع من خالل ذلك التمثيل في
االداره ,وىذا يمثل ضمان الشراف المؤسة عمى سير اعمال الشركة المتمولة كما يسيل

ميمة المتابعة االدارية والمالية والمحاسبية.

 .5التمويل بالمشاركة-دائم-عام-والنو دائم-اي طويل االجل فانو يحقق لمؤسسة التمويل
االسالمي -فضال عن االرباح-االحتفاظ بحصتيا في االحتياطات المنظوره وغير
المنظورة لمشركة ,وكذلك فيما قد تحقق تمك االخيرة من ارباح راسمالية نتيجة ارتفاع قيمة
بعض اصوليا الثابتة كالعقارات مثال ,وفي حالة بيع المؤسسة السيميا قبل تصفية

الشركة ,فان سعر االسيم ياخذ في االعتبار ىذه الحقوق والنو عام -فيو يمكن مؤسسة
التمويل من شراء وتممك اسيم في شركات تمارس انشطة مختمفة ,بما يحقق التوازن في
معدل الربح ,وتحاشي مفاجات والخسائر المرتفعة فبي حالة االقتصار عمى تمويل نشاط

محدد.

 .6عالقة الشركة عالقة ندية وليست مجرد عالقة دائن ومدين ,فعالقة المصرف مع الشريك
ىي عالقة تقوم عمى الندية والحرص المتبادل والتناصح المستمر لتحقيق المصمحة

المشتركة .ويكون المصرف ايجابيا لحرصو عمى نجاح العممية االستثمارية ,ويمتد ىذه
االيجابية لمشريك نفسو الذي يحرص عمى نجاح العممية ويبذل الجيد والفكر والوقت ,بينما

تتعامل البنوك الربوية مع عمالتيا من مركز القوة ويكون المميل في مركز الضعف

باستمرار وىو الذي يسعى لمبنك وال يسعى البنك اليو كما ىو في حاالت البنوك االسالمية

عندما يبحث البنك عن مستثمر في مجال حيوي خاص وان العالقة بين البنك والمقترض

في البنك الربوي عالقة دائن ومدين فقط.
 تطبيقات المشاركة المتناقصة:
يمبي اسموب المشاركة المتناقصة طموحات الكثيرين ممن يرغبون في الحصول عمى تمويل من
المصرف ولكنيم ال يرغبون في استثمار مشاركة المصرف ليم.
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وقد اقر مؤتمر المصرف االسالمي االول المنعقد في دبي خالل الفترة ( )25-23جمادى الثانية

1399هـ ثالث صيغ لممشاركة المتناقصة:

 تقوم الصيغة األولى عمى مبدأ إحالل العميل محل المصرف في عممية المشاركة ,بعقدمستقل ,بعد انجاز العقد الخاص بعممية المشاركة.

 والصيغة الثانية يتم بموجبيا تحديد نصيب كل شريك عمى شكل حصص او أسيم ذاتقيمة معينة بحيث يكون مجموعيا مساويا باإلجمال قيمة المشروع او عممية المشاركة.

 الصيغة الثالثة :وىي تتم بات يقوم المصرف باالتفاق مع عممية المشارك عمى اساسحصول المصرف عمى حصة نسبية من العائد الصافي لعممية المشاركة مع احتفاظو بحقو

في الحصول عمى جزء من إجمالي االيراد المتحقق فعال يتم االتفاق عميو من اجل
تخصيص ذلك الجزء لسداد اصل مبالغ من تمويل المصرف ,أي يتم تقسيم االرياد

االجمالي المتحقق في الشراكة الى ثالث حصص ىي:
 .1حصة المصرف كعائد لمتمويل

 %25فعال

 .2حصة الشريك كعائد لعممة وتمويمو

 %13فعال

 .3حصة أخرى لسداد أصل التمويل

 %65فعال

زقد ساىمت المصارف االسالمية بتمويل العديد من المشاريع االستثمارية عمى وجو الخصوص
بيذه الصيغة وحققت نتائج ممموسة عمى الصعيد االجتماعي وعمى الصعيد االقتصادي في نفس

الوقت ,ويمكن ان تسيم المصارف االسالمية مساىمة فعالة في التمويل العقاري بيذه الصيغة عمى
النحو التالي:

أ .في التمويل التجاري العقاري :تسطيع المصارف االسالمية انشاء المجمعات التجارية بكافة
احجاميا ,واستثمار وفق ىذه الصيغة لمدة زمنية تحددىا االيرادات المتحققة فعال من ىذه

المشاريع.

ب .التمويل السكني وخاصة ذوي الدخل عن طريق إنشاء مجمعات سكنية ليذه الفئة من الناس
واسترداد قيمة التمويل ليذه المشاريع عمى فترة زمنية محدودة ,تقوم عمى اساس اعتبار المالك
مستأج ار في ىذه المساكن ويتم تحديد قيمة االيجار عمى اساس المثل المتبع في تمك المنطقة

وبذلك يكون قد قامت بحل مشكمة السكن العويصة التي يعاني منيا العديد من الناس خاصة جيل
الشباب الذي يعاني الكثير في سبيل الحصول عمى السكن المناسب وباقساط مناسبة لمستوى

الدخول التي يتقاضونيا.
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 حـالة عممية:
قام المصرف االسالي بتمويل مشروع الحد المتعاممين معو النشاء مجمع عقاري وذلك بعد ثبوت
الجدوى االقتصادية لممشروع المذكور وذلك وفق المعطيات التالية:
 .1يقدم صاحب المشروع األرض جاىزة لالنشاء.
 .2يقوم المصرف كامل التمويل لممشروع.

 .3يتقاضى المصرف  %25من اجمالي االيرادات.

 .4يتقاضى صاحب المشروع  %13من اجمال االيرادات.
 .5يخصص لمتسديد من حصة المالك  %65من اجمال االيرادات.

ىذا وقت تمت تصفية المشروع وعادت ممكيتو لصاحبو ,وذلك وفق المعطيات التالية:
 .1تاريخ التوقيع عمى عقد المشاركة :تموز1981/

 .2تاريخ مباشرة العمل النشاء المشروع :أب1981/

 .3تاريخ تسميم المشروع من قبل المقاول :تشرين أول1983/
 .4تاريخ أول عقد ايجار1983/7/1 :

 .5اجمالي التمويل 736617/111:دينا ار
 .6اجمالي االيرادات المتحققة حتى تاريخ التصفية 1.364.835/234 :دينا ار
أ .حصة تسديد 736617/111 :دينار
ب .ربح البنك 245539/337 :دينار

ج.حصة المالك 88679/356:دينار

25

مفصمة وفق الجدول التالي:
حصة الشريك

السنة
1982

تسديد أصل التمويل

ربح البنك

1983

214221

71436

1984

136337

35335

8333

1985

74722

24937

13442

1986

61331

23433

5452

1987

54335

18311

9784

1988

57415

19138

12333

1989

55587

18529

12333

1993

41119

13736

12333

1991

72235

24368

12333

736612

245533

81678

االستثمار
431317/335595/-

736612

 .7تاريخ تصفية المشروع :نياية شير مارس 1992
 .8مكونات المشروع:

أ) طابقين تحت مستوى االرض (كراجات) بمساحة 2333م2
ب) طابق محالت تجارية بمغ  23محال تجاريا بمسطح 933م2

ج) اربعة طوابق مكاتب مختمفة المساحات بمسطح حوالي  933م 2لكل طابق.

أي ما مجموعو حوالي 5333م 2باستنثناء الكراجات.

 .9مدة التسديد :يالحظ ان مدة التسديد وصمت لحوالي ثماني سنوات ,أي ليس وفق الدراسة
االولية وذلك يعود لسببين رئيسيتن ىما:

أ .يالحظ من الجدول ان االيرادات بدأت باليبوط تدريجيا عام  1986حتى نياية عام 1993

ب .نتيجة لظروف خاصة بالمالك اضطر البنك السباب انسانية منحو جزء من االيرادات
بمغت حوالي  %13سنويا حيث بمغ مجموعيا  81679دينارا.

.13

حققت العممية معدل عائد حوالي ()%112

ونسبة ربح حوالي ( )%34قياسا الى رأس المال المستثمر
ونسبة ربح ( )%25قياسا إلى رأس المال+ربح البنك.
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ونسبة ربح ( )%23قياسا الى إجمالي اإليرادات.

النتائج والتوصيات:
 .1تشير الدراسات واالحصائيات ان ىنالك زيادة في عدد السكان تبمغ  2.3سنوياً.

 .2ان الزيادة في عدد السكان تؤدي الى زيادة في عدد المساكن المطموبة بزيادة سنوية تقدر
بحوالي  33568وحدة سكنية.

 .3حجم التمويل االسكاني الذي تقدمة المصارف العاممة في االردن في تنامي مستمر ,بمغ
في عام  2335ما مجموعو  365648مميون دينار في حين كان في عام  2333ما

مجموعو  125182مميون دينار.

 .4تعتبر صيغة المشاركة المتنافصة من افضل الصيغ االسالمية التي طرحتيا المصارف
االسالمية ,خاصة وانيا تعتبر تمويل طويل االمد ,حيث ان االستثمارات العقارية
والعقارات السكنية بالذات تحتاج الى تمويل طويل االمد.

 .5دعوة المصارف االسالمية الى اعادة النظر في التمويالت العقارية بالذات واالخد بعين
االعتبار تطبيقو صيغة المشاركة المتناقصة عمى ىذا الباب من االستثمار خاصة وان
بعض المصارف االسالمية ليا باع طويل في ىذا المجال.
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المراجع:
 -1د .سعيد سعد مرطان

مدخل لمفكر االقتصادي في االسالم

 .2د .محمد عبد المنعم الجمال

 -موسوعة االقتصاد االسالمي

 -3د .احمد الحصري

 -عمم االقتصاد

 -4د .عاشور عبد الجواد عبد الحميد

 -البديل االسالمي لمفوائد المصرفية الربوبة

 -5د.جمال الدين عطية

 -حاجة البنوك االسالمية الى اساليب اضافة لمتمويل

 -6د.جمال الدين عطية

البنوك االسالمية بين الحرية والتنظيم

 -7د .احمد النجار

اضواء عمى البنوك االسالمية ,انجازاتيا والصعوبات التي

الصناعي-بحث

تواجييا -بحث-مجمة البنوك االسالمية

 -8مركز االقتصاد االسالمي /المصرف االسالمي  -تمويل المشاركة -بحث
الدولي لالستثمار والتنمية

 -9االستاذ محمد عثمان خميفة

 صيغة المشاركة ىي النقيض لمربا والصيغة -المثمى لتحقيق اىداف االقتصاد االسالمي

 -13عبد الرحمن الحريري

 -كتاب الفقو عمى المذاىب االربعة

 -11الشيخ عمي الخفيف

 -احكام المعامالت الشرعية

 -12د .يوسف عبداهلل الزامل

 -النظرية االقتصادية االسالمية

 -13د .عبد الرازق رحيم الييتي

 -المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق

د .بو عالم بن جيالني

 -14غالب العزه

 -انجازات قطاع االسكان

 -الندوة السنوية الثامن لتقييم قطاع االسكان

 -15المؤسسات العامة لالسكان والتطوير الحضري -الندوة الثامن
 -16دائرة االحصاءات العامة

 -17التقرير السنوي  /2337البنك االسالمي االردني
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