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Abstract
This intervention aims to highlight the concept of Islamic real
estate financing, in accordance with the rules of Islamic Sharia, as
well as the most important formulas adopted in this field, with
reference to the methods adopted by Al Baraka Islamic Bank for
Real Estate Finance, and this study has found that real estate
financing methods depend on many The methods, including what
is economic and what is cooperative, and with regard to Al Baraka
Bank, it attaches great importance to this aspect of the financing
because of its economic and social dimensions, and thus always
seeks to propose halal financing methods without usurious
interest, such as the formula of lease financing, the lease
described in edema, Istisna, Murabaha, but the net rate of return
remains in these formulas, as well as the activity of this
institution under a usurious system that raises many questions
that must be reconsidered and reviewed.
Key words: real estate financing, Al Baraka Bank, leasefinancing,
Istisna'a, the lease described in edema.
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طرق وأساليب التمويل اإلسالمي للسوق العقاري :دراسة حالة بنك البركة أنموذجا
طوبال ابتسام

3
4

عبلة لمسلف
الملخص

هتدف هذه املداخلة اىل إبراز مفهوم التمويل العقاري اإلسالمي ،وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية،
وكذا أهم الصيغ املعتمدة يف هذا اجملال ،مع اإلشارة اىل السبل اليت يعتمدها بنك الربكة اإلسالمي
للتمويل العقاري ،وقد توصلت هذه الدراسة اىل أن طرق التمويل العقاري تعتمد على العديد من
الطرق منها ماهواقتصادي ومنها ماهو تعاوين ،وفيما يتعلق ببنك الربكة فهي تويل أمهية كبرية هلذا
اجلانب من التمويالت ملا له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ،وبذلك تسعى دائما القرتاح طرق
متويل حالل بدون فوائد ربوية ،كصيغة االعتماد االجياري ،االجيارة املوصوفة يف الذمة،
االستصناع ،املراحبة ،لكن يبقى معدل العائد الصايف يف هذه الصيغ ،وكذلك نشا هذه
املؤسسسة يف ظل نظام ربوي يثري العديد من التساؤالت اليت جيب إعادة النظر فيها ومراجعتها.
الكلمات المفتاحية :التمويل العقاري ،بنك الربكة ،االعتماد االجياري ،االستصناع ،االجيارة

املوصوفة يف الذمة.

مقدمة:

يعترب التمويل العقاري من ضمن املواضيع اهلامة يف اجملال املايل يف السنوات األخرية ،وذلك ملا للعقار من أمهية يف حتقيق
االستقرار االجتماعي واالقتصادي للفرد ،إضافة اىل كونه فاعل أساسي يف حتريك الدورة االقتصادية من خالل تنشيطه
للعديد من القطاعات واألسواق ،كسوق العمالة ومواد البناء واألراضي واالستثمار ،وحتديدا القطاع املايل والبنكي ،باعتباره
قادرا على جتميع مدخرات األفراد وحتويلها اىل قروض عقارية بفائدة ،وهذا ما يؤكد ضرورة مسامهة املؤسسات املالية يف توفري
أشكال التمويالت املناسبة الحتياجات هذا القطاع ،وتنمية الوعي االدخاري يف اجملتمع من خالل توجيه املدخرين الصغار
حنو االدخار ،حيث تستغل أمواهلم يف االستثمار املايل يف القطاع العقاري ذو العوائد املرتفعة .وهو كذلك ألية للتخفيف من
حدة التضخم وارتفاع األسعار يف األسواق العقارية ،ألن زيادة نشا وعمق األسواق العقارية األولية والثانوية سوف يؤدي اىل

3

د ، .جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة،2الجزائرbal@univ-constantine2.dz ،

3

د ، .جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة،2الجزائر

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

91

METHODS AND TECHNIQUES OF ISLAMIC FINANCING FOR THE REAL
ESTATE MARKET IN ALGERIA - A CASE STUDY OF AL BARAKA BANK - A
MODEL

توازن السعر ،وبالتال التخفيف من حدة التضخم ،ناهيك عن كونه يسمح بتوسيع قاعدة امللكية يف اجملتمع ،وحتسني الوضعية
املعيشية لألفراد ،يف ظل ارتفاع أسعار العقارات وخصوصا السكنات منها.
ولقد تطور اجتاه التمويل العقاري عامليا من كونه يعتمد على املؤسسات املالية ،حيث مت انشاء أول بنك لتمويل السكن
بربوسيا سنة ،1770مرورا بانشاء القرض العقاري يف فرنسا سنة  ،1852اىل مؤسسات مالية جديدة متخصصة يف متويل
وإعادة متويل القروض العقارية يف الواليات املتحدة األمريكية يف الستينات ،لتتسارع معظم دول العامل فيما بعد اىل تبين أنظمة
التمويل العقاري بأشكاهلا املختلفة.
لكن سرعان ما ظهرت بوادر األزمة املالية العاملية  ، 2008واليت بينت بوضوح قصور نظام التمويل العقاري الربوي عن تقدمي
حلول حقيقية لتمويل القطاع العقاري ،خصوصا وأن العديد من االقتصاديني أمثال موريس قد أشاروا اىل أنه جيب حتقيق
شرطي تعديل معدل الفائدة اىل حدود الصفر ،ومراجعة معدل الضريبة اىل مايقارب 2للخروج من األزمة اليت يعرفها االقتصاد
العاملي ،وهذا ما يتطابق مع قواعد الشريعة اإلسالمية املتعلقة بإلغاء الربا ومراجعة نسبة الزكاة يف النظام اإلسالمي ،وهذا يف
حد ذاته اشادة بسداد قواعد الشريعة اإلسالمية يف عرض وسائل بديلة مشروعة لتأمني متويل األصول العقارية ،من خالل
جمموعة من أساليب التمويل االقتصادية والتعاونية.
واجلزائر كغريها من الدول اإلسالمية فتحت اجملال للصريفة اإلسالمية بشكل غري مباشر يف اطار قانون النقد والقرض -90
 10الذي مسح بإنشاء بنوك خاصة من بينها بنك الربكة الذي يعترب أول مصرف إسالمي برأس مال خمتلط ،مت انشائه يف
20ماي  1991ملزاولة مجيع العمليات البنكية وفقا ملبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية ،وقد ركز على تطوير العديد من
القطاعات واألنشطة االقت صادية ،مع مراعاة التوازن والعدالة يف توزيع املنافع واملخاطر الناجتة عن هذا النوع من التمويالت ،من
بينها متويل السوق العقاري الذي خصه بالعديد من الصيغ بشرو وأشكال خمتلفة.
ومن هنا ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل:
 ماهي أهم صيغ التمويل اإلسالمي املعتمدة لتمويل السوق العقاري يف اجلزائر اعتمادا على بنك الربكة ؟ وما مدىمطابقتها لقواعد الشريعة االسالمية الشرعية؟.
أهمية البحث :تنبع أمهية البحث من
 األهمية االجتماعية واالقتصادية للتمويل العقاري بالنسبة للمؤسسات املالية واألفراد
 رغبة املجتمعات اإلسالمية في إيجاد سبل للتمويل تتوافق مع قواعد الشريعة اإلسالمية.
أهداف البحث :يهدف هدا البحث اىل
 التعريف بمفهوم التمويل العقاري اإلسالمي ،وابراز أهم صيغه.
 ابراز صيغ التمويل العقاري املعتمدة من طرف بنك البركة وتقييم مدى مطابقتها لقواعد الشريعة
اإلسالمية.

منهج البحث:
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اع تمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل عرض خمتلف صيغ التمويل العقاري لبك الربكة
وتتبع مراحلها ،ومناقشة وحتليل حيثياهتا ومدى مطابقتها لقواعد الشريعة اإلسالمية ،مع اجراء مقارنة بني خمتلف هذه الصيغ.
هيكل البحث:

ولإلجابة عن هذا التساؤل ارتأينا تقسيم هذه املداخلة إىل حمورين ،نتناول يف جزئه األول مفهوم التمويل العقاري يف النظم
الوضعية واإلسالمية ،مع عرض أهم الصيغ املعتمدة يف متويل العقار باعتماد النهج اإلسالمي ،يليه احملور الثاين إلعطاء فكرة
عن السبل اليت يعتمدها بنك الربكة اإلسالمي يف اجلزائر لتمويل العقار..
المحور األول :ماهية التمويل العقاري اإلسالمي.

المحور الثاني :دراسة حالة بنك الربكة االسالمي (االعتماد االجياري لألصول غري املنقولة ،االجيارة املوصوفة يف الذمة،
االستصناع ،املراحبة).

المحور األول :ماهية التمويل العقاري االسالمي:

خيصص هذا احملور للتعريف مبفهوم التمويل العقاري يف االقتصاد اإلسالمي ،وكذا أطراف التمويل العقاري اإلسالمي
وخصائصه ،إضافة اىل عرض أهم الصيغ النظرية املعتمدة يف متويل السوق العقاري.

 )1تعريف التمويل العقاري :هو تلك العملية القانونية اليت هتدف إىل أن تضع مؤسسة مالية حتت تصرف أحد األشخاص
مبالغ مالية ختصص بصفة أساسية لشراء أو بناء أو ترميم أو حتسني املساكن والوحدات اإلدارية واملنشآت اخلدمية واحملالت
املخصصة للنشا التجاري ،وذلك بضمان حق االمتياز على العقار أو رهنه رمسيا أو غري ذلك من الضمانات اليت يقبلها
5
املمول
و قد عرف أيضا على أنه حاجة األفراد أو الشركات أو املؤسسات وغريها إىل متويل شراء أو تصنيع عقار ،فيلجأ طالب
التمويل إىل مؤسسة مالية أو أي جهة متويل أو ما يف حكمها لتقوم بعملية التمويل ،مث يقوم العميل بسداد قيمة هذا التمويل
6
على آجال يتفق عليها نظري عائد للجهة املمولة.
وهو أيضا وضع اطار قانوين عملي وواقعي لعملية اقراض األموال الستثمارها يف شراء املساكن اخلاصة بضم رهن تلك
7
العقارات ،إضافة اىل تيسري اإلجراءات املتصلة هبذا النشا  ،وهو بذلك يقيم توازن بني كافة مصاحل األطراف املشاركة.
أما من الناحية الشرعية فهو إمداد الراغب يف احلصول على العقار السكين أو اخلدمي أو بنائه ،أو ترميمه أو حتسينه باملال
8
الالزم لذلك عن طريق إحدى وسائل التمويل اإلسالمية وفقا لألحكام والضوابط الشرعية
)2أطراف التمويل العقاري االسالمي :جتدر اإلشارة اىل أنه ال يوجد عقد يف الفقه اإلسالمي حتت مسمى عقد التمويل
العقاري ،وهو بذلك من العقود املستحدثة يف الفقه اإلسالمي وخيضع للقواعد العامة يف العقود ،وذلك من حيث توفر العاقد
 5عرعار الياقوت :التمويل العقاري ،مذكرة الماجستير ،فرع قانون األعمال ،جامعة يوسف بن خده ،الجزائر ،2009/2008 ،ص
 6حسين حسن شحاتة :صيغ التمويل العقاري المعاصرة في ميزان الشريعة اإلسالمية (الجائز منها والمنهي عنها) انظر
الموقع.23505=https://iefpedia.com/arab/?p
 7قدري عبد الفتاح الشهاوي ،موسوعة التمويل العقاري ،منشأة المعارف ،مصر ،2004 ،ص12
 8هشام محمد القاضي ،التمويل العقاري ،دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2011 ،ص .62
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

93

METHODS AND TECHNIQUES OF ISLAMIC FINANCING FOR THE REAL
ESTATE MARKET IN ALGERIA - A CASE STUDY OF AL BARAKA BANK - A
MODEL

واملعقود عليه ،إضافة اىل الصيغة الشرعية وشروطها املعتمدة يف هذا اجملال ،والعقد دائما يكون بني طرفني ،لكن هذا ال مينع
قبول وجود طرف ممول يف العقد بصفته من العاقدين ،كأن يتدخل طرف ممول بدفع قيمة العقار بدال من املشرتي ،باعتماد
9
أحد وسائل التمويل العقاري كاالستصناع واملراحبة واالعتماد االجياري وغريها ،وهبذا يكون العقد جائزا

-3خصائص التمويل العقاري االسالمي 10:وميكن تلخيصها فيما يلي:
 التنوع :بم يناسب كل الحاالت واالحتياجات املختلفة سواء لتمويل املنتجين أو طالبي السكنات.
 التعدد :حيث ال يقتصر األمر على ألية واحدة كما هو الحال في التمويل الربوي ،ولكنها تشكيلة متنوعة
من األليات تتيح فرصة أكبر لالستخدام.
 التوازن والعدالة :وذلك في توزيع املنافع واملخاطرين طرفي التمويل بخالف ماهو عليه في أسلوب
القرض الذي تحمل املقترض وحده جميع املخاطر ،ويجعل حصوله على املنافع احتماليا.
 تقليل املخاطر :بإقرار ضمانات املناسبة ،واالبتعاد عن الفوائد املحرمة شرعا.
 العالقة املباشرة :حيث يتم التوجه مباشرة نحو املدخرين ،بدال منوساطة املؤسسات املالية بين
طرفي العالقة التمويلية.
 االسهام في السوق املالي :بإنشاء أدوات مالية جديدة للتداول في السوق املالية الثانوية ،مما يسمح
بتدعيم األوراق املالية.
 )4صيغ التمويل العقاري اإلسالمي :يف مقابل الصيغ اليت تعتمد على الفائدة احملرمة شرعا ،دجد أن االقتصاد اإلسالمي
وبالتحديد البنوك اإلسالمية تعرض صيغ متنوعة لتمويل السوق العقاري ،تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية ،تتصف باملرونة
والرحبية ،كما أهنا تساهم يف تفعيل نشا القطاع العقاري .وسنحاول طرح هذه الصيغ باالعتماد على معياري الرحبية والغاية
من التمويل إىل قسمني:

 1-3صيغ التمويل االقتصادية :ونميز فيها بين
 -1-1-3التمويل عن طريق البيع األجل:

أ-تعريف البيع األجل :هو قسم من أقسام البيع الذي تتأجل فيه دفع مثن املبيع إىل البائع ،وهو جائز نظرا الن الثمن حق
ثابت للبائع ،وله تأخريه تيسريا على من عليه ،يسمح بزيادة املبيعات وحصول املشرتي على السلعة دون أن يكون لديه مثنها
11
يف احلال ،بل يسد على اجل أو آجال.
ويطلق عليه أيضا بالبيع بالتقسيط ويعرف على أنه عقد يقضي بسداد مثن البيع على عدد حمدود ،من الدفعات يف تواريخ
معينة ،وتنتق ل فيه حق ملكية السلعة املباعة غلى العميل ابتداء من توقيع العقد ودفع القسط األول ،ومن هنا ال يصبح
12
للبائع(البنك) أية حقوق على السلعة املباعة ،إال أنه من حقه مطالبة املشرتي بسداد أي قسط ختلف عن دفعه.
وقد عرف بعض الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي متويل العقار عن طريق البيع بالتقسيط بأنه شراء العقار عن طريق سداد
13
القيمة بعد األجل أعلى من الثمن العاجل.

 9هشام محمد القاضي ،مرجع سابق ،ص131.
 10حسين عبد المطلب األسرج ،التمويل اإلسالمي والمشكلة االسكانية ،مقاالت في االقتصاد اإلسالمي ،انظر الموقع
https://www.researchgate.net/publication/271830168_altmwyl_alaslamy_walmshklt_alaskanyt
 11هشام محمد القاضي ،مرجع سابق ،ص .198
 12بن ابراهيم الغالي ،أبعاد القرار التمويلي واالستثماري في البنوك اإلسالمية ،دراسة تطبيقية ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان
األردن ،2011 ،ص .77
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وقد أجاز جممع الفقه اإلسالمي الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلايل بقوله "جتوز الزيادة يف الثمن األجل عن الثمن
احلايل ،كما جيوز ذكر مثن املبيع نقدا ومثنه باألقسا ملدة معلومة ،وال يصح البيع إال إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل".

ب) دور البيع األجل في التمويل العقاري :ميكن استخدام نظام البيع ألجل كوسيلة من وسائل التمويل العقاري ،حيث يتم
إنشاء شركات للتمويل العقاري تقوم بشراء العقارات من البائع وتقوم بطرحها للبيع بنظام البيع ألجل أو بالتقسيط ،فمثال
يكون مثن الوحدة نقدا مائة ألف جنيه ،فتقوم الشركة ببيعها بالتقسيط مبائة وعشرين أو ثالثني ملدة عام على سبيل التمويل
القصري أو املتوسط أو الطويل األجل.
كما يرى البعض بأنه ميكن للممول متلك السكن مث بيعه إىل العميل بربح بيعا مؤجال ،ويستلم منه الثمن بأقسا معلومة يف
عقد البيع ،وأن مل يكن هناك سكن مبين ويريد العميل أن يبنيه ،يف هذه احلالة يستطيع املمول أن يوكل العميل ببناء البيت
الذي يكون ملكا للممول ،وإمنا يشرف عليه العميل كوكيل له ،وحينما يتم البناء يبيعه املمول إىل العميل بيعا مؤجال .وميكن
لضمان وفاء املشرتي بالثمن أن يتم رهن العقار املباع لصاحل املمول البائع ضمانا للسداد.
ويعترب متويل املشاريع السكنية باستخدام هذه الصيغة حىت من أنسب املشروعات اليت ميكن للبنوك اإلسالمية متويلها فهو
البديل املناسب للقروض العقارية بفائدة لكن هذا ال ينفي وجود العديد من املخاطر املتعلقة بتشجيع االستهالك لدى الفئات
ذات الدخول الضعيفة واملتوسطة ،وبالتايل تأكل مدخراهتا إضافة إىل خطر إعسار أو إفالس املشرتين ،خاصة وأن ملكية
الشيء املبيع تنتقل إىل املشرتي ،فور إبرام العقد لذلك ال ينبغي التوسع يف االستدانة إال عند احلاجة أو الضرورة.
 2-1-3التمويل عن طريق عقد االستصناع:
أ-تعريف االستصناع:

ميكن تعريف اإلستصناع بأنه عقد تتعهد مبوجبه البنك بإنتاج شيء معني وفقا ملواصفات مت

االتفاق عليها ،ويشمل هذا التعهد كل خطوات التصنيع وكذلك سعر وتاريخ التسليم ،وميكن للبنك أن يعهد ذلك العمل أو
جزء منه جلهة أخرى تتخذه حتت إشرافه ومسؤوليته . 14وقد ثبتت مشروعيته بالنسبة واإلمجاع أما السنة فقد أرجعت ذلك إىل
استصناع الرسول صلى اهلل عليه وسلم خامتا ومنربا ،وأما اإلمجاع فقد اقروا مبشروعيته باعتباره عقدا مستقال بذاته وليس داخال
يف عقد السلم.

ب -دور االستصناع في التمويل العقاري :

يرتتب على التمويل باالستصناع العديد من الفوائد ،حيث أنه يسمح بقيام الطلب على سلع مبواصفات معينة ،مما يعكس
احلاجة الفعلية هلا ،وهذا ما ينعكس على حتقيق التوازن بني العرض والطلب ،وهذه امليزة حولت هذه الصيغة تؤدي إىل التوسع
يف إنشاء املساكن من نوعية اإلسكان املتوسط واالقتصادي ذات الطلب املتزايد واحلد يف التوسع يف إنشاء املساكن الفاخرة
15
املقتصرة على فئة حمدودة ويتميز التمويل العقاري عن طريق االستصناع بأنه:
 ال يشتمل على فوائد ربوية.
 يمكن أن يتم استخدام عقد االستصناع ملن يريد إقامة مسكن خا أو مشروع تجاري أو إلنشاء
عقارات للبيع.
 13هشام محمد القاضي ،مرجع سابق ،ص .152
 14شوقي بورقبة ،التمويل في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ،عالم الكتب الحديث ،األردن  ،2013ص .111
 15هشام محمد القاضي ،مرجع سابق ،ص.184
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 يمكن للمؤسسة املالية إصدار وثائق لتجميع مدخرات من املواطنين لهذا الغرض على شرط مشاركتهم
في عوائد االستصناع.
 يوفر للمقاولين التمويل الالزم دون الحاجة إلى االقتراض.
 يمكن للمؤسسة تسييل ديونها على مستوى العقارات قبل موعدها ببيعها للغير بمبلغ أقل من القيمة
االسمية.
و هو يستخدم يف احلاالت التالية:

حالة بناء المساكن :حيث يتفق الشخص مع احد الصناع على بناء مبواصفات معينة يف مدة معينة لقاء أجر معني ،ويتفق
على طريقة سداد الثمن مع مراعاة باقي الشرو االستصناع اليت ذكرها الفقهاء.
حالة استصناع املباين على أرض مملوكة للصانع (املقاول) يف حالة تقسيم قطع األراضي إىل قطع مقررة تصلح لبناء بيوت فردية
مبواصفات ممتلكيها ليتم تسليمها جاهزة بالثمن املتفق عليه .استصناع البيوت اجلاهزة اليت ميكن نقلها من ارض غلى ارض مما
مل يكن تصوره يف املاضي .حالة بيع الدور السكنية ذات أوصاف حمددة مع بيان تسديد الثمن وآجاله.

 3-1-3التمويل عن طريق المرابحة:
تعريف املراحبة :هي من صيغ التمويل يف األمد القصري ،تعرف على أهنا تلك البيوع اليت يزيد فيها سعر البيع عن سعر الشراء
األصلي للمبيع ،ويكون اهلدف منها هو حتقيق هامش ربح ،وتتجسد صيغة التمويل باملراحبة يف عقد قانوين يكون طرفيه كل
من املصرف اإلسالمي الذي يعمل على توفري املتعاقد عليه والعميل طالب التمويل من خالل صيغة املراحبة وحمل العقد –
املتعاقد عليه -واملتمثل يف األصل أو السلعة املطلوبة ،16وهو مشروع باإلمجاع ويعمل به من زمن الصحابة رضي اهلل عنهم.
شرو املراحبة:
17
يلزم لصحة املراحبة باإلضافة إىل الشرو العامة املتعلقة بالعقد ما يلي:
 أن يكون الثمن معلوما للمشتري الثاني العميل ،ألن املرابحة بيع بالثمن األول مع زيادة (الربح) والعلم
بالثمن األول شرط لصحة البيع.
 أن يكون الربح معلوما ألنه يمثل بعض الثمن.
 أن ال يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من أموال الربا.
 أن يكون رأس املال من املثليات كاملكيالت واملوزونات والعدديات املتقاربة ،ورأس املال هو ما لزم
املشتري األول بالعقد.
 أن يكون العقد في البيع األول صحيحا ،فإذا كان فاسدا لم تجز املرابحة بيع الثمن األول مع زيادة
(ربح) والبيع الفاسد يثبت امللك فيه بقيمته أو بمثله ال بالثمن.
ب-دور عقد المرابحة في التمويل العقاري:
يستخدم هذا النوع من البيوع يف املصارف اإلسالمية حتت اسم بيع املراحبة لألجر بالشراء يف قطاعات وجماالت خمتلفة
كالقطاع العقاري والصناعي والزراعي ،وميثل التمويل باملراحبة اجلانب األكرب من االستثمارات فيها ،وقد تصل إىل أكثر من
 %80من حجم االستثمارات يف بعض املصارف اإلسالمية .وقد سجلت البنوك يف هذا اجملال دجاحا معتربا يف توفري العديد
 16بن إبراهيم الغالي ،مرجع سابق ،ص.82
 17مصطفى كمال السيد طايل ،البنوك اإلسالمية والمنهج التمويلي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،2012 ،ص .274
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من السلع ومن ب ينها املساكن ،كما أنه صدر معيار حماسن بيع املراحبة عن هيئة احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،كما
أصرت بعض الدول كمصر على سبيل املثال قوانني تسمح لشركات التمويل العقاري للوحدات وبيعها مراحبة بالتقسيط
للعميل.
ويتم عقد املراحبة يف التمويل العقاري مبجموعة من املراحل تتمثل يف:
 شراء العقار من طرف املؤسسة التمويلية نقدا أو باألجل من صاحبها (أفراد أو مؤسسات الترفيه
العقارية) إما بناءا على طلب معين أو بدون طلب.
 إبرام عقد بيع للوحدة مع طالب السكن بثمن شراء املؤسسة التمويلية مضاف إليها هامش ربح
معلوم ،على أن يسدد جزء من ثمن البيع مقدما والباقي يسدد على أقساط طويلة األجل.
 طلب الضمانات الكافية لسداد األقساط كرهن الوحدة السكنية املبيعة.
 تتم عملية السداد عن طريق أقساط بثمن أعلى من ثمن البيع النقدي.
 4-1-3التمويل عن طريق اإلجارة:
أ)تعريف االجارة :اإلجارة اسم لألجرة ،وتعين األجرة يف اللغة األجر والثواب واملكافأة والعوض ،وهي اجلزاء على العمل
والعوض عن منفعة ،واإلجارة يف االصطالح تعين متليك منافع مباحة ملدة حمددة مقابل عوض مادي معلوم.

ب) أنواع اإلجارة :ومنيز فيها بني:

18

19

التأجري التشغيلي :تقوم مبوجبه البنوك اإلسالمية بتأجري معدات وآالت ملن يطلب خدمتها يف القطاعات الزراعية والصناعية
واخلدمية بصفة خاصة وفق عقد اإلجارة مبدة زمنية معينة ،وتتمثل أهم خصائصه فيما يلي:
 ال تغطي فترة التعاقد لتأجير األصل طول العمر االقتصادي له ،وإنما تغطي جزء منه فقط ،ومن ثم
فإن املؤجر ال يستهلك قيمة األصل كامال.
 يكون املؤجر هو املسئول عن الصيانة وأجراء التأمين على األصل املستقل.
 ال يكون للمستأجر في هذا النوع من التأجير فرصة اختيار شراء األصل في نهاية مدة التعاقد.
التأجير التمويلي :هو الحصول على أصل من األصول لالنتفاع به واستخدامه وحيازته لفترة زمنية معينة للحصول
على منفعة معينة من املنافع ،مقابل ما يحصل عليه املالك (املؤجر) من تدفقات نقدية(أقساط اإليجار) من
20
املستأجر من إمكانية تملكه.
21
وتتمثل أهم خصائصه يف:
 تتم عملية التأجير بعقد غير قابل لإللغاء.
 تبقى ملكية األصل للمؤجر (البنك) وحق االنتفاع للمستأجر (العميل) مقابل دفعات إيجارية تغطي
على مدى فترة التعاقد األموال املدفوعة في شراء األصل مضاف إليه هامش ربح مناسب.
 تكاليف الصيانة والتأمين على عاتق املستأجر.

 18محمد محمود عجلوني ،البنوك اإلسالمية أحكامها مبادئها وتطيبقاتها ،دار المسيرة للطباعة والنشر2017 ،األردن ،ص .260
 19مصطفى كمال سيد الطابل ،مرجع سابق ،ص .278
20بن ابراهيم الغالي ،مرجع سابق ،ص 66
 21سليمان ناصر ،تطوير صنع التمويل القصر األجل للبنوك اإلسالمية ،جمعية الثرات ،غرداية الجزائر ،2002 ،ص .116
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 يتضمن العقد عادة في هذا النوع اتفاقا على شراء األصل من طرف املستأجر الن مدة اإليجار تساوي
تقريبا العمر اإلنتاجي لهذا األصل.
ج -دور عقد اإلجارة في التمويل العقاري:
يعترب عقد اإلجيار ذو أمهية اجتماعية فهو وسيلة للحصول على السكن املناسب ملن ال تسمح إمكانياته احملدودة من متلك
سكن خاص ،من الناحية االقتصادية ،يعترب اإلجيار أحد أدوات االستغالل االقتصادي للثروة العقارية.
يتم استغالل اإلجارة يف التمويل العقاري عن طريق اإلجارة التشغيلية بطريقتني:
 إما عن طريق إنشاء شركة عقارية يكون غرضها إنشاء املباني ،ثم تأجيرها لطالبي السكن مقابل
دفعات شهرية.
 أو أن تصدر شركة استثمار سندات إجارة تجمع بموجبها مبالغ من املدخرين واستغاللها في إنشاء عدة
مباني تقوم بتأجيرها ،بشرط مشاركة حملة السندات في الحصول على قيمة اإليجار الدوري بعد
خصم تكاليف إدارة العقار
أما بالنسبة لإلجارة املنتهية بالتمليك ميكن أن يتم ذلك عن طريق قيام مؤسسة مالية بشراء أو إنشاء مبىن هبدف تأجريه للغري
مقا بل قسط إجيار ذو قيمة منتظمة وحمددة ،وهذا ما يسمح باسرتداد قيمة األصل وعائد مناسب مع كل قسط إىل حني
انتهاء مدة اإلجيار فتنتقل ملكية املبىن إىل املستأجر.
ومن الناحية الشرعية جيوز ملالك املبىن األصلي أن يدير املبىن وميارس عليه خمتلف التصرفات الشرعية كبيعه لآلخرين أو
مبشاركتهم فيه بشر علمهم مبختلف االلتزامات اخلاصة به.

 5-1-3التمويل عن طريق المشاركة:
أ-تعريف املشاركة :املشاركة هي أسلوب متويلي يشرتك مبوجبه املصرف اإلسالمي مع طالب التمويل يف تقدمي املال الالزم
22
للمشروع ،ويوزع الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه ،أما اخلسارة فبنسبة متويل كل منهما
ب-دور المشاركة في التمويل العقاري:

ميكن لعرض الشركة أن يكون ذو دور مهم يف التمويل العقاري عن طريق شركة امللك واملشاركة املتناقصة ،فشركة امللك تصلح
بنوعيها االختياري واإلجباري كوسيلة للتمويل العقاري ،وتكون امللكية هنا حبسب نسبة املشاركة ،قد يكون ذلك يف العديد
من احلاالت كاالشرتاك يف شراء عق ار مع احرتام شركة امللكية ،أو االشرتاك يف شراء مبىن متعدد الطوابق ،أو قطعة أرض فضاء
لبنائها ،كما ميكن أن تقدم البنوك العقارية ألصحاب مشروعات استصالح األرض أو تشييد املساكن ،ولكن على سبيل
االقتسام معهم بالنصف أو الثلث حسب االتفاق ،أما عن األسلوب الثاين واملتمثل يف املشاركة املتناقصة ،فيكون باالتفاق بني
البنك والعميل بشراء البيت مع تنازل البنك عن حصته تدرجييا للعميل مقابل سدادة مثنها دوريا ،وذلك خالل فرتة مناسبة
يتفق عليها ،وعند انتهاء عملية السداد يتم انتقال ملكية حصة البنك كلية إىل ذلك العميل (الشريك) ،ويعترب تطبيق هذه
الصيغة مصدر لتحقيق عوائد معتربة للبنك ،كما أهنا تسمع مبنح التمويل أكرب عدد ممكن من طالبيه فضال عن شرعيته
23
وموافقته ألحكام الشريعة اإلسالمية .وهي تتم وفق املراحل التالية:
 22بن إبراهيم الغالي ،مرجع سابق ،ص .64
 23منى لطفي بيار ،منى خالد فرحات ،ألية التمويل العقاري في المصارف اإلسالمية ،جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،25العدد الثاني ،سوريا ،2009 ،ص26.
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 يوقع املصرف والعميل عقد مشاركة ،ويشتري العميل السكن ،وتكون ملكيته مشتركة بين الصرف
والعميل.
 يستأجر العميل املسكن من املصرف بموجب عقد ايجار ،يحدد فيه قيمة االيجار ومدته ،وكيفية
السداد.
 يشتري العميل املسكن تدريجيا ،وتتناقص قيمة األقساط تدريجيا مع تناقص حصة املصرف ،حتى
يمتلك العميل املسكن بالكامل.
-1-3التمويل عن طريق التوريق:
أ -تعريف التوريق :عرفها القانون الوضعي على أهنا عملية خلق أوراق مالية من خالل جمموعة من الديون ،عادة ما تكون هذه
24
الديون ،يف شكل قروض عقارية ،وتسمى باألوراق املالية املدعمة برهنيات عقارية.
25
ولقد عرفت أيضا على أهنا تقنية تسمح بتمويل الذمم الرهينة إىل أوراق مالية قابلة للتداول يف أسواق املال.
وقد أمجع الفقهاء على حترمي التوريق التقليدي يف مجيع حاالته ،وبالتايل فال جيوز التعامل معه ال بالسندات وال بتصكيكها .أما
التوريق اإلسالمي فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة ،متثل حصصا شائعة يف ملكية موجودات (أعيان ،أو
26
منافع أو حقوق) قائمة فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب وتصدر وفق عقد شرعي.
خصائص الصكوك :نربز منها ما يلي:
 يمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقيقية.
 يصدر الصك على أساس عقد شرعي ،ويأخذ أحكامه.
 انتفاء ضمان املدير (املضارب أو الوكيل أو الشريك).
 أن تشترك الصكوك في استحقاق الربح بالنسبة املحددة وتحمل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها
الصك.
 تحمل مخاطر االستثمار كاملة
 تحمل األعباء الناتجة عن ملكية األصل املمثلة في الصك سواء كانت األعباء مصاريف استثمارية أو
هبوط في القيمة أو مصاريف صيانة وتأمين وغيرها.
ب-دور التوريق في التمويل العقاري:
لكي يكون التوريق دور يف التمويل العقاري فإنه جيب أن يتم يف ضوء الشرو والضوابط الفقهية ،ويف هذا الصدد ميكن أن
متثل املشاركة الفرعية يف حالة كون الديون مشروعة عن طريق شركة امللكية ،بأن يبيع الدائن جزءا من ديوهنا أو كلها لشخص
طبيعي أو اعتباري بنسبة من عقار أو عقارات ،أو من شركة أو مصنع ليقوم الشخص الطبيعي أو االعتباري بتصكيك هذه
األعيان بطريقة مشروعة تتوافر فيها الضوابط املطلوبة شرعا.

 24عبد القادر بلطاس ،مرجع سابق ،ص .325
Valorem A et Lefèvre pelletier et Associés, Investir dans L’immobilier d’habitation Léscis litec ,
paris, 2010,p 155
26هشام محمد القاضي ،مرجع سابق ،ص .266
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 1-1-3السلم :هو عقد موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاجال27يستخدم يف جمال االستثمار العقاري عن طريق بيع
الوحدات قبل إنشائها وتسليمها بعد االنتهاء منها ،وميكن تنفيذ ذلك بالتعاون مع الشركات العقارية وبيع الوحدات السكنية
28
بعد ذلك.

 2-3وسائل التمويل التعاونية :وهي غري مستعملة بشكل واسع كسابقاهتا ومنيز فيها بني القرض احلسن والوقوف والزكاة
وسنحاول فيما يلي بشكل خمتصر بيان دورها:
 1-2-3القرض الحسن ودوره في التمويل العقاري :هو عقد بني طرفني أحدمها املقرض والثاين املقرتض ،يتم مبقتضاه
دفع مال مملوك من املقرض إىل املقرتض على أن يقوم هذا األخري برده أو رد مثله إىل املقرض يف الزمان واملكان املتفق عليهما،
وقد مسي بالقرض احلسن للتفريق بينه وبني القروض يف البنوك التقليدية 29وميكن أن يكون هلذا النوع من القروض اليت تقوم
على عدم النفع أو الفائدة على املقرض من قبل املقرتض نتيجة القرض ،دور كبري يف التمويل العقاري ،حيث ختصص البنوك
اإلسالمية جزءا من أرباحها ،ومن تربعات املودعني لتقدمي التمويل العقاري للمحتاجني ،ومن أمثلة هذه البنوك بنك ناصر
االجتماعي املصري ،بنك التسليف واالدخار السعودي والبنك اإلسالمي األردين .ويوجه هذا النوع من القروض يف جمال
التمويل العقاري لتمويل القطاعات اليت تتطلب إعانة دائمة بواسطة الدولة ،كإنشاء منازل صغرية يف املناطق الريفية أو يف
األحياء الفقرية مع اإلشارة إىل أن املصارف اإلسالمية عند منحها للقرض احلسن قد تأخذ عمولة أو رسم أو خدمة يف مقابل
القرض ،مقابل اجلهد املبذول يف تسيري القرض ،وهي ال تتجاوز عادة  %1من قيمة القرض.
 2-2-3الوقف ودوره يف التمويل العقاري :يعرف الوقف على انه حتبيس مالك مطلق التصرف ماله املنتفع به ،مع بقاء عينه
30
بقطع تصرف الواقف يف رقبته بصرف ريعه إىل جهة بر تقربا إىل اهلل تعاىل
ميكن أن يكون للوقف أثرا اقتصادي هام يتمثل يف زيادة االنفاق بنوعيه االستثماري واالستهالكي ،حيث أن حبس رؤوس
األموال العقارية والنقدية لتستثمر يف جماالت اقتصادية واجتماعية حمددة ،وذات نفع عام يؤدي إىل إخراج هذه األموال الزائدة
عن كفاية أصحاهبا من االكتناز أو االستخدام ذو الفوائد ،وزيادة اإلنفاق بنوعيه يف القطاع العقاري سوف يساهم يف حتريك
31
وتنشيط قطاع العقار يف جمال البناء والصيانة

 3-2-3الزكاة ودورها في التمويل العقاري :هي حق معلوم للفقراء يف مال األغنياء ،وهي واجبة على كل مسلم كان
32

مالكا للنصاب الذي جتب فيها الزكاة لسنة كاملة.
يتوىل البنك اإلسالمي إخراج زكاة أموال البنك وأرباح مسامهيه وزكاة من يوكله من املودعني لديه واملتعاملني معه ،ويستخدمها
يف اجملال العقاري لتمويل احتياجات الفقراء غري القادرين على تأمني سكن الئق.

27محمد محمود المكاوي ،التمويل في البنوك اإلسالمية عقد السلم ،المكتبة العصرية المنصورة ،مصر  ،2015ص .19
 28عبيد نجوى ،درار هندة ،الصيغ المستحدثة للتمويل العقاري في الجزائر ،قسم العلوم التجارية ،تخصص تمويل مصرفي ،جامعة
العربي التبسي تبسة ،2016 ،ص .26
 29شوقي بورقبة ،مرجع سابق ،ص .107
 30هشام محمد القاضي ،مرجع سابق ،ص .297
 31المرجع نفسه ،ص .303
 32محمد محمود العجلوني ،مرجع سابق ،ص .340
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المحور الثاني :دراسة حالة بنك البركة االسالمي ) االعتماد االيجاري لألصول غير المنقولة ،االيجارة
الموصوفة في الذمة ،االستصناع ،المرابحة)

سنتناول يف هذا احملور التعريف ببنك الربكة اإلسالمي يف اجلزائر ،مع ابراز أهم املراحل اليت مر هبا ،والنتائج اليت حققها فيما
يتعلق حبجم التمويالت والودائع ،االيراد املصريف الصايف ،ونتيجة السنة املالية ،وكذلك أهم صيغ التمويل العقاري املعتمدة
على مستواها ،مع الرتكيز على صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة ،االعتماد االجياري على األصول غري املنقولة ،االستصناع،
املراحبة لألمر بالشراء يف حالة األصول غري املنقولة.
التعريف ببنك البركة اإلسالمي:

إثر حترير السوق املصريف اجلزائري ،الذي كان حمتكرا من طرف البنوك العمومية ،مث اعتماد بنك الربكة كأول بنك إسالمي،
برأس مال أجنيب ،حيث مت اعتماده كشركة مسامهة ،من قبل جملس القرض والنقد سنة .1990و بذلك خولت له مباشرة
مجيع العمليات املصرفية املوافقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية .وقد مت تقييد بنك الربكة بالسجل التجاري يف  20ماي ،1991
وقد انطلق نشاطه رمسيا يف  01سبتمرب  ،1991ومقره الرئيسي يف بن عكنون باجلزائر العاصمة.
وخيضع بنك الربكة ألحكام األمر  /11/03املؤرخ يف  2003/08/26واملتعلق بقانون النقد والقرض على غرار باقي البنوك،
حيث أن هذا األمر يتبىن أي إجراءات وقوانني خاصة تؤطر العمل املصريف اإلسالمي ،وسلطات الرقابة تطبق نفس اإلجراءات
33
القانونية والرقابة على البنوك ،سواء كانت على املصرفية اإلسالمية أو البنوك الكالسيكية األخرى.
بلغ رأس مال بنك الربكة  10مليار دج موزع كتايل :جمموع الربكة املصريف بنسبة  ،%56وهو جمموعة بنوك إسالمية سعودية
مت تأسيسها سنة  1969برأس مال قدره  15مليار دج ،وبنك التنمية الفالحية والريفية بنسبة  %44وهو بنك عمومي،
أنشأ مبوجب املرسوم رقم  106-82يف  13مارس  ،1982برأس مال قدره  330مليون دج ،وقد بلغ عدد املوظفني ببنك
الربكة يف هناية السنة 938 2017موظفا ،موزعني على شبكة استغالل بلغت  30وكالة ،34ويطمح البنك لتوسيع وكاالته
لتصل إىل  50وكالة يف هناية سنة  ،2018وقد وصل رأس ماله سنة 2018اىل 15مليار دج.
أما فيما يتعلق بإدجازاته املالية فقد سجل ارتفاعا يف حقوق امللكية قدر ب 27429مليون دج سنة 2018أي بزيادة قدرت
ب2888مليون دج باملقارنة مع سنة  ،2017وزيادة يف حجم الودائع قدر ب 223995مليار دج سنة  2018أي بزيادة
قدرت ب 16مليار دج باملقارنة مع سنة.2017
وبلغ حجم التمويالت املمنوحة للعمالء سنة 2018مبلغ156460مليون دج ،مسجلة زيادة قدرها16783مليون دج
باملقارنة بسنة.2017وقد نتج عن هذا تسجيل نتائج إجيابية فيما يتعلق باإليراد الصايف الذي قدر ب11850مليون دج سنة
2018باملقارنة مع سنة  2017الذي سجل فيها8669مليون دج ،وزيادة يف نتيجة السنة املالية قدرت ب1619مليون دج
35
حيث قدرت نتيجة السنة املالية سنة2018ب 5167مليون دج.

 33التعريف ببنك البركة اإلسالمي ،انظر الموقع شوهد يومhttps://www.albaraka-bank.com/?lang=ar 2020 03-28
34ا بنك لبركة الجزائري  27عاما من الشفلفية والتميز انظر الموقع
https://www.albaraka-bank.com/wp-content/uploads/2018/12/SAAFI-2018-Etat-des-lieux-de-labanque- islamique-en-Alg%C3%A9rie-AL-BARAKA-BANK.pdf
 35المرجع نفسه ،ص ص 24-20
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صيغ التمويل العقاري اإلسالمي املعروضة من طرف بنك الربكة اإلسالمي يف اجلزائر تتميز صيغ التمويل املصريف ببنك الربكة
اإلسالمي بالتدخل املباشر للبنك يف الصفقات املمولة من قبله ،مما يربر بطبيعة احلال العمولة اليت يتقاضاها البنك اإلسالمي،
فتعتمد أساسا على مشاركة الرجل املصريف يف النشاطات املمولة من قبله كمتعامل اقتصادي وليس كممول مايل ،أي بصيغة
التاجر حيث يتم تقاسم أخطار ومسؤولية املشروع أو النشا بني الطرفني ،البنك والزبون والعالقة بينهما ال حتدد مبدين
ودائن ،بل تكون عالقة شراكة الربح واخلسارة .والقاعدة يف ذلك عند بنك الربكة هو أن املال هو جمرد أداة وسيطة لتبادل
املنتجات ،حىت وإن كان باملوازاة خمزن للقيمة ،إال أنه ال ميكن إنتاج فائض إال إذا حتولت إىل سلعة حقيقة ،ولذلك يعترب بنك
الربكة هامش الربح مشروعا من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية ،ألنه نتج عن النشاطات كالبيع واملشاركة واالجتار والتصنيع واليت
ساهم فيها بنك الربكة .ويف هذا السياق فإن بنك الربكة يسعى إىل تطبيق نظام مصريف جزائري يتماشى مع أحكام الشريعة
36
اإلسالمية عن طريق حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف :
 استقطاب املوارد ،وتشغيلها بالطرق اإلسالمية ،وبأفضل القواعد االستثمارية ،بما يحقق الربح
الحالل
 توفير السيولة ،لسد االحتياجات املالية ملختلف القطاعات.
 تشجيع االدخار الفردي واملؤسساتي.
 تمويل كافة األعمال االستثمارية والتجارية املشروعة مع دعم صغار املستثمرين والحرفيين.
 تعزيز حقوق امللكية.
 تحسين الحصص السوقية ،وتعزيز مركز الريادة للقطاعات املتواجد بها.
1 -2االجارة الموصوفة في الذمة:
اإلجارة املوصوفة يف الذمة هو عقد من خالله يتعهد البنك بتوفري منفعة للعميل منفعة على عقار معني بأوصافه دون أن يكون
البنك بالضرورة مالكا للعقار عند توقيع عقد اإلجارة املوصوفة يف الذمة ،ويشرت أن يكون بإمكانه التصرف فيه عند حلول
أجل نفاذ تنف يذه ،وميزته األساسية أن العقار ليس متوفر وقت منح التمويل وهو حمدد فقط خبصائصه .وطبقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية ال جيوز مبدئيا للبنك إجراء معاملة متويل العقار مدام هذا العقار غري موجود ،وهو إذن ال يدخل ضمن
ممتلكات البنك عند البيع واإلجيار غري أن هذه احلالة تعرف استثنائيني:
 .1ميكن إجراء البيع طبقا لقواعد البيع بالسلم لقول الرسول (ص) « من أسلف يف شيء ،ففي كيل معلوم ،ووزن
معلوم ،إىل أجل معلوم».
 .2ميكن التعهد بالتمويل ،حىت ولو مل يكن البنك مالك للعقار ويدخل ذالك يف إطار اإلجارة املوصوفة يف الذمة،
أي إجارة عقار موصوف بأوصافه ،حيث يتم التوقيع مع العميل على البناية اليت هي قيد اإلجيار.
 .3مع شر أن يكون العقار معرفا بأوصافه مبا ال يسمح جبهالة أو اختالف بني الطرفني(املوضوع ،النوع ،الكمية،
القيمة )...................،واملنفعة مطابقة للشريعة اإلسالمية ،واخلدمة ميكن حتقيقها من طرف البنك ،حبيث
ميكنه امتالك العقار وتأجريه بواسطة اإلجارة ،املوصوفة يف الذمة وبالنسبة لدفع األجرة ،فشرعا ال مانع من دفع

 36حيدر ناصر ،تقييم تجربة بنك البركة اإلسالمي الجزائري ،مداخلة ضمن الدورة التدريبية الدولية حول المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،سطيف ،2005 ،ص17.
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األجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة ،أو على دفعات حسب االتفاق ،كما ميكن تعجيل األجرة ،أو تأجيلها أو
تقسيطها.

1-1الميزة المقدمة من طرف اإلجارة الموصوفة في الذمة بالنسبة للتمويل العقاري:
أ -مينح هذا النوع من التمويل للمهنيني خاصة يف حاليت:
 إنجاز أصول غير منقولة في إطار الترقية العقارية
 إنجاز أشغال البناء التوسعية أو بناء طابق علوي إضافي على أصل غير منقول.
 هي إجارة منهية بالتمليك لألفراد على أصول غير منقولة بحيث يتمكن الفرد من:
 شراء شقة من مرقي بصيغة عقد البيع على املخطط ،أو عقد التخصيص.
 إنجاز أصل غير منقول أو أشغال التوسعة أو بناء طابق علوي إضافي على نفس األصل
2-1اإلجراءات العملية لإلجارة الموصوفة في الذمة على العقارات:

تتم عملية التمويل لبنك الربكة اإلسالمي بعدة خطوات تتمثل يف ما يلي:
تقدمي طلب متويل (سواء لتمويل املقاولني واملرقيني العقاريني لتشييد بناء ذايت ،أو متويل سكن مقتىن يف إطار بيع على
املخطط ،أو لتمويل البناء الذايت أو التوسعة) للبنك مع تقدمي عقد امللكية لألرض ،رخصة البناء ،عقد على املخطط وكل
الوثائق اإلدارية الرمسية املطلوبة .دراسة ملف التمويل من طرف البنك ،بعد املوافقة يتم التوقيع مع العميل (مرقي عقاري،
األفراد) على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ،مع حتديد أوصاف العني املستأجرة .اإلشهار بالعقد من طرف املوثق املخول له
التأكد م ن صحة العقود ،ويتم تأمني العقار لدى صندوق الضمان العقاري ،ومن مث حترير عقد بيع على املخطط باسم البنك
بصفته املالك الوحيد ،أما بالنسبة للمرقيني العقاريني يصبح البنك مستصنعا واملقاول صانعا ,بعد إمتام املباين العقارية ،يسلم
البنك العني املؤجرة للمقاول ،ويوكل البنك الفرد باستالم ،املفاتيح واألصل من املرقي العقاري ،ليسرى عقد اإلجارة املوصوفة
يف الذمة.
ينتهي عقد اإلجارة ،بتسديد كافة اإلجيارات املتفق عليها ،ويتنازل البنك لصاحل العميل على العقار مقابل قيمته املتبقية.
ال يتم تعبئة التمويل ،إال بعد حتصيل كافة الضمانات الشخصية والعينية املطلوبة ،وكذا عقود التأمني املبينة يف رخصة التمويل

2 -2االعتماد االيجاري المالي لألصول غير المنقولة :هي من بني األدوات االئتمانية احلديثة نسبيا يف جمال متويل
االستثمارات من حيث تنظيم اطارها القانوين ،يقوم مبوجبه البنك أو املؤسسة املالية املختصة يف هذا النوع من العمليات بشراء
األصول املنقولة أو غري املنقولة وتأجريها اىل عميلها مبوجب عقد االعتماد االجياري الذي عرفه األمر  ،09-96بأنه عملية
قرض جتارية ومالية تسمح باقتناء األصول الضرورية ملمارسة خمتلف األنشطة سواء كانت أصول منقولة أو غري منقولة.37
38
ويتدخل يف هذه العملية ثالثة أطراف وهم املورد واملستأجر واملؤجر الذي يعكس املؤسسة املالية.
39
وهي متر بالعديد من املراحل ميكن اختصارها فيما يلي:
 يختار عميل البنك األصول غير املنقولة التي يريد اقتناؤها ،ويتفاوض مع البائع حول شروط شرائها.

37األمر رقم  09-96المؤرخ في -01-10ااجريدة الرسمية ،العدد ،03ص25 .
 38انظر الموقع مبادئ الصيرفة اإلسالمية https://www.albaraka-bank.com
 39صيغ التمويل االسالمي انظر الموقعhttps://www.albaraka-bank.com/ finance- .
islamique/ ?lang=ar #formules
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

103

METHODS AND TECHNIQUES OF ISLAMIC FINANCING FOR THE REAL
ESTATE MARKET IN ALGERIA - A CASE STUDY OF AL BARAKA BANK - A
MODEL

 يقدم العميل للبنك طلبا للتمويل لشراء األصول غير املنقولة ،وتكون مرفقة بعقد امللكية والشهادة
السلبية والدفتر العقاري وكل وثائق أخرى مطلوبة.
 يتم منح التمويل بعد استكمال إجراءات دراسة امللف ،خصوصا ما يتعلق باملخاطر ،املردودية،
الضمانات ،وغيرها ،....ليقوم بعدها املوثق بتحرير عقد البيع باسم البنك ،ويتم البيع وفق الشروط
بين العميل والبنك.
 يوقع العميل مع البنك عقد االعتماد االيجاري ،والذي يتضمن كل حيثيات العملية من التعيين
الدقيق للعين املؤجرة ،مدة التأجير ،مبلغ اإليجارات الواجب تسديدها وغيرها...........
 تحرير عقد البيع باسم البنك بصفته املشتري للعقار ،ويتم توقيع العقد نيابة عن البنك من طرف
مدير البنك.
 يتم احتساب االيجار الدوري مدمجا فيها هامش الربح.
 يوكل البنك العميل استيالم األصل من البائع ،والقيام بكل اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باالنتفاع
بالعين املؤجرة.
 ينتهي عقد االيجار بتسديد كافة اإليجارات املتفق عليها في أجلها ،وبما أنه تأجير لعقار ،يمكن للبنك
أن يتنازل عليه مقابل تسديد قيمته املتبقية.
وجتدر اإلشارة اىل أن أنه يف حالة العقار يف طور اإلدجاز ،ميكن للبنك توكيل املستعمل الدجاز أشغال البناء حلسابه ومتويل
العملية كصاحب مشروع .ويف حالة ما اذا كانت القطعة األرضية ملكا للمستعمل ،ميكن هلذا األخري بيعها للبنك أو تأجريها
له ملدة تساوي مدة عقد االجيار ،وهنا جيب أن تنتهي العملية بالتمليك .وهذه الطريقة مطابقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية،
فموضوع التأجري مملوك للبنك ملكية قانونية ،كما أن شرو العقد دقيقة وواضحة ،وال يشوهبا أي غموض ،ويتم حتديد هامش
ربح متفق عليه مسبقا ،ويضمن املستعمل صيانة األصل املؤجر ،مع حتمل كل التكاليف االجيارية الواردة يف العقد.

 2-3االستصناع  :باملقارنة مع التطبيقات احلالية يشبه االستصناع عقد املقاولة كما هو معرف يف املادة  549من القانون
املدين اجلزائري ،فهو عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد
األخر ،ويتدخل يف صيغة االستصناع على مستوى بنك الربكة ،ثالثة أطراف وهم على التوايل صاحب املشروع واملقاول يف
اطار استصناع مزدوج.
40
ويتدخل البنك وفق الصيغتني التاليتني:

3-2-1البنك صانع والعميل مستصنع :وتتم وفق املراحل التالية
 يقوم البنك بتكليف مقاول محترف النجاز مشروع املطلوب طبقا لعقد استصناع ثاني ،يظهر فيه
البنك على أنه مستصنع.
 يتم بعدها تسديد تكاليف الخدمات املقدمة من طرف املقاول ،والتي قد تأخذ أيضا صيغة تسبيقات
على األشغال تستنزل من قيمة التسديد الالحق.

40صيغة االستصناع ،انظر الموقع.
file: /// c:/Users/ouili20mohamed/Desktop/Dalil /siyaghtamouil.htm
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 يمكن أن تسدد قيمة الصفقة لصالح صاحب املشروع في شكل مؤونات جزئية أو كلية متزايدة في
حساب االستصناع ،وتحتسب األرباح العائدة للبنك من التمويل باحتساب كل النفقات والتكاليف،
مضافا اليها هامش ربح متفق عليه.
وجتدر اإلشارة اىل أنه على مستوى بنك الربكة ،يتم تعبئة التمويالت مرة واحدة بالنسبة للمبالغ اليت تقل عن 500.000دج،
وعلى ثالث دفعات بالنسبة للتمويالت اليت تتجاوز 500.000دج.

 2-2-3البنك مستصنع والعميل صانع :وتتم وفق املراحل التالية
 يكلف البنك باعتباره مالك املشروع العميل النجاز لحسابه مشروع عقاري معين.
 يرسل العميل املقاول للبنك فاتورة أولية أو كشف يحدد فيه تعيين املشروع املراد إنجازه واملبالغ
الواجب تسديدها ،وتتم هذه العملية تماشيا مع مراحل التقدم في اإلنجاز.
 يستلم البنك املشروع من العميل بموجب وصل باالستيالم ،ويوكله لغرض بيع املشروع بالوكالة ،على
أساس سعر أدنى يشمل مبلغ التمو يل مضافا اليه هامش ربح البنك املعتاد ،ليتم في األخير توقيع
عقد بيع املصنوعات بالوكالة.
وجتدر اإلشارة اىل أنه فيما يتعلق مبطابقتها للشريعة اإلسالمية ،فانه يربر هامش الربح يف اطار عملية االستصناع بالتدخل
بصفته مقاول يتكفل بإدجاز خمتلف األشغال املتعلقة بإدجاز املشروع ،ويكون هذا التدخل بشكليه املباشر وغري املباشر ،كما
41
أن هذه الصفقة تتم على حتويل مواد البناء وأرضية البناء ،عن طريق العمالة اىل مشروع عقاري.
4 -2المرابحة :وهي تعرف يف جمال التمويل العقاري بصيغة األمر للشراء ،وهي غري معتمدة بشكل كبري يف جمال التمويل
42

العقاري ،بالنظر للمعامالت التجارية(شراء سلع استهالكية ،التجارة اخلارجية) ،وهي تتم وفق املراحل التالية:
 يوقع البنك والعميل على عقد التمويل الذي يفسر من الناحية الشرعية ،على أنه وعد بالبيع عل
أصل عقاري معين.
 يوكل البنك عميله للتفاوض فيما يتعلق بعملية الشراء ،ليتدخل البنك فيما بعد كمشتري للعقار
ويتحمل كل املصاريف املبينة في عقد املرابحة.
 يسدد البنك قيمة العقار املمول بعد استكمال كل اإلجراءات القانونية لهذه العملية ،وذلك اما
بشيك أو تحويل أو طرق أخرى مباشرة لفائدة البائع.
 وتستمد هذه الصيغة مشروعيتها من كون أن هامش الربح للبنك مستحق نتيجة قيام البنك بتحمل
تكاليف عملية البيع الحقيقية لصالحه ،والتي تتم بشكل مسبق ،كما أن هامش ربح البنك وأجال
التسديد تكون معروفة ومتفق عليها بين الطرفين مسبقا.
 -3دراسة مقارنة بني خمتلف الصيغ السابقة :اذا ما حاولنا اجراء دراسة مقارنة بني خمتلف الصيغ السابقة ميكن أن نلحظ
مايلي:
كلها طرق متويلية طويلة األجل ترتاوح بني 5سنوات يف حالة التهيئة و20سنة يف حالة الشراء والبناء ،وذلك متاشيا معطبيعة التمويل العقاري .
 41مشروعية عقد االستصناع انظر الموقع:
https://www.albaraka-bank.com/ finance-islamique/ ?lang=ar #formules ،
42صيغ التمويل بالمرابحة انظر الموقع.file: /// c:/Users/ouili20mohamed/Desktop/Dalil/morabaha.htm :
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تمنح لصالح عمالء بنك البركة سواء كانوا شخا طبيعيين أو معنويين.
كلها تتطلب ابرام عالقة مع وسيط قد يكون مقاول أو مرقي عقاري.
يختلف معدل العائد السنوي من طريقة الى أخرى بشكل نسبي حيث يحصل البنك على معدل عائد
سنوي يقدر ب 7.5في حالة الشراء ،و7.75بالنسبة للتهيئة والبناء.
وما يمكن اإلشارة إليه أن التمويل عن طريق اإلجارة املوصوفة في الذمة ،تختلف عن صيغة االعتماد
اإليجاري املنتهي بالتمليك في أن األصل العقاري غير متوفر وقت منح التمويل ويحدد فقط خصائصه.
كلها صيغ تمويل نقدية ،ترتكز على التدخل املباشر في الصفقات املمولة من قبله لتبرير العمولة التي
يتقاضاها البنك في مختلف هذه الحاالت.
يتعرض بنك البركة للعديد من املخاطر في اطار مختلف التمويالت العقارية ،نذكر منها عجز الزبون
عن تسديد املدفوعات بشكل جزئي أو كلي في صيغة املرابحة لألمر بالشراء ،وعدم قدرة البنك على
تحصيل ثمن األصول من املستصنع ،أو عدم الوفاء بتسليم املشروع في أجاله املحددة أو ارتفاع
تكلفة اإلنجاز في حالة االستصناع ،إضافة الى تحمل البنك جميع االلتزامات واملخاطر املتعلقة
باملوجودات املؤجرة ،وكذلك في حالة الغاء عقد االيجار يتحمل البنك مخاطر القيمة املتبقية من
األصل ،اذا كانت أقل من املدفوعات املستردة املستحقة للمستأجر في حالة االجارة املنتهية
43
بالتمليك.

خاتمة:

من خالل عرضنا ملختلف وسائل التمويل العقاري بشقيه االقتصادي واالجتماعي ميكن أن نستخلص ما يلي:

 النتائج: .1صيغ التمويل العقاري يف الفقه االقتصادي ال تقتصر على طريقة واحدة إمنا تعتمد على العديد من الطرق سبق
ذكرها يف املضمون.
 .2توجه لفئات متنوعة من املتعاملني ،أفراد مؤسسات عقارية ،وزارة السكن وخمتلف اجلهات التابعة هلا
 .3تبتعد كل البعد عن الفوائد الربوية احملرمة والعمل على تقليل درجة املخاطر عن طريق إشراك األطراف املستفيدة من
عوائد النشا العقاري.
 .4صيغ التمويل العقاري ترتبط ارتباطا وثيقا باجلانب املادي لالقتصاد أو باإلنتاج احلقيقي الذي يسمح حبل مشكل
عويص تعاين منه أغلب اجملتمعات أال وهو مشكل السكن يتضح لنا مدى اهتمام الفقه اإلسالمي باحتياجات
اجملتمع وعلى رأسها السكن من خالل خيارات التمويل املناسبة.
بالنسبة لبنك الربكة ،فمن الواضح جدا أنه يويل أمهية كربى للتمويل العقاري ،ويسعى دائما القرتاح طرق متويل حالل دون
فوائد ربوية ،وفق تعاليم الشريعة اإلسالمية ،حيث يقرتح بنك الربكة هامش الربح يف التمويالت مبا يعادل %7يف املتوسط،

 43مختاري مصطفي ،مخاطر التمويل في المصارف اإلسالمية –دراسة حالة بنك البركة نموذجا ،-رسالة ماجيستر ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،تخصص تحليل اقتصادي ،جامعة بن خدة يوسف ،الجزائر ،-20092008 ،ص ص129-123
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وهو ما يصفه البنك باهلامش التنافسي ،واألقل تكلفة مقارنة مع بقية البنوك اليت تقرتح نفس الصيغ التمويلية العقارية اليت
يقدمها بنك الربكة.
ويف هذا السياق يعرف بنك الربكة بعض املستجدات مثل:
البحث يف آليات متويل بنكي لصاحل مكتتيب السكن الرتقوي العمومي ( )LPPعن طريق عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك،
حبيث يستفيد مكتتيب  LPPمن قروض بنكية دون فائدة ربوية لتمويل شراء مساكنهم عرب بنك الربكة ،ويبقى امللف معروضا
على اجلهات الرمسية لدراسته.
و من خالل ما مت عرضه ،يتبني لنا ظاهريا بأن بنك الربكة التزم بتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية من خالل خمتلف الصيغ
التمويلية العقارية اإلستصناع ،االعتماد اإلجياري املايل املنتهي بالتمليك ،اإلجارة املوصوفة يف الذمة ،واملراحبة لألمر بالشراء،
حبيث تسمح هذه األنواع من التمويالت االستجابة لرغبة البنك يف توسيع وتطوير أنواع التمويالت اليت مينحها البنك لعمالئه
حسب احتياجاهتم .لكن يبقى معدل العائد الصايف فيه وخمتلف األخطار احمليطة هبذه الصيغ التمويلية ،وكذلك نشا هذه
املؤسسة املالية يف ظل نظام مصريف ربوي يثري العديد من التساؤالت اليت حيب مراجعتها والوقوف عندها.

االقتراحات والتوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ختفيض معدالت هامش الرحبية يف جمال التمويل العقاري ،وذلك من باب حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية ومفهوم
املسؤولية االجتماعية.
انشاء صناديق استثمارية متخصصة موجهة خصيصا للتمويل العقاري.
تفعيل الشراكة مع مؤسسات الرتقية العقارية ووزارة السكن والعمران يف اجلزائر ،للتشاور يف كيفيات متويل خمتلف
الصيغ السكنية.
تطبيق وسائل التمويل التعاونية لصاحل الطبقات الفقرية واملعوزة ،كتدعيم لصيغة السكن االجتماعي االجياري يف
اجلزائر.
فصل السلطة الرقابية للبنوك التجارية الربوية عن مثيالهتا يف البنوك اإلسالمية هبدف فصل املعامالت املالية،
واجتناب شبهة الربا.
انشاء دورات تدريبية للموظفني العاملني يف هذا اجملال ،وذلك يف اطار سياحة أعمال حتفيزية يف البلدان الرائدة يف
جمال التمويل العقاري اإلسالمي.
تطوير وتفعيل سياسة إدارة خماطر التمويل العقاري خصوصا ما تعلق منها باملخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية.

قائمة المراجع:
Valorem A et Lefèvre pelletier et Associés, Investir dans L’immobilier
d’habitation Léscis litec , paris, 2010.
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METHODS AND TECHNIQUES OF ISLAMIC FINANCING FOR THE REAL
ESTATE MARKET IN ALGERIA - A CASE STUDY OF AL BARAKA BANK - A
MODEL

بن ابراهيم الغايل ،أبعاد القرار التمويلي واالستثماري يف البنوك اإلسالمية ،دراسة تطبيقية ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان
األردن،2011 ،
بنك الربكة اجلزائري  27عاما من الشفلفية والتميز انظر املوقعhttps://www.albaraka-bank.com/wp-
content/uploads/2018/12/SAAFI-2018-Etat-des-lieux-de-la-banqueislamique-en-Alg%C3%A9rie-AL-BARAKA-BANK.pdf
التعريف ببنك الربكة اإلسالمي ،انظر املوقع شوهد يومhttps://www.albaraka- 2020 03-28
bank.com/?lang=ar
حسني حسن شحاتة :صيغ التمويل العقاري املعاصرة يف ميزان الشريعة اإلسالمية (اجلائز منها واملنهي عنها) انظر املوقع
.https://iefpedia.com/arab/?p=23505
حسني عبد املطلب األسرج ،التمويل اإلسالمي واملشكلة االسكانية ،مقاالت يف االقتصاد اإلسالمي،
انظر املوقع
https://www.researchgate.net/publication/271830168_altmwyl_alas
lamy_walmshklt_alaskanyt
حيدر ناصر ،تقييم جتربة بنك الربكة اإلسالمي اجلزائري ،مداخلة ضمن الدورة التدريبية الدولية حول املشروعات الصغرية
واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،سطيف،2005 ،
سليمان ناصر ،تطوير صنع التمويل القصر األجل للبنوك اإلسالمية ،مجعية الثرات ،غرداية اجلزائر،2002 ،
شوقي بورقبة ،التمويل يف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ،عامل الكتب احلديث ،األردن ،2013
صيغ التمويل االسالمي انظر املوقعhttps://www.albaraka-bank.com/ finance-islamique/ .
?lang=ar #formules
file:
///
املوقع:
انظر
باملراحبة
التمويل
صيغ
.c:/Users/ouili20mohamed/Desktop/Dalil/morabaha.htm
file: /// c:/Users/ouili20mohamed/Desktop/Dalil
صيغة االستصناع ،انظر املوقع
/siyaghtamouil.htm
عبيد دجوى ،درار هندة ،الصيغ املستحدثة للتمويل العقاري يف اجلزائر ،قسم العلوم التجارية ،ختصص متويل مصريف ،جامعة
العريب التبسي تبسة ،2016 ،ص .26
عرعار الياقوت :التمويل العقاري ،مذكرة املاجستري ،فرع قانون األعمال ،جامعة يوسف بن خده ،اجلزائر،2009/2008 ،
قدري عبد الفتاح الشهاوي ،موسوعة التمويل العقاري ،منشأة املعارف ،مصر ،2004 ،ص12
حممد حممود املكاوي ،التمويل يف البنوك اإلسالمية عقد السلم ،املكتبة العصرية املنصورة ،مصر ،2015
حممد حممود عجلوين ،البنوك اإلسالمية أحكامها مبادئها وتطيبقاهتا ،دار املسرية للطباعة والنشر،،األردن2017،.
خمتاري مصطفي ،خماطر التمويل يف املصارف اإلسالمية –دراسة حالة بنك الربكة منوذجا ،-رسالة ماجيسرت ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،ختصص حتليل اقتصادي ،جامعة بن خدة يوسف ،اجلزائر.20092008 ،
https://www.albaraka-bank.com/ financeمشروعية عقد االستصناع انظر املوقع:
،islamique/ ?lang=ar #formules
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مصطفى كمال السيد طايل ،البنوك اإلسالمية واملنهج التمويلي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان.،2012 ،
مىن لطفي بيار ،مىن خالد فرحات ،ألية التمويل العقاري يف املصارف اإلسالمية ،جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
اجمللد  ،25العدد الثاين ،سوريا.2009 ،
هشام حممد القاضي ،التمويل العقاري ،دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية.،2011 ،

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

