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Abstract : 
      Infrastructure plays an important role in enhancing citizens' lives and attracting 
investment elements in various economic fields, And the various methods of financing 
traditional and Islamic infrastructure. Among the forms of Islamic finance, we find Istisnaa, 
which plays an important role in financing various economic sectors and without interest and 
at the lowest costs, The main objective of the researchis to highlight the role played by the 
Istisna'a contract in financing infrastructure, with international experiences, n order to reach 
the main objective, it was based on the descriptive approach. Its description by presenting the 
various concepts related to the Istisna'a contract and infrastructure, The analysis tool, by 
presenting the international experiences used to hold Istisna'a in financing infrastructure, 
Some of the results are: The Istisna'a contract has entered and can be entered into boundless 
fields in our time, and thusIstisna'a has an effective role in financing the infrastructure of any 
country, In recent years, there has been a significant growth in Istisna'a investment activities 
in many Islamic and other countries. This growth is mainly concentrated in the real estate 
sector. 
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 : مقدمة
تلعب البنية التحتية دورا أساسيا يف تعزيز نوعية حياة املواطنني، كما يعد رفع مستوى البنية التحتية عامال حيويا للتحول 

يف خمتلف  االستثمارية ذات كفاءة ومردود عال يعترب من أهم عناصر جذب ، إذ أن وجود بىن حتتواالجتماعي االقتصادي
السلبية املرتتبة عن التمويل  لالنعكاساتوتتعدد أساليب متويل البنية التحتية، ونظرا ، ا�االت الصناعية واإلنتاجية واخلدماتية

لصيغ متويلية واستثمارية تقوم على املشاركة بني األطراف  الوطين االقتصادتكاليفه، وحاجة  وارتفاعاملرتبط بنظام الفوائد املسبقة 
، االقتصادي، فإن الضرورة ملحة لرتقية أسلوب املقاولة املرتبط بعقد اإلستصناع وتطبيقاته يف ا�ال االقتصاديةاملتفاعلة يف احلياة 

  البنية التحية؟ ما هو دور عقد اإلستصناع في تمويل :ومن خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية
  :  ومن السؤال الرئيسي تنبثق منه األسئلة الفرعية التالية

 ما مفهوم عقد اإلستصناع؟ وفيما تتمثل أمهيته؟ - 
 ما هي العالقة بني عقد اإلستصناع والبنية التحتية؟ - 
 ما هو الدور الذي يلعبه عقد اإلستصناع يف متويل البنية التحتية؟ - 

يف أمهية البنية التحتية وما تلعبه من دور يف تعزيز حياة املواطنني، والعمل على جذب عناصر  تكمن أمهية البحث: أهمية البحث
، هذا من جهة ومن جهة أخرى أمهية عقد اإلستصناع يف متويل خمتلف القطاعات االقتصاديةيف خمتلف ا�االت  االستثمار

  . وبدون فوائد وبأقل التكاليف االقتصادية

mailto:khanoussa.adila@gmail.com
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دف الرئيسي للبحث إبراز الدور الذي يلعبه عقد اإلستصناع يف متويل البنية التحتية مع ذكر جتارب يتمثل اهل :هدف البحث
  :دولية، ومن اهلدف الرئيسي تنبثق منه األهداف الفرعية التالية

 .التعرف على ماهية عقد اإلستصناع - 
 .تبيان العالقة بني عقد اإلستصناع والبنية التحتية - 
على أسلوب عقد اإلستصناع يف متويل البنية التحتية عن طريق عقد  اعتمدتالعربية والدولية اليت  التطرق إىل خمتلف التجارب - 

  .اإلستصناع
أداته  االستنباطيعلى املنهج  عتماداالوالوصول إىل اهلدف الرئيسي مت قصد اإلجابة على السؤال الرئيسي : منهجية البحث

التحليل من خالل عرض التجارب  وأداةقد اإلستصناع والبنية التحتية، الوصف من خالل عرض خمتلف املفاهيم املتعلقة بع
  .الدولية املستخدمة لعقد اإلستصناع يف متويل البنية التحتية

  :ماهية اإلستصناع -أوال
 :مفهوم عقد اإلستصناع  -1
: يقول الرازي : والصنع  استغفار لطلب املغفرة ،: االستصناع استفعال من صنع ، فاأللف والسني للطلب ، يقال : في اللغة  -
حرفة : بكسر الصاد  –، والصناعة )1("فعل: بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفًا وصنع به صنيعًا قبيحًا أي ) : الصنع"(

ويقال اصطنع فالن خامتا إذا سأل : " ، يقول ابن منظور )2(" واصطنعتك لنفسي: " اختذه ، قال تعاىل : الصانع ، واصطنعه 
 .) 4(طلب الفعل: دعا إىل صنعه ، فاالستصناع لغة : واستصنع الشيء  )3("ع له خامتا رجال أن يصن

 :هناك عدة تعاريف لإلستصناع ميكن ذكرها على سبيل املثال فيما يلي:إصطالحا - 
اإلستصناع شراء شيء من الصانع يطلب إليه صنعه، فهذا الشيء ليس جاهزا للبيع بل يصنع حسب الطلب، فاإلستصناع  ·
 .)5(ج شيء لزبون معني وليس كصناعة اليوم إنتاجا للسوق لزبائن غري معنيني وهو يصلح يف الصناعات اليدويةإنتا 
اإلستصناع هو شراء شيء حمدد املواصفات يكون ممكن الصنع ويسلم يف موعد معلوم بثمن معلوم، والربح هنا يظل مفرتضا  ·

 .)6(املصنوع بعد إستالمهإىل أن جيري التسلم والتسليم، ويتم بيع بضاعة الشيء 
ومنه ميكن تعريف اإلستصناع على أنه عقد بني طرفني املستصنع والصانع يف صناعة شيء مبواصفات معينة ويف موعد معلوم       

  :ومثن معلوم، وبالتايل ميكن حتديد أطراف عقد اإلستصناع كما يلي
 .تصنيعه للعميل، وهو هنا البنك وهو الطرف البائع الذي يلتزم بتقدمي الشيء الذي يتم: الصانع ·
 ).العميل ( وهو الطرف املشرتي يف عقد اإلستصناع : املستصنع ·
  .ومها احملل والثمن: المعقود عليه ·
 .وهي اإلجياب والقبول : الصيغة ·
جوج قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج ومأ: " ستصناع جائز شرعا وهذا لقوله تعاىليعترب عقد اال: مشروعية عقد اإلستصناع -2

فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية : " ، ويف قوله تعاىل)7("مفسدون يف األرض فهل جنعل لك خرجا على ان جتعل بيننا وبينهم سدا 
، هذه اآليات )8("استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا 

وعية اإلستصناع مقابل أجر، ويف السنة النبوية الشريفة قوله صلى اهللا عليه وسلم عندما بعث إىل إمراة تدل داللة قاطعة على مشر 
  .)9("مري غالمك النجار يعمل يل أعوادا أجلس عليهن" من األنصار

  :)10(لالستصناع أمهية كبرية تتضح فيما يلي: أمهيته



 عرض جتارب دولية -  دور عقد اإلستصناع يف متويل البىن التحتية

  خنوسة عديلة. د                             

 20 -13، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112        جملة اقتصاديات مشال إفريقيا                 
15 

قاً، وحتقق أنه ربح فيه، وعرف مقدار رحبه، فهو يعمل بطمأنينة، فبالرفق يف كون ما يصنعه جرى بيعه مسب :من جهة الصانع -
وعلى هدى وبصرية، أما بغري عقد االستصناع فإن الصانع قد حيتاج إىل مدة لتسويقه ورمبا خيسر خسائر كبرية على حفظه حلني 

 . -من جهة العمل ومن جهة املواد  –البيع، وقد تكسد البضاعة فتكون اخلسارة مضاعفة 
فبكونه حيصل على ما يريد بالصفة والنوع الذي يريد ، فال يضطر لشراء ما قد ال يناسبه من البضائع  :هة المستصنعمن ج -

اجلاهزة، بل إن بعض األمور ال توجد جاهزة بل ال بد من طلب صنعها من الصانع فتصنع حسب الطلب، كبعض البيوت 
لكونه يتابع الصنع بنفسه، فيتأكد من عدم وجود غرر أو تدليس يف واألبنية، كما أن املستصنع يكون مطمئنًا باالستصناع 

 .املصنوع، مما جيعله مرتاح النفس مطمئناً 
فباالستصناع تتحرك األموال من جهة إىل أخرى مما ينعش احلركة االقتصادية يف البلد، ولذلك يدعو كثري :من جهة المجتمع -

الستصناع من املسلمني لتنعش اقتصادهم وتزيد من مصادر دخلهم، كما أن من االقتصاديني املسلمني إىل أمهية جعل أطراف ا
فيه تفريغًا ألصحاب التخصصات يف ختصصا�م، فلو أن العامل أراد أن يبين بيتًا ومل جيد من يصنع له، لكان يف ذلك ضرر كبري 

  . )11(ب واملفكر وغريهمعلى ا�تمع بإشغال هذا العامل مما حيرم ا�تمع من علمه ونفعه، ومثل ذلك الطبي
 : ميكن أن منيز صيغتني من التمويل باإلستصناع  :أنواع عقد اإلستصناع  -3
 .وهو أن يقوم البنك بنفسه بصناعة السلعة حمل العقد: اإلستصناع العادي ·
ه صانعا وطرف بني البنك اإلسالمي باعتبار  األوليقوم هذا النوع من التمويل على عقدين، يقوم العقد  :اإلستصناع الموازي ·

آخر حيتاج إىل سلعة مبواصفات معينة، على أن يكون الثمن مؤجال، مث يقوم البنك بإبرام عقد ثاين منفصل عن األول، يأخذ من 
خالله صفة املستنصع للسلعة املوصوفة يف العقد األول ويكون الثمن فيه معجال، على أن يلتزم بتسليم السلعة للطرف األول يف 

  . ) 12(ليه، وأن حيقق رحبا من العمليةالوقت املتفق ع
 : )13(تتمثل شروط اإلستصناع فيما يلي :شروطه  -4
 .بيان جنس املستصنع ونوعه وقدره وأوصافه املطلوبة - 
 .األجلأن حيدد فيه  - 
 .جيوز يف عقد اإلستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة - 
 .رطا جزائيا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرةجيوز أن يتضمن عقد اإلستصناع ش - 

  : عالقة عقد اإلستصناع بالبنية التحتية - ثانيا
هو متعلق باملرافق واهلياكل والنظم والعالقات واملهارات اليت تساعد  يطلق لفظ البنية التحتية على كل ما: ماهية البنية التحتية  -1

، وعموما فإن البنية التحتية هي جمموعة مرتابطة من العناصر اهليكلية اليت توفر إطارات أهدافهاإجناز املؤسسات واملنشآت على 
 االحتياجاتدعم اهليكلي، وبالتايل فهي اخلدمات اليت متثل العمود الفقري واألساسي من جتهيزات يتم تشهيدها لكي تليب 

  :)14(لذي يربط ا�تمعات وجيعلها متالمحة، وتصنف إىل نوعنيالوطين وتلعب دور الرابط ا االقتصاداحلضرية، وتساند 
وتشمل خدمات املرافق املختلفة، مثل حمطات معاجلة الصرف الصحي وشبكات املياه والصرف : أو الفيزيائية االقتصادية - 

  .الصحي والسطحي
 .ه وخالفهالدفاع املدين والرتفيوتشمل بناء املدارس واملستشفيات وخدمات األمن و : االجتماعية - 

خماطر  وارتفاع الطبيعي مما يستوجب محاية املستهلكني، وبصفتها اإلسرتاتيجية االحتكارتتميز البنية التحتية بصفة      
  .االستثمار
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  : )15(تتمثل خطوات تنفيذ عقد اإلستصناع فيما يلي: الخطوات العملية لعقد اإلستصناع  -2
أن يقوم بتصنيع ما يرغب به مدعما باملواصفات والرسومات والكميات إىل البنك يطلب منه ) املستصنع(يتقدم العميل  - 

 وطريقة السداد املطلوبة، ويعرض أيضا مع طلبه الدفعة املقدمة اليت ميكن سدادها للبنك اإلسالمي، والضمانات اليت يعرضها، 
يها اإليراد املتوقع ومدى قدرته على ، مصحوبة بدراسة مالية ويقدر ف)دفعة واحدة أو على أقساط متعددة شهرية أو ربع سنوية

 .الوفاء بسداد األقساط
مبعرفة خرباء التمويل يف البنك مع اإلستعانة ) موضوع التصنيع(يقوم البنك بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع  - 

افقة البنك على ويف حالة مو  ،، بغرض التعرف على جدوى متويل املشروع)عند الضرورة(هندسي يتبع البنك  استشاريمبكتب 
 .العرض املقدم من العميل يطلب منه تقدمي املستندات النهائية للتمويل وتقدمي الضمانات الالزمة

يقوم البنك بتوقيع عقد بيع اإلستصناع مع العميل حيدد فيه ) املستصنع(وبني العميل ) الصانع(النهائي بني البنك  االتفاقبعد  - 
 .ف العقدكل طرف من أطرا  والتزاماتمجيع حقوق 

بعد توقيع عقد بيع اإلستصناع بني البنك والعميل، يقوم البنك بتوقيع عقد تنفيذ مع املقاول الذي مت إختياره وهذا العقد  - 
 .يسمى عقد إستصناع موازي أو عقد املقاولة، وتكون عالقة املتعامل بالبنك مباشرة وال عالقة له باملقاول

 .عه إىل البنك مباشرة، أو إىل أي جهة يقررها البنك بالنيابة عنهيقوم الطرف املقاول بتسليم ما مت تصني - 
 . يقوم املصنع بتسليم ما مت صنعه إىل العميل مباشرة أو إىل أي جهة يقوم العميل بتفويضها لإلستالم - 
  :وميكن توضيح ما سبق بالشكل التايل الذي يوضح اخلطوات العملية لتنفيذ عقد اإلستصناع  

 العملية لتنفيذ عقد اإلستصناع الخطوات: 1الشكل 
 
 
 
 
  
 

  من إعداد الباحثة: المصدر       
  :مجاالت التطبيق العملي لإلستصناع في الحياة العملية -3

أصبح عقد اإلستصناع من العقود ذات األمهية الكبرية للبنوك تلبية إلحتياجات ورغبات اجلماعات واألفراد، واليت ال ميكن متويلها 
رى وذلك من خالل تصنيع السلع وسداد الثمن املؤجل أو على أقساط، وفقا لقدرات املستصنع وموافقة بعقود البيوع األخ

وإن لتنوع احلاجات واختالف الرغبات واألذواق دور مهم يف ظهور عقد اإلستصناع  فاحلاجة إىل الصانع على ذلك،  
توفر القدرة املادية واملالية لدى الصانعني على اإلنتاج  اإلستصناع برزت منذ العصور األوىل ويف خمتلف ا�تمعات كما أن عدم

ينحصر اإلستصناع يف . بكميات كبرية لتليب الطلب الفعلي املسبق من املستهلكني كان هلا دور هي األخرى يف انتشار هذا العقد
سواق بشكل اعتيادي كالبضائع املصنوعات اليت تتطلب بعض املواصفات اخلاصة اليت ال توجد عادة يف البضاعة املتوفرة يف األ

املخزنة واملصنوعة مسبقا نظرا لتوقع صانعيها بوجود طلب عليها يف فرتة ما من العام، أما تلك املصنوعات أو املشروعات اليت ال 

تسليم السلعة في الزمن   t سلعة قبل الزمنتسليم ال
 البائع البنك اإلسالمي مشتري

تقديم المال أقل من العقد    تقديم المال طلب اإلستصناع
  

  عقد إستصناع
 )العقد األول(

عقد إستصناع موازي 
 )العقد الثاني(
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شاريع بد وأن تتوفر مبواصفات خاصة فال بد من صانع حمرتف يقوم بصنعها، ويف حياتنا املعاصرة الكثري من األمثلة على ذلك كامل
  :، ومنه ميكن تطبيق عقد اإلستصناع يف عدة جماالت منهاالضخمة مثل املطارات والسدود والسفن والطائرات وغريها

يقوم هؤالء بتسديد مثنها على دفعات، و�ذا تكون هذه البنوك قد أسهمت  أنتقوم البنوك اإلسالمية ببناء املنازل لألفراد على  - 
 . )16(إلسالمييف حل مشكلة السكن يف العامل ا

 .إقامة املباين املختلفة من ا�معات السكنية واملستشفيات واملدارس واجلامعات - 
 .وشق الطرق فيها وتعبيدها وإنار�اإنشاء الطرق وشبكات املياه والصرف، ختطيط األراضي  - 
 صناعة الطائرات واملركبات والسفن، واآلالت املختلفة - 

ميكن أن يدخل يف جماالت ال حدود هلا يف عصرنا احلايل، وبالتايل لعقد اإلستصناع وهكذا جند أن عقد اإلستصناع قد دخل و 
  .دور فعال يف متويل البنية التحتية ألي بلد

  :تجارب دولية حول دور اإلستصناع في تمويل البنية التحتية - ثالثا
ة لدولة ما، وفيما يلي بعض التطبيقات نذكرها متويل البنية التحتي �دفهناك عدة تطبيقات لعقد اإلستصناع يف البنوك اإلسالمية 

 :على سبيل املثال ال احلصر فيما يلي
 ومن ،االقتصادية القطاعات شىت يف االستثمارية عملياته يف االستصناع عقد توظيف الراجحي يف بنك قيام :السعودية -1

 يف مدرسة 400 لبناء 1993 سنة يف مع شركة الراجحي السعودية الرتبية وزارة وقعته الذي العقد :ا�ال هذا يف اهلامة األمثلة
 40 على الثمن هذا تقسيط على اتفق وقد سعودي، لایر مليار5.54  بقيمة استصناع عقد خالل من اململكة مناطق خمتلف

 ويف املطلوبة والتقنية الفنية املواصفات وفق املباين إجناز عن مسؤولة الراجحي شركة فإن العقد هذا على وبناء متساويا، قسطا
 سنة �اية املشاريع، ومع هذه إلجناز (موازي استصناع الباطن من مقاولة عقد 56 على بالتوقيع الشركة وقامت احملددة، املواقع

  .)17(السعودية الرتبية وزارة إىل وسلمت بناؤها اكتمل قد مدرسة 399 ناكه كانت 2002
والشركة اليابانية " أرامكو"روع مشرتك بني الشركة السعودية م وهو مش2006رابغ عام -باإلضافة إىل مشروع  برتو

للكيماويات ويهدف املشروع غلى تطوير موقع رابغ ليصبح مصفاة تكرير عاملية رائدة متعددة ا�االت لتضم جممعا " سوميتمو"
  .لتكرير النفط وصناعة البيرتوكيماويات إضافة إىل مدينة صناعية

 مهما قسما )وإجارة استصناع (اإلسالمي التمويل يشكل أمريكي، دوالر مليار 5.8 املشروع من لاألو  الشطر قيمة وتبلغ     
 مليون 150 ـب للتنمية اإلسالمي البنك بينها من والسعودية الدولية من البنوك عدد ترتيبه يف ساهم دوالر مليون 600 بقيمة منه

  .)18(دوالر
 - B 737 بوينغ استصناع بعقد طائرات 6شراء  على التعاقد األخرية هلذه ملصرفيةا الراجحي لشركة الشرعية اهليئة أجازت     
 لبيعها كمستصنع طريان شركة مع صانعا بوصفها استصناع عقدا بتوقيع الصانعة الشركة مع الراجحي شركة تقوم ،كما400

  .)19(صنعها على الراجحي شركة تعاقدت اليت املواصفات بنفس طائرات
بنك قطر اإلسالمي أول من استخدم اإلستصناع يف العمل املصريف اإلسالمي، وأنشـأ دائرة عقارية هندسية تقوم يعترب  :قطر -2

 :مبا يلي
 للمشروعات اهلندسية املخططات املبدئية ومراجعة الدراسات إعداد - 
  .عروض األسعار ودراسة عنها، واإلعالن املناقصات وثائق إعداد - 
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 ورد ما ذلك إىل ويشري قطر، دولة يف العقاري امليدان البنك يف هذا متيز يف دور املتخصصة لعقاريةا الدائرة هذه لوجود وكان     
 برج: أشهرها بتمويله اإلسالمي قطر مصرف قام الدوحة يف املوجودة األبراج من  60% نسبة أن الصحفية التقارير بعض يف

 )20 .(األوملبية اللجنة األشغال، وبرج هيئة العدل،وبرج وزارة العدلية،وبرج احملاكم وبرج كيوتل،

ضخمة  احتياطاترابغ الذي تقيمه شركة دولفني للطاقة ويهدف إىل تطوير -قامت مشروع  برتو 2005يف عام  :اإلمارات -3
و ظيب، واليت متلكها حكومة أب %51من الغاز الطبيعي املتوفر يف حقل الشمال القطري، واملسامهني فيه هم شركة املبادلة للتنمية 

 .)21% (24.5وشركة أوكسيد نتال برتوليوم األمريكية  %24.5وتوتال الفرنسية 
ويعترب أضخم متويل إسالمي  ضمن صناعة النفط والغاز على مستوى العامل، حيث بلغت قيمة املشروع مليار دوالر      

  .بنك ديب اإلسالميأمريكي، حصلت عليه شركة دولفني وفق صيغة اإلستصناع، ومن بني املسامهني فيه 
 املصريف، نظامه أسلمة يف خطوات واسعة خطا وقد اإلسالمي، التمويل جمال يف الرائدة الدول من السودان يعترب :السودان -4

 احتياجات متويل يف السودانية اإلسالمية املصارف أسهمت فقد البلد؛ القتصاد هذا الفقري العمود هو الزراعي القطاع أن ومبا
  .) 22(واإلجارة واالستصناع واملشاركة واملراحبة واملزارعة كالسلم التمويلية الصيغ خمتلف مستخدمة القطاع هذا
  :)23(التاليني باألسلوبني املصارف تلك استخدمته فقد لالستصناع وبالنسبة    
 البناء ومقاوالت اآلبار فرح وحدات :مثل التنمية الزراعية �االت خدمية وحدات متلك اليت املالية واملؤسسات املصارف بعض - 

 .ومصنوعات منشآت من استصناعه العميل طلب بتنفيذ ما مباشرة بصورة تقوم
 املشروع لتنفيذ مقاولني مع بدورها مث تتعاقد االستصناع، أساس على الصنعة طاليب عمالئها مع املمولة املصارف تتعاقد - 

 .)موازي استصناع( األول العقد شروط وفق املطلوب
 145.97مت متويل مشروع قسنطينة وميلة إلمدادات مياه الشرب، بلغت التكلفة الكلية للمشروع حوايل  2003يف  :ائرالجز  -5

 مليون دوالر عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية 47.63مليون دوالر، وكانت مسامهة عقد اإلستصناع ب 
ا، عن طريق عقد اإلستصناع وقرض حسن مببلغ مركز حضريا وقروي 81متويل مشروع الصرف الصحي لفائدة  :المغرب -6

مليون  15.5مليون دوالر أمريكي، �دف حتسني الظروف املعيشية ومحاية البيئة، التمويل عن طريق اإلستصناع كان مببلغ  22.7
 .دوالر أمريكي

مل املشروع شبكات الصرف متويل عن طريق عقد اإلستصناع للمسامهة يف تطوير البنية التحتية ملنطقة بريوت، ويش :لبنان -7
مليون دوالر  37.5الصحي، إعادة إعمار الطرق الرئيسية والفرعية، التشجري، تصريف مياه األمطار، إنارة الطرق والشوارع، مببلغ 

  .وهذا عن طريق بنك التنمية اإلسالمي
نة يوغياكارتا، عن طريق عقد إستصناع كاليجان اإلسالمية يف مدي املسامهة يف تطوير وتوسعة جامعة إيان سونان :أندونيسيا -8

  .مليون دوالر أمريكي مبسامهة بنك التنمية اإلسالمي، يهدف املشروع غلى تطوير اجلامعة 31مببلغ 
 للتطوير يف مشروعني واإلجارة صيغيت االستصناع خالل من اإلسالمي التمويل إىل اللجوء مت :الواليات المتحدة األمريكية -9

  ):24(ومها األمريكية، املتحدة اتالوالي يف العقاري
 .وحدة 232م ويضم  2000يف أوسنت والية تكساس يف جوان " ماكوندا" مشروع  - 
 .وحدة سكنية 284مشروع ترومان يف والية ماريالند ويضم  - 

  .ريساهم يف املشروعني بيت التمويل اخلليجي بالكويت وعدد من املؤسسات االمريكية االخرى، منها شركة التطوير العقا



 عرض جتارب دولية -  دور عقد اإلستصناع يف متويل البىن التحتية

  خنوسة عديلة. د                             

 20 -13، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                 ISSN  6132-1112        جملة اقتصاديات مشال إفريقيا                 
19 

إن اهليكل التمويلي القائم " مستشار مايل وقانوين"  Micheal J Mcmilleوأكد أحد اخلرباء املشاركني يف املشروع وهو      
  . العقاري يف أحناء العامل االستثماريف  االستخدامعلى اإلستصناع أصبح شائع 

 املصرفية اإلسالمي العربية املؤسسة ف بنكمن طر   2006 خالل عام صيغة اإلستصناع املوازي استخدمت :بريطانيا -10
 كما أ�ا إجنلرتا، مشال يف دوالر مليون  60 بتكلفة لألسر سكين مشروع البنك إلنشاء يف الشرعية الرقابة هيئة مع بالتعاون
 ملستوى اربمق مستوى إىل اإلسالمية الشريعة مع املتوافق العقاري التطوير مشاريع متويل تكلفة خفض يف كبريا جناحا حققت
 .الفائدة أساس على يقوم الذي التمويل

  :وميكن تلخيص دور عقد اإلستصناع يف متويل مشاريع البنية التحتية فيما يلي
  مشاريع البنية التحتية الممولة عن طريق عقد اإلستصناع: 1جدول

  املبلغ املساهم فيه  السنة  املشروع  الدول
  مليار لایر سعودي 5.54  2002  اململكةمدرسة يف خمتلف أحناء  400بناء   السعودية
  مليون دوالر 600  2006  رابغ-مشروع  برتو  السعودية
  مليار دوالر  2005  رابغ-مشروع  برتو  اإلمارات

  مليون دوالر 47.63  2003  مشروع قسنطينة وميلة إلمدادات مياه الشرب  اجلزائر
  مليون دوالر أمريكي 15.5  -  مشروع الصرف الصحي  املغرب

  مليون دوالر أمريكي 37.5    تطوير البنية التحتية ملنطقة بريوت  نلبنا
  مليون دوالر أمريكي 31    وتوسعة جامعة إيان سونانكاليجان اإلسالمية  أندونيسيا

  يف أوسنت والية تكساس" ماكوندا" مشروع   أ.م.الو
  مشروع ترومان يف والية ماريالند

2000  -  

  مليون دوالر 60  2006  لألسر سكين مشروع إنشاء  بريطانيا
 اجلدول من إعداد الباحثة: المصدر

 ومساعدة العامة، املشاريع متويل يف خالل املشاركة من جمتمعا�ا تنمية يف اإلسالمية املصرفية وهذه األمثلة دليل على مسامهة     
 املشاريع هذه مبثل فعال ميحكو  إشراف ظل ويف اخلاص، القطاع قيام فإن آخر ومن جانب موازنا�ا، عجز سد يف احلكومات
  .ومردودية كفاءة أكثر قد يكون
  :الخاتمة

مت اخلروج  –عرض جتارب دولية  –بعد دراستنا ملوضوع ورقتنا البحثية حتت عنوان دور عقد اإلستصناع يف متويل البىن التحتية 
  :بالنتائج التالية

 .ع أو من جهة ا�تمعلالستصناع أمهية كبرية سواء كان من جهة الصانع،من جهة املستصن - 
هي اخلدمات اليت متثل العمود الفقري واألساسي من جتهيزات يتم تشهيدها لكي تليب اإلحتياجات احلضرية، إن البنية التحتية - 

  وتساند اإلقتصاد الوطين وتلعب دور الرابط الذي يربط ا�تمعات وجيعلها متالمحة
ت ال حدود هلا يف عصرنا احلايل، وبالتايل لعقد اإلستصناع دور فعال إن عقد اإلستصناع قد دخل وميكن أن يدخل يف جماال - 

 .يف متويل البنية التحتية ألي بلد
شهدت السنوات األخرية منوا كبريا لألنشطة اإلستثمارية املقامة على أساس اإلستصناع وهذا يف العديد من البلدان اإلسالمية  - 

 .اع العقاريوغريها، وتركز هذا النمو بصورة أساسية يف القط
  :بناءا على نتائج الدراسة ميكن صياغة بالتوصيات التالية
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 يف ومشاركتها اإلسالميةت الدول من خالل تقوية عمل البنوك جمتمعا تنمية يف العمل على تعزيز دور التمويل باإلستصناع - 
 .موازنا�ا عجز سد يف احلكومات ومساعدة العامة املشاريع متويل

  .التمويل بعقد اإلستصناع قي املشاريع التنموية للبىن التحتيةالعمل على نشر ثقافة  - 
  :هوامش البحث
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 . 209، صاجلزء الثامنلسان العرب، "ابن منظور ، -3
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 .94سورة الكهف، اآلية  -7
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