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تقدمي
ومن  وصحبه  آله  وعىل  املصطفى،  نبيه  عىل  والسالم  والصالة  وكفى،  اهلل  بسم 

اصطفى،،،
إيامنًا مّنا بدور املصارف اإلسالمية يف نرش الثقافة والوعي املرصيف بني رشائح املجتمع 
املقدر  املجهود  نبارك  أن  املعامالت، يرسنا  فقه  احلنيف يف  ديننا  به  ما جاء  املختلفة وفق 
نحو  األوىل  اخلطوة  باعتبارها  املقاولة(  كتيب )صيغة  وهو  ألوىل رسائله  البنك  بإصدار 

إصدار سلسلة الثقافة املرصفية اإلسالمية.
التطبيق  من  الكايف  حظها  جتد  مل  متويلية  لصيغة  تناوهلا  كون  اإلصدارة  هذه  متّيز  يأيت 
بأن  علاًم  حيوية،  اقتصادية  قطاعات  متويل  يف  أمهيتها  مع  السودانية  املرصفية  الساحة  يف 
اإلصدارة تعترب من صميم رسالة البنك يف تثقيف األمة مجعاء بالصريفة اإلسالمية، خاصة 
يف ظل تنامي الدعوة باحلل اإلسالمي للمشكالت االقتصادية بعد أن ألقت األزمة املالية 

بظالهلا عىل معظم أنشطة املؤسسات املالية واالقتصادية إقليميًا وعامليًا.
سائلين اهلل التوفيق والسداد،،،

 ال�سيد/ عبد اهلل نورالدين اأحمد
 م�ساعد املدير العام لال�ستثمار والتخطيط
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قال تعاىل:
)ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ (

 
اآلية )26( من سورة القصص

مقدمة:

يعترب التمويل بصيغة املقاولة أحد صيغ التمويل املرصىف اإلسالمي عىل الرغم من أن 
عقد املقاولة ليس من العقود املسامة يف الفقه اإلسالمي إال أنه وحسب مكوناته وخصائصه 

له شبه ببعض العقود املسامة يف الفقه اإلسالمي مثل عقد االستصناع وعقد االجارة...
وإيامنًا من بنك الشامل اإلسالمي بتعميق وتأصيل جتربة العمل املرصىف اإلسالمي يف 
السودان يرسنا أن نضع بني أيدى املهتمني بالتمويل املرصىف عمومًا والباحثني والدارسني 

إثراًء للفكر اإلسالمي رسالة صيغة املقاولة والتي تشمل:
- أحكام صيغة املقاولة الفقهية والقانونية.

- إجراءات الدراسة والتصديق.
- القيود املحاسبية وفقًا للمعيار الرشعي.

- نامذج عقد املقاولة.
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اأوًل: الأحكام الفقهية للمقاولة

1- التعريف:

)-) لغة))(:
قاوله يف أمره تقاواًل أي تفاوضًا وقاولته يف أمره وتقاولنا أي تفاوضنا، قال ابن األثري 
العرب جتعل القول عبارة عن مجيع األفعال وتطلقه عىل غري الكالم واللسان فنقول »قال 

بيده أي أخذه وقال برجله أي مشى«.
واملختار لتعريف املقاولة من بني التعريفات اللغوية هو قاولته يف األمر أي فاوضته يف 

القول لعمل فعل وهو العمل يف املقاولة.
)-2 اصطالحًا:

عقد املقاولة ليس من العقود املسامة يف الفقه اإلسالمي لكنه حسب مكوناته وخصائصه 
له شبه ببعض العقود املسامة الواردة يف الفقه، وذلك أنه يف عقد املقاولة إذا قدم املقاول 
بالعمل  املقاول  قام  وإذا  العقد أحكام عقد اإلستصناع،  يأخذ  املستخدمة  واملادة  العمل 

فقط بينام املادة من رب املال فيأخذ العقد أحكام عقد اإلجارة عىل العمل.
)- 3 قانونًا:

املقاولة باآليت ))هو عقد  عرف قانون املعامالت املدنية السوداين لعام 1984م عقد 
يتعهد أحد الطرفني بمقتضاه أن يصنع شيئًا أو يؤدي عماًل لقاء مقابل يتعهد به الطرف 

االخر وعيل املقاول أن يتعهد بتقديم املادة والعمل معًا(()2(.
وطريقة  وقدره  نوعه  وبيان  حمله  وصف  املقاولة  عقد  يتضمن  العقد  لرشوط  وطبقًا 
أدائه ومدة إنجازه وحتديد ما يقابله من مقابل. ويكون مكتوبًا وجتدد كتابته كلام لزم األمر 

ذلك.
تقديمها وفقًا  أو بعضها وجب عليه  العمل كلها  تقديم مادة  املقاول  إذا اشرتط عىل 
لرشوط العقد أما إذا قدمها صاحب العمل فيجب عىل املقاول أن حيرص عليها ويرد ما 

بقي منها، فإذا تلفت أو تعيبت أو فقدت بتعد، أو تقصري من املقاول فعليه ضامهنا.

)1(  خمتار الصحاح للفخر الرازي. ولسان العرب البن منظور.
)2(  جيوز أن يقترص االتفاق عىل عقد املقاولة عىل أن يتعهد املقاول بتقديم العمل، عىل أن يقدم صاحب العمل املادة التي يستخدمها 

أو يستعني هبا املقاول يف عمله.
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2 - التزامات املقاول:
2 -) يتعهد املقاول يف عقد املقاولة بتقديم املادة والعمل معًا.

2-2 عىل املقاول أن يأيت بام حيتاج إليه يف إنجاز العمل من آالت وأدوات إضافية عىل 
نفقته مامل يقِض االتفاق أو العرف بغريه.

بام تعهد  أنه يقوم  فإذا تبني  العقد  العمل وفقًا لرشوط  إنجاز  املقاول  2-3 جيب عىل 
به عىل وجه معيب أو مناف للرشوط، فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد يف 
احلال إذا كان إصالح العمل غري ممكن، وأما إذا كان اإلصالح ممكنًا جاز لصاحب العمل 
فإذا  العمل ضمن مدة معقولة،  العقد ويصحح  يلتزم برشوط  أن  املقاول  أن يطلب من 
انقىض األجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من املحكمة فسخ العقد أو 

الرتخيص له يف أن يعهد إىل مقاول آخر بإمتام العمل عىل نفقة املقاول األول.
2-4 يضمن املقاول ما تولد عن فعله وصنعه من رضر أو خسارة سواء كان بتعديه أو 

تقصريه أم ال، وينتفي الضامن إذا نجم ذلك عن حادث ال يمكن التحرز منه.
يستويف األجرة  للمقاول حبسها حتي  العني جاز  أثر يف  املقاول  لعمل  إذا كان   5-2

املستحقة وإذا تلفت يف يده قبل سداد أجره فال ضامن عليه وال أجر له.
2-6 إذا مل يكن لعمل املقاول أثر يف العني فليس له أن حيبسها الستيفاء األجرة، فإن 

فعل وتلفت كان عليه ضامن الغصب.
بناء يضع املهندس تصميمه عىل أن ينفذه  2-7 إذا كان عقد املقاولة قائاًم عىل تقبل   
العمل عام حيدث يف خالل  التعويض لصاحب  كانا متضامنني يف  املقاول حتت إرشافه، 
عرش سنوات من هتدم كيل أو جزئي فيام شيداه من مباين أو أقاماه من منشآت وعن كل 
عيب هيدد متانة البناء وسالمته إذا مل يتضمن العقد مدة أطول، تبدأ مدة العرش سنوات 

من وقت تسلم العمل )البناء(.
2-8 يبقى االلتزام يف التعويض املذكور )الفقرة 2-7( ولو كان اخللل أو التهدم ناشئًا 

عن عيب يف األرض ذاهتا أو رضاء صاحب العمل بإقامة املنشآت املعيبة.
كان  التنفيذ  عىل  اإلرشاف  دون  التصميم  وضع  عىل  املهندس  عمل  اقترص  إذا   9-2
مسئواًل فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل املقاول بإرشاف مهندس أو بإرشاف صاحب 
العمل الذي قام نفسه مقام املهندس فال يكون مسئواًل إال عن العيوب التي تقع يف التنفيذ 

دون عيوب التصميم.
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أو احلد  املهندس من الضامن  أو  املقاول  به إعفاء  باطاًل كل رشط يقصد  يقع   (0-2
منه.

اكتشاف  أو  التهدم  حصول  عىل  سنة  انقضاء  بعد  الضامن  دعوى  تسمع  ال   ((-2
العيب.

3- التزامات �ساحب العمل:
3-) يلتزم صاحب العمل بتسليم ما تم من العمل متى ما أنجزه املقاول ووضعه حتت 
ترصفه، فإذا امتنع بغري سبب مرشوع رغم دعوته إىل ذلك وتلف يف يد املقاول أو تعيب 

دون تعديه أو تقصريه فال ضامن عليه.
3-2 يلتزم صاحب العمل بدفع األجر عند تسليم املعقود عليه إال إذا نص االتفاق أو 

جرى العرف عىل غري ذلك.
3-3 إذا تم عقد املقاولة عىل أساس الوحدة ومقتىض تصميم معني لقاء بدل حمدد لكل 
وحدة ثم تبني أن تنفيذ التصميم يقتيض زيادة جسيمة يف النفقات، جاز لصاحب العمل 
بعد إعالمه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما أنجزه املقاول من العمل 

وفقًا لرشوط العقد، أوقبول متابعته مع التزامه بالزيادة.
املتفق  التصميم  لتنفيذ  ورضورية  حمسوسه  ولكنها  جسيمة  الزيادة  تكن  مل  إذا   4-3  
ما  بمقدار  التنفيذ  يف  االستمرار  قبل  العمل  صاحب  خيطر  أن  املقاول  عىل  وجب  عليه، 

يتوقعه من زيادة النفقات، فإذا ميض يف التنفيذ دون إخطار فال حق له يف طلب الزيادة.
3-5 إذا وقع عقد املقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إمجايل فليس للمقاول 

أن يطالب بأي زيادة يف األجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
 3-6 إذا حدث يف التصميم تعديل أو إضافة برضاء صاحب العمل يراعي االتفاق 

اجلاري مع املقاول بشأن هذا التعديل أو اإلضافة. 
3-7 إذا مل يعني يف العقد أجر عىل العمل استحق املقاول أجر املثل مع قيمة ما قدمه 

من املواد التي يتطلبها العمل.
البناء واإلرشاف عىل تنفيذه عىل األجر  3-8 إذا مل يتفق املهندس الذي قام بتصميم 

استحق أجر املثل طبقًا ملا جرى عليه العرف.
3-9 إذا طرأ ماحيول دون إمتام تنفيذ العمل وفقًا للتصميم الذي أعده املصمم استحق 

أجر مثل ما قام به.
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4- املقاول الثاين:
4-) جيوز للمقاول أن يكلف تنفيذ العمل كله أو بعضه إىل مقاول آخر إذا مل يمنعه 

رشط يف العقد أومل تكن طبيعة العمل تقتيض أن يقوم به بنفسه.
قبل  قائمة  األول  املقاول  مسئولية  تبقي   )1-4( الفقرة  أحكام  من  الرغم  عىل   2-4

صاحب العمل.
4-3 ال جيوز للمقاول الثاين أن يطالب صاحب العمل بيشء مما يستحقه املقاول األول 

إال إذا أحاله املقاول األول عىل صاحب العمل.
5 - انق�ساء املقاولة:

5-) ينتهي عقد املقاولة بإنجاز العمل املتفق عليه أو بفسخه رضاًء أو قضاًء.
5-2 إذا حدث عذر حيول دون تنفيذ العقد أو إمتام تنفيذه جاز ألحد عاقديه أن يطلب 

فسخه.
فإنه  فيه،  له  يد  إمتامه لسبب ال  ثم أصبح عاجزًا عن  التنفيذ  املقاول يف  بدأ  إذا   3-5
يستحق قيمة ما تم من األعامل وما أنفق يف سبيل التنفيذ بقدر ما يعود عىل صاحب العمل 

من نفع.
5-4 للمترضر من الفسخ أن يطالب الطرف اآلخر بتعويضه يف احلدود التي يقرها 

العرف.
كانت  أو  بنفسه  يعمل  أن  كان مشرتطًا  إذا  املقاول  بموت  املقاولة  ينفسخ عقد   5-5

مؤهالته الشخصية حمل االعتبار يف التعاقد.
5-6 إذا خال العقد من الرشط املذكور يف الفقرة )5-5( أو مل تكن شخصية املقاول 
حمل اعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا مل تتوافر يف الورثة الضامنات 

الكافية حلسن تنفيذ العمل.
5-7 يف كال احلالتني يستحق الورثة قيمة ما تم من األعامل والنفقات وفقًا لرشوط 

العقد وما يقتضيه العرف)1(.

)1( املرجع األسايس هو قانون املعامالت املدنية )املادة 1983(.
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ثانيًا: اإجراءات الدرا�سة و الت�سديق
)- يتقدم العميل بطلب يوضح فيه نوع املرشوع املطلوب متويله والغرض من املرشوع 

وحجم التمويل.
مشفوعًا  التكاليف   / املنافع  توضح  للمرشوع  اقتصادية  جدوى  دراسة  تقديم   -2

باملرافعات اآلتية:
2-) خريطة زمنية توضح مراحل تنفيذ املرشوع )البداية والنهاية(.

2-2 فواتري املواد مقدرة كميًا وماليًا.
عىل  النفقات  )توزيع  املرشوع  تنفيذ  مراحل  عىل  موزعة  املرشوع  متويل  خطة   3-2

املراحل املطلوب تنفيذها(.
2-4 التصاميم واملخططات للمرشوع والدراسات اهلندسية.

3- معلومات عن الزبون:
3-) تعريف نوع الزبون )فرد / رشكة(.

3-2 تقديم املستندات التي توضح املقدرة عىل الدفع.
3-3 سمعة الزبون يف السوق وخربته.

4- درا�سة ال�سوق:
يتم معرفة مدى  مالئمة السوق لتقديم هذا املرشوع بواسطة املرصف.

5- درا�سة امل�سرف للم�سروع:
املتعلقة  املخاطر  وحتديد  الزبون  هبا  تقدم  التي  املستندات  بدراسة  الفرع  يقوم   (-5

باملرشوع وبالتمويل.
5-2 يتخذ املرصف كل اإلجراءات واخلطوات املطلوبة التي تعني يف اختاذ القرار.

5-3 عند املوافقة يقوم الفرع بإجراءات تنفيذ عملية التمويل وحيتفظ بملفات العملية 
حتي هنايتها.

5-4 يتم حتديد تاريخ تصفية العملية.
5-5 عىل الفرع مراجعة التنفيذ.
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ثالثًا: القيود املحا�سبية ل�سيغة املقاولة 

القيود املحا�سبية عند التنفيذ:
- فتح حساب باسم عملية مقاولة أستاذ مساعد )ضمن عمليات االستثامر(

- خيصم مبلغ الدفعة األوىل أو إمجايل املبلغ شامل األرباح من حساب املقاولة
- يضاف إىل مذكورين

ح/ أوراق الدفع )2( قيمة الدفعية األوىل للمقاول  
ح/ أرباح املقاوالت املعلقة )املكتبية(  

)يسري هذا حتى الدفعية األخرية(   
قيود الق�سط الأول:

أ- اخلصم
من ح/ العميل.

إىل مذكورين.
ح/ املقاولة  
ح/ الدمغة  

ح/ املرصوفات  
ب - من ح/ أرباح املقاوالت )مكتبية( 

إىل ح/ أرباح املقاوالت )أ /خ(  
القيود املحا�سبية عند ال�سداد على اأق�ساط:

 أ- من ح/ العميل
إىل ح/ املقاولة حتى آخر قسط   

ب - من ح/ أرباح املقاوالت )مكتبية(
إىل ح/ أرباح املقاوالت )أ /خ(   

القيود النظامية:
عند التنفيذ:

من ح/ مودعي شيكات سداد املقاوالت )بإمجايل املقاولة(
إىل ح/ شيكات سداد املقاوالت )بإمجايل قيمة املقاولة(   

يتم عكس القيود بالقيمة عند السداد:
من ح/ شيكات سداد املقاوالت )بقيمة القسط(

إىل ح/ مودعي شيكات سداد املقاوالت )بقيمة القسط(   
عند ارتداد الشيك:

من ح/ شيكات سداد مقاولة مرتدة )بقيمة القسط(
إىل ح/ مودعي شيكات سداد مقاولة مرتدة )بقيمة القسط(   
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العمليات:
))( يفتح حساب مقاولة خيصم منه الدفعيات حسب ما ورد بعقد االتفاق بني البنك 

واملقاول إىل أن تنتهي كل الدفعيات.
يف  تعليقها  ويتم  أيضًا  املقاولة  حساب  من  بالعملية  اخلاصة  األرباح  خصم  يتم   )2(

حساب أرباح معلقة مقاوالت.
ألرباح  وحتويلها  للمقاوالت  املعلقة  األرباح  من  قسط  كل  أرباح  خصم  يتم   )3(

املقاوالت الفعلية.
وكمثال لذلك نفرتض عملية مقاولة لتشييد عقار بالبيانات اآلتية:

))( حجم العملية 709.000 جنيه
)2( أرباح العملية أو )أجر املقاولة( 119.000 جنيه

)3( الفرتة 10 شهور
)4( فرتة السامح 4 شهور )بعد تسليم العقار(

)5( السداد عىل 6 أقساط
)6( القسط األول 25% =207.000 جنيه

)7(  األقساط الدورية 6 أقساط قيمة القسط 103.500 جنيه
)8( أرباح القسط األول 29.750 جنيه

)9( أرباح األقساط الدورية 14.857 جنيه لكل قسط
- يفتح حساب مقاولة لتشييد عقار باسم الشخص أو اجلهه املعنية.

- يتم اخلصم من احلساب حسب الدفعيات املعتمدة.
أواًل:

القيود املحاسبية عند التنفيذ:
 فتح حساب باسم عملية مقاولة أستاذ مساعد )ضمن عمليات االستثامر(

 خيصم مبلغ الدفعة األوىل أو إمجايل املبلغ شامل األرباح من حساب املقاولة
828.000 ج من حـ/ مقاولة تشييد عقار )ذمة املقاوالت(

 يضاف إىل مذكورين.
709.000 حـ/ أوراق الدفع )2( قيمة الدفعيات )للمقاول(   

119.000 حـ/ أرباح املقاوالت املعلقة )املكتبية(   
 )يسري هذا حتى الدفعية األخرية(
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ثانيًا:
قيود القسط األول للمقاولة والدمغة واملرصوفات:

أ - اخلصم
)210.595( جنيه من ح/ العميل

 إىل مذكورين.
207.000 ح/ املقاولة   

3.595 ح/ الدمغة   
ب - قيود أرباح القسط األول

29.750 من ح/ أرباح املقاوالت مكتبية  
29.750 إىل ح/ أرباح املقاوالت )أ/ خ(   

ثالثًا:
القيود املحاسبية عند السداد عىل أقساط:

أ - 103.500 من ح/ العميل
103.500 إىل ح/ املقاولة )حتى آخر قسط(   

ب - 14.875 من ح/ أرباح املقاوالت )مكتبية(
14.875 إىل ح/ أرباح املقاوالت )أ/ خ(   

رابعًا:
القيود النظامية:

))( عند التنفيذ:
 من ح/ مودعي شيكات سداد املقاوالت )بإمجايل املقاولة(

إىل ح/ شيكات سداد املقاوالت )بإمجايل قيمة املقاولة(   
)2( يتم عكس القيد بالقيمة عند السداد:

من ح/ شيكات سداد املقاوالت )بقيمة القسط(
إىل ح/ مودعي شيكات سداد املقاوالت )بقيمة القسط(   

)3( عند ارتداد الشيك:
 من ح/ شيكات سداد مقاولة مرتدة )بقيمة القسط(

إىل ح/ مودعي شيكات سداد مقاوالت مرتدة )بقيمة القسط(   
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اأمثلة تو�سيحية ل�سيغة املقاولة
))(: التعريفات:

التعريفاالســــــــــــمرقم

املعدل املعمول به يف العام1%
= هامش ربح البنك يف العام % والذي حيدده بنك السودان املركزي 

وفقًا لسياساته.

املعدل الشهري 2%
= هامش ربح البنك الشهري % وحيسب بقسمة )املعدل املعمول به يف 

العام %( / عدد الشهور العام )12 شهرًا( 
الشهر الذي يسدد فيه قيمة القسط األول شهر السداد3

معدل شهر السداد 4%
= هامش ربح الشهر األول % عند تسلم املتعاقد عليه وحيسب بقسمة 

املعدل الشهري %/2
= حيدد بنك السودان املركزي حدها األعىل وفقًا لسياساته.نسبة القسط األول5%
= قيمة فاتورة البيع × نسبة القسط األول %قيمة القسط األول6
= قيمة فاتورة الرشاء + قيمة هامش الربحقيمة فاتورة البيع7
= قيمة فاتورة الرشاء × هامش الربح %قيمة هامش الربح8
= فرتة العملية بالشهور ـ فرتة السامح بالشهور ـ شهر السدادفرتة السداد بالشهور9

= 100% ـ نسبة القسط األول %نسبة حجم االرتباط10
= قيمة فاتورة الرشاء × نسبة حجم االرتباطقيمة حجم االرتباط11
= معدل شهر السداد % × نسبة القسط األول %معدل التصحيح12

هامش الربح 13%

السداد(  شهر   + بالشهور  السامح  )فرتة   })4(،)3(  ،)2(  ،)1({  =
شهر  معدل   × بالشهور  السداد  )فرتة   +  )4({% الشهري  )املعدل   ×
السداد %({ )3( × نسبة حجم االرتباط % } )2( + معدل التصحيح  

.})1(
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الأمثلة:

املثال األول:
أ – بيانات العقد:

القيمة/النسبة/الفرتةالبنــــــــــــــدرقم
=  15%املعدل املعمول به يف العام 1%
25%نسبة القسط األول 2%  =
100.000 جنيهقيمة فاتورة الرشاء3  =
60 شهرًافرتة العملية بالشهور4  =
6 أشهرفرتة السامح بالشهور5  =
= بأقساط شهرية ثابتةطريقة السداد6

ب – إجراءات العقد:
القيمة / النسبةالبنـــــــــــــــــدرقم

= 1.25 %املعدل الشهري  1%
= 0.625 %معدل شهر السداد  2%
= 75 %نسبة حجم االرتباط3
= 0.15625 %معدل التصحيح 4%
= 31.5625 %هامش الربح 5%
= 31.562.5 جنيهقيمة هامش الربح6
=  131.562.5 جنيهقيمة فاتورة البيع للزبون7
= 32.890.63 جنيهقيمة القسط األول8
= 98.671.87 جنيهباقي استحقاق البنك9

= 1.827.25 جنيهقيمة القسط الواحـــــد )بطريقة القسط الثابت(/)54 قسط(10
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املثال الثاين:
أ – بيانات العقد:

القيمة/ النسبة/ الفرتةالبنــــــــــــــــــدرقم
= 15%املعدل املعمول به يف العام 1%
= 25%نسبة القسط األول2%
= 100.000 جنيهقيمة فاتورة الرشاء3
= 60 شهرًافرتة العملية بالشهور4
= بدون فرتة سامحفرتة السامح بالشهور5
= بأقساط شهرية ثابتةطريقة السداد6

ب – إجراءات العقد:
القيمة / النسبةالبنـــــــــــــــــدرقم
= 1.25 %املعدل الشهري 1%
= 0.625 %معدل شهر السداد 2%
= 75 %نسبة حجم االرتباط3
= 0.15625 %معدل التصحيح 4%
= 28.03 %هامش الربح 5%
= 28.030 جنيهقيمة هامش الربح 6%
= 128.030 جنيهقيمة فاتورة البيع للزبون7
= 32007.50 جنيهقيمة القسط األول8
= 96022.50 جنيهباقي استحقاق البنك9

= 1600.37 جنيهقيمة القسط الواحد )بطريقة القسط الثابت(/ )60 قسط(10
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املثال الثالث:
بيانات العقد:

القيمة/ النسبة/ الفرتةالبنـــــــــــــــــدرقم
= 15%املعدل املعمول به يف العام 1%
= 25%نسبة القسط األول 2%
= 100.000 جنيهقيمة فاتورة الرشاء3
= 36 شهرًافرتة العملية بالشهور4
= بدون فرتة سامحفرتة السامح بالشهور5
= بواقع قسط كل )3( شهورطريقة السداد6

ب – إجراءات العقد:
القيمة / النسبةالبنـــــــــــــــــــــــــدرقم
= 1.25%املعدل الشهري 1%
= 0.625%معدل شهر السداد 2%
= 75%نسبة حجم االرتباط3
= 0.15625%معدل التصحيح 4%
= 18.4375%هامش الربح 5%
= 18.437.5جنيهقيمة هامش الربح 6%
= 118.437.5جنيهقيمة فاتورة البيع للزبون7
= 29.609.38 جنيهقيمة القسط األول8
= 88.828.12 جنيهباقي استحقاق البنك9

= 7.402.35 جنيهقيمة القسط الواحد )بطريقة القسط الثابت(/ )12 قسط(10
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رابعًا: املعيار املحا�سبي ال�سرعي للمقاولة 
يوضح هذا املعيار األسباب التي بموجبها يمكن اختيار البديل املناسب لرصد ومعاجلة 

اجلوانب املحاسبية لعقود صيغة املقاولة وذلك كام ييل:
تقومي املوجودات يف نهاية الفرتة املالية:

هنالك بديالن من جانب املرصف يمكن من خالهلام تقويم موجودات املقاولة ومها 
عىل النحو اآليت:

أ- تقويم موجودات املقاولة عىل أساس التكلفة التارخيية )أي القيمة الدفرتية حلساب 
مقاولة حتت التنفيذ يف عقود املقاولة( برشط أال تزيد عن القيمة النقدية املتوقع حتقيقها.

ب - تقويم موجودات املقاولة عىل أساس تكاليف مؤجلة تضاف إىل حساب املقاولة 
اجلارية عند بدء العمل.

القرار: تم اختيار البديل )أ( يف تقويم موجودات املقاولة ملا ييل من أسباب:
)- إثبات اخلسائر املتوقعة يف هناية الفرتة املالية. مما يؤدي إىل عدم تضخم املوجودات 

عند ختفيضها بأية خسائر متوقعة.
 هذا البديل يوفر معلومات أكثر مالءمة ملستخدمي القوائم املالية.

))( تقدير تكاليف الصيانة والضامن:
أيضًا هناك بديالن:

أ - مبدأ االستحقاق املحاسبي:
ال.  أم  بالقبض  االهتامم  دون  حدوثها  وقت  والضامن  الصيانة  تكاليف  تقدير  وهو 
عند  الفعلية  والضامن  الصيانة  تكاليف  منه  ختصم  وضامن،  صيانة  خمصص  تكوين  ويتم 

حدوثها.
ب - مبدأ التدفق النقدي:

وهو تقدير أو اثبات تكاليف الصيانة والضامن الفعلية حسب القبض أو الدفع فعاًل 
يف الفرتة املالية.

أنه  املقاولة حيث  لعقود  )أ((  )املقرتح  املحاسبي  االستحقاق  مبدأ  اختيار  تم  القرار: 
حيقق ما ييل:
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)- مقابلة أفضل بني اإليرادات واملرصوفات.
2- ضامن تسجيل العمليات حسب تواريخ وقوعها دون اعتبار هل تم القبض / دفع 

األموال فعاًل أم ال وهذا يوضح احلقوق املالية بجالء.
)2( إثبات أربـاح املقاولـة:

هنالك بديالن أيضًا إلثبات األرباح ومها:
أ- نسبة اإلكامل )نسبة اإلمتام(:

تنفيذ األعامل  املالية حسب  الفرتات  األرباح عىل  توزيع  يتم  الطريقة  وبموجب هذه 
تم  التي  التكاليف  تكون  أن  ويلزم  فرتة  كل  يف  املنفذ  العمل  نسبة  تعادل  النسبة  وهذه 

تقديرها للمقاولة قابلة للتقدير بدرجة كبرية من الثقة.
ب - العقد التام:

تنفيذ  فيها  يتم  التي  الفرتة  هناية  واحدة  دفعة  املقاولة  إيرادات  تكاليف  إثبات  يتم 
العقد.

القرار: تقرر اختيار البديل )أ( )طريقة نسبة اإلكامل( عىل األساس التايل:
)- حيقق مقابل أفضل بني اإليرادات واملرصوفات.

2- يعكس نتائج األنشطة املتسلسلة حسب اخلريطة الزمنية للتنفيذ.
3- توفري معلومات أكثر مالءمة ملستخدمي القوائم املالية.

4- يوضح أنصبة املستثمرين من األرباح مع الرصف.
5- تقيد طريقة اإلكامل )العقود التامة( رؤؤس أموال املستثمرين، ألن التصفية ال تتم 

إال بعد هناية فرتة التنفيذ.
هبذه األسباب يتم اختيار طريقة نسبة اإلكامل )نسبة اإلمتام( وذلك يف ظل الظروف 

العادية.
التكاليف  تقدير  عىل  القدرة  عدم  ظل  يف  التامة(  )العقود  الثاين  البديل  اختيار  ويتم 

بموثوقية كافية.
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خام�سًا: منوذج عقدي املقاولة
منوذج عقد املقاولة )1(
 

بنك الشامل اإلسالمي
اهليئة العليا الرقابة الرشعية للجهاز املرصيف واملؤسسات املالية

أبرم هذا العقد يف:
اليوم...................من شهر.............سنة       14هـ

املوافق اليوم............من شهر.............سنة      20م
بني كل من:

أواًل: بنك ........................فرع .............................. ويشار إليه/ إليهم 
فيام بعد ألغراض هذا العقد بالبنك )بالطرف األول(.

إليهم  إليه /  السيد/ السادة...............................................ويشار  ثانيًا: 
فيام بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثاين )صاحب العمل(.

تقدم الطرف الثاين بطلب للبنك طالبًا منه الدخول معه يف عقد مقاولة ..................
......................................................

وحيث إن البنك قبل الطلب فقد أبرما بينهام عقد مقاولة وفقًا للرشوط التالية:
1- التزم البنك بالقيام بالعمل املذكور أعاله بنفسه أو بواسطة جهة أو جهات فنية خيتارها 
وذلك حسب املواصفات والضوابط والرشوط املوضحة باملستند رقم )1( املرفق والذي 

يعد جزءًا ال يتجزأ من هذا العقد.
2- اتفق الطرفان عىل أن القيمة الكلية لعقد املقاولة هي: ........................ جنيه.

3ـ التزم البنك بإنجاز العمل املذكور يف البند )1( أعاله كاآليت:
أ - يف مدة أقصاها ......................... شهر / أشهر/ سنة.

ب ـ عىل مراحل عىل النحو التايل:
 ـ املرحلة األوىل وهي ..............................................
بتاريخ .............................................................
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 ـ املرحلة الثانية وهي ...............................................

 بتاريخ .............................................................

 ـ املرحلة الثالثة وهى ...............................................

بتاريخ ........................................................... ـ   
هذه  مثل  يف  عليها  املتعارف  الفنية  األصول  بمراعاة  للعمل  تنفيذه  يف  البنك  التزم  4ـ 

األعامل.
النحو  عىل  أعاله   )2( املادة  يف  املوضح  املبلغ  للبنك  يدفع  بإن  الثاين  الطرف  التزم  5ـ 

التايل:
 أـ  .......................... % قسطًا أول عند التوقيع عىل هذا العقد.
 ب ـ القسط الثاين ..................... % بتاريخ ...................
 ج ـ القسط الثالث .................... % بتاريخ ...................
د ـ القسط الرابع ...................... % بتاريخ ...................

6ـ يلتزم الطرف الثاين بتقديم ضامن/ مرصيف/ شخيص/ عيني يضمن قيامه بسداد املبالغ 
املستحقة عليه للبنك يف مواعيدها حسب نص البند )5( أعاله.

7ـ يلتزم البنك ببدء التنفيذ بعد ................. يومًا من تاريخ التوقيع عىل هذا العقد.
8ـ يف حالة تسبب الطرف الثاين يف حدوث ظرف يؤدي إىل توقف العمل حيق للبنك إهناء 

هذا العقد مع التزام الطرف الثاين بالوفاء بقيمة العمل الذي أنجز.
9ـ جيوز للبنك أن يطلب من الطرف الثاين مد فرتة التسليم املتفق عليها إذا كان هنالك 
املدة  أيام عىل األقل من هناية  الطلب كتابة وقبل سبعة  سبب مقنع لذلك عىل أن يكون 

املحددة يف العقد وال حيق للطرف الثاين رفض هذا الطلب طاملا كانت أسبابه معقولة.
10ـ عىل الطرف الثاين أن يتسلم العمل موضوع املقاولة فور االنتهاء من التنفيذ ويف حالة 
عدم تسلمه له خالل ................. أيام /يومًا/ من إبالغه بذلك ال يرتتب عىل البنك 

أي مسئولية عن أي أرضار تصيب العمل موضوع املقاولة.
11ـ يتحمل البنك مسئولية اإلخالل بأى من املواصفات الواردة يف املستند رقم )1(.

12ـ إذا تأخر البنك عن إمتام العمل املتفق عليه يف أجله املذكور يف البند ثالثًا أعاله فإنه 
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يتحمل مجيع األرضار واألعباء اإلضافية التي تنتج عن هذا التأخري إال إذا أثبت هو أن 
التأخري كان نتيجة حتمية ألسباب قهرية خارجة عن إرادته.

13ـ إذا نشأ نزاع حول هذا العقد جيوز برضا الطرفني أن حيال ذلك النزاع إىل جلنة حتكيم* 
تتكون من ثالثة حمكمني خيتار كل طرف حمكاًم واحدًا منهم ويتفق الطرفان عىل املحكم 
الثالث الذي يكون رئيسًا للجنة التحكيم ويف حالة فشل الطرفني يف االتفاق عىل املحكم 
الثالث أو عدم قيام أحدمها باختيار حمكمه يف ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة 
املحكمني  أو  املحكم  ذلك  بتعيني  لتقوم  املختصة  للمحكمة  األمر  حيال  اآلخر  الطرف 

املطلوب اختيارهم.
14- تعمل جلنة التحكيم حسب أحكام الرشيعة اإلسالمية ونصوص هذا العقد وتصدر 

قراراهتا باألغلبية العادية وتكون هذه القرارات هنائية وملزمة للطرفني.
)الطرف الثاين( البنك )الطرف األول(  

1ـ............................ 1ـ............................
الشهـــــــــــــود:

1ـ............................ 2-............................  

* اللجوء إىل التحكيم مسألة اختيارية إذا اتفق عليها الطرفان، فإذا مل يتفقا يمكنهام اللجوء إىل املحاكم.
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منوذج عقد املقاولة )2(
 

بنك الشامل اإلسالمي
اهليئة العليا الرقابة الرشعية للجهاز املرصيف واملؤسسات املالية

أبرم هذا العقد يف:
اليوم...................من شهر.............سنة       14هـ

املوافق اليوم............من شهر.............سنة      20م
بني كل من:

أواًل: بنك .............................. فرع ....................... ويشار إليه/ إليهم 
فيام بعد ألغراض هذا العقد بالبنك )طرف أول(.

ثانيًا: السيد/ السادة.................................................ويشار إليه/ إليهم 
يف هذا العقد بالطرف الثاين )املقاول(.

حيث إن الطرف الثاين تقدم بطلب للبنك طالبًا منه الدخول معه يف عقد مقاولة لإلنجاز 
....................................... حيث أن البنك قبل الطلب فقد أبرما بينهام عقد 

املقاولة وفقًا للرشوط التالية:
1- التزم الطرف الثاين بالقيام بالعمل املذكور أعاله/ بنفسه/ أو بواسطة جهة أو جهات 
فنية خيتارها وذلك حسب املواصفات والضوابط والرشوط املوضحة باملستند رقم )1( 

املرفق والذي يعد جزءًا اليتجزأ من هذا العقد.
2- اتفق الطرفان عىل أن القيمة الكلية لعقد املقاولة هذا هي مبلغ: ............. جنيهًا.

3- التزم الطرف الثاين بإنجاز العمل املذكور يف البند )1( أعاله كاآليت:
أـ يف مدة أقصاها .....................شهر/ سنة.

ب ـ عىل مراحل عىل النحو التايل:
ـ املرحلة األويل وهي .........................
بتاريخ........................................
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ـ املرحلة الثانية وهي .................................................

بتاريخ ..............................................................

ـ املرحلة الثالثة وهي ................................................

بتاريخ ..............................................................
4- التزم الطرف الثاين يف تنفيذه للعمل بمراعاة األصول الفنية املتعارف عليها يف مثل 

هذه األعامل.
النحو  عىل  أعاله   )2( املادة  يف  املوضح  املبلغ  الثاين  للطرف  يدفع  بأن  البنك  التزم   -5

التاىل:
أـ ..........................% قسطًا أول عند التوقيع عىل هذا العقد.
ب ـ ........................................% بنهاية املرحلة األوىل.
الثانية. بنهاية املرحلة  ج ـ .........................................% 
د ـ...........................................% بنهاية املرحلة الثالثة.

املبالغ  بسداد  قيامه  يضمن  عيني  شخيص/  مرصيف/  ضامن/  بتقديم  البنك  يلتزم  6ـ 
املستحقة عليه للطرف الثاين يف مواعيدها حسب نص البند )5( أعاله.

7- يلتزم الطرف الثاين ببدء التنفيذ بعد ............. يومًا من تاريخ التوقيع عىل هذا العقد.
8- يف حالة تسبب البنك ـ بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ـ يف حدوث ظرف يؤدي إىل 
العمل  بقيمة  بالوفاء  البنك  التزام  العقد مع  إهناء هذا  الثاين  للطرف  العمل، حيق  توقف 

الذي أنجز.
9- جيوز للطرف الثاين أن يطلب من البنك مد فرتة التسليم املتفق عليها إن كان هنالك 
سبب مقنع لذلك، عىل أن يكون الطلب كتابة وقبل سبعة أيام عىل األقل من هناية املدة 

املحددة يف العقد وال حيق للبنك رفض هذا الطلب طاملا كانت أسبابه معقولة.
10- عىل البنك أن يقوم بتسلم العمل موضوع املقاولة فور اإلنتهاء من التنفيذ ويف حالة 
عدم تسلمه له خالل ................. يوم من إبالغه بذلك ال يرتتب عىل الطرف الثاين 

أي مسئولية عن أي أرضار تصيب العمل موضوع املقاولة.
11- يتحمل الطرف الثاين مسئولية اإلخالل بأى من املواصفات الواردة يف املستند رقم )1(.
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12- إذا تأخر الطرف الثاين عن إمتام العمل املتفق عليه يف أجله املذكور يف البند )3( أعاله 
فإنه يتحمل مجيع األرضار واألعباء اإلضافية التي تنتج عن هذا التأخري إال إذا أثبت هو 

أن التأخري كان نتيجة حتمية ألسباب قهرية خارجة عن إرادته.
13- إذا نشأ نزاع حول هذا العقد جيوز برضا الطرفني أن حيال ذلك النزاع إىل جلنة حتكيم 
تتكون من ثالثة حمكمني خيتار كل طرف حمكاًم واحدًا منهم ويتفق الطرفان عىل املحكم 
الثالث الذي يكون رئيسًا للجنة التحكيم ويف حالة فشل الطرفني يف االتفاق عىل املحكم 
الثالث أو عدم قيام أحدمها باختيار حمكمه يف ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة 
املحكمني  أو  املحكم  ذلك  بتعيني  لتقوم  املختصة  للمحكمة  األمر  حيال  اآلخر  الطرف 

املطلوب اختيارهم.
14- تعمل جلنة التحكيم حسب أحكام الرشيعة اإلسالمية ونصوص هذا العقد وتصدر 

قراراهتا باألغلبية العادية وتكون هذه القرارات هنائية وملزمة للطرفني.
الطرف الثاين البنك )الطرف األول(  

 ............................. -1 ............................-1
الشهـــــــــــــود:

 ............................ - 2 ............................-1
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خامتة
الذى تطرق ألحد أهم صيغ  الكتيب   احلمد هلل.. أن وفقنا بكرمه ومنه إلعداد هذا 
أمهيته  السودانية رغم  املصارف  التطبيق يف  من  جيد حظه  مل  والذى  اإلسالمي،  التمويل 
خاصة  اإلنتاجية،  قطاعاته  من  العديد  يف  السوداين  االقتصاد  مجود  حتريك  يف  القصوى 
تلك التي ختدم الرشائح ذات الدخول املحدودة التى تستهدفها سياسات بنك السودان 

املركزي التمويلية فيام يعرف بالتمويل األصغر.
وقد جاء تركيزنا عىل التعريف بمفهوم صيغة املقاولة وإجراءات تنفيذها كواحدة من 
صيغ التمويل اإلسالمي يف قطاع اخلدمات )مثل النقل، الرتحيل وتشييد املباين السكنية( 
عىل وجه اخلصوص، والقطاع الزراعي فيام يتعلق بأعامل خدمة الرتبة )مثل نظافة األرض 
القطاع  وكذلك  واحلصاد(،  الزراعة  )مثل  املحصول  خدمة  وأعامل  واستصالحها( 
الصناعي )مثل تشييد املصانع واملباين ورشاء اآلالت واملعدات( بصفة عامة، وذلك عىل 

نحو ال خيالف الرشيعة اإلسالمية.
كام تم إستعراض جتارب بعض املصارف السودانية يف تطبيقها لصيغة املقاولة، والتى 
يمكن االستفادة منها يف استثامر وتشغيل األموال يف ميادين شتى حتقيقًا لرسالة املرصف 
من  بني  املتبادلة  املنفعة  حيقق  نحو  عىل  وتوظيفها  األموال  جتميع  يف  املتمثلة  اإلسالمي 
يملكون اخلربة وأصحاب رؤوس األموال خدمة لألهداف االقتصادية واالجتامعية، وال 
املالية من العمل عىل تقليل املخاطر املحيطة هبذه  بد للمصارف اإلسالمية واملؤسسات 
العمل يف هذا املجال اخلصب والذي  العالية، ومن ثم تكثيف  بالعلمية واملهنية  الصيغة 

يعول عليه كثريًا يف املرحلة القادمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

واهلل ولي التوفيق

اإدارة التخطيط والبحوث       
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