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مقدمة
يقدم هذا الدليل تصنيفا علميا وعملياا شاامال للمنتجاات المالياة اإلساالمية بتوصايفها وتطبيقاتهاا
وقضاياها الشرعية ،ليكون دليال للباحثين واألكاديميين والشرعيين ،بغية إطالع هؤالء على كل
مااا يتعلااق بهااذه المنتجااات ،م ّمااا يم ّهااد الساابيل لالسااتفادة ماان خبااراتهم فااي تطااوير هااذه المنتجااات
بجذبهم إلى عالم الصايرفة اإلساالمية بحثاا ونقادا ،كماا يعاين الادليل علاى هيكلاة منتجاات المالياة
اإلسالمية هيكلة صحيحة وتوضيح طريقة التطبيق الصحيح لها.
وهو كذلك دليل لألفراد والمتعاملين مع المؤسسات المالية اإلسالمية ،فايطلعهم علاى ك ْناه هاذه
المنتجات ،ويجيب عن أسئلتهم ،وال سيما الشرعية منها ،من خالل بيان األصول الشارعية لهاذه
المنتجات ،ومناقش ِة ما تردد الحكم في بعضها بين الحل والحرمة ،أو تعددت فيها صيغ التطبيق.
وهو كذلك دليل لهيئاات الفتاوى والقاائمين علاى المؤسساات المالياة اإلساالمية ،ساعيا للتقرياب
بين صيغ التطبيق المختلفة للمنتج الواحد ،واطالعِ هذه المؤسسات على توصيف شرعي مستقل
وإبراز التجاوزات الشرعية التي قد تقترن بالتطبيق.
عن هيئاتها لهذه المنتجات،
ِ
ويبيّ ن هذا الدليل األحكام الشرعية المتعلقة بهاذه المنتجاات ماع التعليال وبياان وجاه الحكام مان
المنقول والمعقول ،وال يقتصار علاى سارد األحكاام ساردا ،بال يتعادى ذلاك إلاى توضايح الحكام،
وإقناع المستفيدين من هذا الدليل بشرعيته ،واالستعانة بحسن فهمه وتبرياره علاى حسان تطبيقاه
وااللتزام به.
واستفاد هذا الدليل مان عادة مصاادر بماا فيهاا الموساوعة الفقهياة الكويتياة فاي عارض كثيار مان
األحكام ،فتم االقتباس منها بمراجعها في كثير من المواطن.
ولقد صيغ هذا الادليل مان قبال مصانِّفين عااملين ومطلعاين علاى التطبيقاات العملياة للمنتجاات
المالية اإلساالمية ،فلام يكان منبتاا عان واقاع تلاك المنتجاات وتحاديات التطبياق وعوائقاه ،ويجماع
مصانفو التقرياار باين العلااوم الشارعية واالقتصااادية والمالياة ،وهااي خبارة قلمااا تجتماع فااي عماال
يتعلق بالتمويل اإلسالمي ،كما يجمعان بين الدراسة النظرية والخبرة التطبيقياة ،حياث قااموا بالعمال
لسنوات عديدة في الصيرفة اإلسالمية ،وفي تدريسها لطالب العلم والعاملين في حقل الصيرفة.

ولقد قام المصنفون بعملهما هذا بعد االطالع علاى أهام الفتااوى والمعاايير الشارعية الصاادرة
حاول المنتجااات الماليااة اإلساالمية ،وكااذلك الدراسااات االقتصااادية والمالياة التااي تتعاارض لتقياايم
الصناعة المالياة اإلساالمية ،وسابل توجيههاا نحاو مقاصاد الشاريعة .ولام يخارج هاذا الادليل عان
قاارارات المجااامع الفقهيااة فااي القضااايا والمسااائل المعروضااة ،وأشااار إلااى تلااك القاارارات فااي
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مواضعها ،حيث أشار الدلي ل في كثير مان المواضاع إلاى المعاايير والفتااوى الشارعية الصاادرة
في القضايا المعروضة ،ونبّه إلى المواطن التي خالفها فيها مع بيان وجه المخالفة والدليل.
وتحقيقا لألهداف المنشودةّ ،
فإن هذا الدليل يشمل منتجاات المؤسساات المالياة اإلساالمية علاى
اختالف هوياتها وجنسياتها وتوزعها الجغرافي ،وسيترجم إلى اللغة اإلنجليزية ان شاء هللا.
ولقد تمت مراجعة هذا الدليل من قبل لجنة علمية مختصة وموثوقة.
منهج الدليل ومحاوره:
يتناول الدليل كافة المنتجات المالية اإلساالمية بالتوصايف الفناي ثام التحليال الشارعي الادقيق،
ويعرض لصيغ التطبيق المتعددة لكل مناتج ويضابط مخالفاتهاا ،ثام يعارض للفتااوى ذات الصالة
الصادرة عن الهيئات المختصة ويخضعها بعد التأصيل الشارعي لهاا للمناقشاة والنظار مساتهديا
بقاارارات مجااامع الفقااه والمعااايير الشاارعية الصااادرة ،ثاام يتوصاال الاادليل إلااى الصاايغة النهائيااة
المقترحة للتطبيق ،األقرب إلى العملية وإلى السالمة الشرعية.
كما يعرض هذا الدليل للمنتجات سيئة السامعة والممارساات التاي اجتاحات بعا المؤسساات
المالية اإلسالمية ،فيتناولها بالتوصيف والتحليل الشامل آلثارها ونتائجها على العمال المصارفي
اإلسالمي ،ثم يناقش األدلة والمبررات التاي اساتندت إليهاا الفتااوى الصاادرة فيهاا ،ومعارضاتها
إن وجدت لقرارات المجامع الفقهية.
ويأخااذ هااذا العماال بالحساابان خصوصااية المرحلااة التااي تماار بهااا بعاا المنتجااات الماليااة
اإلسااالمية ،فياانص علااى أن التوصاايف الشاارعي لاابع المنتجااات ماارتبط بظااروف آنيااة ،ممااا
يستدعي تغيره مع تغير تلك الظروف.
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الباب األول :المبررات الشرعية للتمويل اإلسالمي
يرتبط العمل المصرفي والتمويلي بالربا أكثر من أي شيء آخر ،والرباا مقطاوع التحاريم فاي
الشريعة ،وذلك لمفاسده المتعددة والمتجددة بتجدد معامالت الناس.
أ.

الربا من الكبائر

قال تعالى " :يا أَيُّ َهاا الَّاذِينَ آ َمناواْ اتَّقاواْ َّ
الربَاا إِن ك ْنات ْم ُّماؤْ ِمنِينَ ن فَاإِن لَّا ْم
اي ِمانَ ِ ّ
َّ َوذَرواْ َماا بَ ِق َ
ِّ َو َرساو ِل ِه َو ِإ ْن تبْات ْم فَلَكا ْم رؤوس أ َ ْم َاوا ِلك ْم الَ ت َْظ ِلماونَ َوالَ ت ْ
ت َ ْفعَلواْ فَأْذَنواْ ِب َح ْارب ِ ّمانَ َّ
ظلَماونَ ن
صدَّقواْ َخي ٌْر لَّك ْم إِن ك ْنت ْم تَ ْعلَماونَ " .1أي أن المتعامال
َوإِن َكانَ ذو عس َْرة فَن َِظ َرة ٌ إِلَى َم ْي َ
س َرة َوأَن ت َ َ
بالربااا بمنزلااة ماان يحااارب هللا ورسااوله .وقااال رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم "اجتنباوا الساابع
الموبقات :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل الانفس التاي حارم هللا إال باالحق ،وأكال الرباا ،وأكال ماال
اليتيم ،والتاولي ياوم الزحاف ،وقاذف المحصانات المؤمناات الغاافالت" .2وعان جاابر رضاي هللا
صالَّى َّ
عنااه قااال "لَعَاانَ َرسااول َّ
شااا ِهدَ ْي ِه َوقَااا َل ها ْم
الربَااا َومؤْ ِكلَااه َوكَاتِبَااه َو َ
سالَّ َم آ ِكا َل ِ ّ
ّ َعلَ ْيا ِه َو َ
ِّ َ
س َوا ٌء" .3وقال صلى هللا عليه وسلم" :درهم رباا يأكلاه الرجال وهاو يعلام ،أشاد عناد هللا مان ساتة
َ
4
وثالثااين زنيااة" .وعاان اباان مسااعود يرفعااه" :الربااا ثالثااة وساابعون بابااا ،أيساارها مثاال أن ياانكح
أعظمه!
الرجل أمه" 5.فإذا كان هذا شأن أيسر أبواب الربا ،فما بال
ِ
وقال النووي رحمه هللا "أجمع المسلمون على تحاريم الرباا ،وعلاى أناه مان الكباائر" .6وقاال
النووي كذلك "يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة ،والعبد والمكاتب باإلجماع ،وال فرق فاي
تحريمااه بااين دار اإلسااالم ودار الحاارب ،فمااا كااان حرامااا فااي دار اإلسااالم كااان حرامااا فااي دار
الحرب ،سواء جرى بين مسلمين ،أو مسلم وحربي ،ساواء دخلهاا بأماان أم بغياره ،هاذا ماذهبنا،
1سورة البقرة.280-278 :
 2الحديث متفق عليه ومن رواية أبي هريرة ،أخرجه البخاري في صحيحه ،933/2 :كتاب الوصايا  ،59باب قولاه
تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}  ،24رقم 2615؛ ومسلم في صحيحه ،92/1 :كتااب اإليماان  ،1بااب
بيان الكبائر وأكبرها  ،38رقم .89-145
3أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد هللا -رضاي هللا تعاالى -عنهماا :ج ،3ص ،1219رقام 1598؛ وأحماد
في مسنده :ج ،3ص ،304رقم .14302
4أخرجه :أحمد في المسند ،225/5 :رقم  .22097وقال الهيثمي فاي مجماع الزوائاد :رجاال أحماد رجاال الصاحيح.
مجمع الزوائد ،211/4 :كتاب البيوع  ،11باب ما جاء في الربا  ،72الحديث رقم6573 :؛ والدارقطني فاي ساننه:
 ،13/3كتاب البيوع ،رقم 2819؛ والطبراني في األوسط.124/3:
 5أخرجه :الحاكم وقال :صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،37/2 :كتاب البيوع .وصححه البوصيري أيضا
في مصباح الزجاجة34/3 :؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه مختصرا بلفظ( :الربا ثالث وسبعون بابا)،764/2 :
كتاب التجارات  ،12باب التغليظ في الربا  ،58رقم .2275
 6المجموع ،رقم .487/4
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وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور"..
ب.

7

مفاسد الربا

ال شكّ ّ
للربا أضرارا جسيمة ،وعواقب وخيمة ،والدين اإلسالمي لم ياأمر البشارية بشايء إال
أن ّ
ّ
وعزها في الدنيا واآلخرة ،ولم ينهها عن شيء إال وفياه شاقاوتها ،وخساارتها فاي
وفيه سعادتها،
الدنيا واآلخرة.
وقبل استعراض مضار الربا نعرض أنواع القروض ،ألن األضرار تتفاوت بحسب نوع القرض:

أ .قروض يأخذها األفراد المحتاجون؛ لقضااء حاجيااتهم الضارورية ،وهاذا أوساع نطااق
تحصل فيه المراباة ،وينتفع من خالله المرابون على حساب الفقاراء ،ولام يسالم مان
هذه اآلفة قطر من أقطار العالم -إال ما رحام هللا تعاالى -وذلاك ألن هاذه األقطاار لام
تبااذل اهتمامهااا لتهيئااة الظااروف التااي ينااال فيهااا الفقااراء ومتوسااطو الحااال قروضااا
بسهولة ،فكل مان وقاع مان هاؤالء فاي ياد المراباي مارة واحادة ال يكااد ياتخلص مناه
طوال حياته ،بل يمتد إلى أبنائه ،وأحفاده الذين يتوارثون ذلك

الدين8 .

صنّاع ،ومالك األراضي الستغاللها فاي أعماالهم المنتجاة،
ب .قروض يأخذها التجار ،وال ُّ
ويقاادم هااذه القااروض أفااراد أو مؤسسااات ال تريااد أن تتحماال مخاااطر االسااتثمار أو
العمال فاي التجاارة؛ فيفضالون إعطاااء قاروض مضامونة األصال والفائادة؛ وبالتااالي
يكون المقرضون قد نالوا غنما باال غارم ،وربحاا باال مخااطر ،وفاي هاذا ظلام فاادح
بالمقترضين.
ج .قروض تأخذها الحكومات مان أساواق الماال فاي الابالد األخارى لقضااء حاجاتهاا عان
طريق بيع السندات الحكومية وأذون الخزاناة ،وهاذه القاروض ضاررها يعاود علاى
المجتماااع بالخساااارة والتعاساااة ،ساااواء أكانااات تلاااك القاااروض لتمويااال التجاااارة ،أو
الصناعة ،أو مما تأخذه الحكومات الفقيرة من الدول الغنياة لتغطياة نفقاتهاا الجارياة؛
فاإن ذلاك كلاه يعاود علاى الجمياع بالخساارة الكبيارة التاي ال يكااد ياتخلص منهاا ذلااك
المجتمااع أو تلااك الحكومااات ،بينمااا ياادعو الماانهج اإلسااالمي إلااى كاال خياار ،ويااأمر
ااونواْ َعلَاى
{وتَعَ َ
بالعطف على الفقراء والمساكين ،وذوي الحاجات ،قاال هللا تعاالىَ :
()9
َّ ِإ َّن َّ
ان َواتَّقواْ َّ
ب}.
َّ َ
شدِيد ْال ِعقَا ِ
اإلثْ ِم َو ْالعد َْو ِ
ْال ِب ِ ّر َوالت َّ ْق َوى َوال ت َ َع َاونواْ َعلَى ْ ِ
7المجموع 489/4
8انظر الربا ألبي األعلى المودودي ص.40
( )9سورة المائدة ،اآلية.2 :
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هذه هي أهم أنواع القروض بالمجمل ،ولها أضرار دينية واجتماعية واقتصادية عديدة منها- :
أوال :أضرار أخالقية وروحية؛ ألن الذي يتعامل بالربا إنسان مهدد بأن ينطباع فاي نفساه البخال،
وضاايق الصاادر ،وتحجاار القلااب ،والعبوديااة للمااال ،والتكالااب علااى المااادة ،ومااا إلااى ذلااك ماان
الصفات الرذيلة.


فالربا يقتل مشاعر الشفقة عند اإلنسان؛ ألن المرابي ال يتردد فاي تجرياد المادين مان جمياع
أمواله عند قدرته على ذلك ،ولهذا جاء عن النبي -صلّى هللا عليه وسلّم -أنه قال” :ال تنازع
الرحماااة إال مااان شاااقي“( .)10وقاااال علياااه الصاااالة والساااالم” :ال يااارحم هللا مااان ال يااارحم
النااس“( .)11وقاال علياه الصااالة والساالم” :الراحماون يارحمهم الاارحمن ،ارحماوا مان فااي
األرض يرحمكم من في السماء“(.)12



وآكل الربا يحال بينه وبين أبواب الخير في الغالب ،فال يقرض القرض الحسان ،وال ينظار
المعساار ،وال ياانفس الكربااة عاان المكااروب؛ ألنااه يصااعب عليااه إعطاااء المااال باادون فوائااد
محسوسة ،وقد بيّن هللا فضل من أعان عباده المؤمنين ون ّفس عنهم الكرب ،فعن أبي هريرة
رضي هللا عنه عن النبي -صلّى هللا عليه وسلّم -أناه قاال” :مان نفّاس عان ماؤمن كرباة مان
كرب الدنيا نفّس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومان يسّار علاى معسار يسّار هللا علياه
في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر مسالما ساتره هللا فاي الادنيا واآلخارة ،وهللا فاي عاون العباد ماا
كان العبد في عون أخيه“( .)13وثبت عان النباي صالّى هللا علياه وسالّم أناه قاال” :مان أنظار
معسرا أو وضع عنه أظله هللا في ظله“(.)14

ثانياً :أضرار اجتماعية؛ ألن المجتمع الذي يتعامل بالربا ،ويصر أفراده علاى اإلقاراض بفائادة،
مجتمع مهدد بأن يصبح منحال ومتفككا ،ال يتعاون أفراده فيما بينهم ،وال يساعد أحد غيره إال إذا
كان يرجو من ورائه شايئا ،والطبقاات الموسارة تضااد وتعاادي الطبقاات المعدماة ،وال يمكان أن
تاادوم لهااذا المجتمااع سااعادته ،وال اسااتتباب أمنااه؛ باال ال بااد أن تبقااى أجاازاؤه مائلااة إلااى التفكااك،
والتشتت في كل حين من األحيان.


فا لربا يؤدي التعامال بالرباا إلاى تعطيال قايم التكافال والتاراحم اإلنسااني :وقاد أمار الرساول
صالّى هللا عليااه وس الّم بااالتراحم ،والتعاااطف ،والتكاااتف بااين المساالمين ،فقااال عليااه الصااالة

( )10أبو داود  286/4برقم  ،4942والترمذي  323/4برقم .1923
( )11متفق عليه :البخاري  208/8برقم  ،7376ومسلم  1809/4برقم .2319
( )12أخرجه أبو داود  285/4برقم  ،1941والترمذي  324/4برقم .924
( )13أخرجه مسلم  2074/4برقم .2699
( )14أخرجه مسلم  2302/4برقم .3006
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ْ
والسالمّ ”:
كالبنيان يشدّ بعضه بعضا ،وشبك بين أصابعه“ ( ،)15وقاال
إن المؤمن للمؤمن
عليه الصالة والسالم” :مثل الماؤمنين فاي تاوادهم وتاراحمهم وتعااطفهم ،كمثال الجساد ،إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى“(.)16


والخالصة أن الربا يسبّب العداوة والبغضاء بين األفراد والجماعات ،ويحدث التقاطع والفتنة.

ثالثا :أضرار اقتصادية؛ ألنه يتعلق بجانب من جوانب الحياة االجتماعية ،أال وهو ما يجري فياه
التداين بين الناس ،على مختلف صوره وأشكاله.


فالربا يؤدي إلى البطالة وتعطيل الطاقاة البشارية ،فهاو يخلاق طبقاة مان النااس تعايش علاى
دماء اآلخرين ،وال تجد حاجة للعمل واإلنتاج ،فتحصال البطالاة للمراباي بسابب الرباا الاذي
يعتمااد عليااه ب ادال ماان العماال ،وبزيااادة عاادد الناااس الااذين هاام باادون عماال ،تنحاارف وجااه
االقتصاد عن المفيد والنافع.



وهو قد أدى إلى وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم ،وهذا مان أخطار ماا أصايب باه
المسلمون؛ وذلك ألنهم أودعوا الفائ من أموالهم في البنوك الربوية فاي دول خصاومهم،
جرد المسلمين من أدوات النشااط ،ويعاين هاؤالء الخصاوم أو المارابين علاى
وهذا اإليداع ي ّ
()17
إضعاف المسلمين ،واالستفادة من أموالهم.



وقااد يجا ّار الناااس إلااى الاادخول فااي مغااامرات اقصااادية قااد ال يسااتطيعون تح ّماال نتائجهااا،
فأضاارار الربااا ال تحصااى ،ويكفااي أن نعلاام أن هللا تعااالى ال يحاارم إال ك ا ّل مااا في اه ضاارر
ومفسدة خالصة أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه.
عقوبة المتعامل بالربا:
بدأ الربا في الغرب على يد اليهود غير المتدينين ،الذين احتالوا في تفسير تحريم الرباا كماا
احتال قبلهم من اعتدوا منهم فاي السابت ،وهاذا شاأن مان يحااول الاتملص مان قواعاد ديناه،
الربا َوقَدْ نهواْ َع ْناه َوأَ ْك ِل ِها ْم أَ ْم َاوا َل
{وأ َ ْخ ِذهِم ِ ّ
لكي يحل الحرام ،وفي ذلك قول هللا عز وجلَ :
اط ِل َوأ َ ْعتَدْنَا ِل ْلكَاافِ ِرينَ ِما ْنه ْم َعاذَابا أَ ِليماا}( .)18وينطباق علاى المسالمين ماا ينطباق
اس بِ ْالبَ ِ
النَّ ِ
على اليهود في التحايل على قواعد الدين ،إذا لجؤوا إليه ،واستحلوه بما يبتدعونه من حيل.
وفيما يلي نصوص الشريعة في عقوبة الربا


()15
()16
()17
()18

كمااا ّ
الربااا ال
أن آكاال الربااا يبعااث يااوم القيامااة كااالمجنون ،قااال هللا تعااالى{ :الَّ اذِينَ يَااأْكلونَ ِ ّ
البخاري  ،122/1برقم  ،481ومسلم  ،1999/4برقم .2585
البخاري  ،77/7برقم  ،6011ومسلم  1999/4واللفظ له برقم .2586
انظر الربا ،وآثاره على المجتمع اإلنساني ،للدكتور عمر بن سليمان األشقر.
سورة النساء ،اآلية ،161 :وانظر ص.15
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ش ْي َ
يَقومونَ ِإالّ َك َما يَقوم الَّذِي يَت َ َخبَّطه ال َّ
الرباا
س ذَلِاكَ بِاأ َنَّه ْم قَاالواْ ِإنَّ َماا ْالبَيْاع ِمثْال ِ ّ
طان ِمنَ ْال َم ِ ّ
الربا فَ َم ْن َجا َءه َم ْو ِع َ
ف َوأَ ْماره إِلَاى َّ
َوأ َ َح َّل َّ
ّ ْالبَ ْي َع َو َح َّر َم ِ ّ
ِّ
ظةٌ ِم ْن َربِّا ِه فَاا ْنتَ َهى فَلَاه َماا َ
سالَ َ
( )19
ار ه ْم فِي َها خَا ِلدونَ } .
َو َم ْن َعادَ فَأولَئِكَ أ َ ْ
ص َحاب النَّ ِ


ت َو َّ
يمحق هللا أموال الربا ويتلفها ،قال هللا عز وجلَ { :ي ْم َحق َّ
ّ ال
صدَقَا ِ
الربا َوي ْر ِبي ال َّ
ّ ِّ
ي ِحبُّ ك َّل َكفَّار أَثِيم} ( .)20وعن ابن مسعود رضي هللا عنه عان النباي صالّى هللا علياه وسالّم
()21
أنه قال ”:الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل“.



التعامل بالربا يوقع في حرب مان هللا ورساوله -صالّى هللا علياه وسالّم ،قاال هللا عاز وجال:
الربا ِإ ْن ك ْنت ْم ماؤْ ِمنِينَ  ،فَاإِ ْن لَا ْم تَ ْفعَلاواْ فَاأْذَنواْ
{يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنواْ اتَّقواْ َّ
ي ِمنَ ِ ّ
َّ َوذَرواْ َما بَ ِق َ
ِّ َو َرسو ِل ِه َوإِ ْن تبْت ْم فَلَك ْم رءوس أَ ْم َوا ِلك ْم ال ت َْظ ِلمونَ َوال ت ْ
بِ َح ْرب ِمنَ َّ
ظلَمونَ } (.)22



أكل الربا يد ّل على ضعف التّقوى أو عادمها ،وهاذا يسابّب عادم الفاالح ويوقاع فاي خساارة
ضاا َعفَة َواتَّقاواْ
الدنيا واآلخرة ،قال هللا تعالىَ { :يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمناواْ ال تَاأْكلواْ ِ ّ
الرباا أَضْا َعافا م َ
ااار الَّتِاااي أ ِعاااد ْ
َّت ِل ْل َكاااافِ ِرينَ َ ،وأَ ِطيعاااواْ َّ
َّ
الرساااو َل لَعَلَّكااا ْم
َّ َو َّ
َّ لَعَلَّكااا ْم ت ْف ِلحاااونَ َ ،واتَّقاااواْ النَّا َ
ت ْر َحمونَ } (.)23



أكل الربا يوقع صااحبه فاي اللعناة ،فيبعاد عان رحماة هللا تعاالى ،فاإن النباي صالّى هللا علياه
وسلّم قال ”:لعن آكل الربا ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه“ ،وقال ”:هم سواء“(.)24



آكل الربا يعذب بعاد موتاه بالساباحة فاي نهار مان دم ،وتقاذف فاي فياه الحجاارة فيرجاع فاي
وسااط نهاار الاادم ،وفااي الحااديث عاان ساامرة -رضااي هللا عنااه -بعااد أن ساااق حااديث المعااراج
بطوله ،وفيه أنه قيل للنبي -صلّى هللا عليه وسلّم” :الذي رأيته في النهر آكل الربا“(.)25



أكل الربا من أعظم المهلكات ،فعن أبي هريرة -رضي هللا عنه -عن النبي -صالّى هللا علياه
وسالّم -أنااه قااال” :اجتنبااوا الساابع الموبقااات“ قااالوا يااا رسااول هللا ومااا هاان قااال” :الشاارك،
حرم هللا إال بالحق ،وأكل الرباا ،وأكال ماال اليتايم ،والتاولي ياوم
والسحر ،وقتل النفس التي ّ
()26
الزحف ،وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات“ .

( )19سورة البقرة ،اآلية.275 :
( )20سورة البقرة ،اآلية.276 :
( )21أخرجه أحمد في المسند  ،424 ،395/1والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ،37/2 ،وصحح إسناده أحماد شااكر
في المسند برقم .3754
( )22سورة البقرة ،اآليتان.279 ،278 :
( )23سورة آل عمران ،اآليات.132-130 :
( )24سبق تخريجه :أخرجه مسلم عن جابر رضي هللا عنه  1218/3برقم .1597
( )25أخرجه البخاري  11/3برقم  ،2085وانظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري .313/4
( )26سبق تخريجه :متفق عليه :البخاري برقم  ،2615ومسلم برقم .89
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أكل الربا يسبب حلول العذاب والدمار ،فعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -يرفعه إلى النبي
صلّى هللا عليه وسلّم” :إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب هللا“(.)27



الربا ثالثة وسبعون بابا من أبواب الشر ،فعن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه عن النبي
صلّى هللا عليه وسلّم قال” :الربا ثالثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه“(.)28



{وأَ َحا َّل َّ
ّ ْالبَيْا َع َو َح َّار َم
آكل الربا متوعد بالخلود في الناار إن لام يتاب ،قاال هللا عاز وجالَ :
ان َجااا َءه َم ْو ِع َ
ِّ َو َما ْ
ظااةٌ ِما ْ
الربااا فَ َما ْ
ف َوأَ ْمااره ِإلَااى َّ
ان َعااادَ فَأولَئِااكَ
ِّ
ان َربِّ ا ِه فَااا ْنت َ َهى فَلَااه َمااا َ
س الَ َ
()29
ار ه ْم فِي َها خَا ِلدون} .
أَ ْ
ص َحاب النَّ ِ



ال يقبل هللا الصدقة من الربا ،لقاول النباي -صالّى هللا علياه وسالّم” :إن هللا طياب ال يقبال إال
طيبا“(.)30



ال يستجاب دعاء آكل الربا ،ففي حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي -صلّى هللا عليه
وسلّم"  ...” :ذكر الرجل يطيال السافر أشاعث أغبار يمادّ يدياه إلاى الساماء :ياا ربّ  ،ياا ربّ
ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغذِّي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك“(.)31



أكل الربا يسبّب قسوة القلب وغشيان الران عليه ،قال هللا تعالىَ { :كالّ بَ ْل َرانَ َعلَاى قلاوبِ ِه ْم
َما كَاانواْ َي ْكسِابونَ }( .)32وقاال النباي صالّى هللا علياه وسالّم” :أال وإن فاي الجساد مضاغة إذا
صلحت صلح الجسد كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب“(.)33



أكل الربا يكاون ساببا فاي الحرماان مان الطيباات ،قاال هللا تعاالى{ :فَا ِبظ ْلم ِمانَ الَّاذِينَ هَاادواْ
َح َّر ْمنَا َعلَ ْي ِه ْم َ
طيِّبَات أ ِحلَّ ْ
سبِي ِل َّ
الرباا َوقَادْ نهاواْ َع ْناه
ِّ َكثِياراَ ،وأ َ ْخا ِذهِم ِ ّ
ص ِدّ ِه ْم َع ْن َ
ت لَه ْم َوبِ َ
اط ِل َوأ َ ْعتَدْنَا ِل ْلكَافِ ِرينَ ِم ْنه ْم َعذَابا أَ ِليما}(.)34
اس ِب ْالبَ ِ
َوأ َ ْك ِل ِه ْم أ َ ْم َوا َل النَّ ِ

الربا وفوائد البنوك
صدرت العديد من الفتاوى من دار اإلفتاء المصرية ومجامع الفقاه باالحكم علاى فوائاد البناوك
بأنها من الربا المحرم شرعا.
( )27أخرجه الحاكم وصححه ،ووافقه الذهبي .37/2
( )28أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي  ،37/2وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريارة رضاي
هللا عنه برقم  2274ولفظه” :الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه“.
( )29سورة البقرة ،اآلية.275 :
( )30أخرجه مسلم  703/2برقم .1014
( )31أخرجه مسلم كما تقدم  703/2برقم .1014
( )32سورة المطففين ،اآلية.14 :
( )33أخرجه البخاري  19/1برقم  ،52وأخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه  1219/3برقم .1599
( )34سورة النساء ،اآليتان.161 ،160 :
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أ.

فتاوى دار اإلفتاء المصرية:

 .1.1موضوع الفتوى :حرمة أخذ فوائد البنوك .فتوى فضيلة الشايخ بكاري الصادفي مفتاي
الديار المصرية ،المحرم 1325هـ 1907م ،دار اإلفتاء المصرية( ،إصادار المجلاس
األعلى للشئون اإلسالمية).
 .1.2موضوع الفتوى :تحريم استثمار المال المودع لدى البناوك بفائادة البتاة :فتاوى الشايخ
عبد المجيد ساليم مفتاي الاديار المصارية1348 ،هاـ 1930 -م دار اإلفتااء المصارية،
{إصدار المجلس األعلى للشئون اإلسالمية}.
 .1.3موضااوع الفتااوى :أخااذ الفوائااد عاان األمااوال المودعااة فااي البنااوك حاارام وال يجااوز
التصاادق بهااا :فتااوى الشاايخ عبااد المجيااد سااليم مفتااى ال اديار المصاارية1362) ،هااـ -
1943م ،نفس اإلصدار السابق(.
 .1.4موضوع الفتوى :يحرم استثمار المال المودع في البنك بفائدة ،وفى الطارق الشارعية
الستثمار المال متسع لالستثمار :فتوى الشايخ عباد المجياد ساليم 1364هاـ 1945 -م،
{نفس المصدر السابق}.
 .1.5موضوع الفتوى :الزيادة على أصال القارض رباا :فتاوى فضايلة الشايخ محماد عباده:
نقال عن تلميذه الشيخ رشيد محمد رضا.
 .1.6موضااوع الفتااوى :اإلسااالم لاام يفاارق بااين الربااا الفاااحش وغيااره فااي التحااريم :فتااوى
األستاذ الدكتور عباد هللا دراز 8/1951م{ .محاضارة فاي ماؤتمر القاانون اإلساالمي
بباريس ،بعنوان (الربا في نظر القانون اإلسالمي)}.
 .1.7موضوع الفتوى :الربا زيادة الدين فاي نظيار األجال :فتاوى فضايلة الشايخ محماد أباو
زهرة1390 ،هـ 1970 -م( ،بحوث في الربا) ،طبع دار البحوث العلمية -القاهرة.
 .1.8موضوع الفتوى :ربا المصارف هو ربا القرآن وهو حرام وال شك فيه( .نفس المفتي
والمرجع السابق).
 .1.9موضوع الفتوى :تحريم الربا يشمل االستثماري واالستهالكي :الارد علاى دعاوى أن
الضرورة تلجئ إلى التعامل بالربا )،نفس المفتي والمرجع السابق( .
.1.10

موضوع الفتوى :سندات التنمياة وأذون الخزاناة ذات العائاد الثابات تعاد مان

المعااامالت الربويااة المحرمااة :فتااوى الشاايخ جاااد الحااق علااى جاااد الحااق مفتااي الااديار
المصرية{ .الفتاوى اإلسالمية بدار اإلفتاء في 1399هـ 1976م( ،مجلد  9رقم .)1248
.1.11

موضااوع الفتااوى :إيااداع المااال بااالبنوك بفائاادة ربااا محاارم سااواء كاناات هااذه
18

المصارف تابعة للحكومة أو لغيرها{ .فتوى الشيخ جاد الحق علاى جااد الحاق (نفاس
المصدر السابق).
أجمعت المجامع الفقهياة اإلساالمية علاى أن هاذه الفوائاد محرماة وأنهاا عاين
.1.12
الربا بأنواعها الثالثة :ربا الفضل ،وربا النسيئة ،وربا القرض.
ب.

فتوى مجمع الفقه الدولي:

إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عان منظماة التعااون اإلساالمي فاي دورتاه الثانياة بجادة
في 1406/6/10هـ ،بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ،وبعد
التأماال فيمااا تقاادم مناقشااته مناقشااة مركاازة ..أباارزت اآلثااار الساايئة لهااذا التعاماال علااى الظلاام
االقتصادي العالمي وخاصة في دول العالم الثالث ،وقرر -هذا المجلس:
ّ
أن كل زيادة (فائدة) على الدين الذي ح ّل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ،وكذلك
الزيادة (الفائدة) المشروطة على القرض منذ بداية العقد ،هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.
ج.

فتوى مجمع البحوث اإلسالمي في القاهرة.

قرر المؤتمر اإلسالمي الثاني لمجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة ،الاذي انعقاد فاي شاهر المحارم
1385هـ الموافق مايو 1965م ،باإلجماع بشأن المعامالت المصرفية:
 .1الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محارم ،ال فارق فاي ذلاك باين ماا يسامى باالقرض
االستهالكي ،وما يسمى بالقرض اإلنتاجي ألن نصوص الكتاب والسانة فاي مجموعهاا
قاطعة في تحريم النوعين .
 .2كثير الربا وقليله حرام ،كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى" :يأيها الاذين
35
آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة".
 .3اإلقراض بالربا محرم ال تبيحه حاجة وال ضارورة ،واالقتاراض بالرباا محارم كاذلك،
وال يرتفع إثمه إال إذا دعت إليه الضرورة ،وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
 .4أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات االعتماد
والكمبياالت الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التُّ َّجار والبنوك في الداخل ،كل هذا
من المعامالت المصرفية الجائزة ،وما يؤخذ في نظير هذه األعمال ليس من الربا.
 .5الحسابات ذات األجل ،وفتح االعتماد بفائدة ،وسائر أناواع اإلقاراض نظيار فائادة كلهاا
35

اآلية  130من سورة آل عمران.
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من المعامالت الربوية وهي محرمة.
د.

قرار مجمع رابطة العالم اإلسالمي:

قرار مجمع رابطة العالم اإلسالمي بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها
وحكم أخذ الفوائد الربوية:
الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نباي بعاده سايدنا ونبيناا محماد -صالى هللا علياه وعلاى آلاه
وصحبه وسلم.
أما بعد:
ّ
فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته التاساعة المنعقادة بمبناى رابطاة العاالم اإلساالمي
بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت  12رجب 1406هـ إلى يوم السبت  19رجاب 1406هاـ
قد نظر في موضوع "تفشي المصارف الربوية ،وتعامل الناس معها ،وعدم توافر البدائل عنها"
وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور األمين العام نائب رئيس المجلس.
وقد اساتمع المجلاس إلاى كاالم الساادة األعضااء حاول هاذه القضاية الخطيارة ،التاي يقتارف فيهاا
محرم بَيِّن ،ثبت تحريمه بالكتاب والسنة واإلجماع ،وأصبح مان المعلاوم مان الادين بالضارورة،
واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر اإلثم والموبقات السبع ،وقد آذن القرآن الكاريم مرتكبياه
بحرب من هللا ورسوله ،قاال تعاالى ( :ياا أيهاا الاذين آمناوا اتقاوا هللا وذروا ماا بقاي مان الرباا إن
كنااتم مااؤمنين فااإن لاام تفعلااوا فااأذنوا بحاارب ماان هللا ورسااوله وإن تبااتم فلكاام رءوس أمااوالكم ال
36
تظلمون وال تظلمون).
وقد صح عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قوله "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشااهديه وقاال:
37
هم سواء" رواه مسلم.
كما روى ابن عباس عنه "إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب هللا عز وجل"
38
وروى نحوه ابن مسعود.
وقد أثبتت البحوث االقتصادية الحديثة ّ
أن الربا خطار علاى اقتصااد العاالم وسياساته ،وأخالقياتاه
وسالمته ،وأنه وراء كثير من األزمات التي يعانيها العالم ،وأال نجاة من ذلك إال باستئصاال هاذا
الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم ،وهو ما سبق به اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا.
 36اآليتان  278و  279من سورة البقرة.
 37سبق تخريجه ص 10
 38سبق تخريجه ص11
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ومن نعمة هللا تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعايهم لهاويتهم ،نتيجاة وعايهم
لاادينهم ،فتراجعاات األفكااار التااي كاناات تمثاال مرحلااة الهزيمااة النفسااية أمااام الحضااارة الغربيااة،
ونظامها الرأسمالي ،والتي وجادت لهاا يوماا مان ضاعاف األنفاس مان يرياد أن يقسار النصاوص
الثابتة الصريحة قسرا لتحليل ما حرم هللا ورسوله.
وقد رأينا المؤتمرات والندوات االقتصادية التي عقدت في أكثر من بلاد إساالمي ،وخاارج العاالم
اإلسالمي أيضا ،تقرر باإلجماع حرمة الفوائد الربوية ،وتثبات للنااس إمكاان قياام بادائل شارعية
عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا .
ثم كانت الخطوة العملية المباركاة ،وهاي إقاماة مصاارف إساالمية خالياة مان الرباا والمعاامالت
المحظورة شرعا ،بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت ،قليلة ثم سارعان ماا تكااثرت حتاى جااوز
39
عددها  1500مصرفا عام  2020في البالد اإلسالمية وخارجها أكثر من
وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوماا أن تطبياق الشاريعة فاي
المجال االقتصادي مستحيل؛ ألنه ال اقتصاد بغير بنوك ،وال بنوك بغير فوائد.
وقد وفق هللا بع البالد اإلسالمية مثل باكساتان لتحويال بنوكهاا الوطنياة إلاى بناوك إساالمية ال
تتعامل بالربا أخذا وال عطاء ،كما طلبت من البنوك األجنبية أن تغير نظامها بما يتفاق ماع اتجااه
الدولة ،وإال فال مكان لها ،وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء هللا.
ومن هنا يقرر المجلس ما يأتي:
أوال :يجب على المسلمين كافاة أن ينتهاوا عماا نهاى هللا تعاالى عناه مان التعامال بالرباا ،أخاذا أو
عطاء ،والمعاونة عليه بأي صورة مان الصاور ،حتاى ال يحال بهام عاذاب هللا ،وحتاى ال يؤذناوا
بحرب من هللا ورسوله.
ثانيااا :ينظاار المجلااس بعااين االرتياااح والرضااا إلااى قيااام المصااارف اإلسااالمية ،التااي هااي البااديل
الشرعي للمصارف الربوية ،ويعني بالمصارف اإلسالمية كل مصارف يانص نظاماه األساساي
على وجوب االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء في جميع معامالته ويلزم إدارته بوجاوب
وجود رقابة شرعية ملزمة.
ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها ،وعادم االساتماع
إلى اإلشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليها ،وتشوه صورتها بغير حق .
 Islamic Bankers Resource Centre 39تام تعاديل هاذا الارقم فاي ضاوء اإلحصاائيات المتاحاة عناد تحريار
الكتاب ،وكان الرقم الذي ورد في القرار "أكثر من تسعين مصرفا".
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ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف فاي كال أقطاار اإلساالم ،وحيثماا و ِجادَ
للمساالمين تجمعااا خااارج أقطاااره ،حتااى تتك اون ماان هااذه المصااارف شاابكة قويااة تهياائ القتصاااد
إسالمي متكامل.
ثالثاا :يحاارم علاى كاال مسالم يتيساار لاه التعاماال ماع مصاارف إساالمي أن يتعاماال ماع المصااارف
الربويااة فااي الااداخل أو الخااارج ،إذ ال عااذر لااه فااي التعامال معهااا بعااد وجااود البااديل اإلسااالمي،
ويجب عليه يستغني بالحالل عن الحرام.
رابعا :يدعو المجلس المسؤولين في البالد اإلسالمية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلاى
المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا ،استجابة لنداء هللا تعالى( :وذروا ما بقي مان الرباا إن
كنتم مؤمنين) وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار االستعمار القانونية واالقتصادية.
خامسا :كال ماال جااء عان طرياق الفوائاد الربوياة هاو ماال حارام شارعا ،ال يجاوز أن ينتفاع باه
المسلم  -مودع المال  -لنفسه أو ألحد ممن يعوله في أي شأن من شئونه ،ويجب أن يصرف فاي
المصالح العامة للمسلمين ،من مدارس ومستشفيات وغيرها .وليس هاذا مان بااب الصادقة وإنماا
هو من باب التطهر من الحرام.
وال يجااوز بحااال تاارك هااذه الفوائااد للبنااوك الربويااة ،للتقااوي بهااا ،وياازداد اإلثاام فااي ذلااك بالنساابة
للبنوك في الخارج ،فإنها في العادة تصرفها إلاى المؤسساات التنصايرية واليهودياة ،وبهاذا تغادو
أموال المسلمين أسلحة لحارب المسالمين وإضاالل أبناائهم عان عقيادتهم ،علماا بأناه ال يجاوز أن
يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة.
كما يطالب المجلس القاائمين علاى المصاارف اإلساالمية أن ينتقاوا لهاا العناصار المسالمة الصاالحة،
وأن يوالوها بالتوعية والتفقه بأحكام اإلسالم وآدابه حتى تكون معامالتهم وتصرفاتهم موافقة لها .

وهللا ولي التوفيق وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسالم تساليما كثيارا والحماد هلل
رب العالمين.
ه.

قرارات المؤتمرات:

أصاادر كاال ماان المااؤتمر العااالمي األول لالقتصاااد اإلسااالمي بمكااة المكرمااة ،ومااؤتمر الفقااه
اإلسالمي في الرياض فتاوى في ذلك ،كلها تؤكد أن االقتراض من البنوك وإمضااء العقاد معهام
على اشتراط زيادة على المال المقترض بفائدة سنوية هو عين الربا المحرم.
و.

الفتاوى الفردية:
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هناك فتاوى فردية من كثير من علماء المسالمين ومان هام فاي موقاع الفتاوى تباين وتوضاح أن
هذه الفوائد البنكية محرمة وأنها عين الربا المحرم.
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الباب الثاني :المبررات االقتصادية للتمويل اإلسالمي
هناك على األقل سبع ميزات للتمويل اإلسالمي ،تظهر واضحة للعيان إذا أمعنا النظر في هذا
التموياال مااان عااادة جوانااب تشااامل الكفااااءة ،واالساااتقرار ،والمخاااطر المتعلقاااة بااانقص وتفااااوت
المعلومات ،ودور التمويل في مجال التنمية ،ومدى تماسك االقتصاد الوطني ،والعدالة ،والقادرة
على االستمرار ،وسنورد باختصار كلمات حول كل من تلك الميزات.
أ.

الميزة األولى :الكفاءة االقتصادية

يناتج عان اساتخدام سااعر الفائادة فاي التموياال التقليادي أن النااس يحاااولون تعظايم دخاولهم ماان
الفوائد المضمونة مع األصل ،دون تحمل مخاطر ،وذلك باالقتصاد في استخدام النقاود لغارض
المعامالت ،وإيداع ما يمكن إيداعه منها في البنوك لجني الفوائد الربوية ،فيستعي الناس باذلك
عن استخدام الموارد الحقيقة (كالعمل ورأس المال) .مثال ذلك :أن يلجاأ ساوق كبيار مان أساواق
البيع بالتجزئة التي تستخدم كميات كبيرة من النقاد ،إلاى توظياف عادد مان العااملين لجماع الماال
من آالت التحصايل علاى فتارات قصايرة ،ويساتأجر أو يشاتري سايارة مصافحة وساائقا وحرساا
لنقل المال من متجره إلى بنك كل فترة ،ولما كانت تلك الموارد تساتخدم فاي إنتااج الطيباات قبال
تحولها إلى االستخدام في المعامالت ،فإن االقتصاد الكلي سوف يقال إنتاجاه بسابب وجاود ساعر
الفائدة ،وبذلك تنخف كفاءته.
أما التمويل اإلسالمي ،فاال يعطاي عائادا مضامونا مطلقاا ،وإنماا يكاون الغانم باالغرم والخاراج
بالضاامان ،وبالتااالي ال يخطاار ببااال المتعاااملين اسااتخدام المااوارد الحقيقيااة فااي التبااادل باادال ماان
النقود ،وبذلك يبقى اإلنتاج القومي مرتفعا دون خسارة في الكفاءة.
يضاااف إلااى ذلااك ،أنااه فااي ظاال التموياال التقلياادي تخصااص المااوارد الماليااة بإعطاااء االهتمااام
األكباار لقاادرة المقتاارض علااى سااداد أصاال القاارض والفوائااد المترتبااة عليااه ،أ ّم اا فااي التموياال
اإلسالمي ،فإن أساليب المشاركة في األرباح والخسائر تركز على الربحية ومعدل العائد اللاذين
يمكن أن يحققهما االستثمار الم َم َّول ،ولذلك فإن هاذا الناوع مان التمويال إذا ماا أحسان اساتخدامه
على نطاق واسع ،يمكن أن يوجه الموارد المالياة إلاى أفضال االساتثمارات مان حياث اإلنتاجياة؛
األمر الذي يرفع مستوى كفاءة عمليات التمويل ويساند كفاءة االقتصاد الكلي.
أ ّما بالنسبة ألسااليب التمويال السالعية ،المبنياة علاى هاامش الاربح المتصال باألجال ،وأسااليب
التأجير المبنية على مدفوعات إيجارية دورية ،فهي تمول اقتناء الطيبات مان السالع والخادمات،
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بما في ذلك األصول المنتجة ،وإذا جرى تطبياق هاذه األسااليب فاي ساوق مفتوحاة تنافساية ،فاإن
تكلفة التمويل سوف تعتمد على القيمة النسبية الستخدام السلع الممولة ،سوء أكان االساتخدام فاي
مجااال اإلنتاااج أو االسااتهالك .وبالتااالي سااوف تحظااى الساالع ذات القاايم االسااتخدامية األعلااى،
بالمرتبة األفضل في الحصول على التمويل؛ األمر الذي يحقق أعلى مستويات الكفاءة ،وبالرغم
من أن الحاجة للضمانات قائمة في جميع عمليات التمويل ،إال أنه نظرا إلى أن اقتنااء السالع هاو
القاساام األعظاام ،فإنااه عناادما يكااون التموياال متعلقااا بتجااارة أو صااناعة أصااول معينااة ،فااإن تلااك
األصول تصبح فاي حاد ذاتهاا ضامانات لمقادم التمويال ،وبالتاالي يكاون هنااك ناوع مان التغطياة
الذاتية لمخاطر التمويل.
وهكذا نجد أن االقتصاد الوطني ككل ترتفع كفاءته ،ويقل ضياع الموارد فيه ،بقدر ما تستخدم
فيه أساليب التمويل اإلسالمية التي تغني عن اعتماد سعر الفائدة كمعيار لتخصيص الموارد.
ب.

الميزة الثانية :االستقرار االقتصادي

إذا نظرنا في ميزانية مصرف تقليدي ،نجد في جاناب المطلوباات :الودائاع الجارياة واالدخارياة
واآلجلة ،وهي كلها مطلوبات مضمونة من قبل البنك ،وفي المقابل نجد أن معظم األصول ديون
تعتمد نوعيتها على قدرة المدينين على السداد ،ولهذا فإنّه إذا حدث عجاز عان الساداد فاي جاناب
األصول بكمية كبيرة ،كماا يحادث عاادة فاي أوقاات تبااطؤ النشااط االقتصااديّ ،
فاإن ذلاك ياؤدي
بدوره إلاى عجاز المصارف التقليادي عان الوفااء بالتزاماتاه فاي جاناب المطلوباات ،ذلاك العجاز
يصبح أمرا ال بد منه في وقت األزمات التي تحدث سواء ألسباب تتعلق بأداء االقتصاد الاوطني
في الدولة ككل ،أو ألسباب خاصة بالمصرف المعني ،وهذا قد يؤدي إلى انهيار المصرف ،مما
يدفع المتعااملين إلاى التساابق لساحب األماوال مان بقياة المصاارف ،وهاذا ماا يمثال أحاد مظااهر
األزمات االقتصادية والمالية التي يمر بها االقتصاد التقليدي كل فترة.
أ ّم ا ا المصاارف الااذي يعماال وفقااا ألحكااام الشااريعة ،فمطلوباتااه تتصااف بطبيعااة أخاارى ،حيااث
يقتصااار المضاااامون منهاااا علااااى الودائااااع أو الحساااابات الجاريااااة ،أماااا الودائااااع أو الحسااااابات
االستثمارية ،فإنها تقادم للمصارف علاى أسااس المشااركة فاي الاربح والخساارة ،وعنادما يواجاه
المصااارف اإلساااالمي أزماااة اقتصاااادية كلياااة أو أزماااة تتصااال بأحوالاااه الخاصاااة ،فاااإن الودائاااع
االستثمارية تشارك في المخاطر؛ وبالتالي ال يتعرض المصرف لالنهيار ،وال النظام المصرفي
للتسابق على سحب األموال؛ ولهذا يمكن القول بأن النظاام المصارفي اإلساالمي أكثار اساتقرارا
من النظام المصرفي التقليدي.
و ماان ناحيااة أخاارى ،فااإن التموياال التقلياادي ينطااوي علااى تجااارة النقااود الحالااة مقاباال النقااود
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المؤجلة في أسواق للديون تتكامل على مستوى العالم في سوق واحدة ،وتأخذ النقود المؤجلة في
تلك السوق شكل التزامات لدفع مبالغ نقدياة معيناة فاي مواعياد محاددة ،وتسامى تلاك االلتزاماات
بالسندات ،وتعدّ السندات أدوات مالية سهلة التبادل ،ويوجد الكثير منها مدرجا فاي أساواق الماال
العالمية ،ويتبادل في تلاك األساواق مان الساندات ماا يعاادل مئاات الملياارات مان الادوالرات كال
يوم ،فعلى سبيل المثال فإنه وفقا إلحصاءات جمعياة ساوق الساندات بالوالياات المتحادة ،نجاد أن
المتوسط اليومي لحجم التداول في سوق السندات في الواليات المتحدة تجاوز  800مليار دوالر
في نهاية سبتمبر من عام  (SIFMA, 2018b)2018أي أن متوسط حجام التاداول خاالل العاام
(المتوسط اليومي مضروبا في عدد أيام العمل في السنة يتجاوز  210تريليون دوالر ،بينما كان
تقدير الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة األمريكية في العاام نفساه حاوالي  20.4تريلياون
دوالر ،وبالمقارنة ،فإن الناتج المحلي العالمي -أي قيماة ماا أنتجتاه جمياع دول العاالم مان السالع
والخدمات -قدر بحوالي  88تريليون دوالر عام  ،2018ومعنى هذا أن حجام التاداول فاي ساوق
الديون األمريكية أصبحت تفوق عشرة أمثال إنتاج السلع والخدمات في الواليات المتحدة ومثلي
إنتاجها في العالم أجمع.
وما يجري في سوق السندات ،يجري أيضا فاي ساوق المشاتقات ،التاي هاي عباارة عان عقاود
مقامرة حول أسعار السلع والفائدة وحتى األحداث المتوقعة ،هذه العقود تحدث ديّنا في ذماة أحاد
المقامرين لصالح الطرف اآلخار ،فكاساب الرهاان يقاب الفارق فاي قيماة العقاد والخاسار يادفع
الفرق ،ومعنى ذلك :أنها ديون مقامرة بالمقارنة بالسندات التي هي ديون اقتراض ،وقاد احتساب
مصااارف التساااويات الدولياااة المتوساااط الياااومي لقيماااة عقاااود المشاااتقات المتبادلاااة فوجاااد أنهاااا
تجاااوزت( )6تريليااون دوالر يوميااا عااام  ،2017أي مااا يزيااد عاان ( )1588تريليااون دوالر فااي
السنة ،أي ما يفوق  18مثال من الناتج المحلي اإلجمالي للعالم ككل في العام نفسه.
وتشاااي ر ضاااخامة حجااام التباااادل فاااي أساااواق الساااندات والمشاااتقات (أي دياااون االقتاااراض
والمقااامرات) ،إلااى أن الكثياار ماان األمااوال قصاايرة األجاال تتنقاال بسااهولة وبساارعة بااين أسااواق
الديون العالمية ،وأن ذلك التنقل ال يعتمد على العوامل الماؤثرة فاي االقتصااد الحقيقاي ،بقادر ماا
يعتمد على محاولة كل متعامل استقراء توقعات غيره من المتعاملين ،والتصرف في ضاوء ذلاك
االسااتقراء ،بصاارف النظاار عاان األوضاااع االقتصااادية السااارية؛ وبالتااالي أصاابحت األسااواق
العالمية للديون أقارب إلاى منتاديات القماار؛ األمار الاذي يخضاع تحركاات رؤوس األماوال فيهاا
لتأثير الشائعات والتوجس من أي باادرة قاد تبادو غيار مواتياة؛ وبالتاالي تصابح التادفقات النقدياة
قصاايرة األجاال مصاادرا للقالقاال االقتصااادية ،باادال ماان اسااتخدامها فااي تموياال متطلبااات اإلنتاااج
والتبادل التجاري.
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ومما يزيد الطين بِلَّ ة ،أن انسحاب األموال الهائلاة مان ساوق الادين فاي دولاة معيناة ،لسابب ال
يتعلق في الغالب بأحوالها االقتصاادية ،قاد ياودي بعملتهاا ،ويشايع الفوضاى فاي أساواقها ،منتهياا
إلى انهيار اقتصادي شنيع ،وال يقتصر األمر علاى ذلاك ،فاإن مثال هاذه الدولاة ال باد وأن يارتبط
اقتصادها بغيرها مان الادول المجااورة ،فاإذا انهاار االقتصااد فيهاا ،واجهات اقتصاادات جيرانهاا
انهيارا مماثال ،وهذا ما يسمى بالعدوى .ومع تزايد االنفتاح االقتصاادي وتزاياد ارتبااط اقتصااد
كل دولة بغيرها من الدول ،نجد أن هذه العدوى ال يقتصر تهديدها علاى اقتصااد بعيناه وال إقلايم
بذاته ،وإنما يمتد ليهدد االقتصاد العالمي ككل.
وبالمقارنة ،فإن الديون التي تنتج عن التمويال اإلساالمي تاأتي مان خاالل تمويال شاراء السالع
والخدمات مقابل ثمن آجال ،هاذه الاديون ليسات قابلاة للتاداول إطالقاا؛ أي أن ساوق االئتماان فاي
التمويل اإلسالمي م جزأة تماما وبعيدة كل البعد عن التكامل المعهود فاي أساواق الادين العالمياة،
ولذلك فليس هناك مجال النتقال جمااعي مفااجئ لارؤوس األماوال وهكاذا تصابح العادوى وعادم
االسااتقرار أماارين غياار واردياان فااي ظاال التموياال اإلسااالمي ،كمااا يصاابح تقييااد حركااة رؤوس
األموال سياسة ال مبرر لها.
ويشير رقم التداول في أسواق الدين األمريكية لعام  2018الذي ورد من قبل ،والذي يسااوي
النااتج المحلااي اإلجمااالي األمريكااي أكثاار ماان  20ماارة ،أن معااامالت السااوق يغلااب عليهااا طااابع
المقااامرة والمضاااربة ،وال شااأن لهااا بالنشاااط االقتصااادي المعتاااد؛ األماار الااذي يجعلهااا مصاادرا
للقالقاال واالضااطرابات االقتصااادية ،وفااي المقاباال فااإن المؤسسااات الماليااة اإلسااالمية ممنوعااة
شرعا من القيام بمثل هذه المعامالت القمارياة ،األمار الاذي يمناع إلاى حاد بعياد المضااربات فاي
األسواق المالية التي ينجم عنها اختالل اقتصادي.
وباإلضافة إلى االختالالت التي تأتي من سوق الاديون ،هنااك احتمااالت وقاوع االقتصااد فاي
نوع آخر من االختالل ،وهو التضخم السعري ،فمن المالحاظ أن ذلاك يحادث فاي الغالاب نتيجاة
للتوسع النقدي المبالغ فيه ،بمعنى أن السلطات النقدية تزياد نماو كمياة النقاود إلاى معادالت تفاوق
نمااو المعااروض ماان الساالع والخاادمات ،ويالحااظ أن قواعااد العماال بالتموياال اإلسااالمي ال تساامح
بحدوث هذا النوع من االختالل؛ ذلك أن كل تمويل يقدم من خاالل المصاارف يكاون مخصصاا؛
ألن يستخدم مباشارة فاي إنتااج أو شاراء سالع وخادمات ،وبالتاالي ،فاإن تجااوز معادالت التوساع
النقدي المستويات التي تتناسب مع نمو المعروض من السلع والخدمات أمر بعيد الحدوث.
ومن الواضح أن المضاربات المتصلة بالتوقعات الخاصة بأسعار الفائدة ال محل لها في إطار
التمويل اإلسالمي ،فما دام التمويل مرتبطا بالحصول علاى الطيباات ،فاإن كال تغيار فاي اإلنفااق
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في ظل التمويل اإلسالمي سيؤدي إلى تغير مواز في الطلاب علاى السالع والخادمات وكاذلك فاي
عرضااها ،وبالتااالي فااإن كميااات اإلنتاااج ساوف تسااتجيب بصااورة أساارع لقااوى السااوق ،وبتعبياار
آخار :فااإن األساواق ستصاابح فاي ظاال التموياال اإلساالمي أكثاار قرباا للعماال بكفااءة ويساار ،وماان
المثير لالهتمام حقا أن التمويل اإلسالمي ،بالرغم من أنه تمويل غير تقليادي يادعم قاوى الساوق
وآلياته أكثر مما يدعمها التمويل التقليدي.
ج.

الميزة الثالثة :انخفاض المخاطر الناجمة عن عدم تماثل المعلومات

فااي عقااد القاارض الربااوي يااتم التموياال بااين طاارفين :الطاارف األول هااو المقاارض الااذي يقاادم
المال ،والطرف الثاني هو المستثمر الذي يستخدم المال في شراء ما يريد ،ومن السهل أن نسلّم
ّ
بأن المقترض يعرف عن المجاالت التي سوف يستخدم فيها المال الاذي يحصال علياه أكثار مماا
يعرفااه الممااول ،أي أن المعلومااات المتااوفرة لاادى الممااول والمتمااول حااول اسااتخدامات المااال
المستثمر غير متماثلة.
هذه ال ِسمة تجعل عقد التمويل الربوي مصدرا لمخاطر اقتصادية بين المتعااملين ،فهاو عقاد ال
يعبااأ فيااه المقاارض بمحاال اسااتخدام القاارض ،وال يعلاام الكثياار عاان هااذا االسااتخدام ،إال مااا تطااوع
المقتاارض بإخباااره ،وال وساايلة لااه للتأكااد ماان موقااع اسااتخدام القاارض ،ألن هااذا يتطلااب مراقبااة
المقترض بصاورة دائماة ،للتحاري عماا يفعلاه بالماال المقتارض ،وهاذا يتطلاب تكااليف باهظاة،
فيكتفي المقترض في نهاية األمار بطلاب الارهن والضامان لساداد القارض ،وال يلقاي بااال لكيفياة
اساااتخدامه ،ويسااامي االقتصااااديون هاااذه الحالاااة "عااادم تماثااال المعلوماااات (information
) assymetryبااين طرفااي عقاااد الاادين الربااوي"؛ وهاااو حااال يااؤدي بالضااارورة لنااوعين مااان
المخاطر الثابتة عناد االقتصااديين :الناوع األول هاو مخااطر ساوء االختياار ،والناوع الثااني هاو
مخاطر النزوع السيء.
وتعااود مخاااطر سااوء االختيااار) (adverse selectionإلااى وعااي المقتاارض بعاادم تماثاال
المعلومات بيناه وباين المقارض ،فيساتخدم ذلاك لصاالحه ،فعنادما يتقادم بطلاب القارض لمؤسساة
سانه،
التمويال ،ال يفصاح عاان كال مااا يتعلاق بمركازه المااالي ،بال يعمااد لإلفصااح عان كاال ماا يح ّ
وإخفاااء كاال مااا يظهاار فساااده ،وبالتااالي تقااع مؤسسااة اإلقااراض فااي خطااأ سااوء االختيااار بااين
المقترضين ،فال تتمكن مان إعطااء بعا قروضاها لمان يتمتاع باالمالءة الكافياة .ولتجناب ذلاك،
تتعاون مؤسسات االقتراض فيما بينها على إنشاء قواعاد بياناات ،تتباادل مان خاللهاا المعلوماات
عن المقترضين وأحوالهم ،وهذه تكلفة اجتماعية باهظاة ،قاد يقاوم البناك المركازي بتحمال جازء
منها ،مستخدما في ذلك موارد المجتمع.
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أ ّما النوع الثاني من المخاطر فهو :مخاطر النازوع السايء ) ، (moral hazardوهاذا الناوع
من المخاطر يتعلق بقلة حرص المقترض على استخدام أموال الغير بما يحسن تثميرها ويحاافظ
عليها ،معتمدا في ذلك على جهل المقرض بأحوال المقترض وأعماله ،وعدم قدرته على متابعاة
مجاالت اساتخدام القارض عان كثاب؛ فماثال نجاد بعا المقترضاين لغارض تمويال مشاروعات
كبيرة ،يستخدمون طرفا من القروض التي يحصلون عليها لإلنفاق ببذخ على أنفسهم وأهليهم.
وتؤدي مخاطر سوء االختيار والنزوع السيء إلى ضاياع األماوال واإلضارار بماوارد المجتماع
وتدني الكفاءة االقتصادية.
وفي المقابل ،نجد ّ
أن التمويل اإلسالمي يتجناب اساتخدام اإلقاراض بساعر الفائادة؛ أي أن عقاد
القرض ال يستخدم إال في صورة تبرع على هيئة قرض حسن ،وبالتالي فإنه يقتصر على العمل
الخيااري التبرعااي ،وال يصاالح لتموياال األعمااال ،وبناااء عليااه فااإن معاادل الااربح علااى حقااوق
المساااهمين ،ومعااادالت الاااربح علااى الودائاااع (بمختلاااف اآلجاااال) ،ومعاادل الاااربح علاااى أماااوال
المضاربة ،وهامش الربح علاى التمويال السالعي ،كال هاذه العوائاد ال تاأتي ألصاحابها مضامونة
مثلما يحدث في التمويل الربوي ،ولكن تكون مصحوبة بمخاطر تختلاف مان موقاف آلخار ،كماا
أن عقود التمويل اإلسالمي بأنواعها تتميز أغلبها بتماثل المعلومات ،فيماا عادا عقاود المضااربة
والوكالة والسلم .ويمكن لتمويل المعامالت أن يقع باساتخدام أكثار مان عقاد ،وفاي حالاة اساتخدام
عقد من بين القلة من العقود التي تعاني من عدم تماثل المعلومات مع عقد من بين أغلبياة العقاود
التااي تحقااق تماثلهااا ،فااإن تماثاال المعلومااات يتحقااق فااي عمليااة التموياال ،وال يكااون هناااك مجااال
لمخاااطر سااوء االختيااار أو الناازوع الساايء .ويسااتطيع الممااول أن يقلاال ماان خطاار عاادم تماثاال
المعلومات باختيار عقد التمويل المماثل وجمع المعلومات الكافية حول المتمول.
ويالح ظ أن المصارف اإلسالمية ال تعطي للمساتثمرين أماواال فاي أياديهم ،وتكتفاي بماراقبتهم
عن كثب ،وإنما تكون شريكة لهم ،أو تحصل على السلع والمنافع والخدمات مباشارة ،ثام تبيعهاا
لهم؛ أي أنه ال مجاال بصافة عاماة لعادم تماثال المعلوماات فاي التمويال اإلساالمي ،وبالتاالي يقال
احتمال التعرض لمخاطر سوء االختيار والنزوع السيء.
د.

الميزة الرابعة :دور التمويل اإلسالمي في التنمية

يمكن أن نقيّم دور التمويل اإلسالمي في التنمية من خالل زاويتين هما- :
األولى :مدى صالحية أساليب التمويل اإلسالمي لتمويل مشروعات واحتياجات التنمية.
الثانية :دور المصارف اإلسالمية بصفتها مصارف شاملة في اإلسراع بوتيرة التنمية.
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فمن الزاوية األولى سبق وأن وضحنا ّ
أن هناك نوعين من أسااليب التمويال اإلساالمي :الناوع
األول يعتمد على المشاركة في الربح ،ويستخدم المساهمة المباشارة فاي الشاركات وكاذلك تقاديم
احتياجات رأس المال العامل لها عن طريق المضاربة والوكالة ،ومن الواضح أن هذا النوع من
أساليب التمويل يمثل تغييرا جذريا في أسس العمال المصارفي ،حياث ال يقتصار معياار التمويال
على المالءة المالية ،وإنما يتعدى ذلك إلى الجدوى االستثمارية ،وبالتالي فاإن المشاروعات ذات
الجدوى األعلى هي التي تحظى بأولوية التمويل ،وال شك أن تلك المشروعات تكون هي األكثر
إضافة إلى التنمية االقتصادية ،من حيث االرتفااع النسابي لمساتوى اإلنتاجياة والربحياة ،كماا أن
المشاركة في الربح والخسارة سوف ترفع عن كاهل أصحاب المشاروعات الخاوف مان الفشال،
وبالتالي يكوناون أكثار إقبااال علاى االساتثمار؛ األمار الاذي يمكان أن يعمال كقاوة دافعاة إضاافية
لعجلة التنمية.
ويعتمد النوع الثاني من أساليب التمويل اإلسالمي على تمويل اقتنااء السالع والخادمات ،وهاي
أساليب تقدم لرجال األعمال سبال سهلة وميسرة للحصاول علاى األصاول التاي تحتاجهاا العملياة
اإلنتاجيااة ،سااواء أكاناات تلااك األصااول معروضااة للشااراء فااي السااوق لاادى مااوردين ،أو غياار
موجودة أصال ويحتااج األمار إلاى إنتاجهاا ،وفاي هاذه الحالاة يقاوم المصارف اإلساالمي بتمويال
إنتاج األصول وكذلك تمويل اقتنائها ،من خالل استخدام عدد من أساليب التمويال ،ومان الممكان
استخدام نفس أسااليب التمويال السالعي لتمويال الحصاول علاى مساتلزمات اإلنتااج مان األساواق
لتماول الحصاول علاى السالع
المحلية والخارجية .بل إن تلاك األسااليب يمكان أن تساتخدم أيضاا ّ
والخااادمات مااان جاناااب المساااتهلكين ،ولهاااذا فاااإن أسااااليب التمويااال اإلساااالمي تضاااطلع بتمويااال
االساتثمار مان جهاة واالساتهالك مان جهاة أخارى ،األمار الاذي يانعش الطلاب والعارض فااي آن
واحد ،ويساعد على تحريك عجلة اإلنتاج واالستهالك ،اللذين تتحرك بهما التنمية.
ويالحظ أن البنك أو مؤسسة التمويل اإلسالمي ليس مقيدا بتقديم التمويل بعقد منفرد ،ذلاك أنّاه
من الممكن بل ومان المفضال غالباا أن يساتخدم البناك أو المؤسساة أكثار مان عقاد لتمويال نشااط
اقتصادي معين ،وبالتالي ّ
فإن البنك يساتطيع خلاط عقاود المشااركة فاي الاربح والنااتج ماع عقاود
التمويااال السااالعي ،وباااذلك يكاااون قاااد حقاااق أكثااار مااان غااارض فاااي آن واحاااد :تشاااجيع العااارض
بالمشاركات ،وتشجيع الطلب بالبيوع.
ه.

الميزة الخامسة :تماسك االقتصاد الوطني

يمكن تشبيه التمويل التقليدي المبني على ساعر الفائادة بمبارياات النَ َّ
ظاارة ،ككارة القادم والسالة
وغيرها ،والتي تنشط فيهاا مجموعاة قليلاة مان الالعباين المحتارفين داخال الملعاب ،بينماا يكتفاي
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الحشد الكبير مان النظاارة باالساتمتاع بمتابعاة اللعاب مان الخاارج .أماا التمويال اإلساالمي ،فهاو
أقرب للمبارياات الجماعياة أو التشااركية ،مثال مساابقات الجاري الجماعياة (اختاراق الضااحية)
المفتوحة لمشاركة الجمهور ،حيث يشارك كل فرد في اللعب ،وال يكتفي أحد بمجرد المشاهدة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن هناك جانبا أخالقيا يبقاى فاي ذهان الجمياع؛ فالمخااطرة تعادّ مان أهام
عناصر عملية االستثمار ،حياث يشاارك الممولاون فاي التمويال اإلساالمي أولئاك الاذين يقوماون
باالستثمار الفعلي بجزء ال بأس به من مخاطر االستثمار؛ أما التمويل التقليدي ،فيترك المخااطر
ليتحملها المتخصصون؛ فالمصارف والمؤسسات المالية تقوم بإمداد المساتثمرين بقاروض مضامونة
برهون ،وبهذا العمل :فإنّها تضع نفسها بمعزل عن أناواع معيناة مان المخااطر ،مثال تلاك المرتبطاة
بعمليات اإلنتاج ،والتسويق والتوزيع ،ويقتصر انكشافها على المخاطر المتعلقة بالرهن فقط.

وفي المقابل ،يسمح التمويل اإلسالمي للمدخرين الذين يودعون أماوالهم لمشااركة المصاارف
فاي المخاااطر المرتبطاة باختيااار االسااتثمار المناساب وماادى تحقيقااه للنجاااح .وباادورها ،تشااارك
المصارف ومؤسسات التمويل حين تقدم التمويل في مخاطر من يحصلون علاى التمويال ،ساواء
أكانوا منتجين أو تجارا أو غير ذلك.
وهكذا نالحظ أن كال من مسؤولية تحمل المخاطر ومسؤولية اتخااذ القارار يتاوزع علاى عادد
أكباار وأكثاار تنوعااا ماان األفااراد ذوي الصاالة بعمليااة االسااتثمار ،كمااا أن المشاااركة فااي المخاااطر
يقابلهااا فااي نفااس الوقاات مشاااركة فااي اتخاااذ القاارار ،وهااذا يتاايح اتصاااال أوسااع نطاقااا بالنشاااط
االقتصادي ،بدرجة تش ِعر النّاس أنّهم شركاء وليسوا مجرد نظارة.
وياؤدي التشاارك فااي المخااطرة إلااى توزياع المساؤولية ،بحيااث ال تثقال كاهاال أحاد دون أحااد،
وبالتالي يكون نصيب الفرد منها أخف واعتمااده علاى غياره أكبار ،ويصابح االقتصااد الاوطني أكثار
تماسكا ،ألنّه قد صار أكثر قدرة على مواجهة الصدمات دون أن تصيبه في مقتل ،مثله مثل السايارة
جيدة الصنع ،التي على الرغم من سيرها على طريق وعر ال تتفكك أجزاؤها ،بل تظل متماسكة.
و.

الميزة السادسة :العدالة االجتماعية

تعدّ المصارف اإلسالمية بكافة المقااييس مؤسساات أعماال خاصاة تساعى للاربح وتعمال وفقاا
آلليات السوق ،ولذلك فإنّها وحدها ال تستطيع أن تقلل من الفقار ،ناهياك عان إزالتاه تماماا ،وماع
ذلك إذا تم إمدادها باألدوات المناسبة ،فإنهاا يمكان أن تسااهم مسااهمة فاعلاة فاي جهاود المجتماع
بأسره في مكافحة الفقر.
ويفرض اإلسالم نظاما لمكافحة الفقر يجمع بين الجباية واإلعانة ،وفي ظل ذلك النظاام ،يادفع
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الغنااي  -الااذي تتجاااوز ثرواتااه حاادا أدنااى معينااا يساامى النصاااب ،وهااو القاادر الااذي يكفياه لتااوفير
حاجياته وعائلته من الضروريات والتحسينيات  -الزكاة المفروضة علاى ممتلكاتاه .وتخصاص
حصاايلة الزكاااة السااتخدامات محااددة تشاامل فيمااا بينهااا كفالااة الاادخل للفقااراء غياار القااادرين علااى
العمل وكفالة الثروة للفقراء القاادرين ،يعطاى لهام بموجبهاا أصاوال إنتاجياة يمكان اساتغاللها فاي
إنتاج السلع والخدمات التي تباع لتحقيق الاربح ،ومان الواضاح أن هاذا النظاام لمكافحاة الفقار ذو
صلة وثيقة بالتنمية االقتصادية؛ ذلك ألن إعادة توزيع الثروة تتجه إلى جعل الفقير أكثار إنتاجياة
وإنتاجا ،وهذا بدوره يضيف إلى التنمية االقتصادية.
ويقااوم بجمااع الزكاااة فااي الغالااب منظمااات أهليااة (غياار حكوميااة) وفااي بعا األحيااان هيئااات
حكومية ،ويمكان للمصاارف اإلساالمية أن تسااعد فاي هاذه العملياة بالقياام بوظيفاة القواماة علاى
حصاايلة الزكاااة ،حيااث تقااوم المنظمااات األهليااة بجمااع الزكاااة وإيااداعها فااي حساااب مسااتقل لاادى
المصاارف اإلساالمية ،كماا تقاوم المصاارف اإلساالمية بادورها بفارض الزكااة المساتحقة علاى
حقوق المساهمين فيها ،بناء على تفاوي ضامني مانهم ،وتضايف كاذلك مادفوعات الزكااة التاي
يفوض المصارف في حسمها كل عام من جانب أصحاب الودائع وحسابات االستثمار لديها ،بما
يتناسب مع حجم ودائعهم وأرباحها ،كما تضاف إليها غرامات التاأخير المساتحقة علاى المادينين
للمصارف ،وكذلك األموال الخبيثة التي دخلت حوزتهاا خاالل العاام والتاي يجاب الاتخلص منهاا
بإعطائهااا للفقياار ،باإلضااافة إلااى أيااة ماادفوعات ماان الزكاااة والصاادقات والتبرعااات التااي يقاادمها
األفااراد والمؤسسااات الخيريااة مباشاارة لتااودع فااي الحساااب نفسااه ،ثاام تقااوم المصااارف باسااتثمار
األموال التي تتجمع في هذا الحساب بصورة مؤقتاة إلاى أن ياتم التصارف فيهاا لصاالح الفقاراء،
ومااان المفهاااوم أن هنااااك اساااتخدامات أخااارى للزكااااة بجاناااب كفالاااة دخااال وثاااروة الفقيااار ،هاااذه
االستخدامات يمكن أن يحتجز نصيبها من حصيلة الزكاة لدى المنظمات والهيئات التي تجمعها،
أو تكلف المصارف اإلسالمية بتخصيص حسابات خاصة بها.
وفااي مجااال كفايااة الاادخل يمكاان للمصااارف اإلسااالمية أن تضاايف إلااى حسااابات الفقااراء لااديها
المدفوعات الشهرية التي تحددها وفقا للقوائم التي تقدمها المنظمات والهيئات التي تجمع الزكاة،
ومن الممكن أيضا أن تنسق تلك المنظمات والهيئات فيما بينها لوضاع قاوائم المساتحقين وتحدياد
المبالغ التي تدفع إليهم في ضوء المعلومات المعروفة عن أحاوالهم المعيشاية ،وحصايلة الزكااة،
وبالطبع فإن من الضروري مراجعة تلك القوائم وتعديلها بالحذف واإلضافة كل عام.
أما كفالة الثروة فتتحقق عبر تأسيس منشآت أعمال صغيرة يمكن لفقير أو أكثر المشااركة فاي
امتالكهااا وإدارتهااا ،وهكااذا تقااوم المصااارف بااالتعرف علااى المشااروعات المناساابة والتأكااد ماان
جدواها ،ثم تمويلها من نصيب الفقير أو الفقراء المعنيين من حصيلة الزكاة ،وبالطبع ّ
فإن ملكية هاذه
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المشروعات تؤول إلى الفقراء ،ولكن ال بد من اتخااذ بعا

اإلجاراءات ووضاع عادد مان الضاوابط

التي تمنع تصفية تلك المنشآت قبل أوانها واستخدام ثمنها لتغطية النفقات االستهالكية لمالكها.

وهناااك نقطااة أخاارى تتصاال بالعدالااة االجتماعيااة ،وهااي ّ
أن المصااارف التقليديااة تعطااي جاال
اهتمامها لقدرة المتمولين على سداد المديونية ،ولكي تتأكد من تلك القدرة ،فإنها تعتمد كلياا علاى
الحصاول علاى الرهاون والضامانات ،ونتيجاة لااذلك فاإن أغلاب التمويال الاذي تقدماه المصااارف
يذهب إلى األغنياء ،وبالمقارنة فإن المصارف اإلسالمية يمكن أن تقدم للفئة األقال دخاال تماويال
سااالعيا (بأسااالوب المرابحاااة ،والبياااع اآلجااال ،واإلجاااارة ،واإلجاااارة المنتهياااة بالتملياااك) للوفااااء
باحتياجاتهم اآلنية من السلع المعمرة بل وتملك األصول مقابال أقسااط معقولاة ،وفاي هاذه الحاال
فإن السلع المعمرة واألصول الممولة يمكن أن تشكل في حاد ذاتهاا ضامانا يارتهن لصاالح البناك
حتى يتم السداد ،وباإلضافة إلى ذلك فإنه من غير الممكن استخدام التمويل لغرض آخر غيار ماا
خصص له؛ مما يحمي المتعامل من الفشل في السداد نتيجة سوء استخدام التمويل ،وبالتالي فاإن
الفقير يحتاج فقط إلى أن يثبت أن األقساط في حدود طاقته ،وذلك بتقديم ما يثبت دخله أو تحويل
راتبه إلى المصرف ،وبالتالي فإن فرصة الفقراء ،وهم الطرف األصعب فاي المجمتاع تزياد فاي
ظل التمويل اإلسالمي المطبق بصورة صحيحة.
ز.

الميزة السابعة :القدرة على االستمرار

يتسم الدَّين الناجم عن التمويل التقليدي بخصائص محدودة يمكان أن تقاود المادين إلاى صاعوبات
جمة ،وبخاصة إذا لم يتمكن من السداد في األجل المحدد ،فمان المعاروف أن الفائادة علاى الادَّين
الربوي تحتسب على رصيد الدين القائم مر ّكبة كل عام ،وأحيانا تر ّكب على فترات أقصر ،وفي
الغالب يحتسب على المدين الذي يتأخر في السداد فوائاد تاأخير بأساعار تفاوق ساعر الفائادة علاى
الدَّين ،وكثيرا ما نجد مدينا ينتهي به األمر إلى دفع خدمة للدَّين تساوي عادة أمثاال األصال الاذي
اقترضه ،دون أن يتمكن من إبراء ذمته ،وعلى المستوى الدولي نجد هذه الظااهرة تمياز الاديون
الواقعة على عاتق الدول ،التي ما فتئت تواجه مشاكل المديونية التي تصل باين حاين وآخار إلاى
درجة شاديدة مان التاأزم ،وهاو األمار الاذي يضاطر الادول والمؤسساات الدائناة إلاى البحاث عان
وسائل وآليات لتخفيف عبء الدَّيون على الدول المدينة .وعلى الرغم من الجهاود المساتمرة فاي
هذا الصدد ،فإن مشكلة مديونية الدول تتجه إلى التفاقم.40

 40ماان المؤسااف أن تموياال التنميااة علااى المسااتوى الاادولي يغلااب عليااه أساالوب اإلقااراض ،وإن كااان بأسااعار فائاادة
ميساارة ،ولاام يتبااادر ألذهااان مؤسسااات التموياال متعااددة األطااراف ،وغيرهااا ماان ممااولي التنميااة أن تسااتخدم أساااليب
التمويل عن طريق االستثمار الميسر ،الذي يتنازل فيه الممول عن جزء من األرباح لمستخدم التمويل.
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ولذلك يمكن القول إن التمويل التقليدي المبني على سعر الفائادة تعاوزه القادرة علاى االساتمرار،
حيث يضطر الدائنون كل بضع سنوات إلى طلب تخفيف عبء الديون عن طريق إعاادة جدولاة
بعضها وإلغااء الابع اآلخار ،وقاد يتضامن ذلاك بياع دياون الادول المديناة بأساعار منخفضاة أو
مقايضة قيمتها بمساهمات ،وهذا هو النهج الذي كان من الواجب اتباعه مناذ البداياة ،والواقاع أن
نظام التمويل التقليدي قد أثبت عدم قدرته على االستمرار مرات عديدة.
وبالمقارنة ،فإن الدين الناجم عن التمويال اإلساالمي السالعي لاه خصاائص تجعال مان الوقاوع
في أزمات الديون أمارا غيار محتمال ،وعلاى وجاه الخصاوص ّ
فاإن مجماوع قيماة الادَّين ،والتاي
تشمل قيمة السل ع الممولة باإلضافة إلى هامش الربح المتفاق علياه صاراحة فاي حالاة المرابحاة،
أو إجمالي قيمة السلع المشتراة باألجل في حالة البيع بثمن آجل ،محددة ومعروفة لكل من الدائن
والمدين منذ البداية ،ويتم في العادة دفعها على أقساط دون زيادة في قيمة الدين ،ألنَّه ليس هنااك
مجال الحتساب فوائد مركبة على الرصيد القائم ،وما دام المدين يقوم بسداد األقسااط ،فإنَّاه لايس
هناك مجال لزيادة قيمة الدَّين.
وعندما يواجه المدين ظروفا ال يمكن تجنبهاا ،تضاعه المصاارف اإلساالمية بصافة مؤقتاة فاي
جانب المعسرين ،وتقضي الشريعة بأن يع َ
طى فترة سماح ليتمكن خاللها من إعادة تنظيم أحواله
المالية ،ومن المفترض أال تفرض علياه المصاارف اإلساالمية فاي هاذه الحالاة غراماات تاأخير،
أي أن إعااادة جدولااة الاادين الناااجم عاان التموياال اإلسااالمي ،عناادما يكااون لهااا مااا يبررهااا ،تماانح
للمدين دون زيادة في المديونية على اإلطالق.
وفي حالة الديون الناجماة عان التمويال باألسااليب السالعية األخارى ،كاإلجاارة واالستصاناع،
والتي تكون أقساطا حل أج لها فأصبحت دينا ،فإن القاعدة نفساها تنطباق بالنسابة إلعاادة الجدولاة
في مواجهة اإلعسار االضطراري.
أ ّماا إذا كاان المادين ممااطال ،ولام ياتمكن ماان إثباات اإلعساار القساري ،ويمتلاك ماا يمكناه ماان
الس اداد عنااد األجاال ،فهااو يسااتحق العقاااب ،ولكاان حتااى فااي هااذه الحال اة ال يملااك المصاارف أو
المؤسسااة الماليااة فاارض فوائااد أو غرامااات تأخيريااة ،باال بوسااعها االلتجاااء إلااى القضاااء إلجبااار
المماطل على السداد ،ولكن في غياب القوانين والمؤسسات التي يمكن أن تحماي القاائمين بتقاديم
للمماول أن يشاترط فاي عقاد التمويال أن
التمويل اإلسالمي من عبث المماطلين ،فإنه من الممكن
ِّ
يقااوم الماادين فااي حالااة المماطلااة باادفع مبلااغ يحاادد وفقااا لحجاام الاادين وماادة التااأخير إلااى حساااب
تخصص حصيلته للفقراء ،وتديره هيئة مستقلة عن إدارة المؤسسة الممولة ،وال يجاوز للمماول
أن يستفيد منه بأية حال ،وال شك أن هذا وضع استثنائي يتطلب إجراء استثنائيا.
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وتتميااز المصااارف اإلسااالمية بااأن لااديها إمكانااات لطاارح الحلااول التااي يمكاان أن تخفااف ماان
مشاااكل اإلعسااار ،وبخاصااة فااي أوقااات االنكماااش االقتصااادي ،بدرجااة أكباار ماان المصااارف
التقليدية التي تكتفي بمعاقبة من يتأخر في السداد بصرف النظر ع ّما يمر باه مان عسارة ،وباذلك
يمكان القاول إ ن التموياال اإلساالمي أكثار قاادرة علاى االسااتمرارية ،وأقال مايال للتساابب فاي تفاااقم
أوضاع المدينين.
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الباب الثالث :الحكم على صحة عقود االستثمار والتمويل اإلسالمي
كنه تحريم الربا
تعود أهمية بيان ك ْنه التحريم إلى أنه يفيد فاي مناع اخاتالط األماور علاى أصاحاب الارأي ،فاال
يقبلون معاملة تكون في حقيقتها ربا ،وإن كانت في ظاهرهاا غيار ذلاك .ونعتماد فاي تحدياد ك ْناه
الربا على المعنى االقتصادي المستنبط من الشريعة ،فالربا يمكن التعرف عليه بعنصرين مهمين:

األول :أن الربا يتحقق عندما تباع كمية من النقود الناجزة (أي التي تدفع فورا) بكمية أخرى من
النقود اآلجلة (أي التي تدفع في أجل واحد أو على آجال) ،فإن الزيادة تكون ربا.
الثاني :عندما يكون الغرض من التعامال هاو الحصاول علاى النقاد النااجز أو النقاد اآلجال ولايس
الحصول حقيقة على الشيء الذي يقع عليه العقد في الظاهر.
ويمكن تطبيق هذين العنصرين لمعرفة مدى توافر صحة الغرض ،كما سيأتي ذكره وتمثيله.
صحة عقود االستثمار والتمويل
صااحة العقااود والمعااامالت تنقساام إلااى نااوعين :صااحة شااكلية تتعلااق بأشااكال العقااود المسااتخدمة
وصيغها ،وصحة الغرض ،وتتعلق بمآل المعاملة في نهاية المطاف ،وال تغني صحة الشكل عن
صحة الغرض ،كما ال تغني صحة الغرض عن صحة الشكل.
الصحة الشكلية
تتطلب الصحة الشكلية توافر أركان العقد وتحقق شروطه ،فإن تحقق ذلك ،كان العقد صحيحا
شكال ،فلكل عقد شرعي أركانه وشروطه التي تحقق صحته الشكلية ،مثال ذلك :أن عقد البيع ال
بد وأن تتوافر أركانه من بائع ومشتر ومال متقوم وثمن ،وصيغة عقد مان إيجااب وقباول ،ومان
شروطه :أهلية المتعاقدين ورضاؤهما ،وأال يتأجل البادالن فياه ،بال أحادهما فقاط إن اتُّ ِفاق علاى
ذلك ،وكذا أن يكون المبيع موجودا وقابال للتسليم ،وأن يكون في ملك البائع وقبضته ،فضال عن
خلو العقد من الربا والغبن والغرر.
تحقيق الصحة الشكلية بالتحيّل
يقدم القرآن الكريم مثال للتحريم الذي ال يتم تجوزه مباشرة ،وإنما عن طرياق التحيّال ،فيقاول:
(وا ْسأ َ ْله ْم َع ِن ْالقَ ْريَ ِة الَّتِي كَان ْ
سا ْبتِ ِه ْم
س ْب ِ
اض َرة َ ْالبَحْ ِر إِذْ يَ ْعدونَ فِي ال َّ
ت إِذْ تَأْتِي ِه ْم ِحيتَاانه ْم يَ ْاو َم َ
َت َح ِ
َ
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شا َّارعا َويَا ْاو َم َال يَ ْسابِتونَ َال تَااأْتِي ِه ْم َكاذَلِكَ نَبْلااوه ْم بِ َمااا َكااانوا يَ ْفسااقونَ  .)41وهااذا مثاال بنااي إساارائيل
عندما عصوا هللا بالعمل في السبت بطريق الحيلة ،حيث احتالوا لصيد السامك فاي الياوم الساابق
لااه لكااي يجمعااوه فااي اليااوم التااالي ،ولقااد ورد عاان رسااول هللا -صاالى هللا عليااه وساالم -قولااه" :ال
ترتكبوا ماا ارتكبات اليهاود ،فتساتحلوا محاارم هللا باأدنى الحيال ".42والحكماة مان هاذا المثاال أن
المعصية بالتحيّل أشد منها بغيره ،ألن التحيّل ينطوي على مخادعة الخالق الذي ال يخادع ،وفيه
من االستخفاف وسوء األدب مع هللا ما يجلب اللعنة والعذاب.
فماان حيااث صااحة الشااكل ،العباارة فااي جميااع األعمااال بحقيقااة الشااكل ولاايس بصاايغته التااي تاام
تعديلها بما يؤدي إلى إلباساها شاكال شارعيا ولكان بتكلّاف يخفاي الماآل الشاكلي للمعاملاة ،ولاذلك
وجب التفريق بين شكل المعاملة ومآلها الشكلي ،ففي حالة عدوان بني إسرائيل في السبت ،نجح
التحيّل في إسباغ شكل يوهم بالشرعية على العمل ،ولكن المآل الشاكلي لام يتغيار ،وبقاي عادوانا
في السبت دون منازع ،باإلضافة إلى ذلك فإن التحيّال أضااف بعادا إضاافيا لمخالفاة الشاريعة لام
يكن موجودا من قبل ،وهو محاولة خداع المشرع وهو هللا ،والخالصاة أن أي عمال يكاون مآلاه
الشكلي مآل محرم مثل الربا ،ولاو بصاورة غيار مباشارة عان طرياق التحيّال يحاق تحريماه ،بال
يكون أشد حرمة من الوقوع في الربا مباشرة.
ومن أمثلة التحيّل على الشكل أن يساتخدم عقادا بياع صاحيحان شاكال لتحقياق معاملاة ِعينَاة أو
ت َ َو ُّرق ،ففي الحالتين :الشكل المتحيّال هاو ناوع مان التصانع يساتعان باه إلخفااء الرباا ،أماا الماآل
الشكلي فهو بيع نقد حال بنقد آجل ،وهو الربا بعينه ،وعقوبته أشاد ،لماا ينطاوي علياه مان إسااءة
المشرع.
األدب مع
ّ
صحة الغرض وعالقتها بالمآالت
الغرض مان العقاد يمكان أ ن يكاون واضاحا جلياا ،ويمكان أن يكاون ضامنيا مضامورا فاي نياة
البااائع والمشااتري ،وفااي كاال األحااوال يجااب أن يتوافااق الغاارض مااع مقاصااد الشااارع ،فااإن كااان
واضحا جليا ،حكمنا عليه بالصحة أو البطالن مباشرة ،وإن كان مضمورا اعتمدنا على ظاواهر
األمور واستعنا بالقرائن قدر اإلمكان للتحقاق مان حقيقاة القارائن ،مثاال ذلاك :بياع العناب ألكلاه،
الغرض منه االنتفاع بالعنب بأكله ،وهاو واضاح وصاريح ،أماا إذا كاان المشاتري يملاك مصانعا
للخمور ،أو يعرف عنه تصنيعها سرا أو جهرا ،كان الغرض مان شارائها محرماا فيحارم العقاد.
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 42هذا الحديث ذكره ابن القيم في حاشيته على سانن أباي داود ،وقاال :رواه ابان بطاة وغياره بإساناد حسان عان أباي
هريرة ،وإسناده مما يصححه الترمذي.244/9 .
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وقد يلجأ أحد المتعاقدين أو كليهما إلى إخفااء الغارض مان العقاد ،ماثال ،إذا اساتأجر مازارع مان
يحارث لاه أرضاه ،وأخفاى عناه أناه سااوف يساتخدمها فاي زراعاة المخادرات المحرماة ،فإخفاااء
الغرض المحرم ال يرفع حرمة العقد.
صحة المآالت ومقاصد الشريعة في مجال االقتصاد
مقاصد الشريعة الخمسة وهي" :حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ النسل ،وحفظ العقال وحفاظ
المال" ،وينطوي مقصد حفظ النفس على االهتمام الخااص باالموارد البشارية وتنميتهاا ،بالتربياة
والتعليم والتثقيف وزرع القيم الرفيعة ،وبخاصة في مجال العمل ،والحوكمة الرشيدة علاى كافاة
المستويات العائلية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.
وينطوي مقصد حفظ ا لنسال علاى االهتماام باالموارد البشارية ،مثال ماا ورد فاي حفاظ الانفس،
باإلضافة إلى حفظ مصالح األجيال القادمة ،ذلك ّ
ألن اإلنسان له حقوق تبدأ وهو جناين فاي بطان
أ ّم ه ،وال بد من حماية حقه في الموارد االقتصادية الناضبة ،والبيئاة ونوعياة الحيااة ،وباذلك ّ
فاإن
النشاط االقتصادي ال بد وأن يراعي استمرارية الماوارد وساالمة البيئاة ،وساالمة نوعياة الحيااة
التي ستحياها األجيال القادمة.
وينطوي مقصد حفاظ الماال علاى المحافظاة علاى الثاروات بأنواعهاا وتنميتهاا .وتتطلاب مقاصاد
الشريعة من الناحية االقتصادية تحقيق ما يأتي:
 .1التوظف الكامل لعوامل اإلنتاج بأنواعها (رأس المال البشري ورأس المال المادي واإلدارة).
 .2الكفاءة االقتصادية ،أي تخصيص الموارد بصورة تعظم إنتاج السلع والخدمات غير المحرمة.
 .3النمو االقتصادي المضطرد (القابل للدوام) والمتوازن (بين مختلف القطاعات االقتصادية).
 .4التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تحقق رفع مستوى المعيشة ونوعية الحياة لكافة األفراد.

 .5االستقرار في مستويات النشاط االقتصادي واألسعار.
 .6العدالة االجتماعية ،بحيث يكاون لادى كال ماواطن الحاد األدناى مان الثاروة التاي تادر علياه
دخال يكفي لمعيشته عند حد الكفاية ،وأال تتفااوت الادخول والثاروات باين الماواطنين تفاوتاا
فاحشا يباعد بين مصالح فئات المجتمع.
 .7الحفاظ على الموارد غير المتجددة وحماية البيئة كحق من حقوق األجيال القادمة.
فإذا كان مآل المعاملة أو العقد اإلضرار بإحدى المقاصد االقتصادية السابقة ،فقدت المعاملاة أو
العقد شرط صحة الغرض ،وبالتالي أصبحت المعاملة في حكم التحريم ،حتاى ولاو تاوفرت فيهاا
صحة الشكل.
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أمثلة لمعامالت تتعارض مع مقاصد الشريعة في مجال االقتصاد ،والتي ال ينبغي القيام بتمويلها:


شراء قطعة أرض لتبويرهاا (أي إلخراجهاا مان النشااط الزراعاي) انتظاارا لتحويلهاا إلاى
أراضي للساكنى ومان ثام بيعهاا بساعر مرتفاع ،هاذه المعاملاة تاؤدي إلاى تعطيال جازء مان
عوامل اإلنتاج ،ولو بصورة مؤقتة مما يتناق



مع المقصد األول وهو التوظيف الكامل.

شااراء مؤسسااة أعمااال تنااتج الساالع والخاادمات ،بغاارض قيااام المشااتري بتفكيكهااا وبيااع
أصولها منفردة لتحقيق مكاسب كبيرة ،هاذه المعاملاة مقبولاة شاكال ،ولكنهاا تاؤدي إلاى
تقليل مستوى التوظيف ،بما يخل بالمقصد األول.



استيراد مصانع قديمة ذات تقنيات متقادمة لتركيبها محليا ،األمار الاذي يضار بالكفااءة
االقتصادية ويتعارض مع مقصد حفظ المال.



إنشاء مصنع دون تجهيزات تمناع تلاوث المااء والهاواء واألرض ،مماا يضار بمقاصاد
حماية النفس وحماية النسال ،ويمناع تحقياق النماو المضاطردّ ،
ألن التلاوث يادمر البيئاة
ويجعل من الصعب االستمرار في النمو االقتصادي بمنفس الوتيرة ،مما يعطل تحقياق
المقصد الثالث.



شراء مؤسساة أعماال منتجاة تعمال فاي منطقاة نائياة ،يقال النماو فيهاا عان مساتواه فاي
غيرها من منااطق الدولاة ،بغارض نقلهاا قريباا مان العاصامة ،هاذه المعاملاة تزياد مان
اختالل معدل النمو بين مختلف مناطق الدولاة ،وتتنااق ماع تحقياق النماو المتاوازن،
كما ينص عليه المقصد الثالث.



بناء أو تمويل مصنع للمواد الغذائية تحتوي منتجاته على األلوان والنكهاات الصاناعية
ومحسانات الطعاام والقاوام ،والمااواد الحافظااة ،وغيرهاا ماان المااواد التاي تضاار بصااحة
اإلنسان وغيره من الكائنات الحية ،مما يخل بالمقصد االقتصادي الراباع وهاو تحساين
نوعية الحياة للبشر.



تمويل شراء أسهم مع شرط بيعها خالل بضعة أيام ،مثال مرابحاة األساهم .هاذه عملياة
تنتسااب إلااى المضاااربات فااي أسااواق المااال والتااي تااؤدي إلااى عاادم االسااتقرار ،ممااا
يتعارض مع المقصد الخامس.



إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية يقتصر القبول فيهاا علاى أبنااء األغنيااء ،بحياث يتااح
لهم دون غيرهم فرصاا أكبار لزياادة الادخل والثاروة ،ألن هاذا يخال بالمقصاد الساادس
الخاص بالعدالة االجتماعية.
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والخالصة أن أي معاملاة يتنااق مآلهاا ماع مقاصاد الشاريعة االقتصاادية ساابقة الاذكر أو يخال
بأحد منها ،فإناه تنقصاها صاحة األثار والنتيجاة ،وبالتاالي تصابح مان المعاامالت التاي ماا ينبغاي
االضطالع بها ،حتى ولو توفرت فيها صحة الشكل وجوهر العقد ،وبالتالي ال ينبغي تمويلها.
صحة العقود والتحيّل
في حالة الربا قد يتعمد الطرفاان التواطاؤ إلخفااء الشاكل الحقيقاي للعقاد ،عان طرياق اساتخدام
أكثر من عقد للتمويه ،أو محاولة إضفاء شكل صحيح على معاملة محرمة ،مثال ذلاك :اساتخدام
عقد للبيع اآلجل (بالمرابحة أو المساومة) ماع عقاد باالبيع النااجز ،لتقاديم قارض شخصاي ،علاى
هيئااة العينااة ،فكاال عقااد ماان العقاادين صااحيح شااكال بمفارده ،ولكنهمااا اجتمعااا علااى بيااع نقااد بنقااد،
فتحقق بطالن غرضهما ألنه ربا.
وقد يتواطأ طرفاان باساتخدام أكثار مان عقاد بطريقاة أخارى ،فيبادآن بعقاد بياع آجال ،معاه وكالاة
صريحة أو ضمنية ببيع السلعة إلى طرف ثالث بيعاا نااجزا ،وهناا نجاد أن العقاود الثالثاة تنتهاي
إلى بيع نقد بنقد ،أي إلى تعامل ربوي ،وإن كان كل عقاد منهاا صاحيح شاكال بمفارده ،وهاذا هاو
كنه عملية التورق ،التي ال تعدو أن تكون عينة بين ثالثة أطراف بدال من طرفين.
هنا ويالحظ أن أشهر حيلة اقترفها بنو اسرائيل في عدوانهم في السبت الذي جلاب علايهم لعناة
الخالق حينئذ هي َحفار حفَار بجاوار الشااطئ ياوم الجمعاة ،لكاي يساقط فيهاا السامك ياوم السابت،
ولكي يجمعونه من الحفر يوم األحد ،فحفر الحفر يوم الجمعة ،ومن ثم جماع السامك ياوم األحاد،
كالهمااا صااحيح شااكال ،وال يتناااق مااع االمتناااع عاان العماال يااوم الساابت ،ولكاان الغاارض كااان
محرما ،وهو الصيد يوم السبت.
وينطبق هذا المثال على عمليات متعددة تقع في مجال التمويل ،تشمل تصكيك الديون مع غيرها
ماان الموجااودات ،كوساايلة للمتاااجرة فااي الااديون ،واسااتخدام أنااواع ماان البيااوع للمتاااجرة فااي
المخاطر ،أو ما يسمونه االقتصاديون بالتحوط ،وغير ذلك.
أمثلة النتفاء صحة الغرض مع تحقق صحة الشكل
 .1العينة الثنائية (بعقدي بيع).
 .2العينة متعددة العقود (بعقدي بيع ووكالة أو أكثر) ،وقد اشتهرت باسم التورق.
 .3تصكيك الديون مع غيرها من الموجودات بأي نسبة كانت ،باستخدام عقود متعددة.
 .4اساتخدام السالم والساالم الماوازي (بيااع المسالم فيااه قبال قبضااه) ماع نظااام للمقاصاة بااين
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عقود السلم ،للمتاجرة في المخاطر.
 .5مرابحة األسهم التي يقصد منها المضاربات في أسواق المال ،وليس االستثمار.
صحة المعامالت بحسب المعايير االقتصادية
تنقسم المعامالت من الناحية االقتصادية إلى نوعين:
 -.1المعامالت الحقيقية
وهااي أن يااتم التبااادل بااين نقااد وساالعة أو خدمااة أو أصاال حقيقااي ،مااع تعجياال كليهمااا أو تأجياال
أحدهما ،وتشمل المعامالت الحقيقية أيضا تبادل عملتين مان جانس مختلاف ،مثال الادوالر مقابال
الدرهم ،مع تعجيل كليهما ،هاذه المعاامالت الحقيقياة القصاد منهاا السالعة أو الخدماة ،وفاي حالاة
تبادل العمالت مع التعجيل يكون القصد اقتناء سلع وخدمات من دولة أخرى.
 -.2المعامالت االسمية
وهي معامالت يكون النقد أحد طرفيها ،والطارف اآلخار ديان نااتج عان التازام بادفع مبلاغ نقادي
مستقبال ،مقابل النقد الناجز ،ويعادل ذلك تبادل عمالت ماع اخاتالف جنساها يكاون دفاع واساتالم
إحااداها مااؤجال ،خالفااا لقواعااد الصاارف ،أو قااب مكسااب ماان عمليااة قماريااة تظهاار نتيجتهااا
مستقبال ،مثل ما يحدث خالل تداول المشتقات ،هذه المعامالت تنطوي على نقد نااجز مقابال نقاد
مؤجل بمبلغ أكبر وهي معاملة ربوية ،أو نقد ناجز مقابل التزام بدفع نتيجة مقاامرة مكسابا كانات
أو خسارة ،وهي معاملة تنطوي على تجارة المخاطر.
ومن الواضح أن المعامالت الحقيقية ال غبار عليها شرعا ،حيث ال تنطوي على تجاارة نقاد بنقاد
وال تجارة المخاطر أو الغرر ،أما المعامالت االسامية فهاي تنطاوي علاى تجاارة الاديون أي بياع
نقد بنقد ،أو تجارة المخاطر ،وكالهما حرام.
ويأتي التحيل من الناحية االقتصادية عن طريق تغليف المعاملة االسمية بعقد أو أكثر صاحيحين
شكال ،ولكنها تستخدم لغرض التمويه ،مثال ذلك :أن يضاف لعقد شراء سالعة باألجال عقادٌ آخار
ببيعها نقدا للطرف الثاني كما في العينة أو لطرف ثالث مع عقاد وكالاة كماا فاي التاورق ،ولاذلك
فإن عقود التمويه تستخدم إلضفاء صفة المعاملة الحقيقية على معاملة اسمية.
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الباب الرابع :القواعد العامة للمشاركة في الربح
مفهوم المشاركة:
 .1المشاركة لغة :تعني االختالط واالمتزاج.
.2

المشااركة اصاطالحا :تعناي الشاركة التاي يشاترك فيهاا اثناان أو أكثار فاي ماال اكتسابوه أو
استحقوه بوراثة أو نحوها لغرض تنمية ذلك المال في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غيرها.

 .3ويعرفها الحنفية بقولهم( :عقد بين اثنين فأكثر علاى أن يكاون رأس الماال والاربح مشاتركا
بياانهم) .والمقصااود بهااا مااا يعاارف فااي الفقااه اإلسااالمي بشااركة العنااان التااي يشااترك فااي
رأسمالها والعمل فيها كال الطرفين.43
.4

أو هي اشتراك شخصين أو أكثر إما في المال أو في العمل أو فيهما معا ،بهادف إنجااز عملياة
معينة وعلى أساس اقتسام الناتج عنها بحسب حصة كل واحد سواء في المال أو في العمل .
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 .5وللشركة أركان تشمل الشركاء ،واإليجاب والقباول بشارط اتفاقهماا فاي مجلاس العقاد ،ثام
رأسمال الشركة بشروطه الخاصة ،والربح بشروطه الخاصة به وبالخسارة إن وقعت.
 .6المشاااركة أو الشااركة ،قااد تكااون شااركة ِملااك ال عقااد ،حيااث ال يكااون الهاادف االسااتثمار
وتحقيااق الااربح ،مثاال أن يشااتري اثنااان شاايئا لغاارض االقتناااء ،أو أن يرثااا شاايئا معااا؛ فهااي
االشتراك االضطراري أو االختياري في ِملكية شيء ال بقصد االسترباح.
.7

أما المشاركة التي تكون بقصد االساترباح مان جمياع الشاركاء أو بعضاهم ،فهاي شاركة العقاد،
وهي اتفاق بين اثنين أو أكثر على خلط المال أو الجهد أو الذمة المالية بغية تحقيق الربح.

مشروعية المشاركة:
 .1الشركة جاائزة فاي الجملاة وقاد ثبات جوازهاا بالكتااب والسانّة واإلجمااع والمعقاول ،حياث
أجمعت األمة على جواز الشركة في الجملة.
.2

ثبتت مشروعية الشركة في األصلين الكتاب والسنة.

 .3فمن الكتاب قوله تعالى" :وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بع إال الذين آمناوا
وعملوا الصالحات وقليل ما هم" .45ووجه داللاة اآلياة :أن الخلطااء تعناي الشاركاء ،فاآلياة
 43مصطفى كمال طايل ،البنوك االسالمية المنهج والتطبيق ،ص 190
 44عائشة المالقي ،البنوك االسالمية (التجربة بين الفقاه والقاانون والتطبياق) ،المركاز الثقاافي العرباي ،ط،2000 1
ص 349 ،348
 45سورة ص،اآلية .24
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تدل بداللة اإلشارة على مشروعية الشركة.
 .4ومن السنة الحاديث القدساي" :أناا ثالاث شاريكين ماا لام يخان أحادهما صااحبه؛ فاإن خاناه،
46
خرجت من بينهما".
 .5وبفعل النبي -صلى هللا عليه وسلم -حيث ياروي الساائب بان أباي الساائب ،شاريك النباي -
ي
صاالى هللا عليااه وساالم ،قااال" :أتياات النبااي -صاالى هللا عليااه وساالم ،فجعلااوا يثنااون علاا ّ
ويذكرونني ،فقال النبي -صلى هللا عليه وسلم :أنا أعلمكم؛ يعني به ،فقلت :قد صادقت باأبي
أنت وأمي ،كنت شريكي ،فنعم الشريك كنت ،ال تداري وال تمااري" 47.والماراد بالماداراة:
المداهنة ،وبالمماراة :المجادلة.
أقسام شركة العقد

.1

شااركة العنااان :وهااي قيااام اتفاااق بااين اثنااين وأكثاار علااى اإلسااهام كا ّل بمااال معلااوم فااي
رأساامال الشااركة ،بقصااد اسااتثماره وتحقيااق الااربح ،ويكااون الااربح بحسااب الشااارط
والخسارة على قدر الحصص في رأس المال ،ولك ّل الحق في إدارة الشركة.

.2

شركة الوجاوه أو الاذمم :وتسامى أيضاا شاركة المفااليس ،وهاي شاركة بغيار رأسامال،
تقوم على اشتراك اثنين أو أكثر في شراء أشياء باألجل بقصد بيعها واالسترباح منها،
ويكااون الااربح وااللتاازام بضاامان رد الااثمن بحسااب نسااب يتفااق الشااركاء عليهااا ،وال
نسب توزيع الربح.
يشترط أن تساوي نِسب االلتزام بضمان رد الثمن
َ

.3

شركة األعمال أو األبدان :وتقوم على اتفاق اثنين أو أكثر على إجاارة قادراتهم البدنياة
أو الفكرية مقابل عوض يتقاسمونه وفق نسب يتفقون عليها.

ويعتمد التمويال بالمشااركة علاى الناوع األول مان شاركات العقاد ،وهاو شاركة العناان ،ومعناى
التمويل بالمشاركة بهذا العقد أن تشترك المؤسسة المالية اإلسالمية مع عميلها ،فتموله بالحصة
التي تدفعها ،ويكون لكل من الطرفين الحق في إدارة رأس المال واساتثماره ،ماع توزياع الاربح
نسب المساهمة برأس المال.
بينهما وفق نسبة يتفقان عليها ،وتح ّم ِل الخسارة بنسب تساوي
َ

خصائص المشاركة ومميزاتها:
 .1تشااجع المشاااركة علااى قيااام المشاااريع االسااتثمارية المختلفااة ،عباار تمكااين أصااحاب
المشاريع من تمويل مشاريعهم بما ال تستطيعه صيغ التمويال األخارى ،وذلاك لمروناة
 46أخرجه أبو داود في سننه ،)3383( ،والدارقطنى ( ، )139/35/3والحاكم ( ، )52/2والبيهقى (.)78/6
( 47اخرجه ابو داود في األدب ،باب :في كراهية المراء  ،رقم " )4836 :ج ،2ص .308
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هذه الصيغة وإمكان استخدامها للحصول على ما يحتاجه المشروع االستثماري ،ومان
ذلك تمويل رأس المال العامل ،فهذا نقد يدفعه الممول إلى المتمول ،مما ال يمكن القياام
به في حالة المرابحة أو اإلجارة مثال.
 .2يمكاان أن تسااتخدم فااي تموياال المشاااريع االسااتثمارية التااي تحتاااج إلااى عناصاار إنتاااج
مختلفة منها البضائع والنقاد والعقاار والعمال المساتأجر ،فايمكن بالمشااركة تمويال كال
المماول يمكان
المتمول من الطارف
هذه األشياء ،فبالسيولة التي يحصل عليها الطرف
ِّ
ِّ
الحصول على هذه األشياء دون حاجة لتعدد صيغ التمويل لكل عنصر من هذه العناصر.

 .3يااؤدي تطبيااق المشاااركة إلااى توزيااع المسااؤولية والمخاااطر توزيع اا عااادال بااين البنااك
والمساااتثمرين والمساااتخدمين للماااال ،فهااام يقتسااامون جميعاااا كااال تبعاااات المشااااريع
بمخاطرهاااا ثااام أرباحهاااا أو خساااائرها ،وهاااي وضاااعية ال يعرفهاااا النظاااام المصااارفي
التقليدي ،الذي تقع نتائج المشروعات فيه على المستثمر المستخدم للمال ،إذ هو وحاده
الذي يتحمل المخاطر والخسائر ،وله وحده األرباح.
 .4ويستنتج من هذا الطارح ،أن القاعادة األساساية التاي تقاوم عليهاا المشااركة هاي تحمال
عنصاار المخاااطرة ،فكاال ماان تحملهااا يجااب أن يحصاال علااى ربااح معقااول إذا حقااق
استخدامها مردودا ما ،وبالمقابل عليه أن يقبل خسائرها إذا فشلت في تحقيق هذا المردود.

 .5وهذا يعني أنه ال توجد مكافأة ثابتة سيأخذها الممول عن األموال التي قدمها علماا باأن
األرباح والخسائر مسألة ال يمكن التأكد منها فاي البداياة ،حتاى ولاو تباين أن المخااطر
ضئيلة من خالل الدراساة المعمقاة للمشاروع الاذي وقاع تمويلاه ،وبالنتيجاة فالمشااركة
توزع المخاطر بين البنوك والمتعاملين ،وكذلك النتائج سواء أكانت إيجابية أو سلبية.
 .6وهذا ما يجعل تمويالت البنوك اإلسالمية تمويالت فعالة في الحيااة االقتصاادية؛ ألنهاا
تساهم في المشروعات وتمارس العمليات التجارية والمالية.48
 .7تدفع المشاركة بالمتعااملين ساواء البناك أو المساتثمر إلاى دراساة المشاروعات دراساة
دقيقة لتقدير مردودها تقديرا جيدا ،مستخدمين في ذلك ما يحصالون علياه مان خبارات
فنية وتقنية ،وهذه الدراسة وإن كانت موجودة في البناوك التقليدياة ،فإنهاا ليسات بانفس
األهمية ما دامت ال تشاارك المماولين ،وبالتاالي فهاي ليسات معنياة بنتاائج مشاروعاتها
بصورة مباشرة.
 .8تحقااق المشاااركة دعاام االسااتثمارات النافعااة وزيااادة األمااوال المتاحااة عنااد البنااوك،
 48عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ) ،ص 363 - 361
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وبالتااالي تتحقااق التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة ،عاان طريااق إعااادة توزيااع الثااروات
بواسطة تعميم االستفادة من مداخيل التمويالت إلى أكبر عادد ممكان مان األفاراد ،مماا
يدفعهم إلى إعادة تقديمها للبنوك ،لكي يستفيد منها أكبر عدد من المستثمرين.
 .9تتحاادد عالقااات البنااوك مااع المتعاااملين فااي المشاااركة علااى أنهااا عالقااات شااركاء فيمااا
بينهم ،فأصحاب الودائع ال يحصلون منها على دخل محدد مقدما ،ومستخدمو الماال ال
يقاادمون إليهااا دخااال محااددا مساابقا ،وإنمااا تتحماال البنااوك مخاااطر العمليااات بالمشاااركة
معهم جميعا ،فتبتعد بذلك عان االساتغالل النااتج عان اإلقاراض بالفوائاد وتقتارب أكثار
من العدالة سواء في التمويل أو التوزيع.49
 .10والشااراكة تجعاال البنااوك تقاايم نوعااا مان التااوازن بااين مااا يأخااذه المساااهمون ومااا ينالااه
المودعااون؛ وذلااك ألنهااا تجعاال ناااتج العمليااات ربحااا أو خسااارة علااى عاااتق كاال ماان
أصحاب األموال والعاملين بها.
 .11بينما تهتم البنوك التقليدية بمساهميها وتعطايهم األولوياة فيماا تحققاه مان نتاائج مساتغلة
فااي ذلااك أمااوال الودائااع والتااي ال يحصاال أصااحابها إالّ علااى نساابة ضاائيلة ماان تلااك
المداخيل  ،تولي البنوك اإلسالمية التي تمارس المشاركة بحق أهمياة قصاوى للعوامال
التي تساند ربحية المشروعات ،فألصحاب األماوال مان حملاة الحساابات االساتثمارية
لديها المزيد من األرباح لكي تجتذب المزيد من أموالهم.
 .12ونظاارا لكاال هااذه المزايااا فااإن المشاااركة تتناسااب مااع روح الشااريعة اإلسااالمية ،باال
تتناسب أيضاا فاي رأي الابع ماع التركياب الحضااري للمجتماع ،وذلاك اساتنادا إلاى
عدد من االعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي وبعضها فني.50
 .13بالمقارنة مع تمويال المضااربة فاإن البناك اإلساالمي فاي حالاة المشااركة فاي رأسامال
المنشأة (المشروع) يمكنه إمساك دفاتر منتظماة ،أماا فاي حالاة المضااربة ،فاال باد مان
اشتراط مسك الدفاتر ،واتخاذ الترتيبات الالزمة لذلك.
 .14بالمقارنااة مااع تموياال المضاااربة ،ونظاارا لقيااام البنااك اإلسااالمي بالمشاااركة فااي رأس
المااال ،وبالتااالي المشاااركة فااي إدارة المشااروع ،فإنااه يمكاان لااه أن يمااارس نوعااا ماان
الرقابة واإلشراف على عمليات المشروع ،بعكس المضاربة ،حيث إن األصل إطالق
يد المضارب في مال المضاربة.51
 49عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ) ،ص 364 - 363
 50عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ) ،ص 365 - 364
 51مصطفى كمال طايل ،البنوك االسالمية المنهج والتطبيق ،ص 194
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الممول أن يخفف من تعرضه لمخاطر التمويل بالمشاركة عبر مطالبتاه
 .15يمكن للطرف
ِّ
الطاارف المتمااول بإعااداد دراسااة جااادوى دقيقااة للمشااروع المااراد تمويلااه ،تشااا ّخص
مخاطره وجدواه وآفاقه؛ ويمكن له كذلك أن يكون طرفاا فاي اإلدارة فيتحاشاى بخبرتاه
محا ّل الخطر ،وهناك إجراءات محددة مقترحة لتخفيف المخاطر في حاالت المشاركة
والمضاربة والوكالة سوف تتناول فيما بعد.
المشاركة من الناحية االقتصادية
 .1تنتمي المشاركة اقتصاديا إلى مجموعة عقاود االساتثمار والتمويال التاي تتمياز بالمشااركة
في الاربح والخساارة ،أو بمعناى آخار المشااركة فاي المخااطر 52.وتتمياز عقاود المشااركة
بميزتين :األولى أن أطراف عقود المشاركة يتماثلون في المعلومات ،وكماا سابق شارحه،
فإن التماثل في المعلومات ينفي مخاطر سوء االختيار والنزوع السيء.

 .2الميزة الثانية ،أن انتشار المشاركة في المخااطر فاي حاد ذاتهاا ،علاى خاالف األنشاطة
الربويااة والقماريااة ،يوجااه قطاعااا أكباار ماان المااواطنين فااي أي اقتصاااد ،إلااى األنشااطة
اإلنتاجية التي ترتبط بإنتاج الطيبات من السلع والخدمات ،فإذا قارنا بين اقتصادين في
أحده ما تحتل األنشطة الربوياة والقمارياة نسابة موجباة مان النشااط االقتصاادي ،بينماا
تختفااي هااذه النساابة تمامااا فااي االقتصاااد اآلخاار ،فااإن االقتصاااد األخياار سااوف يحااوز
خاصيتين :األولى ارتفااع نسابة األنشاطة المتعلقاة بالمشااركة فاي المخااطر ،والثانياة،
انغماس جميع الموارد فاي النشااط اإلنتااجي والخادمي ،مماا يعناى المزياد مان التناافس
والتخصص ،وبالتالي مستوى أعلى من الكفاءة االقتصادية.53
 .3وتؤدي الخاصية األولى إلى توزيع المخاطر باين الناشاطين اقتصااديا علاى عادد أكبار
وبصورة أكثر تساويا ،وبالتالي فإن متوسط المخاطر التي يتحملها الفرد فاي االقتصااد
تكون أقل ،األمر الاذي يحفاز علاى المزياد مان االساتثمار .أماا الخاصاية الثانياة فتعمال
مباشرة على رفع الكفاءة االقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي.
 .4والخالصة أن هناك مبررات اقتصادية كلية للمفاضلة بين أساليب التمويل اإلساالمية،
ولتفضيل المشاركة في اإلنتاج والربح على غيرها نسبيا وليس مطلقا.
شروط وضوابط المشاركة
Risk sharing
 53معبد على الجارجي ،التحليل االقتصادي ،نظرة إسالمية ،مسودة كتاب قيد اإلعداد
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 .1شروط تتعلق برأس المال والعمل:
 .1.1أن يسهم جميع الشركاء في رأس المال.
 .1.2أن يكون رأسامال المشااركة معلاوم المقادار ،وأن يكاون نقادا أو عيناا حساب االتفااق،
وموصوفا وصفا نافيا للجهالة وال يفضي للغرر.
 .2شروط تتعلق بصحة المشاركة وأهلية المشاركين:
 .2.1أن يكون محل العقد صحيحا ومشروعا.
 .2.2أن يتم العقد بإيجاب وقبول صحيحين.
 .2.3أن يتمتع الشركاء باألهلية الكاملاة مان حياث (أهلياة البلاوغ والعقال واألهلياة للتوكيال
والتوكل ،أي أن يكون أصيال عن نفسه ووكيال عن غيره من الشركاء).
أنواع المشاركة
تأخذ المشاركة لدى البنوك اإلسالمية عدة طرق لتنفيذها وحسب طبيعة عملياة المشااركة والعقاد
الذي يغطيها.
ونورد فيما يأتي أهم أنواع هذه المشاركات التي جرى العمل بها وتطبيقها:
أ.

المشاركة في صفقة معينة

 .1هذا النوع من المشاركة يدخل فيه البنك اإلساالمي شاريكا فاي عملياة تجارياة أو اساتثمارية
واحدة ومستقلة عن غيرها من عملياات التجاارة أو الصاناعة أو الزراعاة فاي أي مشاروع،
وتختص بعدد محدد من السلع أو وسائل اإلنتاج.
 .2ويتضمن اتفاق الشراكة مساهمة كل من البناك والطارف اآلخار (العميال) بنسابة معيناة مان
رأسمال الصفقة.
 .3يتضمن اتفاق الشراكة حصة كل من البنك والشريك اآلخر في األرباح والخسائر.
 .4يااتم تخصاايص جاازء ماان األرباااح للشااريك مقاباال قيامااه بااإدارة عمليااة المتاااجرة أو اإلنتاااج
والتسويق.
 .5تنتهي المشاركة بنقل ملكية الصفقة إلى العميل عن طريق البيع أو أي تصرف ناقل للملكية.

 .6من مزاياها أنها تجعل دورة رأس المال أكثر سرعة ،نتيجة لسارعة تصافية هاذا الناوع مان
العمليات ،وحيث يعيد البنك استخدام رأس المال مرة ثانية.
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 .7ماان مزاياهااا كااذلك توزيااع المخاااطر بااين البنااك والمشاااركين وتقلياال المخاااطر بساابب تنااوع
وتوزيع العمليات.
 .8ومن مزاياها تمكين البنك من مراقبة أعمال المشاركة مع العميل المشارك والتأكد منها.
 .9مقارنة نتائج المشاركات في القطاعات المتنوعة واختيار ذات األرباح األعلى والمخاطر األقل.54
ب.

المشاركة الدائمة

وهي اشتراك البنك اإلسالمي مع شخص أو أكثر في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعاي أو
عقاري أو غيره.
من خصائص وضوابط المشاركة الدائمة:
 .1يجااري االتفاااق علااى المشاااركة الدائمااة بموجاب عقااد موقّااع ماان البنااك والشااركاء يحاادد فيااه
مقاادار المشاااركة فااي رأس المااال أو العماال ماان قباال األطااراف المشاااركة ،وكيفيااة توزيااع
األرباح والخسائر وتصفية الشراكة وغيره من الشروط المتعلقة بالشركة.
 .2تبعا لذلك يقدم كل طرف ما تعهد به من رأس مال أو عمل.
 .3تكون المحاسبة عن األربااح والخساائر فاي نهاياة كال سانة مالياة عاادة ،بعاد خصام النفقاات
وأتعاب أو أجور إدارة وتشغيل الشركة.
 .4يشترك البنك اإلسالمي في تقديم الخبرة والمشورة للمشروع ،وأحياناا ينتادب البناك ممثلاين
عنه لالشتراك في إدارة المشروع.
 .5تنفيااذ المشاااركة الدائمااة يااتم عاان طريااق المشاااركة فااي مشااروعات أو شااركات جدياادة أو
المساهمة باالشتراك في مشروعات قائمة فعال ،ولمختلف أنواع المشروعات كما أوضحنا سابقا.

 .6يشترط البنك عاادة أن يكاون المشاروع أو الشاركة التاي يمولهاا ملتزماة فاي قواعاد التعامال
الشرعية بمختلف مراحل عملها.
 .7تعتبر المشاركة الدائمة من وسائل االستثمار أو التمويل متوسطة أو طويلة المدة لدى البناك
اإلسالمي.
ج.

المشاركة المتناقصة

وسيأتي شرحها في الفصل السادس.
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الباب الخامس :المشاركة الدائمة
أوال :المرحلة األولى :مرحلة إنشاء الشركة وأحكامها
تنعقد الشركة بين المؤسساة المالياة والجهاة المتمولّاة بتوقياع العقاد الاذي يتضامن تحدياد أطاراف
الشركة ،والمبالغ المساهم بها ،ونسبة توزيع الربح بين الشاركاء ،وأنشاطة الشاركة االساتثمارية
األساسية.
أهلية الشركاء واتفاقهم
-

يشاترط فااي الشاركاء أن يكونااوا مان ذوي أهليااة األداء الكاملاة :أي عاااقلين بااالغين وال
سيما أن لكل شريك حق اإلدارة والتصرف في أموال الشركة وهو وكيال ع ّمان يوكلاه
من غيره من الشركاء فتشاترط صاحة تصارفاته؛ أماا القاصار فيجاوز أن يشاترك عناه
وليه ،ويكون الحق في اإلدارة حينئذ للولي ال للقاصر.

-

يشااترط تحقااق رضااا جميااع الشااركاء علااى قيااام الشااركة ،كسااائر التصاارفات الماليااة
يشترط لها رضا جميع األطراف.
أ.

-

إشراك غير المسلمين أو المؤسسات المالية التقليدية:

ليس شرطا في إنشااء عقاود المعاوضاة المالياة اإلساالم ،فيجاوز إشاراك غيار المسالم،
كذلك يجوز للمؤسسة المالية اإلسالمية أن تمول بالمشاركة طرفا غيار مسالم ،أو غيار
ملتاازم بأحكااام الشااريعة فااي تعامالتااه الماليااة كالمؤسسااات الماليااة التقليديااة ،بشاارط أن
يكاون نشااط هاذا الطارف شارعيا فاي الشاركة؛ وإن كاان هاو المتاولي إلدارة الشاركة
فواجباااه أن يمتناااع عااان وقوعاااه فاااي المحظاااور ،ويشاااهد لهاااذا أن الحسااان ،و َع َ
طااااء،
َو َ
ي ِ إذَا
ي ِ َوالنَّ ْ
طاووسَ ،وم َجاهِد وإياس بن معاوية كاانوا يجيازون ش َِار َكةَ ْاليَهاو ِد ّ
ص َارانِ ّ
55
َكانَ ْالم ْس ِلم ه َو يلي ال ّ
ش َِرا َء َو ْالبَ ْي َع.

-

وبناااء علااى هااذا يجااوز إشااراك بنااوك تقليديااة مااع المؤسسااات اإلسااالمية فااي التموياال
المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالشريعة ،شاريطة تاولي المؤسساات اإلساالمية
لإلدارة ،أو وضع شروط صاارمة إن كانات هاي الطارف المادير ،أو كانات طرفاا فاي
اإلدارة ،لمنع أية تصرفات تخل بالجانب الشرعي.
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ب.

نشاط الشركة

يجب أن تتوافق جميع أنشطة الشركة المراد قيامها مع أحكاام الشاريعة اإلساالمية ،فلاو كاان مان
جملااة أنشااطتها االسااتثمارية التعاماال بالمحرمااات ،كالمتاااجرة فااي الااديون ،أو بيااع الخمااور ،أو
اإلقراض بالربا ،كان إنشاؤها حراما وكانت شركة فاسدة .56وينظار فاي هاذا التفصايل الماذكور
في موضوع "األسهم".
ج.

رأسمال الشركة وأحكامه

رأسمال الشركة هو ما يسهم به الشركاء ويشترط فيه ما يأتي:
 . 1أن يكون معلوم القدر والجانس ،وذلاك لايعلم تحقاق الاربح مان الخساارة ،فاالربح هاو ماا فاوق
اترط العلاام باارأس المااال لاايعلم الااربح فيااوزع علااى
رأس المااال ،والخسااارة هااي مااا دونااه ،فاشا ِ
الشركاء ،ولتعلم الخسارة فيتحملها الشركاء.
 .2أن تعلم حصص الشاركاء فاي رأسامال الشاركة ،وذلاك ألن الخساارة يتحملهاا الشاركاء بقادر
حصصهم ،وقد يكون االتفاق على توزيع الربح كذلك ،فوجب العلم بحصاص الشاركاء لايعلم ماا
يتحمله ك ٌل في حال وقوع الخسارة ،وليعلم نصيب كل في الربح في حال ات ِفق على توزيع الربح
بنسب اإلسهام في رأس المال.
وبناء على الشرطين السابقين:
وتقاوم
 لو كان إسهام الشركاء بعمالت مختلفة ،وجب اختيار عملة واحدة تجعل رأسامال الشاركة،ّ
بقية العمالت بالعملة المختارة ،وذلك ليعلم رأسمال الشركة اإلجمالي ،وتعلم أنصبة الشركاء.

 لو كان إسهام الشركاء أو بعضهم بموجودات غيار نقدياة ،وجاب تقاويم هاذه الموجاودات لايعلمرأساامال الشااركة ،وتعلاام كااذلك أنصاابة الشااركاء ،واإلسااهام بااالعروض التجاريااة فااي رأساامال
الشركة جائز ،ألنها ذات قيمة مالية ،ويمكن تقويمها ثم بيعها واالسترباح عنهاا ،أو بيعهاا وجعال
حصيلة بيعها في رأسمال الشركة.
 .3أال يكااون دينااا ،إال أن يكااون الاادين تابعااا لغيااره فيجااوز ،كااأن تسااهم مؤسسااة بكاال موجوداتهااا
الشاملة للنقد واألعيان والديون ،وذلك ألنه يغتفار فاي التاابع غيار المحارم لذاتاه ماا ال يغتفار فاي
األصل ،فالدين بحد ذاته غير محارم ،فيغتفار شاموله فاي موجاودات الشاركة؛ وبشارط أال يكاون
ٌ
أعياان أو نقاود ،ليساوغ جعلاه رأسامال فاي
ذلك على سبيل التحيّال ،كاأن يضا َّم إلاى الادين قصادا
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الشركة فيمتنع ،وسبب منع جعل الدين رأسمال في الشركة أمران:
األول :أن الدين غيار مضامون األداء ،فيكاون جعلاه فاي رأسامال الشاركة غاررا ،إذ قاد ال يقادر
على تحصيله ،وعليه لو تي ِقّن من تحصيل الدين قبيل الشروع بالعمل جااز اإلساهام بالادين ،كاأن
يكون وديعة في حساب جار في مصرف ما ،فهذا قرض لكنه من قبيل متيقَّن التحصيل.
الثاني :أن ذلك قد يكون تحايال على الربا ،فقد يكون المادين معسارا بالادين ،فيقاول لدائناه :تعاال
ي من الدين ،وبمال أدفعه أنا ،وأنا أديار الشاركة ،ونجعال الاربح بينناا
ندخل في شركة بما لك عل ّ
فيرضى الدائن وال يطالب بدينه ،ثم يأتيه المدين بالادين الحقاا وزياادة فوقاه علاى أنهاا رباح ،ماع
أنه لم تكن شركة ولم يكن ربح ،بل كان قصد المدين تطميع الدائن حتى ال يطالبه بالدين.
د.

الزيادة في رأسمال الشركة بعد الشروع فيها

يجاوز اتفااق الشاركاء علاى زياادتهم لرأسامال الشاركة أو زياادة بعضاهم ،ولاو بعاد الشاروع فاي
الشركة على أن تعدّل مسؤوليتهم عن الخسارة وفق أنصبتهم الجديدة بعد تلك الزيادة.
ه.

-

تحديد أنصبة الشركاء في الربح

يشترط لصحة قيام الشركة أن تحدد عند القيام أنصبة جمياع الشاركاء فاي الاربح ،ألن هاذا
من صالحيات الشركاء ،بخالف تحديد أنصبتهم في تحمل الخسارة فال يشترط تحديده فاي
العقد ألن هذا من األحكام الشرعية الثابتة والمعروفة وغير المتروكة للعاقدين.

-

وال يص ّح أن يترك تحدياد أنصابة الاربح لوقات آخار أو لطارف آخار يحاددها بعاد قياام
الشركة ،وال يشاترط أن تارتبط هاذه األنصابة بحصصاهم فاي الشاركة بال لهام االتفااق
على أنصبة تخالف حصصهم في رأسمال الشركة.
و.

تعديل أنصبة الشركاء في الربح بعد االتفاق عليها في العقد

يجوز ل لشركاء ولو مان غيار زياادة فاي رأسامال الشاركة ،أو تغييار فاي حاق إدارتهاا ،أن يتفقاوا
على تعديل أنصبتهم أو أنصبة بعضهم في الربح؛ إذ لما كان لهم ذلك ابتداء بقاي لهام ذلاك الحاق
بعد الشروع في الشركة.
ز.

تسجيل الشركة

ال يشترط تسجيل الشاركة رساميا لتترتاب أحكامهاا ،لكان إذا اقتضاى ذلاك حفاظ حقاوق الشاركاء
والجهات التي تتعامل معها الشركة ،أصبح التسجيل واجبا.
51

ثانيا :المرحلة الثانية :إدارة الشركة
إدارة الشركة حق للشركاء جميعا وليست بواجب عليهم؛ وعليه يجوز تناازل الشاركاء عان حاق
اإلدارة ألحاادهم أو أكثاار ،لكاان إن كااان متااولي اإلدارة طرفااا غياار مساالم أو غياار ملتاازم بأحكااام
الشااريعة فااي تعامالتااه الماليااة ،وجااب التأكااد ماان عاادم خروجااه عاان أحكااام الشااريعة فااي إدارتااه
للشركة ،ويجوز للشركاء أن يكلّفوا بإدارة الشركة طرفا أجنبيا عنهم بعوض أو بغير عوض.
وتنتظم إدارة الشركة األحكام اآلتية:
ح.

االلتزام بأحكام الشريعة في إدارة الشركة

يجب أن تدار الشركة بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلساالمية ،فيمتناع عليهاا أن تشاتمل عقودهاا
57
على بنود تتضمن الربا أو الغرر والجهالة وسائر المحرمات.
كما أن إدارة المؤسسات التي يمتلكها أكثر من شخص مبني علاى قواعاد الشاورى الملزماة ،فاال
بد من حيث المبدأ من موا فقة غالبية الشركاء على التصرفات والمخططات الخاصة بالمؤسساة،
ويجوز تفوي المدير أو مجلس اإلدارة في القيام بتصرفات ومخططات معينة ،وقد يكاون ذلاك
في حدود مالية معينة.
ط.

صالحيات مدير الشركة

يجوز للشركاء تفوي الطرف المدير للشركة أن يتصرف في أموال الشركة بما يحقق مصلحة
الشركة وبما ال يخالف الشروط المتفق عليها مع ساائر الشاركاء؛ فلاه فاي األصال أن يبياع بالنقاد
وباألجاال ،ولااو أن ياارهن مااان موجااودات الشااركة ،وأن يودعهاااا ،وأن ياادفعها لماان يساااتثمرها
بالمضااااربة ونحوهاااا ،وهاااو وكيااال عااان الشاااركاء فاااي القاااب

والااادفع ،واإلياااداع واالرتهاااان،

واالستقراض ،والمطالبة بالدين واإلقرار به ،والمرافعة والقضاء ،واإلقالة ،والرد بالعيب ،والحوالاة
وكاال مااا هااو فااي مصاالحة الشااركة بمااا ال يخاارج عاان العاارف والشاارط ،ويحااق للشااركاء ماان خااالل
جمعيتهم العمومية ،أو مجلس إدارة ينتخبونه فيما بينهم ،محاسبة المدير المفوض على ما قام به.

واجبات المدير
واجب المدير أن يتصرف برأسمال الشركة بما يحقاق مصالحة الشاركة ،ولايس لاه أن يتصارف
بما يناق هذه المصلحة من غير إذن الشركاء ،كالتبرع بالمال ،أو هبته ،أو إقاراض الماال بماا
ينااق مصااحلة الشااركة أو يخااالف عاارف التجااار ،ولايس لااه أيضااا أن يحااابي نفسااه أو أقرباااءه
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فيشتري منهم للشركة بأعلى من ثمن السوق أو يبيعهم بأقل من سعر السوق.
ِعوض المدير
-

الماادير إن كااان شااريكا جاااز مقاباال إدارتااه زيااادة حصااته ماان الااربح علااى حصااته فااي
الشااركة ،وال يجااوز أن يعطااى أجاارا مقطوعااا عاان إدارتااه ،وذلااك ألن إعطاااءه أجاارا
مقطوعا يخرق مبدأ االشتراك في الربح والخسارة وعدم ضمان رأس الماال أو الاربح
ألي من الشركاء في عقد الشراكة ،ألنه بإعطائه األجر المقطوع يكاون قاد ضامن هاذا
المبلغ المدفوع له.

-

يجوز أن يعطي الشريك المدير مبلغا مقطوعا إن لم يكن ذلك عن إدارتاه للشاركة ،بال
عاان قيامااه بعماال إضااافي لاايس جاازءا ماان مسااؤولياته كماادير للشااركة ،وذل اك بحسااب
العرف وبعقد منفصل عن عقد الشاركة غيار مارتبط باه بحياث يمكان فساخه دون تاأثر
عقااد الشااركة بااذلك؛ كااأن يكااون محاساابا أيضااا فيتااولّى حسااابات الشااركة ،أو مخ ِلّصااا
جمركيا ،فيتولى علميات التخليص الجمركي.

-

ينطباق هااذا أيضاا علااى الشاريك غياار المادير ،فيجااوز اساتئجار خدماتااه الخاصاة غياار
المرتبطة بإدارة الشاركة باأجر مقطاوع إذا كاان ذلاك بعقاد منفصال عان عقاد الشاركة،
بحيث ال يحتاج إلى فسخ عقد الشركة أو تعديله إذا فسخ هذا العقد.

تعيين طرف خارجي إلدارة الشركة
إدارة الشركة حق ال واجب على الشاركاء ،فيجاوز تناازل الشاركاء عان حاق اإلدارة ألحادهم أو
أكثر ،لكن إن كان متولي اإلدارة طرفا غيار مسالم أو غيار ملتازم بأحكاام الشاريعة فاي تعامالتاه
المالياة ،وجاب التأكاد ماان عادم خروجاه عاان أحكاام الشاريعة فااي إدارتاه للشاركة ،وللشااركاء أن
يعينوا طرفا أجنبيا عنهم بأجر إلدارة الشركة ،وإن كان أجر هذا المدير حصة من الربح المأمال
تحقق ه ،فهو مضارب برأسمال الشركة فيعطى حصته من الاربح ثام يقتسام الشاركاء البااقي؛ وإن
كاناات إدارتااه للشااركة مقاباال مبلااغ مقطااوع فهااو أجياار عناادهم ،وأجااره يحسااب ماان مصااروفات
الشركة ،ويمكن أن يعطى مدير الشركة األجير حصة من الربح على سبيل الحاافز ،فيأخاذ ماثال
باإلضافة إلى المبلغ المقطوع عشرة بالمئة من أرباح الشركة ،ويمكان تعلياق الحصاة فاي الاربح
على تحقيق نسبة معينة مان الاربح ،كاأن يأخاذ عشارة بالمئاة مان الاربح إن بلاغ الاربح اإلجماالي
نسبة عشرين بالمئة من رأس المال ،أو جاوز نسبة معينة.
ي.

أرباح وخسائر الشركة
53

أحكام الربح
يجب أن يتفق الشركاء في عقد الشركة على حصصهم في الربح مع مراعاة الشروط واألحكام اآلتية:
 .1ال يجوز تحديد الحصة في الربح بمبلغ مقطوع ،أو بنسبة من رأس المال ،بل بحصة شائعة
المماول بالمشااركة ماع عميلاه علاى توزياع الاربح مناصافة؛
من الربح كأن يتفق المصارف
ّ
ألن تحديد الحصة بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال يؤدي إلى ضمان الربح الممنوع.
 .2يجاوز تفااوت الشاركاء فاي الاربح ولاو تسااوت حصصاهم فاي الشاركة ،واألصال أن تكاون
الزيادة في الربح لمن يعمل لكن ال يشترط ذلك ،وال يجاوز أن تشاترط الزياادة لمان يشاترط
لنفساه عاادم العماال ،ولااو شاارط أحااد الشااركاء زياادة فااي حصااته فااي الااربح عاان حصااته فااي
الشركة جاز ذلك وإن لم يعمال ،علاى أن األعاراف االقتصاادية باين مؤسساات األعماال أن
يتناسب نصيب الشركاء في الربح مع حصصهم في الشركة ،وأن االخاتالف جاائز إذا كاان
مسااببا ،بااأداء مهااام إداريااة أو فنيااة متفااق عليهااا؛ ولااذلك فماان األفضاال مراعاااة األعااراف
االقتصادية في توزيع الربح حساب حصاص الشاركاء ،ماع ضارورة بياان سابب االخاتالف
في كل حالة على حدة إن حدث ذلك.
 .3ال يجااوز أن يتااأخر تحديااد الحصااص فااي الااربح عاان عقااد الشااركة؛ ألن فااي تاارك تحديااد
حصص الربح غررا مفسدا لعقد الشركة ،ويجوز االتفاق على توزيع مختلف للربح معلاوم
األنصبة في العقد بحسب الفترات الزمنية لعمر الشركة ،أو إن تجاوز الربح أو ق ّل عن حادّ
معين ،ووجاه جاواز ذلاك جاواز تفااوت الشاركاء فاي الاربح فاي األصالَّ ،
وأن شارط تحدياد
أنصبة الربح في العقد إنما هو لنفي الجهالة والغرر عن العقد ،فإن اتفاق علاى تعاديل معاين
وت َّم ربطه بزمن أو بحدث معين في العقد ،فإن الجهالاة منتفياة ،وإذا لام ياتم تحدياد حصاص
ربح الشاركاء مسابقا فاي عقاد الشاركة ،أحيال ذلاك لألعاراف االقتصاادية المعماول بهاا فاي
مؤسسات األعمال.
 .4يجوز اتفاق الشركاء الطارئ بعد تحقق الربح على توزيع مختلف ،وتنازل بعضاهم لابع
عن حصصهم في الربح ،ووجه الجواز أن العقد قد انعقد بالتحديد األول دون جهالة ،ووقع
التعديل الحقا بعد تحقق الربح عن غير اتفاق سابق ،فلم يتضمن العقد جهالة في مرحلة من
مراحله ،أما لو حدد الشركاء أنصبتهم في الربح في العقد ،واتفقوا فياه علاى تعاديل مختلاف
عند حدوث الربح أو توزيعه لكن دون بيان أنصبة هذا التوزيع ،فالعقد فاسد للجهالة.
 .5يجوز اتفاق الشركاء على اختصاص بعضهم أو أحادهم باالربح الزائاد عان نسابة كاذا ،كاأن
يشااترط أحاادهم ،الماادير أو غيااره ،ويوافااق اآلخاارون أنااه إذا زاد الااربح المتحقااق عاان نساابة
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 %20من رأس المال ،فالفائ له ،ووجه الجواز أن توزيع الربح خاضع التفاق الشاركاء
بشرط انتفاء الجهالة في صيغة التوزيع ،والجهالة هنا منتفية ،وعموما فاإن اختصااص أحاد
الشااركاء بنصاايب أكباار ماان الااربح ،ال يتناسااب مااع حصااته فااي الشااركة لساابب مقبااول وفقااا
لألعراف االقتصادية ،جائز ما دام مسببا ،وما دام الشركاء قد أقروه صراحة.
 .6الاربح القاباال للتوزيااع لاايس الاربح المتوقااع ،باال هااو المبلاغ الزائااد عاان رأس المااال الفاضاال
بانتهااااء العملياااة االساااتثمارية ،بعاااد حسااام جمياااع النفقاااات والمصاااروفات الشااااملة للرساااوم
والضرائب ،والديون الضعيفة المشكوك في تحصيلها ،وال يعرف مدى تحقق الربح إال بعد
انتهاء العملية االستثمارية ،وإن أعطي بع الشركاء ،بمن فيهم الشاريك المادير ،مبلغاا أو
دفعة ما من عوائد الشركة قبل انتهاء العملية االستثمارية فهو قارض مان صاندوق الشاركة
يشترط له موافقة جميع الشركاء ،ويمكان أن تجاري المقاصاة بيناه وباين نصايب المقتارض
من الربح أو حصته في رأس المال عند انتهاء العملية االساتثمارية ،ويلتازم المقتارض بارد
القرض من ماله الخاص إن لم تكف حصته من الربح أو رأس المال لسداد القرض.
 .7بيع موجودات الشركة لتصفية الشركة وتوزيع األرباح يس ّمى التنضي الحقيقاي ،ويجاوز
توزيع الربح على أساس التنضي الحكمي ،أي تقويم موجودات الشاركة بالساعر الساوقي
أو بناء على تقويم خبراء الساوق ،إذا لام يختار الشاركاء تصافية الشاركة ،واختااروا توزياع
األرباح عن اتفاق الشراكة السابق والشروع في عمليات استثمارية جديدة وفق عقد شاراكة
جديد ،أو أن عقد الشركة يسمح لها بالقيام بعمليات استثمارية متكررة طوال حياتها.
 .8عند احتساب الديون في تقويم الموجودات ال يجوز أخاذ الحسام الزمناي للادين فاي االعتباار
إن كان على أساس بيع الدين إلى غير المدين ،ألن هذا البيع ممنوع ،ويجاوز إن كاان علاى
سبيل ضع وتعجل مع المدين ،فيتفق الشركاء عند التصافية ماع ماديني الشاركة علاى وضاع
شيء من الدين مقابل تعجيله.
 .9يجااوز أن يتفااق الشااركاء فااي العقااد أو الحقااا علااى االحتفاااظ بااأي نساابة يرونهااا ماان أرباااح
الشركة كل دورة مالية دون توزيع ،وكذا يجوز لهم أن يتفقوا على حسام نسابة مان األربااح
كاال دورة ماليااة للمحافظااة علااى معاادل توزيااع األرباااح ،أو لتشااكيل احتياااطي لمواجهااة أي
خسائر مستبقلية ،ووجه الجواز أن هاذا العمال ال ياؤدي إلاى ضامان رأسامال أو رباح ،وأن
االحتياطي يبقى ملكهم ،مما يجعل مآل األمر واحدا.
أحكام الخسارة وضماناتها
 .1تحمل الشركاء للخسارة منوط بحصصهم في الشركة ،فيتحمل كل شريك من الخسارة بقدر
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حصته في الشركة ،وهذا من األحكام الشرعية التي ال يجوز اتفاق الشركاء على خالفها.
 .2يجوز لمن شاء من الشركاء أن يتطوع بعد وقوع الخسارة ال قبلها بتحمل ما يتجاوز حصته في
الشركة ،ولو بلغ ذلك كامل الخسارة ،ووجه جواز هذا أنه مع عدم االتفاق أو التواطاؤ الساابقين
يتمح

كونه من قبيل التبرع منه إلى باقي الشركاء ،وتنتفي شبهة المعاوضة.

 .3يجااوز لطاارف خااارجي مسااتقل تمااام االسااتقالل عاان الشااركاء فااي شخصااه وملكيتااه وذمتااه
المالية أن يقدم ضمانا بالخسارة أو فوات الربح لجميع الشركاء أو بعضهم ،ويشترط لجواز
هذا الضمان أن يكون خاليا عن العوض ومستقال عن عقاد الشاركة ،ووجاه جاواز ذلاك أناه
مع االستقالل في الجهة والمحل والخلو عن العوض يكون من قبيل التبرع ،وتعليق التبارع
على شرط ،كوقوع الخسارة أو فوات الربح ،يعدّ جائزا.
 .4مدير الشركة ومثله كل شريك ،أمين على موجودات الشركة وفي اساتثماراتها ،وال يتحمال
شيئا مان الخساارة إال إن وقعات الخساارة بسابب إهماال مناه أو تقصاير أو مخالفاة للشاروط
المتفق عليها بين الشركاء ،ويرجع إلى العرف التجاري وإلى أهل الخبرة حال الخالف فاي
تقرير وقوع إحدى الحاالت السابقة.
 .5يجوز أن يشترط الشركاء على الشريك المادير ،أخاذ ضامانات كارهن ماثال ،ال تساتخدم إال
في الحااالت التاي يصاح فيهاا ضامان المادير ،وهاي حااالت التعادي أو التقصاير أو مخالفاة
الشروط ،ووجه الجواز أنه ال يترتب على تقديم الرهن ونحوه شيء من الضمان الممنوع.
المرحلة الثالثة :انتهاء الشركة
تنتهي الشركة في الحاالت اآلتية:
-

انتهاء المدة المقررة لها وعدم اتفاق الشركاء على تمديدها.

-

باتفاق الشركاء على إنهائها ولو قبل انتهاء مدتها المقررة أوال في العقد.

هالك رأسمال الشركة ،وهنا يحكم بانتهاء الشاركة ضارورة الساتحالة اساتمرارها ماع
هالك رأس المال.
تصفية الشركة:
لو انتهت الشركة بانتهااء مادتها أو إنهااء الشاركاء لهاا تنضا الموجاودات؛ أي تبااع
بالسعر السوقي ،وتستخدم حصيلة البيع في أداء التزامات الشركة المالية ،ثم ياوزع البااقي علاى
الشركاء باعتبار حصصهم في رأس المال .وإذا اختلفت نسابة توزياع األربااح عان رأس الماال،
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دفعت حصص كل في رأس المال أوال ،ثم وزع الباقي ،أي الربح ،علاى الشاركاء بحساب نساب
توزيااع الااربح المتفااق عليهااا ،وإن لاام يكاان ثمااة ربااح باال خسااارة وزع المبلااغ علااى الشااركاء كاال
بحسب حصته في رأسمال الشركة ،دون تفضيل لبع الشركاء على بع في التوزيع.
 وإن اختار الشركاء الشروع في شركة جديادة ،فلهام أن يكتفاوا بالتنضايالموجودات ،فتكون قيمتها هي رأس مال الشركة الجديدة.

الحكماي أي بتقاويم

تعهد بعض الشركاء بشراء موجودات الشركة عند التصفية
يجوز تعهد بع الشركاء تعهدا الزما في عقاد الشاركة أو بعاده بشاراء موجاودات الشاركة فاي
الوقت المحدد للتصفية ،أو حتى قبله ،لكن بالقيمة السوقية لتلك الموجودات عند تنفياذ التعهاد ،أو
بالسعر الذي يتفق عليه حينئذ على أال يسبق ذلك أي تواطاؤ أو اتفااق ضامني علاى تنفياذ الشاراء
بأي سعر معين أو بحد أدنى.
-

وال يجااوز لاابع

الشااركاء التعهااد بالشااراء بالقيمااة االساامية للموجااودات ،أي بالسااعر

الذي اشتريت به أوال ،وال باأي ساعر معاين ولاو أقال مان القيماة االسامية ،وهاذا ألن هاذا التعهاد
يؤدي إلى ضمان بع الشركاء لرأسمال الشركة أو بع منه ،وهو ممنوع ،أما تعهاد الشاراء
بالقيمة الساوقية أو بالساعر الاذي يتفاق علياه عناد التنفياذ فاال ياؤدي إلاى شايء مان ذلاك الضامان
الممنوع الحتمال االتفاق على سعر زهيد أو هبوط القيمة السوقية هبوطا حادّا.
خروج بعض الشركاء من الشركة
-

األصل أن عقد الشركة غير الزم ،فيحق لكل شريك أن ينسحب من الشركة ،وال يؤثر

ذلك على قيام الشركة فتبقاى ماا بقاي شاريكان ،لكان ال يتقارر نصايب المنساحب مان الشاركة إال
بانتهاء الشركة بتنضيضها حقيقة أو حكما ،أو بتقويم موجودات الشركة لتقرير نصيبه وإخراجه
له ،أو بموافقة ساائر الشاركاء علاى المقادار الاذي يطالاب باه ،وذلاك ألن انساحابه قاد يكاون بعاد
طروء الخسارة ،فتكون الخسارة قد وقعت في ضمانه فيساأل عنهاا بحادود مسااهمته فاي رأس الماال
إال أن يتحملها عنه طوعا سائر الشركاء ،فهذا جائز كما تقدم لعدم االتفاق على ذلك مسبقا في العقد .

للشركاء أن يتفقاوا علاى لازوم الشاركة بيانهم إلاى أجال محادد ،فتلازم حينئاذ وال يجاوز
ألحدهم االنسحاب من الشركة إال بموافقة سائر الشركاء
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الباب السادس :المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك)
 .1هي التي يدخل فيها البنك كشريك بالمال مع شخص أو أكثر في مشروع ما ،مقابال نصايب
فااي الااربح ،مضااافا إليااه نساابة أخاارى يتفااق عليهااا تخصااص لتسااديد مشاااركته فااي تموياال
العملية ،ويكون باقي الربح من نصيب الشاريك الاذي يصابح مالكاا للمشاروع بصافة نهائياة
عندما يسترجع البنك مساهمته بالكامل.
 .2وبحياث يلتاازم البناك ببيااع أساهمه فااي المشااروع إلاى هااذا الشاريك إمااا دفعاة واحاادة أو علااى
دفعات متعددة.
 .3كما يلتزم هذا الشريك بدوره في شراء أسهم البنك في المشروع والحلول محلاه فاي الملكياة
حسب شروط عقد المشاركة.
 .4ومن أمثال هذا التمويل ما قد يكون فاي رأس ماال الشاركة أو مشاروع تجااري أو صاناعي
أو زراعااي أو صااحي أو تعليمااي ،أو إلنشاااء بناااء أو شااراء آلااة معماارة أو واسااطة نقاال.
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وتسمى هذه العملية مشااركة متناقصاة ،عنادما ينظار إليهاا مان جهاة البناك علاى أسااس أناه
كلما استرجع دفعة من أصل التمويل ،تقلصت بالمقابل نسبة مشاركته في المشروع.
وتسمى مشاركة متناقصة منتهية بالتملياك ،عنادما ينظار إليهاا مان جهاة المتعامال ألناه
.5
كلما دفع قسطا من أصل التمويل زادت نسابة تملكاه للمشاروع ،إلاى أن يقتنياه نهائياا عنادما
59
ينتهي من سداد مستحقات البنك عليه.
وفي مؤتمر المصارف اإلساالمي بادبي سانة 1399هاـ1976/م بحاث الماؤتمرون هاذه
.6
المعاملة وانتهوا إلى أن تكون هذه الشركات المنتهية بالتمليك على إحدى الصور اآلتية:
 .7الصورة األولى :اتفاق البنك مع عميله على تحديد حصة كل منهما في رأسامال المشااركة،
مع حق كل طرف ببيع حصته بعد إتمام المشاركة إلى شريكه أو إلى أجنباي بمقتضاى عقاد
مستقل عن عقد الشراكة.
 .8الصورة الثانية :هي أن يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في مشروع ذي دخل متوقع ،ماع
اتفاق البنك مع المتعامل على حصول البنك على حصة نسبية من صاافي الادخل المحقاق فعاال،

 58موسى عب د العزيز شحادة ،تجربة البنك اإلسالمي األردني في مجال الصيرفة اإلسالمية ،دراسة مقدمة في نادوة
الصااناعة المصاارفية اإلسااالمية المنعقااد فااي اإلسااكندرية ،2000 ،مطبوعااات البنااك اإلسااالمي األردنااي ص . 34
59عائشة المالقي ،البنوك االسالمية (التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق) ،ص . 378
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مع حقه في االحتفاظ بالجزء المتبقي من اإليراد أو أي قدر منه يتفاق علياه ،ليكاون ذلاك الجازء
المتبقي من اإليراد أو أي قدر متفق عليه مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.

 .9الصورة الثالثة :هي أن يحدد نصيب كل مان البناك وشاريكه فاي الشاركة فاي صاورة أساهم
تمثل مجموعة قيمة الشايء موضاوع المشااركة (عقاار ماثال) ،فيحصال كال مان الشاريكين
(البنك والشريك) على نصيبه مان اإلياراد المحقاق مان العقاار ،وللشاريك إذا شااء أن يقتناي
من هذه األسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة بحيث تكون األسهم الموجودة في حياازة
البنك مت ناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البناك األساهم بكاملهاا ،فتصابح لاه الملكياة المنفاردة
للعقار دون شريك آخر.
تطبيق المشاركة المتناقصة على تمويل السكن:
 .1يتم التوافق بين المصرف والعميل على قيامهماا بشاراء العقاار الاذي يحادده العميال ويتعهاد
المصرف ببيع حصته في العقار إلى العميل ،ويتعهد العميل بشاراء حصاة المصارف علاى
مراحاال وفااق جاادول زمنااي محاادد ،كاال سااتة أشااهر مااثال ،فلااو كااان االتفاااق علااى أن ياادفع
المصرف  %90من ثمن العقار ،والعميل  ،%10فإن االتفاق يجاري علاى أن تقسام حصاة
المصاارف ( )%90إلااى تسااعة حصااص ،تمثاال كاال حصااة  %10ماان ملكيااة العقااار ،ليشااتري
العميل حصة كل ستة أشهر مثال ،بمبلغ متفق عليه لكل حصة 15000 ،مثال للحصة الواحدة.

 .2يشاترك العميال والمصارف فاي شاراء المساكن الاذي يحادده العميال وفقاا للحصاص المتفااق
عليها ،فيدفع المصرف  %90من ثمن العقار ،ويدفع العميل .%10
 .3يقوم المصرف بعد قيامه بشاراء المساكن بالشاراكة ماع العميال بإجاارة حصاته إلاى العميال
مقابل أجرة يتفق عليها ،ليتسلم العميل المسكن ويتمكن من االنتفاع به فورا.
 .4يقوم الطرفان بتنفيذ اتفاقهما القاضي ببيع وشراء حصاة المصارف علاى مراحال ،فيشاتري
العميل حصة كل ستة شهور ،ويدفع ثمنها.
 .5تعدَّل األجرة التي يدفعها العميل تبعا لما تبلغه حصته في ملكية العقار.
 .6بانتهاء عقد اإلجارة المترافق مع عقود شراء حصة المصرف في العقار ،أي بشراء حصة
المصرف ،يصبح العميل المالك الوحيد للعقار وتنتهي الشراكة.
األحكام الشرعية اإلضافية للمشاركة المتناقصة
ال تختلف أحكام المشاركة المتناقصة األساسية عن أحكام المشاركة العادية (شركة العنان) ،ألن
المشاااركة المتناقصااة هااي مشاااركة عاديااة لكنهااا تنتهااي ببيااع حصااة أحااد الشااريكين إلااى اآلخاار،
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وأحكامها اإلضافية هي:
استقالل عقود البيع واإلجارة عن عقد الشركة
 .1ال يجوز تضمين عقد الشركة عقود بيع مؤجلة لحصة أحد الشريكين ،لعدم صحة عقد البيع
مؤجل البدلين  ،وللنهي عن اجتماع الصفقتين في صفقة ،والصفقتان هناا هماا :عقاد الشاركة
وعقااد البيااع ،وال يجااوز تضاامين عقااد الشااركة عقااد إجااارة حصااة أحااد الشااريكين ل خاار،
لوجوب استقالل العقود عن بعضها البع  ،فيو َّقع عقد الشركة وعقد اإلجارة كال عل حادة
وال يجعل توقيع أحدهما شرطا لتوقيع اآلخر.
 .2انتقال حصة أحد الشريكين إلى اآلخر إنما ينبغي أن يكون بمقتضى إنشاء عقد بيع يعقد فاي
كل مرحلة ،وال يكون تلقائيا عند حلول األجل المحدد لكل مرحلة بيع ،ألن الاذي صادر فاي
االتفاق إنما هو وعد بتنفيذ الشراء مستقبال ،لكن يجوز أن يكتفاى بتباادل اإلشاعار باإليجااب
والقبول عن حلول أجل تنفيذ الوعد.
 .3تعهد أحد الشريكين بشراء حصة اآلخر:
 .3.1يجااب أال يكااون تعهااد (وعااد) المصاارف بااالبيع وتعهااد العمياال بالشااراء تعهاادا ملزمااا
لكليهما ،ألن الوعد الملزم المتبادل في موضوع واحد إنما هو عقد حقيقة ،وعقد البيع
مستقبل التنفيذ ممنوع شرعا.
 .4يجااوز أن يكااون التعهااد (الوعااد) المنفاارد ماان قباال أحااد الشااريكين (المتما ّاول) إلااى اآلخاار
(الممول) بشراء حصته على التدريج تعهدا ملزما ،بشرط أال يكون الشراء بالقيمة االسامية
ّ
الممول ،أو بسعر محدّد سلفا ،بل يكون الشراء إما بالقيمة السوقية عند تنفيذ
لحصة الشريك
ِّ
الشراء ،أو بالسعر الذي يتفقان عليه آنئاذ ،علاى أال يسابق ذلاك أي تواطاؤ أو اتفااق ضامني
على تنفيذ الشراء بسعر معين أو بحد أدنى .وذلك حتى ينتفاي تحقاق ضامان أحاد الشاريكين
ل خر لشيء من رأس المال أو الربح ،وهذا من الممنوع في الشركات كما تقدم .
 .5تعهد العميل بشراء حصة المصرف على مراحل بأسعار محددة سلفا جاائز إن لام يكان هاذا
التعهد ملزما له ،ألن الضمان الممنوع ينتفي مع قيام الخيار أصال للعميل بترك الشراء .
المماول (المصارف) إن كاان ملزماا
 .6بناء على ما تقدم أعاله ،فإن التعهد بشاراء حصاة الشاريك
ّ
وجب أن يكون بسعر السوق عند تنفيذ الشراء ،أو بالساعر الاذي يتفقاان علياه آنئاذ علاى ّأال يقياد
السعر بحد أدنى أو يسبقه تواطؤ ما ،وإن كان غير ملزم ،جاز أن يكون بسعر محادد سالفا علاى
أن ال يكون عدم اللزوم صوريا ،أو يقترن ترك الشراء بتعويضاات مادياة ،وهاذا ألناه ال يجاوز
للشريك أن يضمن شيئا من حصة شريكه في رأس المال أو الربح ،فهذا يفسد الشركة.
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الممول عند تنفيذ التعهدات بالشراء قد تكون أعلى من القيماة
 .7القيمة السوقية لحصة الطرف
ّ
االسامية ،بسابب ارتفاااع ساعر السااوق للعقاار مااثال إن كاان محاال الشاركة عقااارا ،أو أدناى منهااا

بسبب انخفاض سعر السوق الناجم عن تغير األسعار أو استعمال محل الشركة ،كسيارة مثال.
 .8عند شاراء أحاد الشاريكين لحصاة شاريكه بالنقاد ينبغاي أن يراعاى أن محال عقاد البياع ،أي
حصااة الشااريك ،هااو ممااا يباااع بالنقااد؛ فااإن كاناات الشااركة مااثال شااركة اسااتثمارية تشااتمل
موجوداتهااا علااى الااديون والنقااود واألعيااان ،فينبغااي لصااحة شااراء حصااة الشااريك بالنقااد
مراعاة نسبة الديون والنقود إلاى مجمال موجاودات الشاركة علاى النحاو المبايّن فاي منتجاي
الصكوك واالستثمار في األسهم.
االلتزام بأحكام الشركة في الربح والخسارة
 .1المشاااركة المتناقصااة فااي جميااع تطبيقاتهااا الشاااملة لتموياال شااراء األصااول ،كالمساااكن،
وتمويل المشاريع االستثمارية هي شركة عقد ،وليست شركة ِملك لتعامل معاملاة المرابحاة
المتماول) بالشاراء (لحصاة
ل مر بالشراء من حيث تسويغ إلزام الواعاد بالشاراء (الشاريك
ِّ
شاااريكه) بساااعر محااادد سااالفا ،وهاااذا ّ
ااول مااان هاااذه الشاااركة هاااو
ألن غااارض الشاااريك المما ّ ِ
االسترباح وليس حقيقة الملك ،فتكون شركة عقد لذلك.
 .2على الرغم مان أن المشااركة المتناقصاة تساتخدم واقعاا أكثار ماا تساتخدم فاي تمويال شاراء
األصاول حيااث ال مباشاارة لعماال اسااتثماري ياانجم عنااه الااربح ،إال أن ماان الواجااب مااع ذلااك
تحدياااد نساااب الشاااركاء فاااي الاااربح ،ألن الاااربح محتمااال بارتفااااع القيماااة الساااوقية لألصااال
المشترى ،وتبعا ألحكام شركة العنان فإنه ال يشترط أن تكون نساب توزياع األربااح مماثلاة
لحصص الملكية.
 .3األصل أن تتعدل نسب األرباح تبعا لتغير حصص الملكية في المشاركة المنتهياة بالتملياك،
لكن يجوز للشريكين اإلبقاء على نفس نسب توزياع األربااح ،ألن تحدياد نساب األربااح فاي
الشركة متروك التفاق الشركاء ،وال يشترط ارتباطه بحصص الشركاء في الشركة .
 .4إذا ترتااب علااى هااذه الشااركة ربااح كمااا فااي تموياال التجااارة والمشاااريع االسااتثمارية كااان
للشااريكين بحسااب النساابة المتفااق عليهااا وقاات العقااد ،ويجااوز تعااديل هااذه النساابة تبعااا لتغياار
حصص الملكية بحسب االتفاق.
 .5ال يجوز أن يتضمن عقد هذه الشراكة نصا يعطي أيا من طرفاي المشااركة ضامانا لحصاته
من رأس المال أو من الربح.
 .6مسؤولية الشريكين عن الخسارة تتبع حصص الشركاء في الشركة ،وتتغير بتغيرها؛ وهاذا
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من األحكام الشرعية التي ال يجوز للشركاء االتفاق على ما يخالفها .
 .7إذا هلك محال الشاركة ،أو وقعات خساارة ،تحمال الخساارة كال مان الشاريكين؛ كا سل بحساب
حصته وقت الهالك.
استئجار أحد الشريكين لحصة اآلخر
 .1يجوز استئجار أحد الشريكين لحصة اآلخار الشاائعة باأجرة معلوماة ولمادة محاددة علاى أن
يظاال الشااريكان مسااؤولين عاان تبعااات ملكهمااا لمحاال الشااركة كااال بحسااب حصااته ،وإيجااار
حصة أحد الشريكين الشائعة ل خر جائز بال خالف ،كما هو مذكور في منتج "اإلجارة".
ااول) التحايااال للاااتملص مااان تحمااال تبعاااات ملاااك حصاااتة
 .2ال يجاااوز للشاااريك الماااؤجر (المما ّ ِ
المؤجرة ،وذلك بتوكيل شريكه المستأجر بدفع المستحق عليه من النفقات ،ثم القيام بعد ذلك
بإضاافة القاادر الماادفوع إلااى األجارة التااي ياادفعها الشااريك المساتأجر عاان اسااتئجاره لحصااة
الممول ،على النحو المفصل في موضوع اإلجارة المنتهية بالتمليك .
شريكه
ِّ
 .3إذا اسااتأجر الشااريك المتما ّ ِاول حصااة اآلخاار ،فاألصاال أن تعاادل األجاارة التااي ياادفعها هااذا
الشريك تبعا لما تبلغه حصته في العين المؤجرة محل الشركة.
 .4كال الشريكين مسؤول عن تبعات ملك موجودات الشركة بنسبة حصته المتغيرة ،وال يجوز
اشااتراط تحماال أحااد الشااريكين تبعااات الملااك وحااده ،كنفقااات الصاايانة والضاارائب والتااأمين
والتشغيل ولو كان نصيب أحد الشريكين آيال إلى اآلخر نهاية األمر.
المخالفات التي تقع أثناء التطبيق:
أ.

تعهد العميل شراء حصة الممول بمبلغ محدد

أكثر المخالفات الشرعية وقوعا في المؤسساات المالياة اإلساالمية هاي وجاود التعهاد الملازم مان
قبل العميل المتمول بشراء حصة المصرف بثمن محدد ،وهذا يعني أن المصرف قد دخل صفقة
مشاركة ضمن فيه رأسماله وربحه أيضا ،ألن الاثمن الاذي يتفاق علياه هاو ثمان يتضامن االثناين
معا وهو ممنوع ،وقد جرى تخريجه على أن هذه الشركة هاي شاركة ملاك وليسات شاركة عقاد،
أي أنهااا ليساات الشااركة التااي تمنااع فيهااا الشااريعة تقااديم أحااد الشااريكين ل خاار تعهاادا أو ضاامانا
برأسماله أو بمبلغ ما ،إذ ليس غرضها الربح وال يكون فيها استثمار لتكاون شاركة عقاد (عناان)
وتعاماال علااى ذ لااك ،باال تكااون كالساالعة التااي اشااتراها اثنااان ثاام باااع أحاادهما حصااته إلااى اآلخاار
مرابحة فيجوز له ،كما جاز في المرابحة :أن يعده وعدا ملزما بشراء حصته بزيادة معلومة.
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والجواب أن هذا غير صحيح ،فالمصرف الممول دخل هذه الصافقة بقصاد الاربح ،وال يشاترط
العمل في شركة العقد (العنان) لتحقاق الاربح ،بال الاربح محتمال بمجارد شاراء أصاول ثام بيعهاا
عند غالء ثمنها ،أو الشراء بالنقد ثم البيع باألجل ،وهذا ما يفعلاه المصارف ،فإناه يشاتري بالنقاد
في هذه الشركة ليبيع باألجل ويربح ،فهي شاركة عقاد ال ملاك فاي حقّاه؛ فيمتناع علاى شاريكه أن
يقدم لاه تعهادا بشاراء حصاته مان موجاودات الشاركة بملاغ محادد ،وال سايما إن كاان هاذا المبلاغ
يشمل رأسماله وربحا فوقه ،وقد ذهب قرار مجمع الفقه اإلسالمي إلى منع هذا التعهد كما تقدم.
ب.

الملك
التملص من التزمات ِ

يجااري تطبيقيااا أن يااتملّص المصاارف الممااول ماان تبعااات ملكااه لحصااته فااي محاال المشاااركة
المتناقصة ،مع أن نفقاات المشااركة تتاوزع علاى الشاركاء بقادر حصاة كال مانهم ،واالتفااق باين
الشركاء على غير ذلك يفسد المشاركة كما تقدم ،ومع هذا تحتال بع المؤسساات المالياة علاى
هذا الحكم الشرعي ،فبعد أن توقع عقد اإلجارة معه على إجارة حصتها إليه ،توكلّه بدفع نصيبها
من نفقات محل الشركة ،ثم تقوم بعد ذلك وكلما ترتب عليهاا شايء مان النفقاات بإضاافة نصايبها
ماان تلااك النفقااات إلااى األجاارة التااي ياادفعها الشااريك (المتما ّ ِاول) عاان اسااتئجاره لحصااة شااريكه
الممول ،على النحو المفصل فاي موضاوع اإلجاارة المنتهياة بالتملياك؛ أي أنهاا ال تتحمال حقيقاة
ِّ
شاايئا ماان تبعااات الملااك ،وتحملهااا شااريكها اآلخاار (الطاارف المتمااول) .وقااد ذهااب قاارار مجمااع الفقااه
اإلسالمي إلى وجوب تحمل كل من الشريكين لتبعات حصته ،وكذا تحمل المؤجر لتبعات ما يؤجر.
ج.

نقاال ملكيااة حصااة المصاارف إلااى العمياال عنااد دفااع األقساااط
دون إنشاء عقود بيع

يجااري عمليااا أن يتفااق المصاارف مااع العمياال عنااد شااراء األصاال المااراد تمويلااه بالمشاااركة
المتناقصااة كالمسااكن مااثال ،علااى أن يسااجل كاماال األصاال فااي ملكيااة العمياال اقتصااادا لنفقااات
وإجراءات نقل الملكية الحقا ،مع االتفاق الداخلي بين الطرفين على أن المصارف ماا زال يملاك
حصته المقررة ،ورهن كامل األصل لصاالح المصارف ،ولايس فاي هاذا ماا يمناع شارعا ماا دام
المصاارف مالكااا لحصااته فااي واقااع األماار ومسااؤوال عنهااا المسااؤولية الشاارعية الكاملااة ،لكاان
المخالفة تقع عندما يترك إنشاء عقد البيع بين الطرفين عناد ساداد الدفعاة التاي تمثال شاراء جازء
من حصة المصرف ،بل تحرص بع المصارف على استالم تلاك الادفعات وال تحارص علاى
إنشاااء عقااد بيااع الطاارفين ينتقاال بمقتضاااه شاارعا ملكيااة ذلااك الشااق ماان حصااة المصاارف إلااى
المتعامل .وال يصح أن يعادّ فاي هاذا الساياق دفاع العميال للمبلاغ إيجاباا وتساجيل المصارف لهاذه
الدفعة فاي حسااب المشااركة قباوال لينعقاد بهاذا البياع باإليجااب والقباول تعاطياا ،وذلاك ألمارين:
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األو ل وجوب تحقق تمييز صايغة هاذا التمويال اإلساالمي عان التمويال الرباوي باإلتياان باالعقود
الشرعية على أصولها؛ والثاني أن البيع بالفعل (التعاطي) لم يجزه كثير من الفقهاء ،وبع من
أجازه منعه فيما يغلو ثمنه ،ومنه العقارات.
الخطوات العملية في المشاركة المتناقصة
 .1يتأكااد البنا ك ماان جاادوى عمليااة التموياال ،بمعنااى أن تكااون حصااة البنااك ماان الاادخل المتوقااع
للمشروع تشكل عائدا مقبوال على التمويل المقدم ،وأن حصة المتعامل مان عائاد المشاروع
وما لديه من أموال تكفي لسداد أقساط التمويل ،60ويكون ذلك باأن يقاوم المتعامال (صااحب
المشروع) بإعداد دراسة جدوى أولية أو كاملة ،ثم يقوم البنك باستكمال الدراسة األولياة أو
مراجعة الدراسة الكاملة مع صاحب المشروع للتأكد من دقتها.
تكون هذه المشااركات فاي األشاياء المنتجاة للادخول وذات الجادوى المتوقعاة ،كإنشااء
-2
األبنية وتأجيرها ،وتمويل آالت معمرة أو وساائط النقال وتشاغيلها ،وتمويال الوحادات الصاناعية
أو اإلنتاجياااة وتشاااغيلها وإقاماااة المستشااافيات أو معاهاااد التعلااايم بمراحلهاااا المختلفاااة وإدارتهاااا
واإلشااراف عليهااا ،وتموياال المهنيااين أو الحاارفيين بتزوياادهم بمااا يحتاجونااه ألعمااالهم كاااآلالت
ألطباء األسنان أو محترفي النجارة أو الحدادة وغيرهما من المهن والحرف.61
فااي حالااة تموياال اآلالت أو وسااائط النقاال يمكاان أن ي اتم االتفاااق علااى أساااس أن يقااوم
-3
الطرف المشارك للبنك بتشغيل اآللة أو واسطة النقل مقابل أجر معلوم.
-4

في حالاة تمويال الوحادات اإلنتاجياة الصاناعية أو الزراعياة أو تمويال المستشافيات أو

معاهد التعليم ،يتم االتفاق على أن يتقاضى من يقوم بتسيير العمل وإدارته أجر المثل مقابل عمله.

 - 5يرتبط اساتحقاق المشاارك العامال علاى اآللاة أو فاي المشاروع فاي تملاك اآللاة أو المشاروع
بإمكانية تسديد حصة البنك من رأس مال المشروع وربحه من واقع ماا يتقاضااه مقابال عملاه أو
من ربح حصته في رأس المال.
أما إذا لم يكن للشخص المتعاقد مع البنك اإلسالمي عمل معاين يقاوم باه كماا فاي حالاة
-6
تمويل األبنية لمن ال يرغبون في تقديم عمل من جاانبهم ،فاإن صااحب األرض ال يتقاضاى شايئا
خاالل فتارة المشااركة .وإنمااا يكاون لاه حاق تملاك البناااء بعاد تساديد أصال رأس الماال الماادفوع
إلنشائه وذلك من حصيلة النسبة المخصصة لهذه الغاية حسب االتفاق.62
 60موسى عبد العزيز شحادة ،تجربة البنك اإلسالمي األردني في مجال الصيرفة اإلسالمية،
61سامي حسن حمود ،صيغ التمويال اإلساالمي (مزاياا وعقباات) ،مجلاة البناوك اإلساالمية -العادد  ،1988 ،63ص
. 426
 62عبد الرزاق الهيتي ،المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق ،ط ،1998 ، 1ص 504
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 - 7المشااااركة المتناقصاااة تساااتخدم عملياااا بصااافة خاصاااة فاااي القطااااع العقااااري وقطااااع النقااال
والتجهيزات المنتجة ،وهي تنجز ضمن شروط منها:
المتعلقة بالمتعاملين :كالبحث في أوضاعهم المالية والمهنية والسلوكية.
الخاصة بالمشروع :وهي نوعان:
األول :قبل االتفاق وهي التقدير الفني والمالي واالقتصادي للمشروع.
الثاني  :بعد االتفاق وهاي اإلشاراف علاى اإلنجااز ماع حاق التادخل فاي التسايير ،إذا كانات هنااك
ضرورة لذلك.
المدة :وفي كل الحاالت يتم االتفاق على مدة العملية وعلى تلك المدة التي سيسترد البناك خاللهاا
تمويله وربحه.63
االشتراك في رأس المال:
البنااك :يقاادم جاازءا ماان رأس المااال المطلااوب للمشااروع بصاافته مشاااركا ويتفااق مااع العميااال
(الشريك) على طريقة معينة لبيع حصته في رأس المال تدريجيا.
الشريك :يقدم جزءا من رأس المال المطلوب للمشروع ،ويكون أمينا على ما في يده من أموال البنك.

إدارة المشاركة المتناقصة:
جرى العمل على أن تسير من طرف الشاريك المماول مقابال نسابة إضاافية مان األربااح محاددة
منااذ البدايااة ،وعليااه وضااع تقااارير عاان سااير العماال ،فااي آجااال تعااين فااي العقااد ،ويضااعها تحاات
تصرف البنك.
هذه القاعدة ال تمنع البنك من أن يشاترط علاى الطارف اآلخار المشااركة فاي اإلدارة بتعياين مان
يمثله إما في مجلس إدارة المشروع أو في اإلدارة التنفيذية  ،64واألفضل من الناحية االقتصاادية
أن تكون هناك مشاركة فعلية في اإلدارة ،لكي ينتفي عدم تماثل المعلومات بين الشريكين.
توزيع الثروة الناتجة من المشروع:
في حالة حدوث خسارة فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك وال يجوز االتفاق على خالف ذلك.

في حالة تحقيق أرباح من البيع فإنها توزع بين الطرفين (البنك والشريك) حسب االتفاق إذا كان
البنك والشريك قد دخال في المشروع المشترك بقصد المتاجرة ،وتعتبر المشاركة في حال قصاد

 63عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ص .379
 64د .عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ،ص .379
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المتاجرة (شركة عقد) ،وأما إذا كان القصد هو تمويل الشاريك فاي حيازتاه ألصال أو سالعة ماا،
كالمسكن ،فإن الربح ،إن وجد ،يوزع بحسب نسبة الملكية ،وتعتبر حينئذ (شركة ملك).
بيع البنك حصته في رأس المال:
يعبر البنك عن تعهده – حسب االتفاق.
يبيع جزءا معينا من حصته في رأس الماال ويادفع الشاريك ثمان الجازء المبياع مان حصاة البناك
وتنتقل ملكية ذلك الجزء إلى الشاريك ،وتتواصال هاذه العملياة إلاى أن تنتهاي مسااهمة البناك فاي
المشروع ،وذلك بالتحويل – على فترات – لكامل ملكية رأس المال إلى العميل الشريك ،فيكاون
البنك قد حقق استرجاع مساهمته باإلضافة إلى ما نابه من أرباح خالل فترة مشاركته.
تطبيقات المشاركة
أوال :المشاركة في التجارة الداخلية
 .1يساتخدم بنااك البركااة اإلساالمي فااي السااودان أسالوب المشاااركة لتموياال عملياات بيااع الساالع فااي

السوق السودانية وشرائها ،ويستخدم التمويل بالمشاركة في التجارة الداخلية األسلوب اآلتي:
 .2ياادخل البنااك فااي اتفاااق مشاااركة مااع العمياال لبيااع ساالع محليااة وشاارائها إذ يقاادم العمياال
مواصفاتها ،ويقسم إجمالي تكلفة السلع بين الطرفين.
 .3ويتفق الطرفان على أن يساهما بنصيبهما من تكلفة ثمن السلع ،ويفاتح حسااب مشااركة فاي
البنك فورا بعد توقيع العقد الاذي يحادد كافاة العملياات والتحاويالت المتعلقاة بهاذا الحسااب،
وتكون من مسؤولية الشركاء ترتيب عملية شراء وبيع السلع المطلوبة.
 .4وتوزع األرباح كاآلتي :يحصل العميل على نسبة مئوية من صافي األربااح وياوزع البااقي
بين الشركاء في اتفاق المشاركة بنفس نسبة مساهمتهم في رأس المال ،وفاي حاال الخساارة
يتحمل الشركاء الخسارة بنسب مساهمتهم في رأس المال تماما.
ثانيا :المشاركة في استيراد البضائع
يطلااب المسااتورد ماان البنااك المشاااركة فااي اسااتيراد وبيااع ساالع معينااة ،وتحاادد التكلفااة
اإلجماليااة السااتيراد الساالع ومساااهمة كاال طاارف فااي رأس المااال ،وتحاادد تكلفااة الصاافقة بأكملهااا
بالعملة األجنبية المناسبة ،يدفع المستورد جزءا من مساهمته فورا بعد توقيع العقاد ويادفع البااقي
بعد استالم الفواتير ،ويفتح حساب مشاركة خاص في البنك ،ثم يفتح البنك خطاب اعتماد لصالح
المستورد ،ويدفع المبلغ كامال للمصدر بعد تلقي أوراق الشحن.
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تكااون تكلفااة التااأمين علااى حساااب الصاافقة ويكااون المسااتورد مس اؤوال عاان االسااتيراد
والتخلاايص علااى الساالع والبيااع النهااائي للساالع موضااوع الصاافقة ،ويااوزع صااافي األرباااح بااين
الشركاء بحصص متفق عليها ،وأي خسارة تقسم بنفس نسبة المساهمة الفعلية في رأس المال.
ثالثا :خطابات االعتماد على أساس المشاركة
تصدر بع

المصارف اإلسالمية خطابات االعتماد طبقا لمبدأ المشاركة ،على النحو اآلتي:

يطلااب المصاارف ماان العمياال إبااالغ البنااك بمتطلبااات خطاااب االعتماااد الخاااص بااه
ويتفاوض حاول بناود عملياة التمويال بالمشااركة ،ويضاع العميال لادى البناك إياداعا بنصايبه فاي
تكلفة السلع المستوردة التي يوافق البنك عليها بمقتضى مبدأ الوديعة.
ثم يصدر البنك خطاب االعتماد مقابال وثاائق الشاحن ،ويادفع ثمان البضااعة وتكااليف
الشحن والتأمين مستخدما وديعة العميل وأموال البنك الخاصاة .ويسالم المصارف وثاائق الشاحن
إلى العميل ،فيحصل العميل على السلع ويتصرف فيها وفق االتفااق المكتاوب فاي العقاد ،وتقسام
األرباح الناتجة عن هذه العملية حسب االتفاق.
رابعا :المشاركة في الزراعة
 .1قامت البنوك اإلسالمية في السودان وال سيما البنك اإلسالمي السوداني 65بتطوير تطبيقاات
أخرى للمشاركة ذات إمكانيات كبيرة للتنمية الريفية والزراعية في الدول اإلسالمية.
 .2يقدم البنك اإلسالمي السوداني المال للمزارعين عن طريق اتفاق المشاركة.
 .3يدخل البنك اإلسالمي السوداني والمزارع في عقد مشااركة يازود البناك بمقتضااه المازارع
بأصول ثابتة معينة مثل المحاريث والجرارات وطلمبات الري والرشاشات الزراعية وغيرها،
وبع

من رأس مال العمل مثل الوقود والزيوت والبذور والمبيدات الحشرية واألسمدة.

 .4تقتصر حصة المزارع على تقديم األرض والعمال واإلدارة ،وما دام العقد “عقد مشااركة"
فإنااه لاان تكااون هناااك حاجااة ألي ضاامانة إضااافية أو ضاامانات مصاااحبة سااوى الضاامان
الشخصي ،وتقسم األرباح بين المزارع والبناك بطريقاة يادفع خاللهاا للمازارع نسابة %30
من صافي الربح تعويضا عن إدارته ثم تقسم نسبة  %70الباقية بين البناك والمازارع علاى
أساس النسبة المئوية لنصيب كل طرف وحصته في األسهم.66
65
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خامسا :فتح حسابات استثمار على أساس المشاركة
جرى العرف على فتح حسابات االستثمار لدى البنوك اإلسالمية علاى أسااس المضااربة ،ولكان
لايس هنااك اعتااراض مان حيااث المبادأ علاى فااتح حساابات علااى أسااس المشااركة ،وهااذا يحتااج إلااى
ترتيب خاص ،وقد تكون له مميزات خاصة تفيد البنك وأصحاب الحسابات معا ،وفيما يأتي نفصل:

 .1نقطااة البدايااة أن يكااون لاادى البنااك حافظااة اسااتثمارات بالمشاااركة ،أو أن يكااون لاادى إدارة
االستثمار في البنك عدد من المتعاملين المهتمين بالتمويل بالمشاركة ،يمكن تقاديم تماويالت
إليهم في إطار مجمع للمشاركة.
 .2يقوم البنك بفتح حسابات بالمشاركة ،تستثمر حصيلتها في مجمع المشاركة.
 .3يؤسس البنك لجنة إلدارة محفظة المشاركة تتكون من عدد من أصحاب حسابات االستثمار
بالمشاركة وعدد آخر من العاملين بالبنك ،على أن يكون تمثيل أصحاب الحساابات متناسابا
مع نصيبهم من مج ّمع المشارك.
 .4يكون توزيع األرباح بصورة ربع سنوية.
 .5يمكن أن يتخذ مجمع المشاركة فتارة محادودة ،وقاد ياتمكن البناك مان تكاوين مجمعاات لمادة
ساانة أو ساانتين أو أكثاار ،بحيااث ياادخل أصااحاب حسااابات االسااتثمار فااي كاال منهااا بحسااب
رغبتهم في مدة االستثمار.
 .6مااان الممكااان أيضاااا أن يكاااون مجماااع المشااااركة غيااار مااارتبط بمااادة محاااددة ،حياااث تتجااادد
االستثمارات فيه ويعاد تادويرها باساتمرار ،ولتساهيل تخاارج أصاحاب حساابات االساتثمار
يصكك البنك جزءا من موجودات مجماع المشااركة ،تاوزع علاى أصاحاب الحساابات بقادر
حسااااباتهم  ،ومااان ثااام يااانظم البناااك ساااوقا لتاااداول صاااكوك المشااااركة ياااتمكن مااان خاللهاااا
المستثمرون من بيع ما لديهم من صاكوك عناد الرغباة فاي التخاارج ،أو شاراء المزياد عناد
الرغبة في المزيد من االستثمار.
مثال تطبيقي :مشاركة متناقصة إلنشاء بناية
أوال :طلب التمويل ودراسة الجدوى
يتقدم العميل طالب المشاركة بالتمويال ،والاذي يشاترط أن يملاك أرضاا مالئماة ألغاراض إقاماة
بناء عليها ،إلى البنك بطلب مرفق به دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تتضمن:
 .1وصف المشروع ومكوناته.
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 .2تكلفة المشروع الجزئية والكلية.
 .3عائاادات المشااروع الجزئيااة والكليااة المتوقعااة فااي ظاال فرضاايات ثالثااة :فرضااية متحفظااة
تفتارض األساوء ،وفرضاية تفاؤلياة تفتارض األحساان ،وفرضاية متوساطة تقاع باين الااتحفظ
والتفاؤل ،يمكن للبنك قبول نتائجها واالعتماد على العمل بها.
ثانيا :الشهادات الرسمية:
 .1سند ملكية أرض العقار.
 .2مخطط موقع لألرض.
 .3المخططات الهندسية للبناء المراد إقامته إن وجدت أو مخطط توضيحي مبدئي.
ثالثا :الدراسة االئتمانية
تتم الدراسة االئتمانية من قبل البنك على النحو اآلتي:
 .1زيارة ميدانية للموقع.
 .2التأكد من عدم وجود عوائق قانونية تحول دون تنفيذ البناء.
 .3التأكد من الجدوى االقتصادية للمشروع بعد دراسته من حيث:
 .3.1مواصفات البناء :مخازن ،مكاتب ...الخ.
 .3.2طبيعة البناء :بناء اسمنت مسلح ،بناء حجر ...الخ.
 .3.3تكلفة المشروع :الجزئية والكلية.
 .3.4عائدات المشروع :الجزئية والكلية المتوقعة.
 .3.5المصاريف األخرى التي تترتب على المشروع.
 .4تحديد التمويل الالزم للمشروع.
 .5تحديد الحصة النسبية لكل من البنك والشريك من دخل المشروع.
 .6المدة المتوقعة لتنفيذ المشروع.
 .7المدة المتوقعة لسداد التمويل.
 .8دراسااة وافيااة عاان الساايرة الذاتيااة للعمياال وماادى التزامااه الااديني واألدبااي وتجربااة تعاملااه
السابقة مع البنوك والممولين عامة.
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رابعا :الموافقة اإلدارية
يدرس الطلب من قبل المدراء المسؤولين وتاتم الموافقاة علياه إذا تاوفرت فياه الشاروط المالئماة
لمصلحة البنك ،وتكون الموافقة اإلدارية مشتملة على ما يأتي:
 .1اعتماد المواصفات الفنية للبناء.
 .2مقدار التمويل الالزم للمشروع.
 .3إجراءات المناقصة على إنشاء البناء لترسيته علاى جهاة معيناة موثاوق بهاا ومعروفاة لادى
البنك والتعاقد معها.
 .4تنظيم طريقة دفع المستحقات للجهات المرتبطة بإنشاء المشروع.
 .5شروط عقد المشاركة المتناقصة الذي يجب أن يوقع مع العميل ويتضمن:
 .5.1رهن أرض المشروع للبنك وما عليها ضمانا للتمويل.
 .5.2إذا احتاج األمر ،يقوم البنك بطلاب كفيال يكفال المشاارك بالتكافال والتضاامن فاي كال
االلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد.
 .6اعتماد جهة استشاارية للتعامال ماع المقااول والتأكاد مان توافاق التشاييد فاي كال مرحلاة ماع
مواصفاتها الفنية.
 .7اعتماد اإلجراءات التي سوف يتخذها البناك لمتابعاة المشاروع فاي مرحلاة التشاييد ،وكيفياة
إدارة البناء بعد تشييده ،وتحصيل العوائد ودفع ما يترتب عليه من نفقات.
 .8تفوي

البنك من قبل المشارك بما يأتي:

 .8.1صاارف التموياال الااذي تماات الموافقااة عليااه لتغطيااة نفقااات إقامااة المشااروع وتجهياازه
لالستغالل ،وذلك وفق مستندات أصولية معتمدة من االستشاري المعين.
 .8.2تأجير وحدات المشروع عندما تصبح جاهزة لذلك.
خامسا :أسس توزيع العائدات
 .1ياتم تحصاايل كافااة العوائااد وسااداد كافااة المسااتحقات ماان خااالل حساااب خاااص يااديره البنااك،
وي ّ
طلع المتعامل عليه بصفة دورية.
 .2يتم توزيع اإليراد وفقا لما يتفق عليه بين البنك والشريك المتعامل ،والقواعد اآلتية استقرت
عليها بع الممارسات ونقدمها كمثال:
ادر
 .2.1غالباا ماا يحصال البناك علاى نسابة  %25مان كال إياراد ربحاا لاه ساواء كاان مصا َ
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اإليراد اإليجار أو دخو ٌل أخرى تتعلق بابع مرافاق المبناى أو غيار ذلاك ،باعتبااره
مماوال للمشااروع كلياا أو جاازءا ،مااتحمال مخااطر هااذا التموياال ،وماتحمال كااذلك تبعااة
هالك المشروع إذا تلف بال تعد أو تقصير ،كتعرض المشروع لالحتراق أو الهدم.67
 %75 .2.2ماان كاال إيااراد :يااوزع حسااب حصااص ملكيااة رأس مااال المشااروع ،أي حصااة
البناااك والمتمثلاااة بقيماااة التمويااال المقااادم مناااه ،وحصاااة المالاااك المشاااارك بالمشاااروع
والمتمثلة بقيمة أرض العقار عند بداية المشروع.
 .2.3تخصاص حصااة المشااارك مان الااربح لتسااديد أصال مااا قدمااه البناك ماان تموياال وعنااد
تسديد مبلغ التمويل بكامله ،تؤول األرض وما عليها من بناء وما لهاا مان حقاوق وماا
عليها من التزامات متعلقة بالمشروع إلى المشارك مالك العقار.
سادسا :المتابعة
 .1متابعة المشروع :أثناء التنفيذ من حيث:
 .1.1الدفعات للمقاولين.
 .1.2اإلنجاز الفعلي للمشروع ضمن المدة المتفق عليها.
 .1.3استالم المشروع بعد تنفيذه وإكماله.
 .1.4الكفاالت المتعلقة بالمشروع والمقدمة من قبل المقاول وتواريخ استحقاقها.
 .2استالم المشروع:
 .2.1بعد االنتهاء مان التنفياذ ياتم تشاكيل لجناة مان البناك واالستشااري المشارف وصااحب
المشروع والمقاول الستالم المشروع.
 .2.2بعد االستالم النهائي للمشروع وتصفية حقوق المقاول والمشرف:
 .2.2.1يقدم المقاول كفالة صيانة لمدة سنة.
 .2.3يتم إعادة الكفاالت السابقة للمقاول إذا لم يكن عليها أي خالفات.
 .3بعد التنفيذ:
 .3.1يتفق مع المالك على اإليجارات للمخاازن والمكاتاب أو الشاقق حساب وضاع الساوق،
في حين تحدد اإليجارات لكل مخزن ولكل مكتب وحسب مساحته.
 .3.2التأجير والمتابعة.
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 .3.3وضع المخازن والمكاتب ،والشقق المؤجرة.
 .3.4وضع المخازن والمكاتب ،والشقق غير المؤجرة.
 .3.5الوضع العام للبناية.
 .3.6استحقاق اإليجارات واإليجارات المستحقة وغير المدفوعة.
 .3.7تصفية المشروع :بعد أن تتم تغطية التكاليف من حصة المالاك مان العائادات بالكامال
وتصفية المشروع مع العميل ماليا ،يتم فك الرهن عن العقار ويتم إشعار المستأجرين
بانتهاء مشاركة البنك من هذا التاريخ.
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الباب السابع :المشاركة في الربح:
المضاربة المعتادة
تعريف المضاربة
المضاربة لغة مفاعلاة مان الضارب فاي األرض ،وهاو اإلساراع فاي الساير ،وساميت كاذلك ألن
ال مضاااارب يساااير فاااي األرض ويساااافر ابتغااااء تثميااار الماااال وتنميتاااه ،قاااال تعاااالى" :وآخااارون
يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا".68
وتساامى المضاااربة قراضااا كااذلك ،ماان القاارض وهااو القطااع؛ ألن رب المااال يقتطااع ماان مالااه
ويعطيه إلى المضارب الستثماره؛ أو ألن الربح الحاصل يقتطع وياوزع باين الطارفين ،وتسا ّمى
كذلك "المعاملة" ،من التعامل بين الطرفين ربّ ِ المال ومديره.
والمضاربة اصطالحا هي شركة في الربح بمال مان جاناب ،ويسامى ربّ الماال ،وعمال مان جاناب
آخر ،ويسمى المضارب ،فالمضاربة على هذا نوع من أنواع شركة العقد ،وتأخذ أكثر أحكامها.69

مشروعية المضاربة وحكمتها
المضاربة مشروعة باالتفاق لبع األدلة فيها ،ولعدم وجود ما يقتضاي منعهاا ،إذ تنادرج تحات
قوله تعالى" :ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم" ،70وقوله تعالى" :ياا أيهاا الاذين آمناوا
ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم".71
وتتجلى حكمة مشروعية المضاربة في التقاء مصلحتي من لديه مال دون الخبرة االساتثمارية ،ومان

لديه خبرة استثمارية وال مال لديه ،فتلتقيان في قيام عقد المضاربة الذي يحقق النفع لكليهما.
أنواع المضاربة
أوال :المضاربة المطلقة
المضارب فاي طريقاة اساتثمار الماال دون أن يقياده
وهي المضاربة التي يفوض فيها ربُّ المال
َ
بقيااود ،فتكااون للمضااارب فااي هااذه الحالااة الساالطة المطلقااة فااي اسااتثمار المااال مااع وجااوب عاادم
 68من سورة "المز ّمِل" ،اآلية (.)20
69ذكر ابن قدامة أن المضاربة نوع من أنواع شركة العقد ،المغني .109/5
 70سورة "البقرة" ،اآلية (.)198
 71أول اآلية ( )29من سورة "النساء".
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خروجه عن األعراف الجارية في مجال النشاط االستثماري موضاوع المضااربة ،وعماا يحقاق
مصلحة المضاربة.
ولااذلك ،فااإن المضاااربة المطلقااة تااتم فااي إطااار األعااراف االقتصااادية والتجاريااة التااي ال يجااوز
تجاوزها ،مثل تقديم دراسات الجادوى ،ومساك الادفاتر المنتظماة ،وتطبياق الضاوابط التاي تمناع
مخالفة شروط العقد ،أو إخفاء المعلومات عان رب الماال .ويقاع عابء إثباات صاحة المعلوماات
حول المضاربة المطلقة ونتائجها على المضارب ،وليس على رب المال.
ثانيا :المضاربة المقيدة
وهي المضاربة التي يضع فيها رب المال بع قيود على المضارب في اساتثماره للماال ،لكان
بما ال يكف يد المضارب أو يقعده عن العمل ،هذه القيود ال تقوم مقام الضوابط التاي توضاع فاي
العقد لكشف التالعب أو مخالفة العقد من قبل المضارب ،بل تكون مكملة لها.
مفهوم التمويل بالمضاربة
يعنااي التموياال بالمضاااربة أن تقااوم المؤسسااة الماليااة اإلسااالمية بتموياال عمالئهااا عاان طريااق عقااد
المضاربة ،فتكون المؤسسة هي رب المال ،والمتعامل هو المضارب ،على نسبة ربح توزع بينهما.

مزايا التمويل بالمضاربة


يشااجع التموياال المضاااربة علااى قيااام المشاااريع االسااتثمارية المختلفااة بمااا ال تسااتطيعه
صاايغ التموياال األخاارى ،فاايمكن اسااتخدام هااذه الصاايغة التمويليااة للحصااول علااى مااا
يحتاجااه المشااروع االسااتثماري ،كاارأس المااال العاماال ،فهااذا نقااد يدفعااه الممااول إلااى
المتمول ،وال يمكن تمويله بالمرابحة أو اإلجارة مثال.



يمكن استخدام التمويل بالمضااربة فاي تمويال المشااريع االساتثمارية التاي تحتااج إلاى
عناصر إنتاج مختلفة منها البضائع والنقد والعقار والعمل المستأجر ،إذ بالسايولة التاي
الممول يمكان الحصاول علاى هاذه األشاياء
المتمول من الطرف
يحصل عليها الطرف
ِّ
ِّ
دون الحاجة ألن تتعدد صيغ التمويل لكل عنصر من هذه العناصر.



الممول أن يخفف من تعرضه لمخاطر التمويل بالمضاربة عبر مطالبته
يمكن للطرف
ِّ
ااول بإعاااداد دراساااة جااادوى دقيقاااة للمشاااروع الماااراد تمويلاااه ،تساااتخدم
الطااارف المتما ّ ِ
فرضاايات متحفظااة تعتمااد األسااوء ،وفرضاايات متفائلااة تعتمااد األفضاال ،وفرضاايات
متوسطة تقع بين الفرضيتين السابقتين ،للتعرف على مخاطره وجدواه وآفاقه ،ومن ثم
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االتفاق مع المضارب على تطبيق اإلجراءات التابعاة لالساتثمار المماول ،وتحدياد مان
يتحمل عبء اإلثبات في حالة اختالف نتائج االستثمار عما ورد فاي دراساة الجادوى،
فااي إطااار الفرضاايات المتوسااطة ،ويصاااحب ذلااك ترتيبااات مناساابة لتسااجيل القيااود
المحاسبية ،وإعداد تقارير دورية وافية عن تطور االستثمار ونتائجه.


المماول ،إذ
يحقق التمويل بالمضاربة االستخدام االقتصادي األمثال لماوارد المصارف
ِّ
به يتحقق توظيف ودائع المصارف االستثمارية في مشاريع تعود بالنفع والاربح الجياد
على المودعين والمجتمع ،وبالتالي يتحقق دور الوسيط الحقيقي للمصارف اإلسالمية،
من حيث الوساطة بين أرباب األموال وأصحاب المشاريع االستثمارية.

المضاربة وحشد الموارد


تستخدم البنوك اإلسالمية المضاربة لتعبئة الموارد المالية التي تقوم فيما بعد بتوجيهها
إلااى تموياال األنشااطة االقتصااادية ،والمضاااربة صاايغة مبسااطة وسااهلة التنفيااذ ،فهااي
تنطوي علاى قياام أصاحاب األماوال بفاتح حساابات اساتثمارية لادى البناك علاى أسااس
المضاااربة المطلقااة ،باعتبااار أن البنااك هااو المضااارب ،وماان ثاام يقااوم البنااك باادوره
باساتخدام هااذه األماوال فااي تقاديم تموياال أنشااطة اقتصاادية ،يكااون البناك فيهااا هااو رب
المال والمتمول هو المضارب.



ويتضح من ممارسات البنوك اإلسالمية أن استخدام المضاربة في حشاد الماوارد بهاذا
األسلوب قد أثبت فاعليته على الرغم من أن حسابات االستثمار لدى البنوك اإلساالمية
ال تحظى مان حياث المبادأ بالحماياة التاي تحظاى بهاا الودائاع اآلجلاة واالدخارياة لادى
البنوك التقليدياة ،فااألولى تشاارك فاي الاربح والخساارة ،بينماا تكاون األخيارة قروضاا
مضمونة األصل والفوائد.



ويعتمد نجاح البنوك اإلسالمية فاي تعبئاة الماوارد بصاورة متزايادة علاى مادى قادرتها
على تمويل أنشطة مربحة ،في ظل حسن إدارة المخاطر والسيولة ،وقدرة البناك علاى
توليد فرص الربح ذات الجدوى االقتصادية.



إال أن العائد على الودائع االستثمارية لعمالء البنوك التي تقادم علاى أسااس المضااربة
يكاد يتساوى عمليا ماع ساعر الفائادة المادفوع علاى الودائاع االدخارياة واآلجلاة للبناوك
التقليدية ،وفي الغالب يعود ذلك إلى أن معظم أساليب التمويل التاي تساتخدمها البناوك
الستثمار حصيلة الودائع االستثمارية ،تبتعد عن مضاامين وأغاراض أسااليب التمويال
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اإلسالمي ،وتستغرق في تمويالت تتخذ صيغا تقارب شاكل عقاود التمويال اإلساالمية،
دون تحقيق صحة الغرض من التمويل.


وتجنب ذلك يحتاج لتدخل سلطات الرقابة المصرفية ومنعها اساتخدام أسااليب التمويال
التااي قااد تتفااق شااكال ولكنهااا تتعااارض غرضااا ومااآال مااع أساااليب التموياال اإلسااالمية،
وسيأتي فيماا بعاد عارض ألمثلاة مان هاذه األسااليب ،والتاي مان بينهاا التاورق والعيناة
وبيع الديون.



وباإلضافة لمسؤولية السلطات الرقابية ،فإنه مما يعزز حسان اساتخدام حصايلة أماوال
الودائااع االسااتثمارية ،أن يااتم تمثياال أصااحاب هااذه الودائااع فااي مجااالس إدارة البنااوك،
بنسبة تلك الودائع إلى مجماوع الماوارد المتاحاة لالساتثمار فاي البناك .ويكاون تمثايلهم
عن طريق تعياين المتعااملين األعلاى ودائعاا مان حياث قيمتهاا ومادتها ،وإعطاائهم قاوة
تصويتية في مجالس اإلدارة بنسبة مجموع الودائع االستثمارية إلاى مجماوع الماوارد،
وقااد يعتاارض علااى ذلااك بأنااه يغياار طبيعااة المضاااربة ،ويجعلهااا قريبااة للمشاااركة ،وال
ضااير فااي ذلااك؛ ألن المشاااركة جااائزة شاارعا ،فااال تتحااول المضاااربة التااي تقااارب أو
تنقلاااب لمشااااركة إلاااى عقاااد محااارم ،كماااا أن ذلاااك يحفاااظ حقاااوق أصاااحاب الحساااابات
االسااتثمارية ،ويمنااع اسااتخدام أمااوالهم فااي صاافقات تقلااد أساااليب التموياال التقلياادي،
وتضاايف التااوازن المفقااود بااين دور البنااك كمضااارب ودور أرباااب األمااوال ،باال وقااد
تحول البنوك اإلساالمية إلاى مؤسساات ياديرها أصاحاب الودائاع االساتثمارية ،فتتغيار
صورتها تماما عن صورة البنوك الحالية.

خطوات التمويل بالمضاربة
المرحلة األولى وأحكامها :إنشاء المضاربة
تنعقد المضاربة بين المؤسسة المالية والجهة المتمولّة بتوقيع العقد الذي يتضامن تحدياد أطاراف
المضااربة ،ورأسامال المضااربة ،ونسابة توزياع الاربح باين أطاراف العقاد ،ويشامل العقاد غالباا
تحديد طبيعة األنشطة االستثمارية األساسية.
ومن األفضل أن يشمل العقد دراسة مفصلة من البنك عن استخداماته ألموال المضاربة ،ونسابة
كل استخدام ،والعوائد المنتظر تحقيقهاا ،ومتوساط العائاد المتوقاع توزيعاه علاى الماودعين ،وفقاا
لفروض متحفظة وأخرى متفائلة ،وثالثة تتوسط بين نوعي الفروض السابقتين ،ويقع على البناك
عاابء اإلثبااات فااي حالااة مااا جاااءت النتااائج بمااا يخااالف مااا ورد فااي الدراسااة ،وإال أصاابح البنااك
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ضامنا ألصل الوديعة االستثمارية وربحها كماا ورد فاي دراساته ،ومان الممكان تعاديل الدراساة
تباعااا كاال ربااع ساانة مااثال ،لتتضاامن التغياارات فااي نسااب توزيااع أمااوال المضاااربة بااين مختلااف
االستخدامات.
ونعتقد أن تحمل السالطات الرقابياة لمساؤولياتها تجااه أصاحاب الودائاع االساتثمارية مان ناحياة،
وتمثيل أصحاب الودائاع فاي مجاالس إدارة البناوك ،وااللتازام بااإلجراءات ساابقة الاذكر ،ساوف
يؤدي إلى ارتفاع معدالت الربح الموزعة على تلك الودائع بما يتجاوز سعر الفائدة على الودائاع
التقليدية ،بفارق يتناسب مع المخاطر التي تتحملها الودائع االستثمارية.
أ.

أهلية أطراف المضاربة

يشترط في أطراف المضاربة أن يكونوا من ذوي أهلياة األداء الكاملاة ،أي عااقلين باالغين ،وأن
يتحقااق رضاااهم بقياااام المضاااربة ،فهاااي كسااائر التصاارفات المالياااة يشااترط لهاااا رضااا جمياااع
األطراف ،وهذا يقتضي في استثمار الودائع االساتثمارية بالمضااربة أن يكاون صااحب الوديعاة
االساتثمارية بالغاا عااقال ،أمااا غيار الباالغ أو العاقاال ،فيشاترط أن يتاولى عنااه ولياه فات َح الحساااب
االستثماري ،ليتحقق إذن الولي باستثمار المال بالمضاربة.
ب.

المضاربة مع غير المسلم ،أو المؤسسات المالية التقليدية:

اإلسااالم لاايس شاارطا فااي إنشاااء عقااود المعاوضااة الماليااة ،فيجااوز إشااراك غياار المساالم ،ويجااوز
للمؤسسة المالية اإلسالمية أن تمول بالمضاربة طرفا غير مسلم ،أو غير ملتزم بأحكام الشاريعة
فااي تعامالتااه الماليااة كالمؤسسااات الماليااة التقليديااة ،بشاارط أن يتاايقن عاادم خااروج هااذا الطاارف
المضارب عان أحكاام الشارع ،وذلاك ماثال بإخضااع تصارفاته لمراقباة شارعية تضامن التزاماه
بأحكام الشرع ،وتبين له الحرام من الحالل إن لم تكن له دراية بذلك.
فال يمنع صحةَ المضاربة أن يكاون رب الماال غيار مسالم ،ولاو علام اكتسااب مالاه بطارق غيار
مشروعة ألن الشريعة أجازت للمسلم التعامل مع غير المسلم دون تقييد بكاون ماال غيار المسالم
حالال؛ إال أن يعلم كون هذا المال مسروقا أو مغصوبا أو مأخوذا بغير وجاه حاق ،لتعلاق حاق العباد بهاذا
المال؛ ألن المال ليس ماله حينئذ ،وفي قبول المال المنهوب واستثماره عون على اإلثم ،وهو ممنوع.
ج.

لزوم عقد المضاربة

تنعقد المضاربة غير ملزمة ألي من رب المال أو المضارب ،لكنها تلزم في حالتين:
األولى :إذا شرع المضارب بأعماال المضااربة ،فإنهاا تلازم حينئاذ إلاى حاين تنضاي
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عاروض

المضاااربة الحقيقااي أو الحكمااي ،وذلااك مراعاااة لحااق المضااارب الااذي تحقااق منااه بااذلك الجهااد،
ولحق رب المال؛ ألناه قاد ال يقادر علاى تنضاي العاروض ،ولاه أن يتمساك بطلاب التنضاي
الحقيقي للعروض ،وذلك دفعا للضرر عنه ،ألنه قد يتعذر عليه بيع العروض لضعف خبرته في
غالب األحوال.
الثانية :إذا ما اتفق طرفا المضاربة على ربطها بأجل محدد وتعهدا بعدم فسخها قبل ذلك األجل،
فهنا تلزم المضاربة وال يمكن فسخها من قبل طرف واحد قبل حلول ذلك األجل إال باالتفاق.72
د.

أنشطة المضاربة

يجااب أن تتوافااق جميااع أنشااطة المضاااربة مااع أحكااام الشااريعة اإلسااالمية ،فلااو كااان ماان جملااة
أنشطتها االستثمارية التعامل بالمحرمات ،كالمتاجرة فاي الاديون ،أو بياع الخماور ،أو اإلقاراض
بالربا ،كان إنشاؤها حراما وكانت مضاربة فاسدة.
وال تقتصار أنشاطة المضااربة علاى التجاارة ،بال تشاامل الصاناعة والزراعاة وكال ماا مان شااأنه
تثمير المال ،وتحقيق الربح عادة.
ه.

تعدد أرباب األموال (المضاربة المشتركة)

لو تعدد أرباب األماوال باأن دفاع مجموعاة مان األشاخاص أماوالهم مضااربة إلاى مضاارب ماا،
كانت العال قة بين أرباب األموال شركة فيماا بيانهم ،وكانات العالقاة بيانهم وباين مان اتفقاوا علاى
إعطائه نصيبا من الربح المتحقاق مقابال قياماه باساتثمار أماوالهم عالقاةَ مضااربة ،وتسامى هاذه
المضاربة بالمضاربة المشتركة ،وهي األساس الذي يقوم عليه استثمار الودائع االساتثمارية فاي
المصارف اإلسالمية.73
تخضع العالقة بين أرباب األموال ألحكام الشركة ،74فيكاون لهام فاي األصال حاق االتفااق علاى
أي نسبة يوزعون الربح على أساسها ،وتكون مسؤوليتهم عن الخسارة مرتبطة بنسبة إسهاماتهم
في رأس المال.
ويجوز للمضارب في هذه الحالة خلط أموال أرباب المال بعضها ببع

واساتثمارها فاي وعااء

 72إلى لزوم المضاربة في هاتين الحالتين ذهب قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،رقم ،) 13/5 ( 122 :
بشأن موضوع "القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية".
 73صدر بجواز المضاربة المشتركة قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،رقم  ،) 13/5 ( 122 :بشأن موضوع
"القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية".
 74إلى هذا ذهب قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،رقم  ،) 13/5 ( 122 :بشأن موضوع "القراض أو
المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية".
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واحد؛ لوجود اإلذن الضمني من أرباب األموال بذلك مع علمهم بتعددهم.
يمكن لتوزيع األرباح بين أرباب األموال في المضاربة المشتركة استخدام طريقاة النمار القائماة
على مراعاة كل مبلغ مستث َمر ومدة بقائه في االستثمار ،ألن أموال المستثمرين ساهمت كلها في
تح قيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها ،فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هاو أعادل
الطاارق إليصااال مسااتحقاتهم إلاايهم ،وألن دخااول حصااة المسااتثمرين فااي المضاااربة المشااتركة
بحسااب طبيعتهااا موافقااةٌ ضاامنا علااى المبااارأة عمااا يتعااذر الوصااول إليااه ،كمااا أن ماان طبيعااة
المشاااركة اسااتفادة الشااريك ماان مساااهمات سااائر الشااركاء فااي زيااادة المااال المسااتثمر وإمكااان
75
الحصول على فرص استثمارية أقضل بسبب ذلك .
و.

رأسمال المضاربة وأحكامه

رأسمال المضاربة هو ما يدفعه رب المال إلى المضارب ،ويشترط فيه ما يأتي:
 .1أن يكون معلوم القدر والجنس ،وذلك ليعلم تحقاق الاربح مان الخساارة ،فاالربح هاو ماا
اترط العلاام باارأس المااال لاايعلم الااربح
فااوق رأس المااال ،والخسااارة هااي مااا دونااه ،فاشا ِ
فيوزع بين رب المال والمضارب ،ولتعلم الخسارة فيتحملها رب المال وحده.
 .2وبناء على هذا الشرط:


لااو كااان رأساامال المضاااربة ،أو بعضااه ،موجااودات غياار نقديااة ،وجااب تقااويم هااذه
الموجودات ليعلم رأس المال ،ودفع غير النقد في المضاربة جائز ،إلمكان تقويمه ثام
بيعه واالسترباح عنه ،أو بيعه وجعل حصيلة بيعه رأسمال المضاربة.



لو كان رأسمال المضاربة بعمالت مختلفاة ،وجاب اختياار عملاة واحادة تكاون الوحادة
الحسااابية لرأساامال المضاااربة ،وتقا ّاوم بقيااة العمااالت بالعملااة المختااارة ،وذلااك لاايعلم
رأسمال المضاربة اإلجمالي ،فيعلم تحقق الربح من الخسارة.

 .3أال يكاون رأسامال المضااربة دينااا ،إال أن يكاون الادين تابعاا لغيااره فيجاوز ،كاأن تاادفع
علاااى سااابيل رأسااامال المضااااربة مؤسساااةٌ بكااال موجوداتهاااا الشااااملة للنقاااد واألعياااان
والديون؛ وذلك ألنه يغتفر في التابع غير المحرم لذاته ما ال يغتفر في األصال ،فالادين
بحد ذاته غيار محارم ،فيغتفار شاموله فاي رأسامال المضااربة ،وبشارط أال يكاون ذلاك
ٌ
ليسوغ جعله رأسمال في
على سبيل التحيّل ،كأن يض َّم إلى الدين قصدا
أعيان أو نقودّ ،
 75قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،رقم  ،) 13/5 ( 122 :بشأن موضوع "القراض أو المضاربة المشتركة
في المؤسسات المالية".
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مضاربة فيمتنع ،وسبب منع جعل الدين رأسمال مضاربة أمران:


األول :أن الدين غير مضمون األداء ،فيكون في جعلاه فاي رأسامال المضااربة غارر،
إذ قد ال يقدر على تحصيله ،وعليه لو تي ِقّن من تحصيل الادين قبيال الشاروع بالعمال،
جاز اإلسهام بالدين ،كأن يكون وديعة في حساب جاار فاي مصارف ماا ،فهاذا قارض
لكنه من قبيل متيقَّن التحصيل.



الثاني :أن ذلاك قاد يكاون تحاايال علاى الرباا ،فقاد يكاون المادين معسارا بالادين ،فيقاول
ي مان الادين ،وأناا أضاارب باه ،ونجعال
لدائنه :تعا َل نتعاقد على المضاربة بما لك عل ّ
الاربح بينناا .فيرضاى الادائن وال يطالاب بديناه ،ثام يأتياه المادين بالادين الحقاا وزيااادة
فوقه على أنها نصيب الدائ ن من الربح ،مع أناه لام تكان مضااربة ولام يكان رباح ،بال
كان قصد المدين تطميع الدائن حتى ال يطالبه بالدين.

 .4دفع رأسمال المضاربة كله إلى المضارب أو تمكينه من التصرف فيه ،ويكفي لصاحة
المضاربة دفع بع رأسمال المضاربة إن كان الشروع في أعماال المضااربة ممكناا
بذلك القدر المدفوع.
ز.

ورب المال في الربح:
تحديد نصيب المضارب
ّ

يشترط لصحة المضاربة أن يتحدد عند قيامها نصايب رباح كال مان المضاارب وربّ الماال فاي
الربح ،ألن الربح على ما يتفقاان علياه؛ وال يصاح أن يتارك تحدياد أنصابة الاربح لوقات آخار أو
لطرف آخر يحددها بعد قيام المضاربة ،أما الخسارة فيتحملها كاملاة ربُّ الماال ،وال يشاترط أن
يذكر ذلك في العقد ،ألنه من أحكام المضاربة الثابتة والمعروفة وغير المتروكة للعاقدين.76
ح.

تعديل أنصبة العاقدين في الربح بعد االتفاق عليها في العقد

يجوز للعاقدين فاي المضااربة أن يتفقاا علاى تعاديل نصايب كال فاي الاربح؛ فكماا كاان ذلاك لهماا
ابتداء ،كان لهما ذلك بعد الشروع بالمضاربة أيضا.
المرحلة الثانية :إدارة أنشطة المضاربة
إدارة أنشااطة المضاااربة حااق وواجااب علااى المضااارب ،وهااو العااوض الااذي يبذلااه المضااارب
ويصبح في مقابله مستحقا للربح إن تحقق ،فال يجوز له تفويضاه إلاى ربّ الماال؛ ولاو فعال هاذا
 76هذا يفترض أن النظاام القضاائي فاي الدولاة المعنياة يعتارف بأسااليب التمويال اإلساالمي ،ويأخاذ بتفصايالتها مان
أركان وشروط ،أما في األحوال التي ال يتحقق فيها ذلك ،فال بد من وضع كافة التفاصيل في العقود ،حماياة لحقاوق
المضاربين وأرباب األموال.
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فسااد ت المضاااربة لعاادم تحقااق مضاامونها ،ولااو تعاادد المضاااربون فااي العقااد واتفقااوا علااى تااولي
بعضهم فقط ألنشطة المضاربة ،فسدت المضاربة في حق من لم يعمل.
ليساات إدارة أنشااطة المضاااربة حقّااا لاارب المااال ،لكاان لاارب المااال أن يباشاار شاايئا ماان أعمااال
المضاااربة أو يعااين مضاااربا برضااى المضااارب ،وتعلياال منااع رب المااال ماان العماال إال بااإذن
المضارب هو ألجل مصلحة المضاربة ،ومصلحة المضاارب علاى وجاه الخصاوص ،ألن رب
المال فاقد الخبرة في الغالب ،وعدم إساهام المضاارب معاه فاي رأس الماال يجعلاه كثيار الخشاية
على ماله ،فيميل إلى التادخل فاي عمال المضااربة علاى نحاو قاد يفسادها لعادم خبرتاه ،فتتضارر
المضااربة بااذلك ،ويتضارر المضااارب إذ يضايع عملااه سادى مااع أناه كا ّارس جهاده ووقتااه لعماال
المضاربة.
ولكن جهل أربااب األماوال بأوجاه االساتثمار ال يتحقاق فاي كال األزمناة واألمكناة .والغالاب فاي
عصرنا هذا أن يكون أربااب األماوال ،خاصاة مان لاديهم مباالغ كبيارة ،يكوناون قاد حققوهاا مان
تجااارة أو صااناعة أو زراعااة ،متمرسااين فااي بع ا أنااواع االسااتثمار ،ويسااتطيعون اسااتيعاب
تفاصيل األنواع األخرى ،ولذلك اقترحنا من قبل أن يتم ضمهم إلاى مجاالس إدارات المؤسساات
المالية باألصالة عن أنفسهم ،وبالنيابة عن غيرهم من أرباب األموال.
وعلااى العمااوم ،فااإن لاارب المااال الحاق فااي أن يطالااب المضااارب باطالعااه علااى مجماال أنشااطة
المضاربة ،وأن يرفع إليه تقارير دورية تلخص سير تلك األنشطة وتطورها ،لكن ال حق له فاي
التدخل المباشر في إدارة تلك األنشطة أو في اتخاذ القرارات.
وتنتظم إدارة أنشطة المضاربة األحكام اآلتية:
أ.

االلتزام بأحكام الشريعة في إدارة أنشطة المضاربة

يجااب أن تاادار أنشااطة المضاااربة بمااا ال يخااالف أحكااام الشااريعة اإلسااالمية ،فيمتنااع أن تشااتمل
أنشطة المضاربة على عمل بالربا أو الغرر والجهالة وسائر المحرمات.77
ب.

صالحيات المضارب

للمضاارب أن يتصارف فاي أماوال المضااربة بمااا يحقاق المصالحة وبماا ال يخاالف شااروط رب
المااال إن كاناات المضاااربة مقياادة؛ فلااه فااي األصاال أن يبيااع بالنقااد وباألجاال ،ولااو أن ياارهن ماان
موجودات المضااربة  ،ولاه سالطة رب الماال فاي القاب  ،واإلياداع ،واالساتقراض ،والمطالباة
 77انظر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم .)14/4( 130
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بالاادين واإلقاارار بااه ،والمرافعااة والقضاااء ،واإلقالااة ،والاارد بالعيااب ،والحوالااة وكاال مااا هااو فااي
مصلحة المضاربة بما ال يخرج عن العرف والشرط.


خلط مال المضاربة بمال المضارب

يجوز للمضارب أن يخلط ماله الخااص برأسامال المضااربة عناد اساتثمار األخيار شاريطة
غياااب الاانص المااانع لااذلك فااي العقااد وأال يضاار ذلااك بأعمااال المضاااربة .وعندئااذ يسااتحق
المضارب ربح ماله الخاص كامال وتقع علياه مساؤولية خساارته .أماا ماال المضااربة ،فلاه
نصيبه المشروط من الربح فيه ،وال يكون مساؤوال عان خساارته إال فاي حااالت التعادي أو
التقصااير أو مخالفااة شااروط المضاااربة ،إن أدّى ذلااك إلااى وقااوع الخسااارة ،مااع األخااذ فااي
االعتبار ما يرد في دراسة الجدوى التي يقدمها المضارب ،وتحمله عبء اإلثبات في حالاة
اختالف نتائج المضاربة عما ورد في الدراسة.


قبول مال من آخرين على سبيل المضاربة

يجوز للمضارب أن يقبل مااال مان جهاات أخارى علاى سابيل المضااربة شاريطة أال يضار ذلاك
ب النص المانع له من ذلك.
بعقد المضاربة األول الذي التزم به ،وغيا ِ
ج.



واجبات المضارب

واجااب المضااارب أن يتصاارف برأساامال المضاااربة بمااا يحقااق مصاالحة المضاااربة،
ولاايس لااه أن يتصاارف بمااا يناااق هااذه المصاالحة ماان غياار إذن رب المااال ،كااالتبرع
بالمااال ،أو هبتااه ،أو إقااراض المااال بمااا يناااق المصاالحة أو يخااالف عاارف التجااار.
ولاايس لااه أيضااا أن يحااابي أقرباااءه فيشااتري ماانهم لحساااب المضاااربة بااأعلى ماان ثماان
السوق أو يبيعهم بأقل من سعر السوق.



يجااب علااى المضااارب أن يلتاازم بااالقيود التااي وضااعها رب المااال عليااه ،كااأن يقصاار
استثماراته على قطاع بعينه ،أو سوق بعينه ،أو يتجنب قطاعا أو ساوقا بعيناه .ووجاود
وتلزم المضاارب إال أن تكاون قياودا
القيود في عقد المضاربة يجعل المضاربة مقيدةِ ،
يستحيل معها االستثمار أو تقعد المضاارب عان العمال ،فحينئاذ تفساد المضااربة إن لام
يرض رب المال برفعها.



استعانة المضارب بـآخرين في إدارة أنشطة المضاربة
إدارة أنشطة المضاربة مسؤولية المضارب ،وبالقيام باذلك يكاون مساتحقا لنصايبه فاي
82

الربح ،فليس له في األصل أن يستأجر آخرين للقيام بما هاو مان مساؤولياته ،وإن فعال
وجبت عليه األجرة من ماله الخاص ال من حساب المضااربة ،ويجاوز لاه أن يساتأجر
آخرين من حساب المضاربة للقيام بما هو ليس من مسؤولياته عادة ،أو بما يعجز عان
القيام به وحده ،وبحسب العرف السائد.


ال يجوز للمضارب أن يشرك معه آخرين في إدارة أنشطة المضاربة ،أو أن يضاارب
برأسمال المضاربة ،أي أن يدفعه إلى مضارب آخر ،إال باإذن صاريح أو ضامني مان
رب المال ،ألن عقد المضاربة قائم على ثقاة رب الماال بالمضاارب ،وقاد يثاق باه وال
يثق بغيره ،وعليه لو دفع المضارب المال مضاربة إلى آخر ،أو أشارك معاه آخار فاي
إدارة المضاربة ،دون إذن من رب المال ،صار ضامنا للمال.



لااو دفااع المضااارب المااال مضاااربة إلااى آخاار بااإذن رب المااال ،فااالربح علااى مااا يتفااق
الثالثة؛ وإن لام يجار اتفااق علاى الاربح ماع رب الماال بعاد دخاول المضاارب الجدياد،
فلرب المال ماا شارط فاي عقاد المضااربة مان الاربح ،ويشاترك المضاارب الثااني ماع
األول في حصة األول بحسب ما يتفقان.
د.

ِعوض المضارب عن قيامه بالمضاربة



يستحق المضارب مقابل إدارتاه واساتثماره لماال المضااربة حصاة شاائعة فاي الاربح،
وال يجااوز أن يعطااى أجاارا مقطوعااا عاان إدارتااه ،وذلااك ألن إعطاااءه أجاارا مقطوعااا
وعادم ضامان الاربح ألي مان طرفاي العقاد فاي عقاد
يخرق مبادأ االشاتراك فاي الاربح
ِ
المضاربة ،ألنه بإعطائه األجر المقطوع يكون قد ضمن هذا المبلغ المدفوع له.



يجوز أن يعطي المضارب مبلغا مقطوعا إن لم يكن ذلك عن إدارتاه لماال المضااربة،
بل عن قيامه بعمل إضافي ليس جزءا من مسؤولياته كمضارب ،وذلك بحسب العرف
وبعقد منفصل عن عقد المضااربة غيار مارتبط باه بحياث يمكان فساخه دون تاأثر عقاد
المضاربة بذلك؛ كأن يكاون المضاارب محاسابا أيضاا فيتاولّى حساابات المضااربة ،أو
مخلصا جمركيا ،فيتولى عمليات التخليص الجمركي.



ينطبق ذلاك علاى رب الماال أيضاا ،فيجاوز اساتئجار خدماتاه الخاصاة غيار المرتبطاة
بإدارة مال المضااربة باأجر مقطاوع إذا كاان ذلاك بعقاد منفصال عان عقاد المضااربة،
بحيث ال يتحاج إلى فسخ عقد المضاربة أو تعديله إذا فسخ ذلك العقد.
ه.

نفقات أنشطة المضاربة
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األصل أن نفقات القيام بأعمال المضاربة تكون من حسااب المضااربة ،فتحسام هاذه النفقاات مان
حسا اب المضاااربة قباال توزيااع الااربح ،وال يكااون ماان المضااارب إال جهااده الخااالي عاان دفااع أي
نفقات ،ولطرفي المضاربة أن يتفقاا ،رفعاا ألساباب النازاع واالخاتالف ،علاى تحمال المضاارب
لنفقات إدارته ألنشطة المضاربة ،وقد يكون ذلك بمقابل حصة أعلى من الربح للمضارب.
و.

التأمين على رأسمال المضاربة

يجوز التأمين اإلسالمي على رأسمال المضاربة بالطرق الشرعية علاى أن تادفع أقسااط التاأمين
من رأسمال المضاربة ،ال من مال المضارب ،ألناه إن دفاع المضاارب أقسااط التاأمين مان ماال
المضارب لصالح رب المال وقع ضامان رأسامال المضااربة مناه ،ألن شاركة التاأمين كالوكيال
عن دافع أقساطها في دفع التعوي إلى الطرف المستفيد.
المرحلة الثالثة :انتهاء المضاربة
تنتهي المضاربة في الحاالت اآلتية:
 .1انتهاء المدة المقررة لها وعدم اتفاق طرفي المضاربة على تمديدها.
 .2فسخها من قبل أحد عاقديها إن كانت غير الزمة.
 .3باتفاق طرفي المضاربة على إنهائهاا ،أو تصافية شاركة المضااربة ،ولاو قبال انتهااء مادتها
المقررة بداية في العقد.
 .4هالك رأسمال المضاربة ،وهنا يحكم بانتهاء المضاربة ضارورة الساتحالة اساتمرارها ماع
هالك رأس المال.
 .5موت المضارب ،وال تنتهي تلقائيا بموت رب المال ،بل يؤول األمار إلاى ورثتاه إن شااءوا
أبقوها وإن شاءوا فسخوها ،وسبب التفريق أن المضاربة قائمة على ثقة رب المال بشخص
المضارب ،مما يستلزم انتهاؤها بوفاته.
تصفية المضاربة:
لو انتهت المضاربة بانتهاء مدتها أو إنهاء طرفي المضاربة لها ،ت ٌنض الموجاودات ،أي تبااع
بسعر السوق ،وتستخدم حصيلة البياع فاي أداء االلتزاماات المالياة لشاركة المضااربة ودفاع كلفاة
س ِلم إلى رب المال ،ويوزع الباقي (الربح) إن وجد على طرفي
التصفية ،ثم يدفع رأس المال إن َ
المضاربة بحسب النسبة المتفق عليها في العقد.
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وإذا اختار طرفا المضاربة الشروع في مضااربة جديادة ،فلهماا أن يكتفياا بالتنضاي الحكماي،
فتقوم موجو دات المضاربة بسعر الساوق ،ثام يعطاى المضاارب نصايبه مان الاربح إن وجاد،
أي َّ
ويشرع بمضاربة جديدة بعد أن يأخذ رب المال نصيبه من الربح إن شاء.
لو تعدد أرباب األموال في المضاربة واختار بعضهم أن ينساحب مان الشاركة القائماة بيانهم ،لام
يحكم بفساد عقاد المضااربة بيانهم وباين مادير االساتثمار ،بال تبقاى المضااربة ماا بقاي رب ماال
واحد ورضي المضارب بذلك.
تعهد المضارب بشراء موجودات المضاربة عند التصفية
يجوز تعهد المضارب تعهدا ملزما له بشاراء موجاودات المضااربة عناد التصافية ،أو حتاى قبال
التصفية ،مرة واحدة أو على التدريج ،لكن بالقيمة السوقية لتلك الموجودات عند تنفيذ التعهد ،أو
بالسعر الذي يتفق عليه حينئذ ،على أال يسبق ذلك أي تواطؤ أو اتفاق ضمني علاى تنفياذ الشاراء
بأي سعر معين أو بحد أدنى.
وال يجوز التعهاد بالشاراء بالقيماة االسامية للموجاودات ،أي بالساعر الاذي اشاتريت باه أوال ،وال
بأي سعر معين ولو أقل من القيمة االسمية .وذلك ألن هاذا التعهاد ياؤدي إلاى ضامان المضاارب
لرأسمال المضاربة أو بع منه ،وهو ممنوع ،أما تعهد الشراء بالقيمة السوقية أو بالسعر الذي
يتفق عليه عند التنفيذ فال يؤدي إلى شيء من ذلك الضمان الممنوع الحتماال االتفااق علاى ساعر
زهيد أو هبوط القيمة السوقية هبوطا حادّا ،مما ينافي وقوع الضمان.
أحكام الربح والخسارة في المضاربة
أوالً :أحكام الربح في

المضاربة78

يجااب أن يتفااق طرفااا العقااد فااي عقااد المضاااربة علااى حصااة كاال فااي الااربح ،رفعااا للجهالااة ،مااع
مراعاة الشروط واألحكام اآلتية:
 .1يجوز لرب المال أن يشترط علاى المضاارب تقاديم دراساة جادوى مبنياة علاى أساس اقتصاادية
وتجارية ،تحتوي على تقديرات للربح في ضوء فرضيات متفائلة ومتوسطة ومتشائمة.

 .2يجاااوز أن يلتااازم المضاااارب بصاااحة أرقاااام دراساااة الجااادوى ،وتقاااديرات الاااربح فاااي ظااال
الفرضيات المتوسطة ،فإذا جاءت النتائج خالف ذلك ،وقع عبء اإلثبات علاى المضاارب،
فيما يتعلق بأسباب اختالف النتائج الفعلية من النتائج التي التزم بها.
 78إلى نحو هذه األحكام ذهب معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين( ،المعيار رقم  ،)13الفقرة رقم (.)8

85

 .3ال يجوز أن يتأخر تحديد الحصص في الربح عن عقد المضاربة ،ألن ترك تحديد حصاص
الربح غرر مفسد للعقد ،ويجوز االتفاق على توزيع مختلف للربح معلوم األنصبة في العقاد
بحسب الفترات الزمنية لعمر المضاربة ،أو إن تجاوز الاربح أو قا ّل عان حادّ معاين ،ووجاه
جواز ذلك جواز االتفاق في األصل على أي نسبة ربحَّ ،
وأن شرط تحديد أنصبة الربح فاي
العقد إنما هو لنفي الجهالة والغرر عن العقد ،أي رفع أسباب النزاع؛ فإن ات ِفاق علاى تعاديل
معين وت َّم ربطه بزمن أو بحدث معين في العقد ،فإن الجهالة منتفية.
 .4يجوز اتفاق العاقدين الطارئ بعد تحقق الاربح علاى توزياع مختلاف ،وتنااز ِل أحاد العاقادين
ل خر عن حصته في الربح ،ووجه الجاواز أن العقاد قاد انعقاد بالتحدياد األول دون جهالاة،
ووقع التعديل الحقاا بعاد تحقاق الاربح عان غيار اتفااق ساابق ،فلام يتضامن العقاد جهالاة فاي
مرح لة من مراحله ،أما لو حدد طرفا المضاربة نصيبيهما فاي الاربح فاي العقاد ،واتفقاا فياه
على تعديل مختلف عند حدوث الربح أو توزيعه لكن دون بيان أنصبة هذا التوزياع ،فالعقاد
فاسد للجهالة.
 .5ال يجوز تحديد الحصة في الربح بمبلغ مقطوع ،أو بنسبة من رأس المال ،بل بحصة شائعة
الممول بالمضاربة مع عميله المضارب على توزياع الاربح
من الربح ،كأن يتفق المصرف
ّ
مناصفة؛ ألن تحديد الحصة بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال يؤدي إلى ضمان الربح
الممنوع ،ويجوز أن يحدد نصيبه بمبلغ كذا إن بلغ الربح كذا؛ كأن يقول المضاارب أو رب
المال :أشترط لنفسي ألفين إن بلغ الربح خمسة آالف مثال ،وذلك ألن هذا الشارط ال يخارج
في الحقيقة عن كونه مطالبة بحصة  %40من الربح ،فانتفى عنه ضمان الربح الممنوع أو جهالته.

 .6يجوز اتفاق طرفي المضاربة علاى اختصااص أحادهما باالربح الزائاد عان نسابة كاذا ،كاأن
يشترط أحدهما :المضارب أو رب المال ،أناه إذا زاد الاربح المتحقاق عان نسابة  %20مان
رأس المااال ،فالفااائ لااه ،ووجااه الجااواز أن توزيااع الااربح خاضااع فااي األصاال التفاااق
الطرفين بشرط انتفاء الجهالة في صيغة التوزيع ،والجهالة هنا منتفية ،وليس ثمة حاد أدناى
أو أعلى لما يمكن أن يشترطه أحد العاقدين.
عارف يرجاع إلياه
 .7لو لم يتم تحديد نسبة توزيع الربح في العقد ،لم يحكم بفساد العقد ما وجاد
ٌ
في ذلك؛ فإن لم يوجد عرف في ذلك ،كان العقد فاسدا للغرر.
 .8ال يجوز أن يتفق طرفا العقد على أن يختص كل منهما باربح صافقة ماا ،أو فتارة مالياة ماا،
أو أن ياادفع رب المااال مااالين فااي المضاااربة ليخااتص كاال طاارف بااربح مااال؛ ألن كاال ذلااك
ينافي حقيقة االشتراك في الربح ،فقد يربح ما اختص به أحد العاقدين ويخسر اآلخر.
 .9الااربح القاباال للتوزيااع لاايس الااربح المتوقااع ،باال هااو المبلااغ الزائااد عاان رأس المااال بانتهاااء
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العمليااة االسااتثمارية بعااد حساام جميااع النفقااات والمصااروفات الشاااملة للرسااوم والضاارائب،
والااديون الضااعيفة المشااكوك فااي تحصاايلها ،وال يعاارف ماادى تحقااق الااربح إال بعااد انتهاااء
العملية االستثمارية ،وإن أعطي المضارب مثال دفعة ماا مان عوائاد المضااربة قبال انتهااء
العملية االستثمارية فهو قرض من حساب المضاربة يشترط له موافقاة رب الماال ،ويمكان
أن تجري المقاصة بينه وبين نصيب المقترض من الربح عناد انتهااء العملياة االساتثمارية،
ويلتزم المقترض برد القرض إن لم تف حصته في الربح بسداد القرض.
 .10بيع موجودات المضااربة لتصافية المضااربة وتوزياع األربااح يسا ّمى التنضاي الحقيقاي،
ويجااوز توزيااع الااربح علااى أساااس التنضااي الحكمااي :أي تقااويم موجااودات المضاااربة
ب السااعر السااوقي بتقااويم خبااراء السااوق ،إذا لاام يختاار طرفااا المضاااربة تصاافية المضاااربة،
ع في عملياات اساتثمارية جديادة
واختارا توزيع األرباح عن عقد المضاربة السابق والشرو َ
وفق عقد مضاربة جديد.
 .11عند احتساب الديون في تقويم الموجودات ال يجوز أخاذ الحسام الزمناي للادين فاي االعتباار
إن كان على أساس بيع الدين إلى غير المدين ،ألن هذا البيع الممنوع ،ويجوز إن كان على
ساابيل ضااع وتعجاال مااع الماادين ،فيتفااق طرفااا المضاااربة عنااد التصاافية مااع مااديني حساااب
المضاربة على وضع شيء من الدين مقابل تعجيله.
 .12يجوز أن يتفق طرفا المضاربة في عقد المضاربة أو الحقا على االحتفاظ بأرباح كال دورة
مالية دون توزيع ،ويجوز لهما أيضا أن يتفقا على حسام نسابة مان األربااح كال دورة مالياة
للمحافظة على معدل توزياع األربااح ،أو لتشاكيل احتيااطي لمواجهاة أي خساائر مساتقبلية،
ووجه الجواز أن هذا العمل ال يؤدي إلى شيء من الضمان الممنوع ،وأن االحتيااطي يبقاى
ملك طرفي العقد ،مما يجعل مآل األمر واحدا.
ثانياً :أحكام الخسارة وضماناتها
 .1تقوم المضاربة على مبدأ االشتراك فاي الخساارة ،فيخسار كال طارف ماا قادم؛ فيخسار رب
المال ماله ،ويخسر المضارب جهده وعمله؛ أي أن الخسارة المالية تقع على رب المال ،ال
على المضارب.
 .2في حالاة تحقاق الخساارة ،يقاع عابء إثباتهاا علاى المضاارب ،باإلشاارة إلاى ماا سابق بياناه
بشأن دراسة الجدوى.
 .3يجااوز لطاارف خااارجي مسااتقل تمااام االسااتقالل عاان طرفااي المضاااربة فااي شخصااه وذمتااه
الماليااة أن يقاادم ضاامانا بالخسااارة أو فااوات الااربح لطرفااي المضاااربة أو أحاادهما .ويشااترط
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لجواز هذا الضمان أن يكون خاليا عن العوض ومستقال عن عقد المضااربة ،ووجاه جاواز
ذلااك أنااه مااع االسااتقالل فااي الجهااة والمحاال والخلااو عاان العااوض يكااون ماان قبياال التباارع،
وتعليق التبرع على شرط ،كوقوع الخسارة أو فوات الربح ،يعدّ جائزا.79
 .4المضااارب أمااين علااى موجااودات المضاااربة ،وال يتحماال شاايئا ماان الخسااارة إال إن وقعاات
الخسااارة بساابب إهمااال منااه أو تقصااير أو مخالفااة للشااروط المتفااق عليهااا مااع رب المااال،
ويرجااع إلااى العاارف التجاااري وإلااى أهاال الخباارة حااال الخااالف فااي تقرياار وقااوع إحاادى
الحاالت السابقة ،كما يقع عبء إثبات أن الخساارة لام تناتج عان إهماال وتقصاير أو مخالفاة
لشااروط العقااد علااى المضااارب .ويجااوز لاارب المااال أن يعااين جهااة خباارة للنظاار فااي سااجالت
المضارب والتحقق من ذلك ،مع التزام المضارب باإلفصاح عن كافة المعلومات ذات العالقة.

 .5يجوز أن يشترط رب المال على المضارب تقديم ضمانات ،كرهن مثال ،ال تستخدم إال فاي
الحاالت التي يصاح فيهاا تضامين المضاارب ،وهاي حااالت التعادي أو التقصاير أو مخالفاة
الشروط في المضاربة المقيدة ،ووجه الجواز أنه ال يترتب على تقديم تلاك الضامانات علاى
النحو المتقدم شيء من الضمان الممنوع.

79قد تلجأ بع الحكومات أو مؤسسات كالوقف مثال ،إلى ضامان الخساارة أو فاوات الاربح ،تشاجيعا علاى الادخول
في مجال استثماري معين .مثل قيام الدولة بتشجيع االستثمار في مجااالت الطاقاة البديلاة المتجاددة ،أو قياام مؤسساة
وقفية بتشجيع االستثمار في المستشفيات ،أو صناعة الدواء .وفي هاذه الحالاة تكاون الماوارد المساتخدة فاي الضامان
أموال عامة أو وقفية ،يجب الحرص على حسن استخدامها ،فيما يفيد المجتمع.
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الباب الثامن :المشاركة في الربح :المضاربة المتناقصة
المضاربة المتناقصة (المنتهية بالتمليك)
المماول ،ماع المضاارب كالعميال المتماول ،علاى
يجوز اتفاق رب المال ،كالمصرف اإلساالمي
ِّ
قيام األول بدفع ماله إلى الثاني على أساس المضااربة لتشاترى باه أصاول إنتاجياة معيناة ،ليقاوم
المضارب بعدها بالشراء التدريجي لهذه األصول سواء مان حصاته مان رباح المضااربة أو مان
ماله الخاص ،أي فيصير المضارب بشراء الحصة األولى شريكا لرب المال ،فتخضاع المعاملاة
بذلك ألحكام المشاركة ،ثم يستمر شراء المضارب ،الاذي أضاحى شاريكا ،لحصاة شاريكه (رب
المال) إلى أن يصير المضارب المالك الوحيد لهذه األصول على غرار المشاركة المتناقصة.
وقد يتم االتفاق بين طرفي المضاربة على انتقال ملكية تلك األصول االنتاجية إلى المضاارب ال
على سبيل التادرج ،بال بقياام المضاارب بشارائها دفعاة واحادة .ويشاترط فاي جمياع األحاوال أال
يتحدد سالفا الاثمن الاذي يشاتري باه المضاارب تلاك األصاول ،بال يتفاق علاى الساعر وقات تنفياذ
الشااراء سااواء باالسترشاااد بسااعر السااوق أو اسااتقالال ،وذلااك حتااى ال يتحقااق ضاامان المضااارب
لشيء من رأسمال المضاربة.
استخدام المضاربة في تمويل صفقة واحدة
يجاوز أن يقاوم رب ماال (كالمصارف اإلساالمي ماثال) بتمويال صافقة شاراء بضاائع بطلاب ماان
المتعامل على أساس المضاربة ،فيدفع المصرف المال مضاربة إلاى المتعامال المضاارب الاذي
يق وم بشراء تلك البضائع ،ومن ثم بيعها ،ويوزع الربح بينهما ،وتكاون الخساارة إن وقعات علاى
رب المال ،وتنتهي بالمضااربة بانتهااء الصافقة ،وتعاد هاذه المضااربة مضااربة مقيادة ،لتقييادها
بصفقة بعينها.
التمويل بالوكالة باالستثمار
ألحكام الوكالة باالستثمار ينظر منتج الودائع المصرفية.
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الباب التاسع :المشاركة في اإلنتاج :المزارعة
مفهوم المزارعة
معنى المزارعة في اللغة :المعاملة على األرض ببع

ما يخرج منها.

ومعناها اصطالحا :إعطاء األرض لمن يزرعها مقابل نصيب لاه مماا يخارج منهاا كالنصاف أو
الثلث أو أكثر من ذلك أو أدنى بحسب ما يتفق الطرفان عليه ،والمزارعة عقد بين مالك األرض
الصااالحة للزراعااة وبااين عاماال يعماال فيهااا ،ويحاادد العقااد نصاايب كاال ماان المالااك والعاماال ماان
األرباح ،أما الخسارة فتتوقف على حسب طبيعة مشاركة كل من الطرفين.
والفرق بين المزارعة وبين المساقاة أن المساقاة على الشجر ،والمزارعة على الازرع ،والفارق باين
الشجر والزرع أن ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجرا ،وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعا.

وتنطوي المزارعة على تقديم األرض والباذور لمان يزرعهاا ويقاوم عليهاا ،أو أرض مزروعاة
لمن يعمل عليها بجزء مشاع من المحصول ،ويقوم العامل بكال ماا ياؤدي إلاى صاالح الثمارة أو
الزرع وزيادتهما من السقي ،واالستسقاء والحرث واآللة.
ومثال ذلك أن يملاك فارد أرضاا ال يقادر علاى الازرع فيهاا ،وهنااك رجا ٌل ال يملاك أرضاا ولكناه
متفرغ يحسن أن يزرعها ،فيتفقاان علاى يقادم المالاك األرض ويقادم الازارع الازرع ،ويكاون لاه
نسبة من هذا الزرع؛ كالثلث أو الربع أو النصف ،بقدر ما يتفقان عليه.
مشروعية المزارعة
ثبتت المزارعة بالسنة واإلجماع ،فقد روى عن ابن عمر رضي هللا عنه "أن رساول هللا -صالى
هللا عليه وسلم -دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أماوالهم ،ولرساول
80
هللا -صلى هللا عليه وسلم -شطر ثمرها".
أما باإلجم اع فقد ثبت أن الخلفاء األربعة وفقهاء الصحابة والتابعين كلهم مارسوا هذا العمل ولام
81
ينكروه أبدا وهي بهذا جائزة باإلجماع (ما عدا عند أبي حنيفة).
والمزارع ا ة نااوع ماان التعاااون بااين العاماال وصاااحب األرض ،فربمااا يكااون العاماال ماااهرا فااي
الزراعة وهو ال يملك أرضا ،وربما كاان مالاك األرض عااجزا عان الزراعاة فشارعها اإلساالم
 80متفق عليه :في البخاري رقم  ،2328وفي مسلم رقم .1551
 81المغني البن قدامة .383/5
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رفقا بالطرفين ودعما لالنتاج.
فضل المزارعة:
 .1عدّ العلماء الزراعة من فروض الكفاية ،فيجب على اإلمام أن يجبر النااس عليهاا وماا كاان
في معناها من غرس االشجار.
 .2روى البخاري ومسلم عن أنس ،رضي هللا عنه ،أن النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،قاال« :ماا مان
مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة».

82

شروط المزارعة:
باإلضافة إلى الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كال عقاد هنااك شاروط خاصاة بهاذا العقاد
تتمثل في:
 .1أن تكون األرض صالحة للزراعة ،مع تحديدها وبيان مساحتها.
 .2تحديد نوع الزرع وذلك بمعرفة جنس البذر ونوعه.
 .3تحديد مدة المزارعة بحيث تكون كافية إلتمام الزرع فيها ،وال تكون مفتوحة.
 .4االتفاق على كيفية توزيع العائد ،وأن يكون نصيب كل منهما جزءا مشاعا.
صيغ المزارعة:
هناااك عاادة صاايغ للمزارعااة ،منهااا مااا يتفااق مااع المضاااربة ومنهااا مااا يتفااق مااع المشاااركة ،هااذه
األنواع هي:
 .1أن تكون األرض والمدخالت من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الطرف اآلخر بالعمل.
 .2أن تكون األرض وحدها من قبل أحد الطرفين على أن يقوم اآلخر بالعمل وتقاديم مادخالت
الزراعة من بذور وأسمدة وغيرها.
 .3أن تكون األرض والعمل من طرف والمدخالت من الطرف اآلخر.
 .4أن تكون األرض من طرف والمدخالت من طرف ثاني والعمل من ثالث.
 .5اشتراك الطرفين في تقديم األرض والمدخالت والعمل.
شروط صحّة المزارعة:
 82في البخاري رقم  ،2320وفي مسلم رقم .1555
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يشترط في صحة المزارعة سبعة شروط:
 .1جعل المحصول مشاعا بينهما ،فلو جعل الك ّل ألحدهما ،أو بعضاه الخااص (كالاذي يحصال
متقدّما ،أو الذي يحصل من القطعة الفالنيّة) ألحدهما ،والباقي ل خر ،لم يص ّح.
صة الزارع من المحصول ،بمثل النصف أو الثلث أو الربع ،ونحو ذلك.
 .2تعيين ح ّ
 .3تعيين مدّة المزارعة باألشهر أو السنين.
 .4أن تكون األرض قابلة للزرع ولو باإلصالح.
 .5تعيين المزروع ،مثال ذلك :أن يكون حنطة أو شعيرا ،و يصح مع التعميم ،فيتخيّار الازارع
بين أنواع الزرع.
 .6تعيين األرض ،فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات ،أو مزرعة من هذه المزارع بطل.

 .7أن يعيّنا من يتح ّمل المصاريف من البذر وغيره إن لم يكن هناك تعارف.
المزارعة الفاسدة
تقادم أن المزارعااة الصااحيحة هاي إعطاااء األرض لماان يزرعهاا علااى أن يكااون لاه نصاايب ممااا
يخرج منها ،كالثلث والربع ونحو ذلك ،أي أن يكون نصيبه غير معين.
فإذا كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج األرض ،أو يحدد قدرا معينا من مسااحة
األرض تكون غلتها له ،فإن المزارعة في هاذه الحاال تكاون فاسادة ،لماا فيهاا مان الغارر وألنهاا
تفضي إلى النزاع.
روى البخاري عن رافع بن خديج قال :كنا أكثر أهل األرض أي المدينة مزروعا،
كنا نكري األرض بالناحية منها تسمى لسيد األرض ،فربما يصااب ذلاك وتسالم األرض ،وربماا
تصاب األرض ويسلم ذلك ،فنهينا.83
وروي أيضا عن رافع بن خديح يروي عن ع ّماه ظهيار :أن النباي ،صالى هللا علياه وسالم ،قاال:
«مااا تصاانعون بمحاااقلكم» الماازارع ،قااالوا :نؤجرهااا علااى الربااع ،وعلااى األوسااق ماان التماار
84
والشعير ،قال« :ال تفعلوا».
المزارعة في البنوك اإلسالمية

 83فتح الباري شرح صحيح البخاري – دار الريان للتراث 1986م – المسألة .2202
 84صحيح البخاري ،كتاب المزارعة ،باب ما كان من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،حديث رقم (.)2181

92

 .1يمكاان أن يكااون المصاارف االسااالمي صاااحب األرض ،يتملكهااا بقصااد اسااتثمارها بأساالوب
المزارعااة ،فيقاادم المصاارف األرض إلااى الماازارع ليعماال فيهااا ويكااون العائااد منهااا بينهمااا
حسب االتفاق.
 .2كما يمكن للمصرف اإلسالمي أن يشارك صااحب األرض فاي زراعتهاا ،فيقادم لاه تكااليف
المدخالت مقابل نصيب معلوم من المحصول.
 .3ويمكاان للمصاارف اإلسااالمي أن ينضاام للماازارع الااذي ياازرع األرض مقاباال حصااة ماان
المحصول ،يقتسمها مع البنك ،الاذي يقاوم بتمويال المادخالت ،وتاذهب بااقي الحصاة لمالاك
األرض ،وفقا لما اتفق عليه.
 .4صكوك المزارعة :وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتااب فيهاا فاي
تموياال مشااروع علااى أساااس المزارعااة ،ويصاابح لحملااة الصااكوك ملكيااة األرض أو جاازء
منها ،مع حصة في المحصول وفق ما حدده العقاد ،أو يكاون لهام حصاة فاي المحصاول إذا
اقتصر استخدام حصيلة الصكوك على سداد تكاليف الزراعة.
 .4.1عنااادما يكاااون مصااادر صاااكوك المزارعاااة هاااو صااااحب األرض والمكتتباااون هااام
المزارعون في عقد المزارعة ،وحصيلة االكتتاب هي تكاليف الزراعة ،يكون لحملة
الصكوك نصيب في محصول األرض.
 .4.2عندما يكون مصدر صكوك المزارعة هو المزارع (صاحب العمال) والمكتتباون هام
أصحاب األرض (المستثمرون الذين اشتريت األرض بحصيلة اكتتاابهم) ،فاإن حملاة
الصكوك يملكون الحصة المتفق عليها مما تنتجه األرض
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الباب العاشر :صيغ إحياء الموات واستثمار الدولة لما تحت يديها من األراضي
أ.

معناه

إحياااء المااوات معناااه إعااداد األرض الميتااة التااي لاام يساابق تعميرهااا وتهيئتهااا وجعلهااا صااالحة
لالنتفااع بهاا فاي الساكنى والازرع ونحاو ذلاك .وبحساب الشاريعة ،فاإن للدولاة أن تملّاك األرض
الميتة لمن يحييها ،أي يستغلها ويزرعها.
ب.

استحبابه

واإلسالم يحب أن يتوسع الناس في العمران وينتشروا في األرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم
ويتوفر لهم الثراء والرخاء ،وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة ،وهو لذلك يحباب إلاى المسالمين أن
يعمدوا إلى األرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتفعوا ببركاتها.
 -1فيقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم« :من أحيا أرضا ميتة فهي له».
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 -2وقال« :من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ،وما أكله العوافي فهو له صدقة».
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شروط إحياء الموات
يشااترط العتبااار األرض مواتااا أن تكااون بعياادة عاان العمااران ،حتااى ال تكااون مرفقااا ماان مرافاااق
العمران ،أو ال يحتمل أن تكون من مرافقه ،ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران.
أ.

إذن الحاكم:

 .1اتفق الفقهاء علاى أن االحيااء سابب للملكياة واختلفاوا فاي اشاتراط إذن الحااكم فاي االحيااء،
والخالف في هذه المسألة أثر نااتج عان الخاالف فيماا إذا كاان ناص "مان أحياا أرضاا ميتاة
فهي له" قد صدر عان رساول هللا -صالى هللا علياه وسالم -بمقتضاى الرساالة ،فيكاون حكماا
عاما دائما ،أو صدر بمقتضى اإلمامة ،فيكون حكما مؤقتا يقرره إمام كل زمن.
 .2فقال أكثر العلماء :87إن االحياء سابب للملكياة مان غيار اشاتراط إذن الحااكم ،فمتاى أحياهاا
أصاابح مالكااا لهااا ماان غياار إذن ماان الحاااكم ،أي حمل اوا نااص الحااديث علااى أنااه بمقتضااى

 85رواه أبو داود والنسائي والترمذي .انظر تلخيص الحبير .63/3
 86رواه أحمد في مسنده رقم ( ،)13859وابن حبان في صحيحه (.)5205
 87روضة الطالبين ،344/4 :مواهب الجليل  ، 614 / 7لفروع البن مفلح 552 / 4
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الرساالة ،ال اإلماماة .وقاال أباو حنيفاة :88األحيااء سابب للملكياة ،ولكان شارطها إذن اإلماام
وفارق مالاك باين األراضاي
وإقراره :أي فحمال ناص الحاديث علاى أناه بمقتضاى اإلماماة.
ّ
المجاورة للعمران واألرض البعيدة عنه:
 فإن كانت مجاورة فال بد فيها من إذن الحاكم. وإن كانت بعيدة فال يشترط فيها إذنه ،وتصبح ملكا لمن أحياها.ب.
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متى يسقط الحق بعد التحجير؟

التحجياار هااو إحاطااة األرض بحااائط أو تعليمهااا بغاارض إحيائهااا .والحكاام أن ماان أمسااك أرضااا
وعلّمها بعلم أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد ثالث سنين.
عن سالم بن عبد هللا أن عمر بن الخطاب ،رضي هللا عنه ،قال على المنبر :من أحيا أرضا ميتة
فهااي لااه ،ولاايس لمحتجاار حااق بعااد ثااالث ساانين ،90وساابب هااذا أن رجاااال كااانوا يحتجاارون ماان
األرض ما ال يحيونه.
ج.

من أحيا أرض غيره دون علمه

ما جرى علياه عمال عمار بان الخطااب وعمار بان عباد العزياز :أناه إذا ع ّمار المارء أرضاا مان
األراضي ظانا إياها من األراضي الساقطة :أي غير المملوكة ألحد ،ثام جااء رجال آخار وأثبات
أنها له ،خيّر في أمره :إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن ياؤدي إلياه أجارة عملاه ،أو يحيال
إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن.
وفي هذا يقول الرسول -صلى هللا عليه وسلم« :من أحيا أرضا ميتة فهي له ،ولايس لعارق ظاالم
حق» وبين مالك بأن معنى العرق الظالم هو أخذ األرض أو زراعتها بغير وجه حق..
د.
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إقطاع األرض والمعادن والمياه

يجوز للحاكم العادل أن يقطع بع
مصلحة.

األفراد من األرض الميتة والمعادن والميااه ماا دامات هنااك

وقااد فعاال ذلااك الرسااول ،ص ا لى هللا عليااه وساالم ،كمااا فعلااه الخلفاااء ماان بعااده ،كمااا يتضااح ماان
 88حاشية ابن عابدين.83/3 ،
 89مواهب الجليل.614/7 ،
 90رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن سعيد بن المسايب .الخاراج ألباي يوساف ،ص  ،65وانظار نصاب الراياة
للزيلعي .290/4
 91الموطأ لمالك ،حديث رقم .1430
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األحاديث اآلتية:
 -1عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال :أقطعني رسول هللا ،صلى هللا عليه سلم،
وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ،فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان
فقال :إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،أقطعه وعمر بن الخطاب
أرض كذا وكذا ،وإناي اشاتريت نصايب آل عمار ،فقاال عثماان :عباد الارحمن جاائز الشاهادة لاه
92
وعليه.
 -4وعن ابن عباس قاال :أقطاع النباي ،صالى هللا علياه وسالم ،باالل بان الحاارث المزناي معاادن
93
القبلية جلسيها وغوريها.
ورأى رسااول هللا -صاالى هللا عليااه وساالم -الصااالح فيمااا فعاال ماان ذلااك ،إذ كااان فيااه تااأليف علااى
اإلسالم وعمارة األرض .وفعل الخلفاء ذلك أيضا.
ه.

نزع األرض ممن ال يعمرها

إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة ،فإذا لم تتحقاق باأن لام يعمرهاا مان أقطاع لاه ولام يساتثمرها
فإنها تنزع منه ،وف ي ذلك ما جاء عن عمرو بن شاعيب عان أبياه أن رساول هللا ،صالى هللا علياه
وساالم ،أقطااع ألناااس ماان مزينااة أو جهينااة أرضااا فلاام يعمروهااا فجاااء قااوم فعمروهااا ،فخاصاامهم
الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب فقال :لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها ،ولكنها
قطيعة من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،ثم قال :من كانت له أرض ثم تركها ثالث سنين فلم
94
يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها.
استغالل أراضي الدولة بالمزارعة
يمكاان للدولاااة أن تقاادم ماااا تحاات ياااديها مااان أراض لماان يزرعهاااا أو ينشاائ عليهاااا مشاااروعات
استثمارية ،مقابل أن تحصل الدولة على نصيب من عوائدها ،ومن صور ذلك:
 .1أن تعرض الدولة األراضي الزراعية الصالحة للزراعة تحت يادها ،والتاي بهاا بنياة تحتياة
من الترع والمصاارف ومصاادر الميااه وشابكات الاري ،فاي مازادات عاماة باين الشاركات
الزراعية لتقديم عروضها بشأن استزراعها بصيغة المزارعة ،وتكون المنافسة على أنواع
المزروعات ونص يب الدولة منهاا ،وتكاون العقاود لمادة محصاولية معيناة ،قابلاة للتجدياد أو
 92مسند اإلمام أحمد ،الحديث .312/2 ،1670
 93سنن أبي داود ،كتاب الخراج واإلمارة والفيء  :باب في إقطاع األرضين ،حديث .3062
 94كتاب الخراج ألبي يوسف ،ص .67-66
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للفسخ حسب ما يراه الطرفان.
 .2أن تعرض الدولة األراضي الزراعية الصالحة للزراعاة تحات يادها ،والتاي تنقصاها البنياة
التحتية من الترع والمصارف ومصادر المياه وشابكات الاري ،فاي مازادات عاماة للتناافس
بااين الشااركات الزراعيااة علااى اسااتغاللها بأساالوب "البااتّ " أي البناااء والتشااغيل وتحوياال
الملكية ،95وبموجبه تقوم الشركة بإقامة البنية التحتية الالزماة لحسان اساتغالل األرض فاي
الزراعة ،مقابال زراعتهاا والحصاول علاى محصاولها لفتارة معيناة ،تنتقال األرض بعادها،
وما أنشئ عليها من بنية تحتية إلى الدولة .ويكاون التناافس علاى مواصافات البنياة التحتياة،
وفتاارة التشااغيل التااي تخااتص الشااركة فيهااا باسااتغالل األرض ،ومسااتوى صااالحية األرض
عند تسليمها للدولة.
 .3قد تتطلب األراضي المعروضة لالساتغالل بنظاام (البات) أراض ال تنقصاها البنياة التحتياة
فحسب ،ولكن يمتد ذلك أيضا إلاى استصاالح األرض ذاتهاا ،بماا فاي ذلاك التساوية والتنقياة
من الحشائش والملوحة وتخصيب األرض وإثراء تربتها.
 .4يمكن أن تستغل بنفس األسلوب األراضي التي تصلح للمراعاي ،ويكاون ناتجهاا الحيواناات
واللحوم واأللبان.
 .5يمكن أن تمتاد أسااليب اساتغالل هاذه األراضاي إلاى عقاود المسااقاة والمغارساة كماا سايأتي
ذكره فيما بعد.
صكوك المزارعة
 .1صكوك المزارعة التي يصدرها مالك األرض:
 .1.1يصدر مالك األرض صاكوكا تساتخدم حصايلتها فاي زراعاة األرض ،بحياث يكاون حملاة
الصكوك بمنزلة العامل الذي يزرع األرض ،ويكون لهم نصيب محدد من المحصول.

 .1.2يقااااوم مالااااك األرض أو ماااان يعنيااااه بزراعااااة األرض وسااااقياها ورعايتهااااا وجنااااي
المحصااول ،وماان ثاام يقتساام المحصااول بالنساابة المتفااق عليهااا مااع حملااة الصااكوك،
ويجوز توزيع القيمة النقدية لنصيب حملة الصكوك من المحصاول علايهم ،ألنهام فاي
الغالب يقصدون الحصول على عائد نقدي ال عائد عيني.
 .2صكوك المزارعة التي يصدرها العامل:
 .2.1من الممكن أن تقام شركات مساهمة للحصول على األراضي الزراعية بنظام المزارعة.
 95هذا النظام يقابل ما يعرف باللغة اإلنجليزية بنظام (.)BOT, build, operate and transfer
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 .2.2تصدر الشركات صكوكا لتمويل زراعة األراضي ،يكاون حملاة الصاكوك مالكاا فاي
الشركة بقيمة ما يحملونه من صكوك ،ويشاركون في إدارتها.
 .2.3تقوم الشركات بالحصول على األراضي الزراعية من مالكها تحت نظام المزارعاة،
وتقوم بزراعتها مقابل نصيب مان المحصاول ،وتساويق نصايبها وتوزياع قيمتاه علاى
حملة الصكوك بنسبة ما يحملون من صكوك.
 .2.4يمكاان أن تكااون الصااكوك متجااددة تلقائيااا ،ويمكاان أن تتحااول إلااى أسااهم فااي شااركة
المزارعااة ،بحيااث يتجاادد النشاااط الزراعااي تلقائيااا كاال موساام ،وبهااذا يتحااول حملااة
الصكوك إلى مس اهمين دائماين ،كماا يمكان للصاكوك أن تساتخدم لمحصاول واحاد أو
عدة محاصيل ثم يتم إطفاؤها.
مفهوم المساقاة
هي دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل ساائر ماا يحتااج إلياه بجازء معلاوم لاه مان
ثمره ،فهي إذا عقد بين صاحب الشجر مع عامال آخار يقاوم بساقيها ومراعاتهاا علاى أن يتقاساما
الثمار بينهما بنسب متفق عليها .96
مشروعية المساقاة:
المساقاة مشروعة بالدليل العام ،وهو أن األصل في المعامالت الحِ ل إال ما قام الدليل على تحريمه.

كما أنها مشروعة بالسنة ،حيث "إن النبي -صلّى هللا عليه وسلّم -لما فتح خيبر ،طلب مناه أهلهاا
أن يعاملَهم وقالوا :نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمر؛ ألن أهل خيبر كاانوا عاالمين بالفالحاة،
والصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع ،فعاملهم النبي
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صلّى هللا عليه وسلّم -بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ،والشطر النصف".كما إن المساقاة مشروعة على أسااس المصالحة ،فقاد يكاون اإلنساان مالكاا لبسااتين وال يساتطيع
القيام بماا تحتاجاه فنياا أو مالياا ،وبادال مان أن يهمال الشاجر فيماوت بماا ينطاوي علياه مان فسااد
وإضاعة مال ،يمكنه أن يعطيه لمن يعمل به بجازء مان الثمارة ،باإلضاافة إلاى تشاغيل العااطلين
عن العمل.

 96أصل المساقاة مساقية ،لكن تحركت الياء وانفاتح ماا قبلهاا فقلبات ألفاا ،فهاي مفاعلاة ،والمفاعلاة ال تكاون غالباا إال
من طرفين ،وقولنا :ال تكون غالبا احترازا من غير الغالب ،ومنه :سافر يسافر مساافرة ،فلايس معاه أحاد يغالباه فاي
السفر ،لكن الغالب أن المفاعلة ال تكون إال بين اثنين.
ساقَاةِ َو ْالم َعا َملَ ِة ِبج ْزء مِ نَ الثمر  ...رقم الحديث .2904 :
ساقَاةِ ،بَاب ْالم َ
 97مسلم في صحيحهِ ،كت َاب ْالم َ
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شروط المساقاة
مثلها مثل أي عقد يجب توافر الشروط العامة لصاحة العقاد فاي حاد ذاتاه إضاافة إلاى شاروط
خاصة بهذا النوع من العقود والمتمثلة في:
التصارف ،كاأن
 .1أن تكون األصول مملوكاة عيناا أو منفعاة ،ويكفاي أن يكاون المتعامال نافاذ
ّ
تكون له الوالية أو غيرها.
 .2أن تكون األصول معيّنة عند العاقدين ،معلومة لديهما.
 .3أن تكااون األصااول مغروسااة ثابتااة ،فااال يصا ّح فااي غياار المغااروس ،وال فااي األصااول غياار
الثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما.
 .4أن تكون المدّة معلومة مقادّرة ،كاألشاهر والسانين ،ويكفاي جعال المادّة إلاى بلاوغ الثمار فاي
العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي.
صة معيّنة مشاعة بينهما ،مقدّرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما.
 .5أن تكون الح ّ
 .6أن يكون عمل العامل معلوما كإصالح السواقي والسقي ،وقطع الحشائش والتأبير ،إلخ...
 .7أن يقوم العامل بإحضار ما يحتاجه في عمله من أدوات السقي مثال إن لم تكن موجودة في الحقل.

 .8االتفاق على كيفية تقسيم الناتج وأن يكون نصيب كل منهما جزءا مشاعا كالنصف الثلث أو
الربع وال يصح أن تكون األجرة من غير الثمر.
 .9أن يكون األصل مثمرا ،أي مما تجنى ثماره.
 .10أن يعقد العقد قبل بدو صالح الثمر؛ ألن الثمر بعد بدو صالحه ال يحتاج إلى عمل والعامال
في المساقاة إنما يستحق نصيبه بالعمل.
 .11االتفاق على المدة؛ إذ ال يجوز أن تبقى مجهولة منعا للضرر.
أحكام المساقاة
 .1تصا ّح المساااقاة قباال ظهااور الثماار ،وبعااد الظهااور قباال البلااوغ إذا كاناات األشااجار محتاجااة إلااى
ي فائدة فال مكان للمساقاة.
السقي أو عمل آخر م ّما تستزاد به الثمرة ،وإذا لم يكن في السقي أ ّ

 .2ال تجااوز المساااقاة علااى األشااجار التااي ال تثماار ،وإن كااان لهااا منفعااة بورقهااا أو وردهااا أو
غيرهما كالتوت والح ّناء فتجوز.
 .3المساقاة الزمة من الطرفين ،فال تنفسخ إالّ بالتقايل ،أو الفسخ بخيار.
 .3.1إن طلب المالك الفسخ قبل ظهور الثمرة ووافق العامل فللعامل األجرة.
99

 .3.2وإن كانت بطلب من العامل فال شيء له.
 .3.3وتكون المساقاة الزمة بعد ظهور الثمرة؛ ألن العامل أصابح اآلن شاريكا فاي الثمارة،
وال يمكن لصاحب الشدر أن يطرده ،والعامل يلزم بإتمام العمل.
 .4باعتبااار أن المساااقاة عقااد الزم كاإلجااارة ،يتعااين تحديااد الماادة ،ألن العقااد الااالزم ال بااد أن
يحدد؛ حتى ال يكون الزما مدى الدهر ،وال يمكن ألحد منهما فسخها ماا دامات المادة باقياة،
فإن تعذر العمل على العامل أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل ،وله السهم المتفق عليه.
 .5القول بأن المساقاة عقد جائز ،أي غير الزم ،يفاتح البااب للنازاع باين النااس ،فالعامال ربماا
يتحايل ويأخذ األرض مساقاة في موسم المساقاة ،فإذا زال الموسم جااء إلاى المالاك وفساخ،
وكااذلك ربمااا يكااون المالااك أعطااى العاماال المساااقاة ليعماال فيهااا ،فااإذا زادت الثمااار فسااخها
وأعطى العامل أجرة المثل ،فالصواب أن المساقاة عقد الزم ويتعين فيها تحديد المدة.
 .6إذا مات أحد الطرفين ال تبطل المساقاة ،بل يقوم الوارث مقامه ،وكذا لو ماات االثناان يقاوم
الوارث مقامهما.
 .7ك ّل موضع تبطل فيه المساقاة تكون الثمرة للمالك ،وعليه للعامل أجرة مثل عمله.
 .8ال يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إال بإذن المالك.
المساقاة في المؤسسات اإلسالمية
تقدم البنوك اإلسالمية هذا التمويل في صيغة معدات وآالت الاري وملحقاتهاا وتقاوم بتركيبهاا
فااي المزرعااة مااع قيااام صاااحب المزرعااة بتشااغيلها مقاباال أن ياادفع للمؤسسااة الماليااة جاازءا ماان
إنتاجها .كما تلتزم البناوك اإلساالمية بتغطياة كال نفقاات التشاغيل والصايانة وجلاب قطاع الغياار،
فضااال عاان ماادخالت أخاارى كالباذور والمخصاابات والمبياادات الحشاارية .كمااا يمكاان للمصااارف
اإلسااالمية أن تقاادم للماازارعين بساااتين أو حاادائق أو أشااجار تمتلكهااا ليقومااوا علااى مراعاتهااا
واالعتناء بها وجمع محاصيلها وتقسيمها بنسب معينة بينهم.
استغالل أراضي الدولة بالمساقاة
يمكن للدولة أن تستغل ما تحت يديها من األراضي الصالحة والمغروسة باألشجار المثمرة أو
القابلة لالستغالل االقتصاادي بإنتااج األخشااب بطارق متعاددة منهاا أن تطارح الدولاة مناقصاات
الجتذاب عمال أو شركات المساقاة ألراض محددة ،ويكون التنافس بين المتقدمين حاول أسااليب
العناية باألشجار ونصيب الدولة من غلة الثمار.
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صكوك المساقاة
صكوك المساقاة هي وثائق متساوية القيمة ياتم إصادارها؛ الساتخدام حصايلة االكتتااب فاي ساقيا
أشااجار مثماارة ،واإلنفاااق عليهااا ورعايتهااا علااى أساااس عقااد المساااقاة ،ويصاابح لحملااة الصااكوك
حصة من الثمر وفق ما حدده العقد .ويمكن أن تصدر الصكوك بصيغتين:
 oالصيغة األولى أن يكون المصدر لتلك الصكوك هو صاحب األرض التي فيها الشاجر
والمكتتبون هم المساقون في عقد المساقاة ،وحصيلة االكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر.

 oالصاايغة الثانيااة أن يكااون المصاادر هااو المساااقي (صاااحب العماال) والمكتتبااون هااام
أصااحاب األرض (المسااتثمرون الااذين سااقيت األرض بحصاايلة اكتتااابهم) ويسااتحق حملااة
الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه األشجار ،كما يتملكون األراضي محل المساقاة
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 oالباب الثاني عشر :المشاركة في اإلنتاج :المغارسة:
مفهوم المغارسة
أن يعطي المالك أرضاه علاى أن يغارس فيهاا عاددا معلوماا مان األشاجار المثمارة أو المنتجاة
لألخشاب ،فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء من األرض متفق عليه .فالمغارسة إذن عقد باين
صاحب األرض وعامل يقوم بغرس األشجار وفق ما تم االتفاق عليه مسبقا.
والمغارسة تسمى أيضا المناصبة .والفرق بينها وبين المسااقاة أن المسااقاة تكاون علاى أرض
فيها أشجار ،أما المغارسة فعلاى علاى أرض ال شاجر فيهاا علاى أن يشاجرها العامال .والمسااقاة
هي بجزء من الثمرة ،والشجر يبقى كله لرب األرض ،أما المغارسة فهي في مقابل تملك بعا
الشجر المغروس.
مشروعية المغارسة
دليل مشروعيتها هو نفس دليل مشروعية المزارعة والمساقاة ،وقد أجازها الفقهاء.
شروط المغارسة
يذكر الفقهاء خمسة شروط للمغارسة يمكن أن تلخيص أهمها فيما يأتي:
 .1أن يغرس العامل في األرض أشجارا ثابتة األصول دون الزرع والبقول.
 .2أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في مدة إثمارها ،فإن اختلفت اختالفا بيّنا لم تجز.
 .3أن يكون للعامل حقه من األرض والشجر فإن كان له حصة من أحدهما خاصة لام يجاز إال
أن جعل له مع الشجر مواضعها على األرض دون سائر األرض.
 .4أال تكون المغارسة في أرض محتبسة ألن المغارسة كالبيع ،بمعنى يجب أن تكاون األرض
مملوكة لصاحبها ملكية حقيقية.
الفرق بين المساقاة والمغارسة
 .1تكون المساقاة علاى أصاول أو أشاجار موجاودة بينماا تكاون المغارساة علاى غارس أشاجار
غير موجودة.
 .2العامل في المساقاة ليس له نصيب من الشاجر ولكان لاه نصايب مان الثمار ،أماا العامال فاي
المغارسة فله نصيب من الشجر واألرض ،ونصيبه من الثمر يتبع نصيبه من الشجر.
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المغارسة في البنوك اإلسالمية
يمكاان أن تسااتخدم البنااوك اإلسااالمية صاايغة المغارسااة فااي تموياال القطاااع الزراعااي بأحااد
األساليب اآلتية:
أ.

المغارسة المشتركة

حيث تقوم البنوك اإلسالمية بتملك األراضي الصالحة للزراعاة ،ثام تقاوم بعادها باالتفااق ماع
المؤسسااات الخبياارة فااي المجااال الفالحااي المتعلااق بغاارس األشااجار المثماارة والتااي تضاام عااادة
مهندسين زراعيين قد تخرجوا من المعاهد المتخصصة ولديهم الخبرة المهنياة والعلمياة فاي هاذا
المجال ،فيقومون بإجراء دراسة معمقة عن إمكانية غرس األشجار المثمرة والالزمة والمالئماة
لنوعية األرض محل العقد ،ليتم بعد ذلك االتفاق بينهم وبين البنوك اإلسالمية علاى أن يغرساوها
ويكون لهم جز ٌء من األرض تم ِلّكهم إياه بما عليه مان أشاجار .فيكاون نصايب البناوك اإلساالمية
النصيب األكبر من الثمار واألشجار واألرض وما تبقى يصبح من نصيب المؤسسة الغارسة.
ب.

المغارسة المقرونة بالبيع واإلجارة:

تقوم البنوك اإلسالمية بامتالك أرض صالحة للزراعة وتقوم ببيع جزء منها بسعر يتكون مان
جاازئين :األول رماازي يقاادم نقاادا ،والثاااني عينااي يقاادم علااى هيئااة غاارس األرض بأشااجار متفااق
عليها ،وبهذا تصبح المؤسسة العاملة والبنك اإلسالمي شركاء في األرض بنساب متفاق عليهاا ،وياتم
صياغة عقد إجارة على العمل في جزء األرض الذي يملكه المصرف بأجر هو حصة من الثمر.

كمااا يمكاان للمؤسسااة الماليااة اإلسااالمية أيضااا أن تقااوم باادور العاماال إذ تقااوم بتعمياار أراض
ألصحابها على سبيل المغارسة وذلك باستخدام عمال أجراء توفر لهم البنوك اإلسالمية التمويال
الالزم ،وبعد تملك البنوك اإلسالمية لنصيب من األراضي تطبق عليها المزارعة والمساقاة.
مميزات صيغ المشاركة في الناتج في تمويل المشروعات الفالحية
على الرغم من أن الزراعة قطاع اقتصادي استراتيجي إال أناه لام يعاط االهتماام الكاافي الاذي
من شأنه أن يحدث التغيير الحقيقي في مكانة الدول التي تعتني وتقاوم علاى تنميتاه ،وباعتباار أن
الدول اإلسالمية تمتلك مسا حات زراعية شاساعة وتتاوفر علاى عمالاة زراعياة وفالحياة معتبارة
فبإمكانها حقا أن تحدث التغيير في مكانتهاا ،مادامات ال تساتطيع المنافساة فاي القطااع الصاناعي
أوالتكنولوجي .وتكتساب أسااليب التمويال اإلساالمي أهمياة بالغاة فاي تطاوير القطااع الزارعاي،
فباإلضافة إلى صيغ المضاربة والمشاركة والسلم واإلجارة التي تصلح لتنمية جميع القطاعاات،
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توجاااد صااايغ متخصصاااة لتطاااوير القطااااع الزراعاااي بالتحدياااد تتمثااال فاااي المزارعاااة المسااااقاة
والمغارسة .وهذه الصيغ تعمل على تنمية هذا القطاع من خالل توفير:
أ.

مصدر مالي

معظم المؤسسات الفالحية الصغيرة والمتوسطة ،بل وحتى الفالحين األفاراد ،عاادة ماا تمتلاك
األراضااي وتكااون لااديها الرغبااة للعماال واالسااتثمار فيهااا ،إال أنااه ينقصااها التموياال الااالزم للقيااام
بذلك ،فتقوم البنوك اإلساالمية بتقاديم التمويال المطلاوب لشاراء الباذور واألسامدة ووساائل جلاب
المياه ومختلف اآلالت الالزمة.
ب.

توفير المياه

إضافة إلى نقص المال فإن مشكلة المياه تعد ثااني عوائاق القطااع الزراعاي الاذي تعمال هاذه
الصيغ على توفيره إما بجلبه من مناطق توافره أو استخراجه من باطن األرض ،أو من خالل تحلية
مياه البحار ،حتى تمكن أصحاب هذه المشروعات من سقي مزارعهم وحقولهم واقتسام عوائدها.
ج.

توفير األراضي

أي منح الشباب العاطل أو خريجي كليات الزراعة أو المؤسسات الفالحية التي ال تتوفر لاديهم
األراضي الكافية فرصةَ تملك بع األراضي الزراعية من خالل عملهم فاي زارعاة األشاجار
بالمغارساااة ،حياااث تتوساااط مؤسساااات التمويااال اإلساااالمية باااين ماااالك األرض الزراعياااة غيااار
المستغلة وبين تلك الفئات العاملة ،مما يحقق من حيث النتيجة ملكية مشتركة لتلك األراضي.
استغالل أراضي الدولة بالمغارسة
يمكن للدولة أن تستغل األراضي التي تكون تحت يدها ،القابلاة للغارس ،ساواء تلاك التاي فيهاا
بنية أساسية للري والصرف ،أو تلك التي ليس فيها هذه البنية ،وذلك بالطرق اآلتية:
 .1أن تقدم الدولة األراضي القابلة للغرس والتي تحتاج إلى إنشاء أو استكمال بنيتهاا األساساية
للااري والصاارف إلااى شااركات التشااجير للتنااافس علااى الحصااول علااى امتيااازات اسااتغاللها
بأسلوب الباتّ (البنااء والتشاغيل وتحويال الملكياة) .وتكاون المنافساة علاى مواصافات البنياة
األساسية ،وأنواع األشجار ،وفترة التشغيل التي تسبق تحويل الملكية للدولة.
 .2أن يكون مزاد أراض الغرس على أساس أسلوب البت مع تحويل جازء مان ملكياة األرض
وما عليها من أشجار من الدولة للشاركة الغارساة ،ويكاون التناافس حاول مواصافات البنياة
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األساسية ،ونوع األشجار ،ونسبة األراضي التي تحول ملكيتها إلى شركة المغارسة.
صكوك المغارسة
.1

هااي وثااائق متساااوية القيمااة يااتم إصاادارها السااتخدام حصاايلة االكتتاااب فيهااا فااي تملااك

أرض وغرس أشجار مثمرة واإلنفااق عليهاا ورعايتهاا علاى أسااس عقاد المغارساة ،ويصابح لحملاة
الصكوك حصة من األرض والثمر وفق ما حدده العقد ،ويمكن أن تصدر الصكوك بصيغتين:

الصيغة األولاى :أن يكاون المصادِر لتلاك الصاكوك هاو صااحب األرض التاي ياود أن
.2
يغرس فيها الشجر ،والمكتتبون هم العاملون على الغرس في عقد المغارسة ،وحصيلة االكتتااب
هي تكاليف العناية بالشجر.
الصاايغة الثانياااة أن يكاااون المصااادر هاااو الغاااارس (صااااحب العمااال) والمكتتباااون هااام
.3
أصحاب األرض (المستثمرون المالكون لألرض التي ساوف تغارس بالشاجر المثمار) ويساتحق
حملة الصكوك الحصة المتفق عليها من األرض واألشجار.
التقليل من المخاطر
إن التموياال بالمزارعااة والمساااقاة والمغارسااة تسااتدعي دراسااة دقيقااة ومتخصصااة لزراعااة
األرض من مو قع ومناخ ونوعياة الباذور ،وطبيعاة األشاجار واألسامدة ،الاخ ،..مان قبال المماول
وهذا لكبر حجم المخاطر التي يتضمنها هذا القطاع ،وال سايما أن الفاالح قاد ال ياتمكن مان القياام
بكل تلك الدراسات ،لكن هذه الصيغ صي ٌغ تشاركية ،وهذا يسهم في التقليل من حجم المخاطر.
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الباب الثالث عشر :الوكالة في االستثمار
ماهية الوكالة
الوكالة لغاة تعناي الحماياة والتفاوي واإلذن ،واصاطالحا هاي تفاوي شاخص يسامى الموكال
آلخر يسمى الوكيل للتصرف بالنيابة عناه .ويشاترط فاي كاال الطارفين أن يكوناا أهاال للتصارف
في موضوع الوكالة ،وأن يكون موضوع الوكالة مما يقبل التفوي

واإلنابة.

ويعدّ الوكيل ممثال للطرف األصايل الموكال ،حياث يمكان للوكيال مان خاالل الوكالاة أن يحصال
لألصيل حقوقا أو يرتب عليه مطلوبات.
ويشااترط رضااا الطاارفين لقيااام الوكالااة ،وهااي عقااد غياار الزم ،حيااث يحااق ألي ماان الطاارفين
االنسحاب منه في أي وقت.
واألصاال فااي تصاارف الوكياال أن يكااون تبرعااا ،فااال تثباات األجاارة إالّ بااالنص ،ويمكاان للوكالااة
المأجورة أن تجعل الزمة فتأخذ أحكام اإلجارة.
وقد ظهر في اآلونة األخيرة استعمال عقد الوكالة في االستثمار بين المؤسسات المالية واألفراد،
وكذا فيما بين المؤسسات المالية .وسنذكر أهم هذه الصور الشائعة مع بيان أحكامها الفقهية.
جواز الوكالة
ثبت جواز الوكالة بالقرآن والسنة.
 .1القرآن:
 .1.1اآلياة  19مان ساورة الكهاف" :فَاا ْبعَثوا أَ َحادَكم بِ َاو ِرقِكم َٰ َها ِذ ِه إِلَاى ْال َمدِينَا ِة فَ ْليَنظ ْار أَيُّ َهاا
ط َعاما فَ ْل َيأْتِكم ِب ِر ْزق ِ ّم ْنه َو ْل َيتَلَ َّ
أَ ْزكَى َ
ف َو َالي ْش ِع َر ّن ِبك ْم أَ َحادا" تعبار عان الوكالاة فاي
ط ْ
الشراء.
 .2السنة النبوية:
 .2.1عيّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عماال لجمع الزكاة.
ى َرسول َّ
ي
َ .2.2ع ْن َع ْن ع ْر َوة َ ْالبَ ِ
يِ ،قَا َل دَفَ َع إِلَ َّ
ارقِ ّ
ِّ صلى هللا عليه وسالم دِينَاارا أل َ ْشات َِر َ
لَه شَاة فَا ْشت ََريْت لَه شَاتَي ِْن فَ ِب ْعت ِإحْ ادَاه َما ِبادِينَار َو ِجئْات ِبال َّ
ي ِ صالى
شااةِ َوالادِّين َِار ِإلَاى النَّ ِبا ّ
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اركَ َّ
ص ْفقَ ِة يَمِ ينِكَ " .
ّ لَكَ فِي َ
هللا عليه وسلم  .فَذَك ََر لَه َما َكانَ مِ ْن أ َ ْم ِر ِه فَقَا َل لَه " بَ َ
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مبررات الوكالة
 .1تبرز الحاجة للوكالة عندما:
 .1.1ال يكون لدى شخص ما القدرة وال الخبرة أو الوقت ألداء مهمة معينة.
 .1.2يمنع التباعد الجغرافي من حيث المسافة شخصا ما إتمام صفقة تجارية معينة.
 .1.3عندما يتوزع المتعاملون على مساحات جغرافياة واساعة ،قاد تضام عادة بلادان ،مثاال
ذلااك حاااالت خاادمات التااأمين والنقاال والساافر ،حيااث تسااوق تلااك الخاادمات ماان خااالل
مندوبي التأمين ووكالء السفر.
 .1.4حاجة رجال األعمال والتجار الستخدام وكاالء يغناوهم عان الحاجاة إلاى القياام بكافاة
مهام أعمالهم بأنفسهم ،األمر الذي يضع حدودا ضيقة على نطاق نشاطهم التجاري.
 .2يعتمااد علااى الوكالااة فااي تمكااين المو ِ ّك ال ماان إدارة أعمالااه ،بصااورة تساااوي أو تفااوق فااي
كفاءتها في تحقيق أغراضه االقتصادية ،ما يمكن أن يحققه لو قام منفردا بإدارة أعماله.
 .3وهكااذا فااإن الحاجااة للوكالااة تباارز عناادما ال تتااوفر القاادرة لاادى المو ِ ّكال علااى القيااام بأعمااال
معينة ،ال غنى عنها ألعماله ومصالحة االقتصادية.
 .4كما أن التباعد الجغرافي يفرض على المو ِ ّكل تعيين وكالء مناسبين لبيع وشراء ما يحتاجاه
ماان الساالع ،وتملااك األعيااان واألصااول ،وتشااغيل األعمااال ،والقيااام باسااتثمارات ماليااة أو
حقيقية نيابة عنه.
 .5تكااون الوكالااة ضاارورية فااي بعا

المجاااالت ،خاصااة حااين يصاال حجاام األعمااال ونطاااق

نشاطها إلى حدود بعيدة ،وعندما يصاحب تزاياد حجام األعماال إلاى تزاياد التكااليف ،وفاي هاذه
الحال يؤدي االعتماد على الوكالة إلى تحسين نتائج التوسع في األعمال ،ومنع تزايد التكاليف.

 .6تااؤدي طبيعااة السااوق ،ماان حيااث التوزيااع الجغرافااي للمتعاااملين علااى بااالد متعااددة ،إلااى
ضرورة استخدام الوكالء ،كما فاي حالاة وكاالء التاأمين والسافر الاذين يتولاون توزياع هاذه
الخدمات على نطاق جغرافي واسع.
 .7تعتمااد البنااوك اإلسااالمية ،علااى خااالف الحااال مااع البنااوك التقليديااة الربويااة ،فااي توظيااف
مواردها على النشاط االستثماري ،مما يحوجها إلى الوكالة.
 .8تكاد تكون الوكالة أساسا للكثير من العقود التي يتم من خاللها استثمار الموارد المالية.
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 .9وهكذا فإن الوكالة ال غنى عنها للبنوك اإلسالمية ،لهذا نجد الوكالة حاضرة وضرورية في
حاالت تمويل التجارة الدولية ،وفي عمليات التصنيع ذات الحجم الكبير ،وصفقات التأجير،
وغيرها مما تحتاج إلى استخدام الوكالء.
طبيعة الوكالة كأحد عقود األمانة:
 .1الوكالة بطبيعتها عقد من عقود األمانة .وتنطوي عالقة األمانة على الثقة واالئتمان ،وتنعقد
عامة عندما تنعقد الثقة المتبادلة بين طرفين.
 .2ال يكفي في الوكالة مجرد اعتبار طارف لقادرة الطارف اآلخار علاى التصارف ،والثقاة فاي
شخصيته وحكمتاه كأسااس لبنااء عالقاة األماناة ،بال تتعادى عالقاة األماناة إلاى أن تتضامن
الااوالء والعنايااة المعقولااة بااالموجودات التااي يااؤتمن عليهااا الوكياال ،وكااذلك شاامول واجبااات
الوكيل المؤتمن على القيام باألعمال التي تحقق مصالح المو ّكل.
الفرق بين وكالة االستثمار والمضاربة
 .1تشترك الوكالة مع المضاربة في انتقال المال من الموكال المساتثمر إلاى الوكيال الساتثماره
في نشاط تجاري ،ويتقاضى الطرف المباشر لالستثمار عوضا مقابل عمله ذلاك ،وهاو فاي
المضاربة حصة شائعة من الربح ،وفي الوكالة مبلغ ثابت يتفق عليه.
 .2ويقع الفرق الجوهري بين الوكالة والمضاربة في طبيعاة العالقاة القانونياة .مثاال ذلاك ،أناه
عناادما تاام تعااديل قااانون الضاارائب فااي بريطانيااا فااي عااام  2005لفااتح الباااب أمااام التموياال
اإلسالمي ،انبنى التعديل على أن المضارب يقوم بقب المال المستثمر فعال ،ويكون باذلك
مدينا من الناحية القانونية برده إلى المستثمر ،وبذلك تكاون الصايغة القانونياة للعقاد مطابقاة
لصيغة الوديعة ،وعلى عكس ذلك ،اعتبر تعديل قانون الضاريبة البريطااني فاي عاام  2006أن
الوكيل يتصرف نيابة عن المو ّكل ،وبذلك فإن المال المستثمر ال يدخل بتاتا في ملكية الوكيل.

 .3وتظهر أهمية هذه التفرقاة عنادما يصااب الوسايط ،مضااربا كاان أو وكايال باإلعساار ،ففاي
حالااة المضاااربة ،عناادما يقباال البنااك وديعااة قانونيااة ،ثاام يصاااب باإلعسااار ،فااإن رب المااال
يستطيع الرجوع مباشرة على البنك السترداد وديعته.
 .4أمااا فااي ظاال عقااد الوكالااة ،فااإذا أصاايب البنااك باإلعسااار ،حااق لاارب المااال الرجااوع علااى
المشروع الذي استثمرت فيه أمواله.
 .5وفي حالة البنوك اإلسالمية ،إذا كانت الوكالة باالستثمار مخصصة أو مقيادة ،أي لمشاروع
معيّن ،فإن إعسار البنك يعطي رب المال الحق في الرجوع على المشروع المعايّن ،أماا إذا
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كانت الوكالة للبنك اإلسالمي عاماة ،أي تساتثمر األماوال فاي مجماع المضااربة ،فاإن لارب
المال الحق في الرجوع على مجمع المضاربة ،أو األصول المملوكة له.
شروط الوكالة
اإليجاب والقبول
 .1مثلها مثل غيرها من العقود ،ال بد للوكالة من اإليجاب من طرف والقبول من الطرف األخر.

 .2إال أنه ليس من الضروري استخدام عقد مكتوب ،خاصاة إذا كانات تفاصايل عالقاة الوكالاة
ومتطلباتها واضحة لدي كل من المو ّكل والوكيل ،وفي هذه الحال يكفي أن يعبار كال منهماا
عن مقاصده بالكالم والتصرفات.
أهلية طرفي العقد
 .1ال بد من توافر أهلية التصرف في طرفي عقد الوكالة.
 .2ومن عناصر األهلية توافر العقل ،حياث إن المجناون ال يعادّ شارعا ذا أهلياة للمشااركة فاي
صار
األعمال أو تقديم الشاهادة لادى المحااكم ،كماا أن مان عناصارها البلاوغ ،إذ ال يملاك الق ّ
أهلية كاملة.
 .3يجب أن يكون المو ّكل قادرا على أداء األعمال التي يوكل فيها ،فإذا كان المو ّكل غير قاادر
على أداء أعمال بعينها بنفسه ،فهو ال يستطيع أن يوكل أداءها لغيره ،ومثاال ذلاك المجناون
والقاصر الذي ال يستطيع أن يقوم بتوكيل غيره في األعمال التي ال يقدر على القيام بها.
موضوع الوكالة
 .1يجب أن يكون موضوع الوكالة معروفا ،سواء كان ذلك شيئا أو عمال ،منعا للغرر.
 .2يجب أن يكون الموضوع مباحا ،فال يجوز التوكيل في اغتصاب حقوق وملكيات اآلخرين.
 .3يجب أن يكون موضوع الوكالة عمال يجاوز فياه التوكيال ،مثاال ذلاك أن يوكال شاخص فاي
شااراء عقااار معااين أو بيعااه أو تااأجيره ،كمااا يجااوز توكياال الغياار لتحصاايل الااديون ،وعلااى
سم نيابة عن المو ّكل.
العكس ،ال يصح توكيل شخص للصالة أو الصوم ،أو الشهادة ،أو ال َق َ
 .4وعلى نفس المناوال ،ال يجاوز توكيال شاخص لالساتيالء علاى المملاوك ملكياة عاماة ،مثاال
ذلك التوكيل في جمع الثمار من أشجار الغابات ،أو في صيد األسماك ،ألن الثمار والسامك مان
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الملكيات العامة ،وبالتالي ينطبق عليها قاعدة البادئ بالملكية ،فمن يقبضها قبل غيره يتملكها.

 .5تتساااوى حقااوق المو ّكاال والوكياال فااي االنسااحاب ماان الوكالااة ،بناااء علااى إخطااار مساابق
باألسلوب الذي يتفق عليه ،فإن لم يكن هناك نص في عقد الوكالة يانظم االنساحاب بإخطاار
مسبق ،فإنه يمكن إنهاء الوكالة في أي وقت دون تحديد.
 .6إال أن الشااريعة تمنااع االنسااحاب المفاااجئ أو بااال إخطااار ،خاصااة إذا كااان ساايهدد مصااالح
طرف ثالث دخل في معاملة تقع في إطار الوكالة.
 .7مثال ذلك ،إذا كان المو ّكال قاد فاوض الوكيال فاي التصارف فاي عقاار معاين يملكاه المو ّكال
مقابل مبلغ معين ،وكان الوكيل قد بلغ مرحلة متقدمة في استكمال الصفقة مع طرف ثالاث،
كأن يكون قد وقع مذكرة تفاهم أو تسلم مقدم الثمن أو غير ذلك ،فاإن المو ّكال فاي هاذه الحالاة ال
يجوز له إنهاء الوكالة ،حتى ولو لم يشتمل العقد على نص يمنع إنهاءها دون سابق إنذار.

 .8والساابب فااي ذلااك هااو حمايااة مصااالح الطاارف الثالااث ،وحمايااة الوكياال الااذي لاان يسااتطيع
التراجع عن صفقة في مرحلة متقدمة ،يكون قد دخل فيها نيابة عن المو ّكل.
 .9وهناك من الفقهاء من يضع شروطا للسماح بإنهاء الوكالة في مثل هذه الحالة:
 .9.1أن يسمح الطرف الثالث باالنسحاب من الصفقة
 .9.2وأن يتم رد مقدم الثمن إلى الطرف الثالث.
 .9.3أال يقع على الوكيل أي ضرر أو آثار سلبية مان أي ناوع ،إذا كاان قاد قاام بمسائولياته
في تصريف مهام الوكالة بنية حسنة وبهمة عالية.
 .10إذا حدث أن تخطى الوكيل شروط الوكالة أو خالفها ،فيحاق للمو ّكال إلغااء الوكالاة بصارف
النظار عان المراحال التااي وصالت إليهاا صاافقات الوكيال ماع األطااراف األخارى نياباة عاان
المو ّكل ،ذلك ألن الوكيل قد تخطى حدود سلطاته.
 .11مثال ذلك ،إذا عثر على أن الوكيل يبيع ممتلكات المو ّكل بأسعار تقل عان تلاك التاي حاددها
المو ّكل ،أو باألسعار التاي حاددها المو ّكال ولكان بادفع مؤجال بينماا كانات تعليماات المو ّكال
البيع بدفع فوري.
 .12مثل هذا السلوك يجعل الوكيل غير مفوض ،كما يجعله مساؤوال عان تعاوي
طرف ثالث عن أي ضرر مباشر وفعلي يكون قد وقع عليهم.

المو ّكال وأي

 .13ويعتقد بع الفقهاء أن مثل هذه التصرفات تصح ،ما دام الوكيل قد قام بها على مسؤوليته
وتح ّمل مخاطرها.
 .14فلو باع الوكيل عقارا مملوكا للمو ّكل بأقل من الساعر الاذي يقبلاه المو ّكال ،وقبال الوكيال أن
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يتحمل الفرق في السعر ،اعتبر هذا التصرف صحيحا وأن الوكيل مفوض فيه.
 .15وعلاى نفاس المناوال ،فاإن الوكياال الاذي يبياع ممتلكاات للمو ّكال بسااعر يفاوق ماا يساعى إليااه
المو ّكل ،فإنه يحق عليه استبقاء الفرق لو اتفقا سلفا على ذلك ،ولكي يزول كل التباس يمكن
أن يؤدي إلى نزاع ،يؤكد الفقهاء علاى ضارورة أن يوضاح عقاد الوكالاة كيفياة التعامال ماع
الفائ والعجز في أسعار بيع ممتلكات المو ّكل التي يقوم الوكيل بالتصرف فيها.
 .16في األحوال التي ال توضع فيها قيود على األسعار التي يبيع بهاا الوكيال ممتلكاات المو ّكال،
وال يعطى الوكيل تعليمات محددة بخصاوص شاروط ساداد تلاك األساعار ،يكاون للوكيال سالطة
كاملة لعقد الصفقات ،لكن يتقيد ذلك بأن تكون تصرفاته في مصلحة الموكل وفقا للعرف.

 .17ال يصح للوكيل الذي يفوضه المو ّكال فاي عملياات بياع أو شاراء ،أن يقاوم بتلاك المعاامالت
لصالح نفسه أو أحد أوالده القصر ،وذلك لئال يتولى الوكيل نفسه طرفي العقد ،فيكون بائعاا
ومشااتريا فااي آن واحااد .وعليااه ،فإنااه يمكاان أن يعقااد معااامالت البيااع والشااراء مااع أزواجااه
وأوالده البالغين ،لكن دون محاباة وبما ال يضر بمصلحة المو ِ ّكل.
أنواع الوكالة
أ.

الوكالة الخاصة والوكالة العامة

 .1تعقد الوكالة الخاصة للتفوي

في معاملة محددة.

 .1.1مثال ذلك :التوكيل في بيع سيارة أو منزل.
 .1.2يقتصر تفوي

الوكيل على بيع السيارة أو المنزل المحددين في عقد الوكالة.

 .2الوكالة العامة تنطوي على تفوي

عام من المو ّكل للوكيل.

 .2.1مثال ذلك :التوكيل ببيع وشراء وتأجير عقارات حسب تقديره.
 .2.2وفي هذه الحال ،يكون لدى الوكيل نفس سلطة المو ّكل.
 .2.3ويعدّ مدير الشركة وكيال يفوضه المساهمون بوكالة عامة.
ب.

الوكالة المقيدة والوكالة المطلقة

 .1الوكالة المقيدة:
 .1.1تضع الوكالة المقيدة قيودا علاى سالوك الوكيال ،مثاال ذلاك :أن يفوضاه لشاراء منازل
بسعر معين ،أو خالل فترة معينة ،أو مع الدفع على أقساط.
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 .1.2على الوكيل في هذه الحال أن يتقيد تماما بهذه الشروط ،فإذا لم تتحقق الشروط ،تعاود
الصفقة التي يعقدها الوكيل عليه هو ،وال تكون الزمة للمو ّكل ،إال إن أقره المو ِ ّكل.
 .2الوكالة المطلقة:
 .2.1ال تتضمن الوكالة المطلقة أية شروط يفرضها المو ّكل على الوكيل فيماا يتعلاق بمحال
الوكالة.
 .2.2مثااال ذلااك :أن يفااوض المو ّكاال الوكياال لشااراء مناازل دون تحديااد الااثمن وال شااروط
الدفع ،وال أية شروط أخرى.
 .2.3ومع ذلك ،فإن الوكيل مقيد بالتصرف في حدود الممارسات السارية واألعراف ،فاإذا
تصرف بما يناق الممارسات السارية واألعراف ،فإن صحة تصرفاته تعتماد علاى
قبول المو ّكل ،مثال ذلك أنه ال يجوز للوكيل أن يبيع العين بسعر يقال عان ثمان المثال
(السوق) ،أو مقابل سلع أخرى.
 .2.4فااي حالااة مااا إذا عقااد الوكياال عقاادا يخااالف شااروط المو ّكاال ،ولكنااه يقااع فااي مصاالحة
األخير ،يصبح العقد ملزما للمو ّكل ،مثال ذلك أن يبياع الوكيال منازال بساعر يفاوق ماا
حدده المو ّكل على نحو يحقق من حيث النتيجة ربحا زائدا له ،فإن البيع يلزم المو ّكل.
ج.

الوكالة العامة وغير المقيدة

 .1يقرر أبو حنيفة والشافعي أن الوكالاة ال تصاح دون تحدياد موضاوع الوكالاة .ولاذلك ،فاال تنعقاد
الوكالة إذا قال طرف آلخر" :وكلتك للتصرف في كل شيء صغير أو كبير ،نيابة عني"99.

 .2ولكن بعا الفقهااء اآلخارين قاالوا بجاواز الوكالاة بهاذه الصافة ،ألنهاا تساتمد صاحتها مان
100
التفوي الذي يعطيه المو ّكل وهو كامل األهلية.
 .3ويرى ابن قداماة ،الفقياه الحنبلاي أن الوكالاة التاي تكاون بهاذه الصاورة تنطاوي علاى غارر
فاحش ،ويمكن أن تثقل المو ّكل بتكاليف فوق طاقتاه ،أو توقاع علياه خساائر كبيارة أو تاؤدي
101
إلى إعساره.
رسوم أو أجر الوكالة

 99انظر المغني البن قدامة.107/5 :
 100المغني البن قدامة.107/5 :
 101المرجع والموضع السابقين
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 .1يمكاان أن تكااون الوكالااة بااال أجاار أو بااأجر ،وفااي الحالااة األخياارة تكااون عقاادا ماان عقااود
المعاوضة ،ونوعا من اإلجارة.
 .2ولكن يبقى هناك فارق باين الوكالاة واإلجاارة ،فالوكالاة عقاد غيار ملازم ألي مان الطارفين،
يحصل من خالله الوكيل على رسوم الوكالة فور أدائه العمل الذي و ّكل من أجله ،أما اإلجارة،
فهي عقد ملزم ،يستحق من خالله العامل الحصول علاى أجار أو راتاب شاهري أو أسابوعي أو
يومي بصرف النظر عما يؤول إليه اإلنتاج أو البيع بالنسبة للمؤجر أو صاحب العمل.

 .3وفي حالة كون الوكالة بأجر ،فإنه يلزم تحديد أجر الوكالة في عقد الوكالاة مان البداياة ،وال
يجوز تركه دون تحديد.
 .4أما إذا لم يذكر األجر ،فيرجع في تحديده للممارسات السارية ،ولما يجري عليه العمل.
 .5مثال ذلك أن المحامي والسمسار يستحق األجر المقدر على أساس ما يجري به العرف بين
الناس.
 .6كما أن هناك مؤشرات لمستوى أجر الوكيل ،حيث نجاد أن الوكيال المفاوض ببياع سالع فاي
سوق خارجية يزيد أجره عمن يبيع نفس السلع في السوق المحلية.
بيع الوكيل لنفسه ولعائلته
 .1الوكيل في البيع غير مسموح له وفقا لبع الفقهاء ببيع ممتلكات المو ّكل لنفسه ،أو لزوجه
ووالده وولده وأرحامه األقربين ،ألن ذلك يمكن أن ينطوي على تضارب في المصالح.
 .1.1فقد يبيع الوكيل ممتلكات المو ّكل بأسعار متدنية.
 .1.2كما أناه ال يجاوز أن يجماع المارء صافتين فاي معاملاة واحادة ،بمعناى أن يكاون بائعاا
ومشتريا في نفس الوقت.
 .2وبصفة عامة ،فال يجوز للوكيال باالبيع أن يكاون مشاتريا فاي نفاس الوقات ،فاإن أراد شاراء
العاين ،وجاب عليااه االنساحاب مان الوكالااة ،حتاى ال يسااتغل الميازة التاي يمنحهااا لاه موقعااه
بصفته وكيال للبائع.
 .3وتنطبق ذات القاعدة على الحالة التي يوكل فيها الوكيل للشراء نيابة عن المو ّكل.
الوكالة في الشراء
 .1قااد يقيااد الموكاال الوكياال بالشااراء بشااروط معينااة تتصاال بالسااعر والمواصاافات ،وقااد يكااون
تفويضه مطلقا.
113

فاوض فيهاا ،فاإن شاراءه غيار ملازم للمو ّكال ،إال إذا كاان
 .2فإذا تجاوز الوكيل السلطات التي ّ
هذا التجاوز في مصلحة المو ّكل.
 .3ويمنع الوكيل من شراء ما يفوض بشرائه لحسابه الخاص.
اآلثار والحقوق والواجبات المتعلقة بالوكالة
 .1أجمع الفقهاء على أن اآلثار الشرعية المترتبة على عقد الوكالة تعود مباشرة للمو ّكل ،مثال
ذلك أن ملكية األصول التي يشتريها الوكيل بناء على عقد الوكالة تنتقل تلقائيا إلى المو ّكل.
 .2ولكن هناك خاالف فاي الارأي حاول ماا إذا كانات الحقاوق وااللتزاماات المترتباة علاى عقاد
الوكالة يقع تنفيذها على الموكل أو الوكيل .ومن أمثلة ذلك قب المبياع ،وتحصايل الساعر،
وممارسة خيار العيب وغيرها من الخيارات المتعلقة بعقد البيع.
 .2.1يرى الحنابلة أنه بالنظر إلى أن الوكيل يستمد سلطاته من الموكل ،ويتصرف بالنياباة
عنه ،فإن الحقوق وااللتزامات المترتبة على عقد الوكالة تعود إلى الموكل.
 .2.2ويقولون إنه ما دام الوكيال يمثال الموكال فاي التصارف ،فإناه ماا إن ياتم توقياع العقاد حتاى
ينتهي دور الوكيل ،فترجع كل اآلثار القانونية والحقوق وااللتزامات إلى الموكل.

 .3وتتفااق المااذاهب الفقهيااة علااى أنااه إذا كااان العقااد ماان النااوع الااذي ال بااد أن ينساابه الوكياال
للموكل ،فإن ما يترتب عليه من حقوق والتزامات يجب أن يعود للموكل.
 .3.1ويشمل ذلاك العقاود تلاك التاي ياتم بموجبهاا تحويال ملكياة موضاوع العقاد علاى سابيل
التبرع ،مثل عقد الهبة والقرض .وعلى الوكيل في هذه العقاود أن ينساب نقال الملكياة
إلى الموكل ويجري العقد باسمه.
 .3.2فإذا لم يعين الوكيل موكله ويسميه في العقد ،فهو في الحقيقة يعقد لنفسه وليس للموكل.

 .4وفااي غياار ذلااك ماان العقااود ،سااواء وقااع ذكاار اساام الموكاال فيهااا أو لاام يقااع ،فااإن الحقااوق
وااللتزامات المترتبة على العقد يقع تنفيذها على الوكيل.
 .5فمثال ،يكون الوكيل هو المسؤول عن تسليم المبيع ،وتحصيل الثمن وممارسة خيار العيب.
 .6وال يكون للموكل الحق في مطالباة الباائع بتمكيناه مان قاب المبياع ،وال أن يقاوم بتحصايل
الااثمن ماان المشااتري أو تنفيااذ الخيااارات المتعلقااة بااالبيع ،وعليااه أن يمااارس تلااك الحقااوق
وااللتزامات من خالل الوكيل.
 .7وتستند هذه المذاهب إلى أن الغرض من الوكالة هو إعفاء الموكل من القيام بأعماال قاد ال يمكناه أو
ال يتوفر له الوقت للقيام بها بنفسه ،ولو كان على الموكل للقيام بذلك ،لما انتفع من عقد الوكالة.
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هل يجوز للوكيل أن يوكل عن نفسه وكيال آخر؟
 .1إذا كانت الوكالة مقيدة ،فإنه ال يجوز للوكيل توكيل غيره ،أماا إذا كاان تفاوي الوكيال باال
قيود ،كما في الوكالة المطلقة ،فيحق له توكيل غيره ،وفاي هاذه الحاال ،يعادّ الوكيال الجدياد
وكيال عن الموكل األصيل بجانب الوكيل األول ،وفقا لبع الفقهاء.
 .2أما البع

اآل خر ،فال يجيز للوكيل أن يوكل غيره إال إذا لم يكن باساتطاعته القياام بأعماال

الوكالة ،وفي هذه الحال يكون له توكيل غيره بإذن الموكل ،وفي هذه الحال ،يكاون الوكيال
الجديد والقديم وكيال عن الموكل.
الفرق بين الوكالة واإلجارة
 .1اإلجارة عقد ملزم ،والوكالة عقد غير ملزم في األصل.
 .2يجوز للوكيل أن ينوب عن موكلين متعددين في وقت واحد ،واألصل في األجيار يعمال فاي
خدمة مؤجر واحد.
 .3يتقاضى الوكيل عمولته بعد قيامه بأداء مهامه ،بينما يستحق األجير بالزمن أجاره ساواء تام
العمل أم لم يتم ،ما دام عن غير تقصير منه.
مجال الوكالة ومسؤولياتها
الحدود والضمانات
 .1تبعا لنوع الوكالة ،يمكن للموكل أن يفوض الوكيل بالقيام بعدد من المهام ،أو بمهاام محادده.
وبصرف النظر عن نطاق عدد المهام ومجال التفوي
لسلطته ويتصرف بأمره.

 ،فإن الوكيل يمثل الموكل ويخضاع

 .2ويجب على الوكيل أن يتصرف فقط في حدود ما فوضه موكله.
 .3وقد يتحدد نوع التفوي
 .4وقااد يكااون التفااوي
يحقق الغرض منه.

بأمر كتابي أو بما جرى عليه العرف.
لعماال معااين مشااروطا باازمن محاادد ،أو مكااان أو ظاارف محاادد  ،لكااي

 .5وال يجوز للوكيل أن يعين شخصا آخر للقياام بمهاام الوكالاة إال إذا فوضاه الموكال فاي ذلاك
في عقد الوكالة األصلي.
 .6الوكيل ليس مسؤوال عن الخسائر واألضرار التي تصيب بع
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أو كامل محل الوكالة (من

السلع والموجودات والنقود) ،ألن الوكيل أمين وليس ضامنا.
 .7ولكنااه يصاابح مسااؤوال عاان هااذه الخسااائر واألضاارار متااى مااا ثباات إهمالااه أو تقصاايره أو
تصرفه بصورة غير مسؤولة.
 .8ال يجوز للوكيل المفوض بالبيع والشاراء نياباة عان موكلاه أن يقاوم باالبيع والشاراء لصاالح
نفسه أو ولده القاصر أو قريب له غير مكتمل األهلية.
 .9ولكنه يستطيع ذلك بالنسبة لولده البالغ ولزوجته ،ذوي األهلية الكاملة ،دون محابااة ،ويمناع
ذلك بع الفقهاء.
المسؤولية عن خدمة مصالح الموكل ورعايتها وحمايتها
 .1تتطلب عالقة الوكالة أن يولي الوكيل عناية معقولة في خدمة مصالح موكله وحمايتها.
 .2ولذلك ،فإن على الوكيل أن يلتزم حرفيا بتعليمات الموكل عند عقد البيع والشراء وتحصايل
األموال أو دفعها نيابة عنه ،وال يسمح بتجاوز ولو بسايط لتلاك التعليماات ،إال إذا كاان ذلاك
في صالح الموكل.
 .3على الوكيل في حالة بيع أو شراء بضاعة أو ممتلكات أن يسعى إلجراء ذلك بأفضال ساعر
ممكن ،باإلضافة إلى أن تجنب المخاطر ما أمكن.
 .4يكون الوكيل مسؤوال إذا تباين أناه بااع ممتلكاات الموكال بساعر أقال مماا حادده الموكال ،أو
كان البيع بالسعر المحدد ولكن مع التأجيل على عكس ما أراد الموكل.
 .5ونتيج ة لذلك ،يكون الوكيل مسؤوال عن تعاوي
خارج التفوي

الموكال وأي طارف ثالاث عان أي سالوك

الممنوح له إذا أدّى إلى تحملهما أضرارا أو خسائر.

 .6بع الفقهاء يرون أن تصرف الوكيل في هذه الحال ووكالتاه يبقياان صاحيحين بشارط أن
يقر الوكيل أنه تصرف على مسؤوليته ويتحمل آثار ذلك.
 .7وم ن ناحية أخرى ،إذا تمكن الوكيل من بيع الممتلكات بسعر أعلى مما حادده الموكال ،فإناه
يحق له أن يستبقى الفرق إن جرى التفاهم على ذلك.
 .8ولتجنااب أي غمااوض يمكاان أن يااؤدي إلااى ناازاع حااول األسااعار واإلياارادات ،يؤكااد الفقهاااء
توضيح قضايا العجز والفوائ في متن عقد الوكالة.
 .9يكون الوكيل الذي أضر بمصالح موكله أو وجه منافع مترتبة على الوكالاة لنفساه ،قاد أخال
بواجبات األمانة ،وهو مسؤول ماليا أمام الموكل عن أي خسائر تقع على الموكل ،ألن ذلك
يعدّ سوء تصرف يخالف مقتضى الوكالة.
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 .9.1مااثال ،لااو قباال الوكياال هديااة أو ماااال مقاباال شااراء بضاااعة ماان بااائع بعينااه ،فقاد نقا
أمانته ،ألن ذلك يشبه الرشوة بالتحيز إلى البائع على حساب الموكل ،بينماا واجباه أن
يعمل على تحقيق مصالح موكله.
االنسحاب من الوكالة وإنهاؤها
االنسحاب من الوكالة
 .1للموكل والوكيل حقوق متساوية في االنسحاب من الوكالة عن طرياق توجياه إخطاار متفاق
عليه ،فإن لم ينص عقد الوكالة على اإلخطار ،يجوز إنهاء الوكالة في أي وقت.
 .2على أنه يمنع االنسحاب المفاجئ من الوكالة إذا كان فيه إخالل بمصالح طرف ثالث تعامل
الوكيل معه بمقضى على عقد الوكالة.
 .2.1مثال ،إذا فوض الموكل الوكيل في بيع ممتلكات بثمن معاين ،وكاان الوكيال قاد وصال
بإتمام الصفقة إلى مرحلة متقدمة مع طرف ثالث (مثال التوقياع علاى ماذكرة تفااهم أو
قااب مقاادم الااثمن ،أو غياار ذلااك) فإنااه ال يجااوز للموكاال أن ينهااي الوكالااة ،بصاارف
النظر عن احتواء عقد الوكالة لنص يبيح اإلنهاء الفوري من عدمه.
 .2.2والغرض من ذلك حماية الطرف الثالث الذي يشتري الممتلكات ،وكذلك الوكيل الذي
ال يستطيع التراجع عن الصفقة التي وصل فيها إلى مرحلة متقدمة بتفوي

من الموكل.

 .3ويمكن إنهاء الوكالة في هذه الحال بطلب موافقة الطرف الثالث على االنسحاب من الصفقة
مع إعادة ما دفع من مال.
 .4ويؤكد هؤالء الفقهاء أنه ال يجوز تحميل الوكيل أي ضرر ،إذا كان قاد تصارف بحسان نياة
واجتهد في أداء واجباته.
 .5أمااا إذا عثاار علااى أن الوكياال تعاادى أيااا ماان شااروط الوكالااة ،فإنااه يحااق للموكاال إلغاااء عقااد
الوكالة بصرف النظر عن ما وصلت إليه المعامالت التي يكون الوكيل قاد بادأها نياباة عان
الموكل ،ألن الوكيل قد تخطى حدود تفويضه.
متى تنتهي الوكالة؟
 .1عندما يزول الغرض منها.
 .2عندما يقوم الموكل بنفسه بعقد المعاملة محل الوكالة.
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 .3عندما يفقد الموكل أو الوكيل أهليته.
 .4عندما ينسحب الوكيل من الوكالة.
 .5عندما ينعدم الشيء محل الوكالة.
 .6عندما ينهي الموكل خدمات الوكيل.
التطبيقات المصرفية للوكالة
الوكالة باالستثمار
صورتها أن يقدم عميل ماا مااال إلاى المصارف بقصاد اساتثماره بعاد أن يعاين العميال المصارف
وكيال باستثمار ذلك المال ،مقابل أجر يدفعه إليه.
خص وكاايال لشاراء موجااودات
وال باد ماان تحدياد هااذا األجار واالتفاااق علياه مساابقا ،فلاو عايّن شا ٌ
بأسعار محددة ،ولبيعها آلخرين بأساعار أعلاى ،فاال بادّ مان تحدياد أجار هاذا الوكيال ،وال يجاوز
جعله نسبة من الربح المحقق؛ فإذا جعله نسبة من الربح المتحقق ،فإن العقاد يتحاول مان الوكالاة
إلى المضاربة.
كما ال يصح جعل أجر الوكيل غير مؤكد ،كأن يعطى الوكيل من الربح ما يزيد عن قادر معاين،
مثااال ذلااك ،أن ياانص عقااد الوكالااة علااى أن يشااتري الوكياال بعشاارة ويبيااع بمااا ال يقاال عاان ،12
ويكون أجره ما يزيد عن  .12ولكن إذا تم تحديد أجر الوكيل ،ثم منح الوكيل من الاربح ماا يزياد
عن قدر معين كنوع من التشجيع ،فإن ذلك يكون مقبوال.
خطاب االعتماد في ظل الوكالة
خطاااب االعتماااد أداة رئيسااة ماان أدوات تموياال التجااارة ،حيااث يلجااأ المتعاااملون إلااى البنااوك
الستصاادار هااذا الخطاااب .وبينمااا يغلااب أن يصاااحب خطاااب االعتماااد فااي التموياال التقلياادي قاارض
ربوي ،فإن البنك اإلسالمي يمكن أن يقدم خطاب االعتماد على أساس الوكالة ،على النحو اآلتي:

 .1يعلم المتعامل البنك اإلسالمي بحاجته إلى خطاب اعتماد لتغطية معاملاة لشاراء سالع معيناة
محلية أو مستوردة ،وتفاصيل متطلباته ،طالبا منه القيام بإعداده.
 .2يقوم المتعامل بتوكيل البنك لغرض تنفيذ المعاملة ،وفي المقابل ،يطلاب البناك مان المتعامال
إيداع قيمة البضاعة التي يزمع شراءها أو استيرادها.
 .3يقوم البنك بإصدار خطاب االعتماد وبدفع قيمة البضاعة إلى بنك بائع البضااعة ،مساتخدما
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في ذلك وديعة المتعامل ،وبناء على ذلك ،يقوم البنك بتسليم وثائق البضاعة إلى المتعامل.
 .4يتقاضى البنك من المتعامل تكاليف خدماته وأجر الوكالة.
الوكالة في المرابحة :تعيين المتعامل في المرابحة كوكيل
المورد.
 .1يمكن للبنك اإلسالمي أن يعين العميل وكيال في المرابحة ليشتري البضاعة من
ّ
 .2يتطلب ذلك إذنا خاصا من الهيئة الشرعية.
 .3وال يكون المتعامل مسؤوال عن أي خلل في البضاعة إال إذا ثبت إهماله في إجراء الشراء.
وكالة المرابحة في بيع المزاد
 .1يتقادم المتعامال بطلاب التموياال مشافوعا بالوعاد بشاراء بضاااعة معروضاة فاي المازاد ،مااع
مقدم الجدية.
 .2يعين البنك المتعامل وكيال له.
 .3يدخل المتعامل المزاد وكيال عن البنك ،وال ضرورة ألن يفصح عن اسم البنك فاي المازاد،
وعندما يرسو العطااء علاى المتعامال ،يقاب المبياع نياباة عان البناك الاذي يتحمال مخااطر
الملكية ،ثم يوقع عقد المرابحة ،ويكون المتعامل ملتزما بما يأتي:
 .3.1بتبعات الوعد بالشراء ،إذا لم يف بوعده.
 .3.2بعقد الوكالة في حالة اإلهمال.
الوكالة مع المرابحة في حالة السلع المستوردة
 .1يجب على المتعامل أن تكون لديه المبررات الكافياة لتعييناه وكايال للبناك فاي حالاة اساتيراد
سلع المرابحة من الخارج .ومن تلك المبررات:
 .1.1أن البضاعة محل المرابحة لها صفات تقنية عالية.
 .1.2أن المتعامل يحتفظ بعالقة وثيقة مع المورد ،كأن يكون وكيال حصريا له.
 .2يتقدم المتعامل بطلاب للتمويال ،مشافوعا بوعاد الشاراء وعارض مان الماورد األجنباي ،كماا
يدفع مقدم الجدية.
 .3يتقاادم المتعاماال بطلااب الموافقااة علااى تعيينااه وكاايال للبنااك فااي فااتح خطاااب االعتماااد ،مااع
األسباب المبررة لهذا التوكيل.
 .4يتم النظر في طلب المتعامل تعيينه وكيال وفق ما يلي:
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 .4.1في حالة وجود هيئة شرعية لدى البنك ،يعرض الطلب على الهيئة الشرعية إلقراره.
 .4.2في حالة االقتصار على الهيئة الشرعية الوطنية (لدى البنك المركازي) ،يكاون البناك
قد أعد مجموعة من اإلجاراءات الخاصاة بالتعامال ماع إقارار الطلاب ،وتكاون الهيئاة
الشاارعية الوطنيااة قااد أقرتهااا ،علااى أن يخضااع تطبيقهااا للرقابااة الالحقااة ،وبااذلك تااتم
الموافقة على الطلب بعد النظر في سالمته في ضوء اإلجراءات الموضوعة.
 .5يقوم البنك ببقية اإلجراءات المصرفية المعتادة ،مثل التأكد من الجدارة االئتمانية للمتعامال،
ووضع حدود لالئتمان المسموح له به.
 .6يقوم البنك بتوكيل المتعامل في استيراد البضاعة والتفاوض مع المصدر األجنبي حول السعر.

 .7يفاتح البنااك خطاااب اعتماااد للمتعاماال ،ويااتم فياه تفصاايل الوثااائق الواجااب إرفاقهااا بالخطاااب
بمنتهى الدقة ،وقد يتطلاب الخطااب أن تصادر تلاك الوثاائق باسام المتعامال ،باساتثناء وثيقاة
الشحن التي يجب أن تصدر باسم البنك.
 .8يرساال البنااك خطاااب االعتماااد إلااى البنااك المراساال فااي دولااة المصادّر ،أو إلااى البنااك الااذي
يحدده المصدّر ،طالبا تأكيد الخطااب ،ومان ثام يقاوم بناك المصادّر بإصادار خطااب التأكياد
ويرسله إلى المصدر مرفقا به خطاب االعتماد.
 .9بعد شحن البضاعة يرسل المصدّر جميع الوثاائق الخاصاة بالصافقة إلاى بنكاه الاذي يراجاع
الوثااائق ويتأكااد ماان اكتمالهااا ،ثاام يحيلهااا إلااى بنااك المسااتورد ،وعناادما تصاال الوثااائق لبنااك
ورد.
المستورد ،يقوم بمراجعتها ،ثم يرسل قيمة البضاعة إلى بنك الم ّ
 .10تعطى الوثائق للمتعامل (المستورد) لتمكينه من استالم البضااعة نياباة عان البناك ،وهناا يرسال
المتعامل خطابا لبنكه يؤكد استالمه للبضاعة نيابة عنه ،ثم يوقع عقد المرابحة مع البنك.

 .11تصابح البضاااعة باذلك مضاامونة علاى المتعاماال ومقبوضااة أصاالة بعااد أن كانات أمانااة فااي
حوزته بصفته وكيال عن البنك.
الوكالة في االستصناع
انظر الباب الخاص باالستصناع
ضوابط الوكالة في المضاربة
ماهية المشكلة
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تنطااوي المضاااربة علااى مااا يسااميه االقتصاااديون "مشااكلة العالقااة بااين األصاايل والوكياال". 102
وتتلخص المشكلة في أن األصيل أو الموكال ال يساتطيع أن يتادخل بصاورة مساتمرة فاي أعماال
الوكياال ،ممااا ال يتاايح للموك ال فرصااة للتأكااد ماان حساان أداء وكيلااه .وتباارز هااذه المشااكلة بصاافة
خاصة في حالة المضاربة والوكالة باالستثمار ،حيث ال يتاح إمكان مراقبة أداء الوكيل ،وحياث
يكون الوكيل أمينا غير ضامن ،ولكنه قد يهمال أو يتعادى أو يخاالف شاروط العقاد ،وال يساتطيع
الموكل أن يتحرى مدى صحة ادعاء الوكيل بأنه بذل قصارى جهده واجتهد في استثمار المال.
ويالحااظ ماان الناحيااة االقتصااادية وجااود الحااافز لاادى المضااارب أو الوكياال إلخفاااء جاازء ماان
األربااح ،وياتم ذلاك فاي العاادة مان خاالل تحميال االساتثمار مصاروفات مباالغ فيهاا ،أو تحرياف
السجالت المحاسبية .وفي هذه الحال تضطر البنوك اإلسالمية إلى تحمال نفقاات باهظاة لمراقباة
مستخدمي التمويل والتأكد من التزامهم .103وهذا يمكان أن يجعال البناوك اإلساالمية أقال تنافساية
من نظيراتها التقليدية ،لما تتحمله من أعباء ونفقات إضافية.
ونظرا ألن المضاربة تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة ،بال إن اإلياداعات االساتثمارية
لدى البنوك اإلسالمية قائمة على أساس الوكالة باالساتثمار أو المضااربة ،فإناه مان المهام إيجااد
حلااول لمشااكلة العالقااة بااين األصاايل والوكياال .يضاااف إلااى ذلااك أن البنااوك اإلسااالمية تتجنااب
الدخول في المضاربة مع المستثمرين ،بسبب ما يحيط هذه العالقة من إشكاالت.
الحل المقترح
الحال المقتاارح يتضاامن بعا الضااوابط واإلرشااادات التاي تساااعد علااى جعاال التموياال بالوكالااة
والمضااااربة أكثااار قباااوال لااادى البناااوك اإلساااالمية ،وتاااوفر عليهاااا تكااااليف المراقباااة المساااتمرة
لمستخدمي التمويل ،كما تجعل العالقة بين الموكل والوكيل أقرب إلى التعاون والثقة المتبادلة.
 .1يلتزم المضارب أو الوكيل بمسك دفاتر محاسبية منتظمة ،وتقديم حسابات مراجعاة ومدققاة
بصفة دورية.
 .2يطلب البنك من المضارب أو الوكيل باالستثمار تقديم دراسة جدوى وفقا لألسس الفنية ماع
طلب التمويال ،بمعناى أن الدراساة تقادر معادل األربااح فاي ظال فرضايات (سايناريوهات)

The principal-agent problem.102
103يالحظ هنا أننا نتحدث عن ميل المتمولين من البنوك اإلسالمية إلى إخفاء األرباح .ولكان هاذا ينطباق أيضاا علاى
البنوك اإلسالمية نفسها عندما يستأمنها أصحاب حسابات االستثمار على استثمار أموالهم .ولكن هذه المشكلة تعاالج
فااي إطااار حوكمااة البنااك اإلسااالمي ،وهااو أماار خااارج سااياق مااا يرمااي إليااه هااذا الاادليل ماان وضااع ضااوابط لساالوك
المتمولين من البنوك اإلسالمية.
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ثالث :متشائمة ومتفائلة ومعتدلة.
 .3يلتازم المضاارب أو الوكياال بمعادل الاربح فااي ظال الفرضاية المعتدلااة ،ويعادّ ضاامنا للمااال
والربح إذا ادعى أنه حققا ربحا يقل عن ذلك.
 .4في حالة تحقيق ربح يقل عن المعدل في ظال الفرضاية المعتدلاة ،يقاع عابء إثباات أن ذلاك
حدث لظروف خارجة عن إرادته على الوكيل.
 .5خالل فترة الوكالاة والمضااربة ،يتعاين علاى الوكيال أن يقادم تقاارير مشافوعة بقاوائم مالياة
مدققة ،إلطالع الموكل أو رب المال على حسن سير األمور وعدم تعثر االستثمار.
 .6ماان البدايااة ،يمكاان لاارب المااال الموكاال أن يحصاال ماان الوكياال أو المضااارب علااى ضاامان
لحسن التصرف ،بحيث ال يفعّل الضمان إال إذا ثبت أن الوكيل قد أسااء التصارف أو أهمال
أو أهدر حقوق رب المال.
 .7من المستحسان أن تصااغ الوكالاة والمضااربة بصاورة تعطاي المساتثمر فرصاة فاي زياادة
ربحه مكافأة له على نجاحه في تحقيق ربح أعلى من المقدر ،فمثال يمكن أن ينص علاى أن
الوكيل باإلضافة إلى أجر الوكالة ،والمضارب باإلضافة إلاى حصاته مان الاربح ،يحصال علاى
ما يحققه من ربح فوق نسبة معينة ،أو يحصل على نصيب من ذلك الربح الزائد .كماا يمكان أن
يعطااى كالهمااا الفرصااة لتملااك جاازء ماان االسااتثمار كحااافز إضااافي .وتقلاايال لمخاااطر الناازوع
السيء ،من الممكن في هذا السبيل استخدام ما يأتي ،خاصة مع رجال األعمال الناشئين:

 .7.1المضاااربة المتناقصااة ،حيااث يساامح للمضااارب بتملااك االسااتثمار الااذي يعماال عليااه
تدريجيا بشراء جزء من حصة رب المال في نهاية كل فترة مالية.
 .7.2الوكالة المتناقصة ،حيث يسمح للوكيل أيضاا بتملاك االساتثمار الاذي يرعااه تادريجيا،
بشراء جزء منه في نهاية كل فترة مالية.
 .7.3الحاارص علااى تنميااة عالقااات مسااتمرة مااع رجااال أعمااال مختااارين ،تقلاايال لنفقااات
المراقبة ،ولالستفادة من العالقات التي أثبتت نجاحها في الماضي.
أخالقيات التعامل في االقتصاد اإلسالمي
من شأن مشاكل العالقة بين األصيل والوكيل في االقتصاد اإلسالمي أن تتقلص على نحاو كبيار
إذا ما التزمت أطراف الوكالة بأخالقيات التعامل .هذه األخالقيات تحتاج إلى التثقيف ،مع كشف
المخااالفين له اا لكااي يحااذر الجمهااور التعاماال معهاام .كمااا تحتاااج أيضااا إلااى وعااي المسااتثمرين،
وانخراطهم في ميثاق شرف يلتزماون باه ،وكاذلك إلاى شاركات تصانيف للمساتثمرين مان حياث
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جدارة استثماراتهم والتزامهم بأخالقيات التعامل.
وال ننسااى أن أخالقيااات المساالم ماان المفااروض أنهااا تنبااع ماان نظاارة خاصااة إلااى حياااة اإلنسااان
بصفتها حياة دائمة ال تنقطع في الدنيا واآلخرة ،وأن األمانة يثاب عليها المرء ،كماا يعاقاب علاى
خيانتها في الدنيا واآلخرة.
كما إن المستثمر العاقل يعلم أنه بدخوله في عالقة مشاركة مع البنك أو أي طرف آخر ،تتهيأ لاه
فرصة تطوير هذه العالقة واستمرارها بما يعود عليه بالنفع ،وأن رجل األعمال األماين سايكون
أكثر نجاحا في األجل الطويل .وهذا يعني أن رجال األعمال األمناء سيزيحون غير األمنااء مان
السوق ،وهذا في حد ذاته يمثل حافزا ماديا لألمانة.
تطبيقات أخرى للوكالة
الوكالة في توظيفات األموال قصيرة األجل
المميزات
تتميز منتجات الوكالة ببع

الميزات التي تغري البنوك اإلسالمية باستعمالها ،ومنها:

 .1أنها ال ترتبط بسلعة محددة.
 .2ال تتطلب وسطاء بين الموكل والوكيل يستحقون عموالت معينة.
 .3تتيح التواصل بين البنوك ،وتسمح للبنك اإلسالمي بقبول سيولة من بنوك إسالمية وتقليدية.
الهيكلة
يستثمر الوكيل مال الموكل في نوع متفق عليه من االساتثمارات لمادة الوكالا ِة .ويمكان أن يكاون
االستثمار بطريق الوكالاة غيار المقيادة ،حياث يساتخدم الماال المقادم فاي تمويال مجماع الخزاناة،
الذي يستثمر في سائر موجودات الموازنة.
وواضح أن الوكالة غير المقيدة أكثر مرونة من الوكالة المقيدة ،وتفضلها البنوك كأداة فاي إدارة
مخاطر الموازنة .وهنا يجدر التنبيه إلى ما يأتي:


يجب أن تتجنب البنوك منح أي ضمان لحد أدنى من العائد.



في حالة تحقيق البنك الوكيل لخسائر يغطيها من احتياطياات البناك تثاور قضاايا تتعلاق
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بكيفية توثيق التزامات الدفع القابلاة للتنفياذ؛ فضاال عان أن هاذه التغطياة ال تتوافاق ماع
الشريعة.
أدوات سوق النقد المبنية على الوكالة
يعرض بنك االستثمار األوربي أداة سوق نقد إسالمية مبنية على الوكالة ،تم اعتمادها من سلطة
الخدمات المالية 104.وقد صرح المدير التنفيذي للبنك أن هذه األداة صممت على نسق أداة سوق
النقد التقليدية ،وادعى بأنها تسمح بتدوير السيولة قصايرة األجال باين البناوك اإلساالمية بصاورة
أكثر كفاءة ،وأنها خطوة إلى األماام لصاناعة التمويال اإلساالمي فاي بريطانياا ،وأن مان الممكان
إتاحة األداة للمودعين من داخل وخارج بريطانيا .وإثر ذلاك ،أعلان بناك االساتثمار األورباي أن
هذه األداة يمكن أن تعاملها السلطة الرقابية ألغاراض اإلشاراف ،كإحادى منتجاات الودائاع .كماا
عبّر البنك عن أمله في أن تحل هذه األداة محل مرابحة السلع التي تتم فاي ساوق لنادن للمعاادن،
وتستخدم عدة عقود وتتميز بالتعقيد وارتفاع التكلفة.

Financial Services Authority, FSA.104
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الباب الرابع عشر :االستصناع
أ.

معناه وأهميته

.1

االستصناع استفعال من صنع ،فاأللف والسين للطلب ،فيكون المعنى طلب الصناعة.

.2

اختلفت عبارات العلماء فاي تعرياف االستصاناع ،ويرجاع ذلاك إلاى اخاتالفهم فاي حقيقاة
االستصناع وتكييفه ،حيث أدخله الجمهور ضمن السلم ،أما الحنفية فعدوه عقادا مساتقال،
لكنهم اختلفوا في تعريفه ،ومرجع ذلك االختالف إلى إدخال بع القيود أو إخراجها.

.3

ويمكن صياغة التعريف اآلتي لالستصناع من مجمل تعريفاات الحنفياة“ :هاو عقاد علاى
مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم“.

.4

شرح التعريف:

.4.1عقد :فهو ليس وعدا ،كما هو الراجح عند الحنفية.
.4.2على مبيع :تخرج اإلجارة ،فهي بيع للمنفعة ال للرقبة.
.4.3في الذمة :قيد ثالث احترز به عن بيع عين حاضرة.
.4.4شرط فيه العمل :أخرج السلم ،حيث ال يشترط فيه كون المبيع مصنوعا.
.4.5على وجه مخصوص :أي :جامع لشاروط االستصاناع ببياان الجانس والناوع والقادر وغيار
ذلك مما يجعل المبيع ملعوما وبما يرفع احتمال النزاع.
.4.6بثمن معلوم :أي :قدره ونوعه ،وال يلزم قبضه في مجلس العقد على ما يأتي.
ب.

االستصناع بين العقد والوعد:

.1

هناااك سااؤال يطرحااه الفقهاااء حااول االستصااناع ،أال وهااو :هاال االستصااناع عقااد أم
وعد وقبل اإلجابة على ذلك نعرض لمحة مختصرة عن معنى العقد والوعد.

.2

العقد :لفظ العقد يدل على معنى التوثيق ،مأخوذ مان عقادة الحبال التاي يلتقاي فيهاا طرفاا
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الحبل ،كما تلتقي إرادة طرفي العقد وتتوثق .فالعقد هو التزام باين طارفين أو أكثار علاى
تنفيذ أمر .ولكل نوع عقد تعريفه الخاص.
.3

الوعد هو إخباار مان طارف واحاد بفعال شايء فاي المساتقبل ،خيارا كاان أم شارا ،ولكان
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غلب استعمال الوعد بالخير ،والوعيد في الشر.

.4

ما اآلثار المترتبة على كون االستصاناع عقاداً أو وعادا ً الجاواب :إن كاان االستصاناع
عقدا ،فإنه يكون الزما عند االتفاق فال يحق ألحدهما فسخه؛ أما إن كان وعدا ،فإنه يلزم
ديانة وال يلزم قضاء ،فال ضمان على الواعد قضاء إن أخلف الوعد.

موقف الفقهاء
اختلف علماء الحنفية 106في ذلك على قولين:
األول :أن االستصااناع عقااد ولاايس وعاادا ،وهااو رأي أكثاار الحنفيااة ،ور ّجحااه أكثاار المعاصاارين،
وعلى رأسهم المجمع الفقهي اإلسالمي.
الثاني :أن االستصناع وعد وليس عقدا ،وهو رأي بع

الحنفية.

وجه القول بأنه وعد:
.1

أن الصانع ال يجبر على العمل ،فيكاون ماا بينهماا وعاد ال عقاد؛ ألناه لاو كاان عقادا للازم
الصانع العمل.

.2

أن المستصنع له الحق في رف المصنوع ورجوعاه عان طلاب االستصاناع ،ولاو كاان
عقدا لما كان بإمكانه الرجوع ،بل يلزمه القبول.

.3

أنه لو كان عقدا لما بطل بموت أحد طرفي العقد ،بينما نجد أنه يبطل بموت أحدهما.

.4

أنه لو كان عقدا لما صح؛ ألنه بيع معدوم.
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 105انظر  :لسان العرب :ج ،3:صفحة  . 461 :مختاار الصاحاح صافحة  . 728 :القااموس المحايط :ج ،1:صافحة
. 416:
 106سبق بيان أن بقية الماذاهب يارون أن االستصاناع داخال فاي السالم ،وبالتاالي فاال يتحادثون عان هاذه المساألة فاي
كتبهم .
 107انظاار  :عقااد االستصااناع لكاسااب الباادران ،صاافحة  . 80 :والجعالااة واالستصااناع لشااوقي دنيااا ،صاافحة ،30 :
وعقد االستصناع لمصطفى الزرقا ،صفحة .18 :
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.5

والقول بأنه وعد يناقش بأن ثبوت الخيار لكل منهما ال يادل علاى أناه مواعادة ،فلاو بياع
ارض بعاارض ،كااان لطرفااي العقااد خيااار الرؤيااة عنااد رؤيااة المبيااع إذا لاام يساابق لهمااا
عا ٌ
رؤيته ،ومثل ذلك االستصناع ،فاالستصناع هو بيع لكنه غير الزم في األصل.

.6

وأما القول إنه لو كاان عقادا لماا بطال بماوت أحاد الطارفين ،فإناه إنماا بطال بماوت أحاد
الطرفين لشبهه بإجارة األعمال وهي تنفسخ بموت أحد الطرفين ،واإلجاارة عقاد ،فمثلهاا
االستصناع.

.7

وأما القول إنه لو كان عقدا لم يصح؛ ألنه بيع معادوم؛ فاال يسالّم باأن بياع المعادوم منهاي
عنه شرعا ،فإن النهي هو عن الغرر وعن بيع اإلنسان ما ال يملك.

.8

ولو سلمنا بالنهي عن بيع المعدوم؛ فإن إلحاق االستصاناع بالسالم أقايس مان إلحاقاه ببياع
المعدوم المنهي عنه؛ إذ إن االستصاناع كالسالم فاي كوناه بياع آجال موصاوف فاي الذماة
108
يغلب على الظن وجوده وقت التسليم ،فإلحاقه به أولى.

.9

الفقهاااء أجاااز بيااع المعاادوم عنااد القاادرة علااى تسااليمه؛ النتفاااء الغاارر عاان

علااى أن بع ا

المشتري ،واستعانة البائع بالثمن على تحصيل ذلك المعدوم ،ففيه من المصلحة ما ال يخفى.

وجه القول بأنه عقد:
.1

أن االستصناع يثبت فيه خيار الرؤية كما هو حال عقود البيع ،والوعد ال يتضمن هذا الخيار.

.2

أن االستصااناع يجااوز فيمااا فيااه تعاماال بااين الناااس ،ال فيمااا ال تعاماال فيااه ،والتقييااد شااأن
العقود ،ولو كان وعدا لما تقيد بهذا.

.3

أن الصانع يملك الدراهم بقبضها ،ولو كان وعدا لم يملكها.

.4

أن االستصناع يجري فيه التقاضي ،والتقاضي يكون في العقود ال الوعود.

.5

أن االستصناع لو كان وعدا لما صح أن يحكم فياه بعادم الصاحة؛ ألن الوعاد ال يوصاف

 108انظر  :عقد االستصناع لكاسب البدران ،صفحة  ،82 :وعقد االستصناع لمصطفى الزرقا ،صفحة . 18 :
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بالصحة أو عدمها ،وإنما تختص العقود بذلك الوصف.
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الترجيح:
.1

يتبين من األدلة السابقة :أن الراجح هو أن االستصناع عقد ال وعد ،بالنظر إلى قوة األدلة.

.2

إذا كان االستصناع عقدا ،فهل هو جائز أم الزم

ج.

االستصناع جائز أم الزم؟

اختلف القول في عقد االستصاناع مان حياث اللازوم والجاواز علاى أقاوال فيهاا التفصايل بحساب
المرحلة كما يلي:
.1

بعد التعاقد وقبل الشاروع بالعمال :ال يكاون االستصاناع الزماا فاي حاق أحاد .لكان ذهاب
المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي إلى لزوم االستصناع بالعقد ،وأخاذت باه مجلاة األحكاام
العدلية ،ونسب هذا القول إلى أبي يوسف ،لكنها نسبة ضعيفة.

.2

بعد التعاقد وشروع الصانع بالعمل :يصير الزما فاي حاق المستصانع دفعاا للضارر عان
110
الصانع .وهو قول أبي يوسف دون سائر الحنفية.

.3

بعد الفراغ من العمل ورؤية المستصنع للمصنوع :هنا قوالن:

.3.1القاااول األول :أن للمستصااانع الخياااار دون الصاااانع ،ألن الصاااانع أساااقط خيااااره بإحضاااار
المصنوع ،فبقي الخيار للمستصنع مطلقا ألنه اشترى ما لم يره ،وهذا قول جمهور الحنفية.

.3.2القول الثاني :سقوط الخيار عنهما إن كان المصنوع على الوصف المتفق عليه ،أما الصانع
فألنه بائع ،وإحضاره للمستصنع دليل على إساقاطه الخياار ،وأماا المستصانع فاألن فاي
إبقاء الخيار له على الرغم من مطابقة المصنوع لألوصاف المتفق عليها ضاررا ،وهاو
رواية عن أبي يوسف.
د.

الترجيح:

 109انظاار  :عقااد االستصااناع لكاسااب الباادران ،صاافحة  . 83 :والجعالااة واالستصااناع لشااوقي دنيااا ،صاافحة ،30 :
وعقد االستصناع لمصطفى الزرقا ،صفحة  ،19 :و بيع المرابحة لمحمد األشقر صفحة ،152 :االستصاناع لساعود
الثبيتي ،صفحة . 639-638 :
 110عالء الدين الكاساني  .بدائع الصنائع  .ج  ،5 :صفحة . 3 :
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تقتضي الظروف المعاصرة أن يأخذ بالقول بلزوم االستصاناع بمجارد التعاقاد ،علاى الارغم مان
أن االستصناع قد يتضمن حالة تأجيل البدلين ،أي فيتحقاق فياه البياع مؤجال البادلين النهاي عناه،
وهو في الحقيقة السبب الذي جعل الحنفية ال يقولون بلزومه .ووجه هذا الترجيح أن النهي ألجل
الغرر ،وآثار الغرر تتغير مع تغير األعراف .ثم إن القول بعدم لازوم االستصاناع يضار بالنااس
اليوم من حيث استقرار العقود ،ويثير النزاع والخصاومات ،وهاو ذات األمار الاذي قصاد ألجلاه
تحريم الغرر.
حكم عقد االستصناع:
اختلااف الفقهاااء فااي حكاام عقااد االستصااناع بااين مباايح وحاااظر ،وقااد كااان هااذا االخااتالف بساابب
اخااتالفهم فااي تكييااف عقااد االستصااناع ،حيااث ياارى جمهااور العلماااء ماان المالكيااة والشااافعية
والحنابلة أن االستصناع ملحق بالسلم؛ فيشترط فيه ما يشترط في السلم .وأما الحنفية ،فيرون أن
االستصناع عقد مستقل بذاته وله خصائصه وأحكامه.
ومن هذا المنطلق اختلف العلماء في حكم عقد االستصناع كعقد مستقل بذاته إلى قولين:
القااول األول :عاادم جااواز عقااد االستصااناع إذا كااان علااى غياار وجااه الساالم .وهااو قااول جمهااور
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني :جواز عقد االستصناع ،وهو قول الحنفية.
أدلة القول األول:
.1

ما رواه ابن عمر أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ،أي المؤجال
بالمؤجل ،والفقهاء متفقون على منعه وإن كان فاي الحاديث ضاعف ،111واالستصاناع قاد
112
يتضمن بيع المؤجل بالمؤجل.

.2

أن االستصناع بيع معدوم ،وهو منهي عنه.

 .2.1لكن بيع السلم يتضمن أيضا بيع ما ليس عند البائع ،وأجيز استثناء للحاجة ،والحاجة قائماة
كذلك إلى االستصناع.

 111انظر  :توضيح األحكام من بلوغ المرام البن بسام ،جزء  ،4 :صفحة . 45 :
 112رواه الاادارقطني  .كتاااب البيااوع – باااب الجعالااة  -عاان اباان عماار رضااي هللا عنهما.حااديث رقاام (  )269ساانن
الدارقطني ج 3صفحة . 71
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أدلة القول الثاني:
.1

ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد هللا بن عمار – رضاي هللا عنهماا -أن النباي صالى
هللا عليه وسلم اصطنع خاتما من فضة . 113

.2

ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل قال :أرسل رساول هللا صالى هللا علياه وسالم إلاى
فالنة  -امرأة قد سماها سهل  :-مري غالمك النجاار أن يعمال لاي أعاوادا أجلاس علايهن
إذا كلمت الناس.114"...

 .2.1ونوقش :باحتمال أن يكون صناعته على سبيل التبرع ال على سبيل التعاقد.
.3

التعامل من غير نكير على مر العصور في المباني واألحذية واألثاث ونحوها.

.4

الحاجة إلى االستصناع كبيرة ،والشريعة رعت حاجات الناس ،فليس كل ما يباع جااهزا
مناسب ،بل ليس كل ما يحتاجه المرء يجده جاهزا ،وقد يحتاج الناس إلاى صاناعة شايء
يوافق حاجاتهم الخاصة.

.5

يقول الكاساني عنه " :فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم واإلجارة ألن السلم عقد على
مبيااع فااي الذمااة واسااتئجار الصااناع يشااترط فيااه العماال ومااا اشااتمل علااى معنااى عقاادين
جائزين كان جائزا ".115

الترجيح:
.1

يترجح القول بجواز عقد االستصناع ،لما يأتي:

.2

قوة أدلة القول بالجواز في مقابلة أدلة القول بالمنع.

.3

الحاجة داعية لالستصناع ،وفي منعه من إلحاق الحرج بالناس ما ال يخفى.

 113رواه البخاري– باب خواتيم الاذهب – عان ابان عمار رضاي هللا عنهما.حاديث رقام ( )5528صاحيح البخااري
ج 5صفحة  ،2202ورواه مسلم  -باب لابس النباي  eخاتماا مان ورق نقشاه محماد رساول هللا ولابس الخلفااء لاه مان
بعده – عن ابن عمر رضي هللا عنهما  .حديث رقم ( ) 2091صحيح مسلم  .ج 3صفحة . 1656
 114رواه البخاري– باب الجلوس على المنبر عند التأذين – عن سهل بن سعد رضاي هللا عنه.حاديث رقام ( )875
صحيح البخاري ج 1صفحة  ،310ورواه مسلم  -باب جواز الخطوة والخطوتين في الصاالة – عان ساهل بان ساعد
رضي هللا عنه  .حديث رقم ( ) 544صحيح مسلم  .ج 1صفحة . 386
 115عالء الدين الكاساني  .بدائع الصنائع  .ج  ،5 :صفحة . 3 :
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.4

وقد رجاح القاول باالجواز المجماع الفقهاي اإلساالمي الادولي فاي ماؤتمره الساابع المنعقاد
بجدة لعام  1412هـ.

أركان عقد االستصناع وشروطه
أ.

أركان عقد االستصناع:

أركااان االستصااناع ه اي العاقاادان :الصااانع والمستصاانع ،والمعقااود عليااه :المستص انَع والااثمن،
والصيغة :اإليجاب والقبول.
وعادة يذكر الحنفية للعقد ركنا واحدا هو الصيغة ،أي اإليجاب والقبول.
وقااد اختلااف الفقهاااء فااي محاال العقااد ،هاال هااو العااين أو العماال ،وتتضااح ثماارة الخااالف فيمااا لااو
استصنع رجل من آخر شيئا ،فجاء به وقد صنعه شخص آخر وفق ما يريد المستصنع فإنه علاى
القول الراجح من أن المبيع هو العين يجبر المشتري على أخذها ،وتبارأ ذماة الصاانع حتاى ولاو
لم يخبره بصانعها ،وال يكون للمشتري الخيار في الرد ،على أناه ال باد أن يكاون الصاانع اآلخار
مجيدا للصنعة متقنا لها كاألول أو مقاربا له.
هذا إذا لم يشترط المستصنع أن يكون الصانع هو من يقوم بصنعها ،فهنا يكاون الشارط صاحيحا
ويلتزم به الصانع ،أو تدل قرينة على أن ذلك الصانع مقصود كارتفااع ساعر صاناعته عان بقياة
الصناع حوله ،لكن ال بد أن يعلم أن العمل له تبعيته فاي العاين ،بمعناى أناه لاو اتفاق ماع شاخص
على أن يصنع عينا بأوصاف معينة ،فجاءه بسلعة تباع في السوق ،فاإن للمستصانع الخياار لعادم
وجود عمل بعد االتفاق ،بل العمل كان قبل ،وذلك ألن الساعر يختلاف اختالفاا واضاحا باين سالع
صانعت بعااد
الساوق والسالع التااي تطلاب استصااناعا ،كماا أن المعاروف أن الصااانع يأتياه بساالعة ّ
116
االتفاق ،ومعلو ٌم أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
ب.

شروط عقد االستصناع:

يشترط لعقد االستصناع شروط خاصة زيادة عن شروط البيع العامة ،وهي:
.1

أن يكون المصانوع معلوماا :بتحدياد مواصافات الشايء المطلاوب صاناعته تحديادا وافياا
يمنع التنازع عند التسليم.

 116ينظر  :المبسوط للسرخسي ج  ،12 :صفحة  ،115 :عقد االستصناع لمصاطفى الزرقاا ،صافحة  ،30:الجعالاة
واالستصناع لشوقي دنيا ،صفحة .30 :
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.2

أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة ،فال يصح في المزروعات ونحو ذلك.

.3

أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه؛ ألن االستصناع جائز استحساانا ،فاال
يصح فيما ال تعامل فيه ،وذلك يختلف بحسب األعراف السائدة في كل مكان وزمان.

.4

أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع ،فاإذا كانات مان المستصانع
فإنه يكون عقد إجارة ال عقد استصناع.

.5

بيان الثمن جنسا وعددا بما يمنع التنازع ،فالجنس :كدينار أردني ،والعدد :كاأللف.

.6

بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك.

.7

في اشتراط األجل خالف ،لكن الراجح جواز اشتراطه .117وذهب مجمع الفقه اإلسالمي
الدولي إلى اشتراط تحديد األجل في االستصاناع قطعاا للنازاع والخصاومة .وهاذا القاول
أولى ألن من مقاصد الشريعة فاي المعاامالت قطاع المنازعاات ،وعادم تحدياد األجال ياورث
النزاع ،ويمكن أن يتسامح في التقدم أو التأخر اليسير الذي ال يضر بالطرفين.

ج.

118

أهمية االستصناع:

.1

لالستصناع أهمية كبيرة تتضح فيما يلي :

.2

للصانع :يطمأن الصانع إلى أن ما يصنعه جرى بيعه مسبقا ،وعرف مقادار ربحاه ،فهاو
يعمل بطمأنينة ،وعلى هدى وبصيرة ،أما بغيار عقاد االستصاناع فاإن الصاانع قاد يحتااج
إلى مدة لتسويقه وربما يخسر فيه عند بيعه الحقاا ،وقاد تكساد البضااعة فتكاون الخساارة
مضاعفة – من جهة العمل ومن جهة المواد.

.3

للمستصاانع :يحصاال المستصاانع علااى مااا يريااد بالصاافة والنااوع الااذي يريااد ،فااال يضااطر
لشراء ما قد ال يناسبه من البضائع الجاهزة ،بل إن بع األمور ال توجاد جااهزة بال ال
بد من طلب صنعها من الصانع فتصنع حسب الطلاب ،كابع البياوت واألبنياة ،كماا إن

 117ال شااك أن القااول بلاازوم االستصااناع يسااتلزم وجااوب تحديااد األجاال لرفااع أسااباب التنااازع بااين لطاارفين وتحقيااق
العدل.
 118ينظاار  :بااادائع الصاانائع للكاسااااني ج ،5:صاافحة  ،3 :وفاااتح القاادير البااان الهمااام ج ،7:صااافحة  ،114 :وعقاااد
االستصاااناع لكاساااب البااادران صااافحة  ،122-119 :عقاااد االستصاااناع لمصاااطفى الزرقاااا ،صااافحة  ،30:والجعالاااة
واالستصناع لشوقي دنيا ،صفحة .59 ،30 :

132

المستصنع يكون مطمئنا باالستصناع لكونه يتاابع الصانع بنفساه ،فيتأكاد مان عادم وجاود
غرر أو تدليس في المصنوع ،مما يجعله مرتاح النفس مطمئنا.
.4

للمجتماااع :باالستصاااناع تتحااارك األماااوال مااان جهاااة إلاااى أخااارى مماااا يااانعش الحركاااة
االقتصااادية فااي البلااد ،ولااذلك ينبّااه كثياار ماان االقتصاااديين المساالمين إلااى أهميااة تنفيااذ
االستصناع في بالد المسلمين لتنعش اقتصادهم وتزيد من مصادر دخلهم.

التمويل باالستصناع
يمكن للتمويل باالستصناع أن يتخذ صورة متعددة ،منها:
 .1أن تقوم المؤسسة المالية اإلسالمية بشراء منتجات معمل على سبيل االستصناع ،ثام تبيعهاا
بعد القب  ،أو تبيعها قبل ذلك باستصناع مواز آخر تصبح فيه المؤسسة هي البائعة بعد أن
كانت هي المشترية في عقد االستصناع األول ،وتربح فرق السعرين.
 .2تموياال شااراء عقااارات السااكن ،وهااو التطبيااق األكثاار شاايوعا لالستصااناع فااي المؤسس اات
المالية اإلسالمية ،حيث تقوم المؤسسة باستصناع ذلك العقار للعميال .وصاورة المعاملاة أن
يتقدم متعامل إلاى المؤسساة المالياة بطلاب استصاناع عقاار وفاق مواصافات معيناة يطلبهاا،
فتوقع المؤسسة المالية مع هذا المتعامل عقد استصاناع تبياع بمقتضااه تلاك المؤسساة العقاار
المرغوب إلى المتعامل ،ثم تعمد المؤسسة المالية إلى إبرام عقد استصناع آخر (مواز) ماع
المطور العقاري لتسليم عقار بذات المواصافات الماذكورة فاي االستصاناع األول ،حتاى إذا
سلم المطور ذلك العقار ،سلمته المؤسسة بدورها إلى المتعامل؛ وتاربح المؤسساة مان فارق
السعرين في االستصناعين.
مزايا التمويل باالستصناع
 .1يلبي االستصناع حاجات تمويلية ال تلبيها عقود التمويل األخرى ،وهي تمويال اقتنااء أشاياء
قابلة للصنع غير موجودة عند طلب التمويل ،فهذه األشياء ال يمكن تمويلها بالمرابحة مثال،
ألنه يشترط فاي المرابحاة وجاود المبياع و ِملكياة وقاب الباائع لاه قبال البياع .كماا إن شارط
تعجيال دفاع الااثمن فاي بيااع السالم يجعاال تطبيقاه فاي تموياال حصاول المتعاااملين علاى أشااياء
مستصنعة غير عملاي ،ألناه لاو ملاك المتعامال كامال الاثمن حااال ألمكناه الشاراء باثمن أقال
بالتعاقد مباشرة مع الصانع الحقيقي .
 .2يمكاان باالستصااناع تموياال المؤسسااات اإلنتاجيااة بشااراء منتجاتهااا ساالفا ،ممااا يمكاان هااذه
133

المؤسسات من استخدام وارد البيع في الحصول علاى كامال عناصار االنتااج المطلوباة مان
نقد ومواد أولية وآالت وعقار وما سوى ذلك.
 .3يمكاان اسااتخدام االستصااناع تموياال عناصاار إنتاااج مختلفااة ،كالعقااار واآلالت ورأس المااال
العامل ،فالعقار يمكان تمويلاه باالستصاناع الماوازي ،وكاذا اآلالت والمعادات الالزماة؛ أماا
رأس المال العامل فيمكن تميله بشراء المنتجات استصناعا بتعجيل دفاع ثمنهاا ،حتاى إذا ماا
قبضتها المؤسسة التمويلية أمكنها بيعها ،أو باعتها قبل ذلك باستصناع مواز.
 .4يساااهم تموياال الصااناعات وحركااة العمااران بطريااق االستصااناع فااي تحقيااق التنميااة فااي
االقتصاد والمجتمع ،ويتحقق باذلك دور الوسايط الحقيقاي للمصاارف اإلساالمية ،مان حياث
الوساطة بين أرباب األموال وأصحاب المشاريع الصناعية والعمرانية واالنتاجية.
األحكام الشرعية للتمويل باالستصناع
أ.

صيغة عقد االستصناع وصفته

 .1ينعقد عقاد االستصاناع بلفاظ االستصاناع أو كال لفاظ أو عباارة تادل علاى شاراء شايء قابال
للصنع محدد األوصاف يسلَّم في المستقبل .
 .2المعمول به أن عقد االستصناع ملزم للطرفين ،فال يجوز ألحاد العاقادين فساخه مان طارف
واحاااد إال باااإذن الطااارف اآلخااار .ويثبااات للمستصااانع الخياااار إذا جااااء المصااانوع مخالفاااا
للمواصفات المشروطة.
 .3االستصناع بيع بنفسه ،تنتقل باه ملكياة المصانوع إلاى المستصانع عناد تساليمه دون الحاجاة
إلى تبادل اإليجاب والقبول بعد الصنع.
ب.

شروط وأحكام المصنوع (المبيع)

يجااب أن يكااون المصاانوع معلومااا تمااام العلاام للعاقاادين حتااى يرتفااع عاان العقااد الغاارر ومسااببات
النزاع والخالف بين العاقدين ،وبناء على هذا الحكم تشترط في المصنوع الشروط اآلتية:
 .1أن يكاون المصانوع قاابال للوصااف ،فيبايَّن فاي عقاد االستصااناع جانس المصانوع ،ونوعااه،
وسائر أوصافه على نحو يرفع عن المبيع الجهالة المفضية إلى النزاع عادة.
 .2أال يكون المصنوع حاضرا معينا كهذه الدار ،إذ ال يجوز بيع األشاياء الجااهزة استصاناعا،
ألن سبيل بيعها هو البيع العادي؛ فاال يقاع االستصاناع إال علاى ماا يتحقاق وجاوده بالصانعة
في المستقبل ،وإن وجد له مثيل حاضر في السوق.
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 .3أن يكون المبيع في االستصناع مماا تدخلاه الصانعة البشارية ،فاال يقاع االستصاناع علاى ماا
يوجد في الطبيعة كالحيوان ،أو المحاصايل الزراعياة .ويجاوز االستصاناع علاى ماا يخارج
الشيء عن حالته الطبيعية ،كتعليب لحوم الحيوان المأكولة أو تعليب المنتجات الزراعية.
 .4أن يكااون المصاانوع ممااا ينضاابط بالوصااف علااى نحااو يرفااع الجهالااة عنااه وأسااباب الناازاع
والخصومة بين العاقدين بحساب العارف ،فاال يصاح االستصاناع فيماا ال ينضابط بالوصاف
كاألعمال األدبية ،والرسومات الفنية التي يخضع تقويمها للذوق الشخصي.
 .5أن يتحدد في عقد االستصناع زمان تسليم المبيع علاى وجاه التقرياب ،وال يشاترط أن يحادد
على وجه الدقة ،ألنه يصاعب تقادير الوقات الاذي يساتغرقه صانع الشايء علاى وجاه الدقاة.
فيجب تحديد زمن التسليم على وجه التقريب ألن في ترك تحديد أجل التسليم غاررا ومظناة
الخصااومة بااين العاقاادين ،وألن ثماان المبيااع يختلااف باااختالف وقاات تسااليمه فكااان فااي تاارك
تحديد أجل التسليم غرر مف إلى النازاع عاادة .ويجاوز االتفااق علاى تساليم المصانوعات
على مراحل وتحديد آجال متعددة لذلك .
 .6أن يتحدد في عقد االستصناع مكان تسليم المصنوع إن كاان مان المنقاوالت .وال يفساد عقاد
االستصناع بترك تحديد محل التسليم إن كان ثمة عارف يقضاي بتحدياد مكاان بعيناه ،أو إن
أمكن التسليم في محل التعاقد إن لم يكن ثمة عرف .أما إذا لم يكن في ذلك عارف واساتحال
التسليم في محل التعاقد ،كأن تعاقدا في طائرة مثال ،فيفسد عقد االستصناع؛ ألن ثمن المبيع
غارر مفا إلاى النازاع
يختلف باختالف محل تسليمه فكان في تحرك تحديد محا ّل التساليم
ٌ
عادة ،وال سيما إذا كان لنقل المبيع مؤنة ونفقة .
 .7المبيع في عقاد االستصاناع هاو الشايء مصانوعا ال عمال الصاانع فاي تحويال األشاياء إلاى
مصنوعات .وعليه ،يجوز للصانع أن يسلّم ما صنعه قبل إبرام عقد االستصناع ،كما يجوز
للصانع أن يسلّم ما صنعه غيره ،إال إن كان المستصانع قاد شارط علاى الصاانع أن يصانعه
بنفسه ،فحينئذ ال يجوز للصانع أن يسلم مصنوع غيره .
 .8ال يتحقااق االستصااناع إن كااان تقااديم المااواد األوليااة الالزمااة للصاانع علااى المستصاانع ،ألن
االستصناع بيع ،وليس ثمة مبيع في هذه الحالة إال عمل الصانع وخبرته فاي تحويال الماواد
األولية إلى مصنوع ،وجهد الصانع هو إجارة أعمال وليس بيعاا؛ فاال باد مان تقاديم الصاانع
للمواد األولية الالزماة للصانع ليتحقاق االستصاناع الاذي ماا هاو فاي الحقيقاة إال بياع للماواد
األولية الالزمة للصنع بعد أن تدخلها الصنعة وتتحول إلى عين مصنوعة.
 .9يجوز االستصناع بتشييد مبان على أرض معينة مملوكة عينا أو منفعاة للمستصانع ،فيكاون
محل االستصناع هو المباني المشادة دون األرض المقامة عليها.
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 .10ال يتعلاق للمستصاانع حااق فيمااا شارع الصااانع بعملااه ولاام ينجازه بعااد ،أو فااي المااواد األوليااة
الموجودة لدى الصانع الستخدامها في الصناعة إال إذا كان المستصنع قاد عجال دفاع الاثمن
أو بعضا مناه ،وتعهاد الصاانع بتخصايص ماا شارع بصانعه للمستصانع ،أو تخصايص تلاك
المواد األولية في إنجاز المصنوع.
 .11ال يجوز للمستصنع أن يبيع العين المصنوعة قبل قبضها ،لعدم جاواز بياع المعادوم أو غيار
الملوك أو المقبوض من قِ َبل البائع ،إال أن يكون بيعه باالستصناع الموازي.
 .12يجوز للمستصنع بعد قب المصنوع ،ولو قبضا حكميا بتمكنه من القاب الفعلاي إن أراد،
أن يوكااال الصاااانع باااأجر أو بالمجاااان ببيعاااه إلاااى عماااالء الصاااانع أو فاااي الساااوق لصاااالح
المستصنع ،على أال يشترط هذا التوكيل في عقد االستصناع؛ لوجوب اساتقالل العقاود عان
بعضها بعضا.
ج.

أحكام وشروط الثمن في االستصناع

 .1يجب أن يكون الثمن فاي االستصاناع معلوماا للعاقادين فاي مجلاس التعاقاد علماا كافياا يرفاع
الجهالة واحتمال النزاع؛ فإن كان نقادا اشاترط علام قادره وجنساه وطريقاة دفعاه؛ وإن كاان
غير نقد كأن كان ماال مثليا اشترط ِعلم جنسه ووصفه وقدره.
 .2يصلح ألن يكون ثمنا في االستصناع أي شيء ذا قيمة مالية معترف بها شرعا ،سواء أكان
نقدا أو عينا .ويصلح أن تجعل منفعة العين المستصنعة ثمنا كذلك في االستصناع إن ارتابط
صنع العين بمنح عقد امتياز إلى الصانع ،فتبقى العين المصنوعة بعد انتهائهاا لادى الصاانع
ويستغلها إلى أجل محدد ثام يسالمها إلاى المستصانع ماانح االمتيااز ،وهاذه الصاورة هاي ماا
تسمى بعقود البتّ  (BOT):بناء ،تشغيل ،تحويل(Build Operate Transfer).
 .3ال يشترط تعجيل دفع الثمن في عقود االستصاناع ،بال يخضاع ذلاك التفااق المتعاقادين ،فقاد
يجري االتفاق على تعجيل دفع الثمن ،أو تأخيره بدفعه مرة واحدة خاالل المشاروع أو عناد
انتهائااه أو بعااد انتهائااه .وقااد ياارتبط دفااع الااثمن بمراحاال إنجاااز الصاانع ،فيجعاال الااثمن علااى
أقساط ويدفع كل قسط عند انتهاء كل مرحلة؛ فيشترط في هذه الصورة أن تحدد كل مرحلة
على وجه الدقة درءا للنزاع على استحقاق الدفع من عدمه .
 .4ال يجوز أن يكون للمستصنع على الصانع دين ،ويجعل هذا الدين ثمناا فاي عقاد استصاناع،
الحتمال شبهة الربا في ذلك ،فقد يجري االتفاق على تسليم مصنوعات تتجاوز قيمتها الدين
مقاباال تأجياال الاادين ،فيشااتريها الصااانع الماادين الحقااا ماان السااوق ويسااملها عاان الاادين ،وال
يكون ثمة استصناع حقيقة.
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 .5لاو زادت كلفااة المااواد األولياة الالزمااة للصااناعة زياادة فاحشااة تحياال عقاد االستصااناع إلااى
خسارة للصانع أو تاأتي علاى كامال ربحاه أو أكثاره جااز لاه طلاب تعاديل الاثمن ،وال يجبار
على إتمام العقد إن رف المستصنع تعديل الثمن .ويلجأ إلى التحكايم لتقادير الزياادة ،علاى
أال تعوض الزيادة الصانع تعويضا كامال عن الربح الفائت إال بإذن الصاانع وموافقتاه ،ألن
متقضى العدل أن يتحمل الطرفان الجوائح في هذه الحالة.
االستصناع الموازي
أ.

معنى االستصناع الموازي

االستصاناع المااوازي هااو عقااد استصاناع آخاار يعقااد مااع طارف ثالااث بااالتوازي مااع االستصااناع
األول على مبيع مطابق في جنسه ووصفه للمبيع في االستصناع األول ،والعاقاد لاه إماا الصاانع
في االستصناع األول بقصد الحصول علاى المصانوع الاذي باعاه فاي االستصاناع األول ،ليقاوم
بتسليمه إلى المستصنع في االستصناع األول ،أي فيكون مشاتريا فاي االستصاناع الثااني بعاد أن
كااان بائعااا فااي االستصااناع األول؛ أو يعقااده المستصاانع فااي االستصااناع األول مااع طاارف ثالااث
بقصد بيع ما اشتراه في االستصناع األول ،أي فيكاون بائعاا فاي االستصاناع الثااني بعاد أن كاان
مشتريا في االستصناع األول .
ب.

مزية عقد االستصناع الموازي

مروناة عقاد االستصاناع مان حياث إمكاان تساليم عمال الغيار ،ثام مرونتاه مان حياث طريقاة دفااع
الثمن ،تجعال عقاد االستصاناع مناسابا للتطبياق فاي الصايرفة اإلساالمية ،حياث بوساع المؤسساة
المالية اإلسالمية أن تبيع إلى عمالئهاا أصاوال تصانع بأثماان مقساطة ،ثام تقاوم المؤسساة المالياة
اإلسالمية بتوقيع عقد استصناع مواز ماع الصاانع الحقيقاي لهاذه األصاول ،حتاى إذا ماا اساتلمت
المؤسسة المالية األصل المستصنَع سلمته إلى العميل المستصنِع .
ج .شروط جواز االستصناع الموازي:
 .1األول :أن يكون الطرف الذي يعقد معاه االستصاناع الالحاق طرفاا مساتقال تماام االساتقالل
عن طرفي االستصناع األول ،وذلك تحرزا من وقوع العينة.
 .2الثاني :استقالل عقدي االستصناع عن بعضهما الابع فاي حقوقهاا والتزاماتهماا بحياث ال
يتأثر عقاد بااإلخالل بالتزاماات العقاد اآلخار .وال يمناع أن تكاون شاروط العقادين وبنودهماا
واحدة أو مختلفة ،لكن تغييرا في شروط أحد العاقدين أو بنوده ال يعني حدوث تغيير تلقاائي
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مماثل في العقد األخر ،بل ال بد مان اتفااق العاقادين فاي االستصاناع اآلخار علاى أي تغييار
طارئ.
 .3الثالث :أال يذكر البائع فاي االستصاناع الالحاق أناه يبياع العاين المصانوعة فاي االستصاناع
األول ،بااال ياااذكر نفاااس مواصااافاتها حتاااى إذا قبضاااها عااان االستصاااناع األول سااالّمها عااان
االستصناع الثاني وإال بقي مسؤوال تجاه العاقد اآلخر في االستصناع الالحق عن تساليم ماا
يوافق الوصف المذكور في العقد؛ لوجوب انفكاك التزامات العقدين.
 .4الرابع :أال يقوم تواطؤ بين األطراف الثالثة على التاورق باالستصاناع ،باأن يعاود الطارف
الثالث فيشتري أو يبيع العين المصنوعة إلى أحد طرفي االستصناع األول.
األحكام الشرعية الخاصة بتطبيقات التمويل باالستصناع الموازي
 .1ال يمكن للمصرف اإلسالمي أن يمول عقاد استصاناع أبارم باين المتعامال المستصانع وباين
الجهااة الصااانعة وانتهااى العماال أو شااارف علااى االنتهاااء ،إذ قااد يعجااز المتعاماال عاان سااداد
التزاماتاه الماليااة لتلاك الجهااة ،فيطلااب التمويال باالستصااناع ماان المصارف اإلسااالمي؛ فااال
يصح هذا ،ألن مقتضى االستصناع الموازي أن يقاوم المصارف اإلساالمي بشاراء األصال
المستصنع من الجهة الصانع ة؛ فإن كاان المتعامال قاد سابق لاه أن اشاترى ذلاك األصال فقاد
تعذر إعادة شرائه من قبل المصرف.
 .2يجب أن يقوم المتعامل المتقدم إلى المصرف اإلسالمي بطلاب التمويال باالستصاناع بإلغااء
أي تعاقااد جاارى بينااه وبااين الصااانع النهااائي الااذي يتعاقااد معااه المصاارف اإلسااالمي فااي
االستصناع الموازي ،وذلك ليكون عقد االستصناع بين المصرف اإلسالمي وذلاك الصاانع
عقدا حقيقيا.
 .3إن كااان المتعاماال قااد وقااع عقااد استصااناع مااع صااانع وأنجااز الصااانع بع ا العماال يجااوز
للمتعاماال ،إذا مااا تاام تصاافية هااذا التعاقااد وتسااوية االلتزامااات الماليااة بينهمااا ،أن يوقااع عقااد
استصااناع مااع الصاارف اإلسااالمي إلكمااال العماال السااابق ،وللمصاارف اإلسااالمي فااي هااذه
الحالة أن يتعاقد استصناعا مع الصانع األول أو غيره ،على أال يكون المصارف اإلساالمي
مسؤوال بحال من األحوال عن االلتزامات المادية للمتعامل تجاه الصانع األول.
 .4يجوز للمصرف اإلسالمي أن يطلب من المتعامل المتقدم بطلب التمويل باالستصاناع تقاديم
عروض أسعار من عدة جهات صانعة بغية اعتماد المصرف اإلسالمي ألنسبها.
 .5يجااوز للمصاارف اإلسااالمي أن يباارم أوال عقااد االستصااناع األول مااع المتعاماال ،ثاام يباارم
االستصناع الموازي مع الجهة الصانعة؛ أو أن يبرم أوال عقد االستصناع األول ماع الجهاة
138

الصانعة ،ثم يبرم االستصناع الموازي مع المتعامل .والغالب في التطبيق هو الحالة األولى
ضمانا لاللتزام المتعامل بالشراء .
 .6يجوز أن يوكل المصرف اإلسالمي بعقد مستقل عن عقاد االستصاناع المتعاما َل المستصانع
باإلشااراف علااى عمليااة استصااناع المبيااع فاااي االستصااناع المااوازي ،كااأن يوكاال المصااارف
المتعامل على اإلشراف على عملية بناء مسكن للمتعامل ،ويرب َ
ط دفع الثمن إلى الجهة الصانعة
بإشعار من المتعامل بإنجاز مراحل الصنع إن كان دفع الثمن مرتبطا بمراحل اإلنجاز.

 .7األصاال واألولااى أن يقااوم المصاارف اإلسااالمي بعمليااة التفاااوض مااع الجهااة الصااانعة فااي
شروط وأحكام عقد االستصناع والاثمن الواجاب دفعاه ،ال أن يوكال المتعاما َل بتاولي عملياة
التفاوض عنه ،وذلك تحقيقا لخطوات البيع الحقيقي.
 .8إطالع المصرف للمتعامل على الثمن الذي يستصنع به مع الصانع الحقيقي ،أو عناد تحدياد
الثمن بينهما ،ال يحيل عقد االستصاناع باين المصارف والمتعامال إلاى بياع مرابحاة عاادي،
ليبطل نتيجة وقوع المرابحة على معدوم.
 .9يجوز للمصرف اإلسالمي إذا ما كان قاد وكال المتعامال باإلشاراف علاى عملياة الصانع أن
يوقعااه علااى إقاارار باسااتالم الشاايء المصاانوع مطابقااا للوصااف الااذي طلبااه ،فااال يسااتطيع
المتعامل بعد ذلك الرجوع على المصرف باختالف الوصف .
 .10ال يجوز للمصرف اإلسالمي أن يبرئ نفساه تجااه المتعامال مان تبعاات الملاك ومان عياوب
الصنع الخفية وإن كان قد وكل المتعامل باإلشراف على عملياة الصانع ،ألن مقتضاى البياع
الحقيقي أن يكون البائع مسؤوال عان عياوب البياع ،وال سايما أن عقاد االستصاناع الماوازي
يشتبه في آليته العملياة بالتمويال المنبات عان مخااطر ومساؤوليات البياع واالستصاناع ،فاال
يصح لذلك األخذ بشرط البراءة من العيوب وإن كان بعا الفقهااء يجيازه فاي األصال فاي
البيوع .ويجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع يتفق عليهاا الطرفاان أو بحساب العارف،
وكذا االلتزام بالصيانة المجانية لمدة معينة يتفق عليها.
 .11في حال ظهور عيب أو فوات وصف منصوص عليه فاي العقاد يحاق للمصارف اإلساالمي
إحالااة المتعاماال مباشاارة إلااى الجهااة الصااانعة ،علااى أن يبقااى المصاارف مسااؤوال عاان ذلااك
العيب تجاه المتعامل إن لم تستجب الجهة الصانعة لطلب المتعامل .
ضمانات االستصناع
 .1األصل أن الصانع مسؤول عن عيوب المصنوع ،ويجوز اتفااق العاقادين علاى مادة لتحدياد
مدة ضمان الصاانع عياوب التصانيع ،أو بحساب العارف ،وكاذا االلتازام بالصايانة المجانياة
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لمدة معينة يتفق عليها.
 .2يجوز توقيع االستصناع على أسااس العرباون ،فيادفع المستصانع عربوناا يكاون جازءا مان
الثمن إن أمضى العقد ،أو يصير العربون إلى الصانع إن اختار المستصنع فسخ العقد.
 .3لكل من الصاانع أو المستصانع أن يأخاذ ماا شااء مان الضامانات مان الطارف اآلخار للوفااء
بالتزاماته ،ككفالة طرف ثالت أو رهونات.
 .4يجوز النص في العقد على حق المستصانع فاي تنفياذ االستصاناع علاى حسااب الصاانع فاي
حاااال تضااارر األول مااان امتنااااع الصاااانع عااان تنفياااذ االستصاااناع أو إتماماااه علاااى أرض
المستصنع ،وذلك بانقضاء مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن العمل.
أ.

التعديالت والظروف الطارئة على العقد

 .1تجوز مطالبة المستصنع للصانع بعد توقياع االستصاناع باإجراء تعاديالت علاى المصانوع،
وتجوز موافقة الصانع على ذلك سواء مع تعديل الثمن أو األجل أو بادون تعاديل؛ وال يلازم
الصااانع أن يقباال طلااب التعااديل ألن الصااانع قااد التاازم بمااا فااي العقااد فااال يجباار علااى غيااره.
ولطرفي العقد أن يتفقا على الرجوع إلى طرف ثالث لتحديد الثمن الجديد.
 .2إذا وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل ثمن االستصناع بالزيادة أو النقص تعديال معتبارا
فإنااه يجااوز للطاارف المتضاارر أن يطالااب بتعااديل الااثمن ،وإن لاام يسااتجب لااه العاقااد اآلخاار
وجب قبول الطرفين بالتحكيم أو الرجوع إلى القضاء.
 .3يجاوز أن ياانص عقااد االستصااناع علااى تحماال المستصاانع دون الصااانع لتبعااات أي قيااود أو
شروط تفرضها الجهات المختصة ،وأن يصار إلى تحديد آثار هذه القيود على شروط العقد
باالتفاق أو التحكيم.
 .4لو عجز الصانع عن إتمام االستصناع أو الشروع به لعذر قااهر خاارج عان إرادتاه ،كعادم
ماانح التااراخيص الالزمااة ،أو تغياار التشااريعات ،أو نضااوب المااواد الالزمااة للصاانع ،جاااز
للصانع أن يفسخ العقد دون تبعات مادية عليه ،ألن هذا مان الجاوائح ،ويصاار إلاى التحكايم
لتقدير ثمن القدر المنجز إن حصل التعاذر بعاد شاروعه بالعمال علاى أرض الصاانع وفشال
الطرفان في االتفاق على ثمن.
 .5لاااو شااارع الصاااانع بالعمااال ثااام عجاااز الصاااانع عااان إتماااام االستصاااناع بسااابب يرجاااع إلاااى
المستصنع ،وجب على المستصنع أن يدفع إلاى الصاانع قيماة ماا أنجاز مان عمال ،ويتحمال
تبعاة الضارر الاذي لحاق بالصااانع نتيجاة هاذا العجاز الاذي تساابب باه المستصانع .ولاو كااان
العجز بسبب الصانع استحق ثمن ما أنجز ولزمه تعوي المستصانع عان الضارر الالحاق
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به .وفي حال عدم اتفاق الطرفين على الثمن أو التعوي
ب.

يصار إلى التحكيم أو القضاء.

تسليم المصنوع

 .1يجب على الصانع تسليم المصنوع وفقا للمواصفات واألجل المتفق عليه ،ويتحقق التساليم
بتسليمه فعليا إلى المستصنع أو تمكينه من التصارف فياه ،وباذلك ينتقال ضامان المصانوع
من الصانع إلى المستصنع .
 .2يجبر المستصنع على قبول المصنوع إذا ما سلمه الصانع إليه بذات الوصاف المنصاوص
عليه فاي العقاد .وللمستصانع رفا المصانوع إن كاان مخالفاا للوصاف علاى نحاو معتبار
ينقص في الثمن أو يؤثر في االستعمال .
 .3إذا امتنع المستصنع عن قب المصنوع بدون حق بعد تمكين الصانع له من قبضاه صاار
أمانة في يد الصانع ال يضمنه إال بالتعدي أو التقصير .ويكون على المستصنع كلفة حفظه
إن كان لحفظه كلفة.
 .4يجوز النص في عقد االستصناع على حق الصانع ببياع المصانوع لحسااب المستصانع إذا
تأخر المستصنع عن تسلمه مدة معينة دون عذر ،فيستوفي الصانع مان ثمان البياع ماا بقاي
له في ذمة المستصنع من ثمن ،ويرد الزيادة إليه؛ أو يرجع عليه بالنقص إن لم ياف الاثمن
الذي بيع به المصنوع بالمبلغ الباقي لاه فاي ذماة المستصانع .ويجاوز أن تجعال كلفاة البياع
على المستصنع.
 .5إذا عرض الصانع على المستصنع تسليم المصنوع بوصف أفضل مقابل زياادة فاي الاثمن
يدفعها المستصنع ،جااز للمستصانع رفا االساتالم ووجاب علاى الصاانع تساليم ماا اتفاق
عليه في العقد  .وإذا كانت الزيادة في الوصف بادون مقابال وجاب علاى المستصانع قبولهاا
إال أن يكااون لااه عااذر مقبااول فااي عاارف التجااار للاارف  ،كااأن تكااون لااه غايااة فااي ذات
الوصااف المتفااق عليااه ،أو أن يجا َّار اسااتالم األفضاال صاافة كلفااة زائاادة عليااه ،كضاارائب
ومصاريف أخرى.
 .6إذا عرض الصانع على المستصنع تسليم المبيع بوصف أدنى مان المتفاق علياه فاي العقاد،
جاز للمستصنع رف االستالم وإن كان ذلك مقابل رد بع الثمن ،ووجب على الصانع
تسليم الوصف المتفق عليه في العقد.
ج.

تسليم المصنوع قبل حول أجله المتفق عليه

يجب على الصانع تسليم المصنوع إلى المستصنع في األجل المتفاق علياه .وإذا عارض الصاانع
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تسليمه قبل ذلك األجل ،جاز ووجب على المستصنع قبولاه ،إال إذا كاان للمستصانع عاذر مقباول
في عرف أهل الشاأن يمنعاه مان اساتالم المصانوع قبال حلاول أجلاه ،كاأن يجار ذلاك كلفاة زائادة
عليه ،أو أال تكون مستودعاته جاهزة لنقل المصنوع إليها.
د.

تخلف العاقدين عن الوفاء بالتزاماتهما

 .1إن لاام يكاان الااثمن معجااال فااي عقااد االستصااناع وتااأخر المستصاانع فااي دفعااه أو دفااع بع ا
أقساطه لام تجاز الزياادة فياه ساواء أكانات الزياادة مان جنساه أو مان غيار جنساه ،بال يخيار
الصانع في حال عجز المستصنع عن دفع الثمن بين إنظار المستصنع إلى حين قدرته على دفع
الثمن ،أو فسخ االستصناع واسترداد المصنوع أو االمتناع عن تسليمه إلى حين دفع الثمن.

 .2ال يجوز فرض شرط جزائي في عقد االستصناع على المستصنع إن تأخر فاي دفاع الاثمن،
وال أن ينص على حق المستصنع فاي تخفاي الاثمن عناد تعجيال الساداد .ويجاوز تخفاي
الثمن لتعجيله باتفاق العاقدين إذا لام يكان ذلاك عان شارط فاي العقاد ،ألن مقابلاة أجال الادين
بحصة من الثمن ال تجوز عن اشتراط .
 .3يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيا على الصانع في حاال إخاللاه تنفياذ المتفاق
عليه أو تاأخره فاي تساليم المصانوع ،كادفع مبلاغ يتفاق علياه الطرفاان وياذكر فاي العقاد ،أو
يقرر الحقا بالتحكيم ،وذلك ألن تخلف الصانعين عن تسليم مصنوعاتهم سمة غالبة فيهم إن
لم تفرض عليهم الغرامة ،على أال يكون الشارط مجحفاا وال يكاون التاأخير أو اإلخاالل فاي
التنفيذ نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادة الصانع .
المخالفات الشرعية في تطبيقات االستصناع
 .1التملّص من تبعات الملك ومسؤولياته
ال يجوز للمصارف اإلساالمي فاي االستصاناع الماوازي أن يبارئ نفساه مان تبعاات الملاك ومان
عيوب الصنع الخفية ،ألن المصرف اإلساالمي باائع فاي االستصاناع الماوازي ،ومقتضاى البياع
الحقيقي أن يكون البائع مسؤوال عن عيوب البيع ،وال سيما أن عقاد االستصاناع الماوازي يشاتبه
فااي آليتاا ه العمليااة بالتموياال المنباات عااان مخاااطر ومسااؤوليات البيااع  ،فيتوكاال المتعاماال عااان
المصرف مثال في التفاوض مع الصانع الحقيقاي وفاي اإلشاراف علاى الصانع ،مماا يقلاص دور
المصرف اإلسالمي كعاقد بالبيع والشراء؛ فال يصح لذلك األخذ بشرط البراءة مان العياوب وإن
كان بع الفقهاء يجيزه في األصل .لكن يجاوز للمصارف اإلساالمي فاي حاال ظهاور عياب أو
فوات وصف منصوص عليه في العقد إحالة المتعامل مباشرة إلى الجهة الصانعة ،على أن يبقى
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المصرف مسؤوال عن ذلك العيب تجاه المتعامل إن لم تستجب الجهة الصانعة لطلب المتعامل .
 .2إبرام عقد االستصناع الموازي مع أحد طرفي االستصناع األول
يمنع أن يجري التحايل على التمويل الربوي بعقد االستصناع الموازي الثاني ماع أحاد
طرفي االستصناع األول ،أو مؤسسة مملوكة ألحد طرفاي االستصاناع األول .وصاورة المساألة
أن توقع مؤسسة مالياة عقاد استصاناع ماع إحادى الشاركات تكاون فياه المؤسساة المالياة مشاتريا
بسعر حال ،ثم توقع تلك المؤسسة عقد استصناع آخر ماع ذات الشاركة ،أو شاركة مملوكاة لهاذه
الشركة ،تكون فيه المؤسسة المالياة هاي الباائع والشاركة هاي المشاتري ،فتبياع المؤسساة المالياة
بسعر أعلى مقسط ما اشاترته منهاا باثمن حاضار؛ أي فيكاون الصاانع أوال هاو المستصانع ثانياا،
فيؤول األمر حقيقة إلى العينة .
وقد يجري التحايل على التمويل الربوي بصورة عكسية ،فتكون المؤسسة المالياة هاي
الصانع في االستصناع األول ،والشركة هي المستصانع ويجاري االتفااق علاى أن تادفع الشاركة
الاثمن بالتقساايط ،ثاام توقاع المؤسسااة الماليااة عقاد االستصااناع اآلخاار ماع نفااس الشااركة أو شااركة
أخرى مملوكة لها ،تكون فيه الشاركة هاي الصاانع والمؤسساة المالياة هاي المستصانع ،ويجاري
االتفااق علاى أن تادفع المؤسساة المالياة الاثمن نقادا وهاو أقال مان الاثمن المنقاود فاي االستصااناع
األول؛ فيبقااى المصاانوع لاادى الشااركة المتمولااة حقيقااة ،وتااؤول هااذه الصااورة إلااى مااا آلاات إليااه
الصورة األولى .
ال عبرة بحصول التقاب في المصنوعات من عدمه فاي الصاورتين المتقادمتين ،ألن
حصول هذا التقاب ال يحدث فرقا في المآل وهو دفع مال بزيادة بصورة الشراء ثم إعادة البيع
من نفس الجهة ،وهو مضمون العينة.
آثار عقد االستصناع وانتهاؤه
ه.

آثار عقد االستصناع :
في حق الصانع :يثبات للصاانع ملاك الاثمن؛ نظارا للازوم العقاد ،ويساتحقه كاامال إذا قادم
العين المصنوعة كما طلب منه.
في حق المستصنع :فيثبت للمستصنع ملاك المبياع فاي ذماة المستصانع إن جااء باه كماا طلباه
منه.
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يقول الكاساني " :وأما حكم االستصاناع فهاو ثباوت الملاك للمستصانع فاي العاين المبيعاة
في الذمة وثبوت الملك للصانع في الاثمن ملكاا غيار الزم“ 119.وقاد سابق بياان أن الملاك
في االستصناع ملك الزم.
و.

انتهاء عقد االستصناع:
ينتهي عقد االستصناع بما يلي:
 .1وفاء كل من المتعاقدين بااللتزامات التي أوجبها العقد من قياام الصاانع بالصانع وتساليم
المصنوع وفق االتفاق ،وقيام المستصنع بدفع الثمن وفق االتفاق واستالم المصنوع.
 .2اتفاق العاقدين على فسخ العقد بطلب من أحدهما أو كليهما.
 .3مااوت أحااد المتعاقاادين علااى قااول بعا

الفقهاااء ،لشاابه االستصااناع باإلجااارة ،حيااث إن

االستصناع إجارة ما دام الصانع يعمل في العين ،فإذا سلمها فهاو بياع .لكان الاراجح أن
االستصناع بيع من بدايته إلى نهايته ،فعلاى هاذا ال ينفساخ عقاد االستصاناع بماوت أحاد
المتعاقدين ،ويلزم ورثة الصانع بتسليم المبيع ،ويلزم ورثة المستصنع بقبولها ،علاى أن
انفساخ اإلجارة بموت أحاد المتعاقادين محال خاالف باين العلمااء ،والاراجح عنادهم هاو
عدم انفساخها بذلك.120
التطبيق المعاصر لالستصناع
أ.

االستصناع في المصارف:

يعدّ االستصناع للمصارف خطوة رائدة لتنشيط الحركة االقتصادية في البلاد ،وذلاك
.1
إما بكون المصرف صانعا ،أو بكونه مستصنعا:
 .2أمااا كونااه صااانعا :فإنااه يااتمكن علااى أساااس عقااد االستصااناع ماان دخااول عااالم الصااناعة
والمقاوالت بآفاقهما الرحبة ،كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق ،وغيار ذلاك،
حيااث يقااوم المصاارف بااذلك ماان خااالل أجهاازة إداريااة مختصااة بالعماال الصااناعي فااي
 119عالء الدين الكاساني  .بدائع الصنائع  .ج  ،5 :صفحة . 3 :
 120ينظاار  :المغنااي الباان قدامااة  :ج  ،5 :صاافحة  ،301 :واإلنصاااف للماارداوي  :ج  ،6 :صاافحة  ،61 :حاشااية
الاااروض المرباااع لعباااد هللا الطياااار ،ج  ،7 :صااافحة  127 :؛بااادائع الصااانائع للكاسااااني ج ،5:صااافحة  ،4 :وعقاااد
االستصناع لكاسب البدران صفحة 227-226 :
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المصرف؛ لتصنع االحتياجات المطلوبة للمستصنعين.
 .3وأمااا كونااه مستصاانعا ،فبتااوفير مااا يحتاجااه المصاارف ماان خااالل عقااد االستصااناع مااع
الصناعيين والذي يوفر لهام التمويال المبكار ،ويضامن تساويق مصانوعاتهم ،ويزياد مان
دخل األفراد ،مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة المالية بين أبناء البلد.
 .4وهناك حالة ثالثة ،وهي أن يكون المصرف صانعا ومستصنعا في نفس الوقت ،وهاو ماا
يسمى باالستصناع الموازي ،كما تم تفصيله.
ب.

االستصناع في التمويل العقاري:
يمكاان تطبيااق االستصااناع فااي التموياال العقاااري فااي عاادة تطبيقااات مختلفااة ،كبناااء
.1
المساكن والعمائر وغيرها.
 .2كما يمكن أن يكون االستصناع في تخطايط األراضاي وإنارتهاا وشاق الطارق وتعبيادها،
وغير ذلك من المجاالت العقارية التي يمكن االستفادة من االستصناع فيها.

ج.

االستصناع في التمويل الصناعي:
يمكن االستفادة من عقد االستصناع بتطبيقه في المجاال الصاناعي بااختالف أشاكاله
.1
وأنواعه ،كصناعة الطائرات والمركبات والسفن ،وكل ما يمكن ضبطه بالوصف.
 .2وكذلك صناعة اآلالت المختلفة ،بل وحتاى القطاع الصاغيرة فاي اآلالت ،وذلاك بادال مان
استيرادها من البالد األجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفتاه العالياة ،وهاذا مان شاأنه
أن ياانعش االقتصاااد المحلااي ،ويحااافظ علااى الساايولة الماليااة محليّااا ،ويوظااف الطاقااات
المحليّة ويطور قدراتها.
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الباب الخامس عشر :السلم
التّعريف:
.1

س الم فااي لغااة العاارب اإلعطاااء والتسااليم ،وهااو نفااس معنااى الساالف .قااال
ماان معاااني ال ّ
أسلم في الب ّر ،أي أسلف ،من السّلم ،وأصله :أسلم الثّمن فيه.
ّ
المطرز ّ
يَ :

.2

والسّلم في االصطالح عباارة عان " بياع موصاوف فاي الذّ ّماة ببادل يعطاى عااجال" وقاد
اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا الختالفهم في ال ّ
شروط المعتبرة فيه.

سلم:
مشروعيّة ال ّ
سنّة واإلجماع.
 .1ثبتت مشروعيّة عقد السّلم بالكتاب وال ّ
سا ّمى
 .2أ ّمااا الكتاااب :فقولااه تعااالى{ :يَااا أَيُّ َهااا الَّاذِينَ آ َمنااواْ إِذَا ت َادَايَنتم بِادَيْن إِلَااى أَ َجاال ُّم َ
فَا ْكتبوه} .121قال ابن عبّاس :أشهد ّ
أن السّلف المضمون إلاى أجال مسا ّمى قاد أحلّاه
122
ّ في كتابه وأذن فيه ،ث ّم قرأ هذه اآلية.
ّ
 .3ووجه الدّاللة في اآلية الكريمة :أنّها أباحت الدّين ،والسّلم نوع من الدّيون.
ّ صاالى هللا
سانّة :فماا روى اباان عبّااس  -رضااي هللا عنهماا « -أن رسااول ّ
 .4وأ ّماا ال ّ
ساانتين وال اثّالث ،فقااال عليااه
عليااه وساالم قاادم المدينااة والنّاااس يساالفون فااي الت ّماار ال ّ
الصالة والسالم :مان أسالف فاي شايء فليسالف فاي كيال معلاوم ووزن معلاوم إلاى
123
أجل معلوم».
 .5وأ ّما اإلجماع :فقال ابن المناذر :أجماع كا ّل مان نحفاظ عناه مان أهال العلام علاى ّ
أن
124
السّلم جائز.
أ.

سلم:
حكمة مشروعيّة ال ّ

 121أول اآلية  282من سورة البقرة
 122تفسير ابن كثير . 446/1
 123أخرجه البخاري في كتاب السلم ،باب السلم في وزن معلوم ،حديث رقم .2125
 124ينظر المجموع للنووي  ، 13/95والمغني البن قدامة . 11/9
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 .1عقد السّلم م ّما تدعو إليه الحاجة ،ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عان النّااس،
فالمزارع مثال قد ال يكون عنده المال الّذي ينفقه في إصالح أرضاه وتع ّهاد زرعاه
إلى أن يدرك ،وال يجد من يقرضه ما يحتاج إليه من المال ،ولذلك فهاو فاي حاجاة
إلى نوع من المعاملة يتم ّكن بها من الحصول على ماا يحتااج إلياه مان الماال ،وإالّ
فاتت عليه مصلحة استثمار أرضه ،وكان في حرج ومشقّة وعنت ،فمن أجال ذلاك
أبيح السّلم.
ّ
وألن المث ّمن في البيع
 .2وقد أشار إلى هذه الحكمة ابن قدامة في المغني حيث قال" :
وألن بالنّااس حاجاة إلياهّ ،
ّ
ألن
أحد عوضي العقد ،فجاز أن يثبت في الذّ ّمة كالثّمن،
أرباااب الا ّازروع والثّمااار والتّجااارات يحتاااجون إلااى النّفقااة علااى أنفسااهم وعليهااا
ساااالم ليرتفقااااوا ويرتفااااق المساااالم
اااوز لهاااام ال ّ
لتكماااال ،وقااااد تعااااوزهم النّفقااااة ،فجا ّ
125
باالسترخاص".
ب.

سلم للقياس:
مدى موافقة ال ّ

سنّة واإلجمااع اختلاف الفقهااء فاي كاون هاذه
 .1بعدما ثبتت مشروعيّة عقد السّلم بالكتاب وال ّ
المشااروعيّة علااى وفااق القياااس ومقتضااى القواعااد العا ّمااة فااي ال ّ
شااريعة ،أم أنّهااا جاااءت
استثناء على خالف القياس لحاجة النّاس إلى هذا العقد ،وذلك على قولين:
 .2أحدهما :لجمهور الفقهاء ،وهو ّ
أن السّلم عقد جائز على خالف القياس ،ألناه بياع لماا هاو
126
غير موجود وقت العقد.
ي الدّين بن تيميّة وابن القيّم ،وهو ّ
أن السّالم عقاد مشاروع علاى وفاق القيااس،
 .3والثّاني :لتق ّ
وليس فيه مخالفة للقواعد ال ّ
شرعيّة.
 .4قال ابن تيميّة :وأ ّما قولهم " السّلم على خاالف القيااس " فقاولهم هاذا مان جانس ماا رووا
وأرخص في السّالم وهاذا
ي صلى هللا عليه وسلم أنّه قال« :ال تبع ما ليس عندك»
ّ
عن النّب ّ
لم يرو في الحديث ،وإنّما هو من كالم بع الفقهاء ،وذلك أنّهم قالوا :السّلم بيع اإلنساان
ما ليس عنده ،فيكون مخالفاا للقيااس ....فأ ّماا السّالم المؤ ّجال ،فإنّاه ديان مان الادّيون ،وهاو
ي فاارق بااين كااون أحااد العوضااين مااؤ ّجال فااي الذّ ّمااة ،وكااون
كاالبتياااع بااثمن مؤ ّجاال .فااأ ّ
125
126

المغني البن قدامة.305/4 :
ينظر فتح القدير البن الهمام .206/6
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العوض اآلخر مؤ ّجال في الذّ ّمة.

127

سلم وشروط صحّته:
أركان ال ّ
.1

ذهب جمهور الفقهاء إلى ّ
أن أركان السّلم ثالثة:

.2

صيغة " وهي اإليجاب والقبول “.
أوال  -ال ّ

.3

ثانيا  -والعاقدان " وهما المسلم ،والمسلم إليه “.

.4

ثالثا  -والمح ّل " وهو شيئان :رأس المال ،والمسلم فيه “.

.5

والحنفية ،كما حالهم في سائر العقود ،يعدون الصيغة هي ركن العقاد ،وهاي المؤلّفاة مان
اإليجاب والقبول الدّالّين على اتّفاق اإلرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد.
أ.

األول :الصّيغة:
الركن ّ
ّ

ّ
اشاتق منهماا ،كأسالفتك
اتّفق الفقهاء على ص ّحة اإليجاب بلفظ السّالم أو السّالف ،و ّكال ماا
وأسلمتك ،وأعطيتك كذا سلما أو سلفا في كذا ..ألنّهماا لفظاان بمعناى واحاد ،كالهماا اسام
األول ،مثال:
لهذا العقد .وكذا على صا ّحة القباول بكا ّل لفاظ ياد ّل علاى ّ
الرضاا بماا أوجباه ّ
قبلت ورضيت ونحو ذلك.
ب.

الركن الثاني :العاقدان:
 .1اشترط الفقهاء في ك ّل واحاد مان العاقادين أن يكاون أهاال لصادوره عناه ،وأن يكاون لاه
128
والية إذا كان يعقد لغيره.
 .2أ ّما األهليّة المشترطة فهي أهليّاة األداء الّتاي تعناي صاالحيّة ال ّ
شاخص لصادور األقاوال
الرشيد غيار
منه على وجه يعتدّ به شرعا ،وتتحقّق هذه األهليّة في اإلنسان البالغ العاقل ّ
ي سبب من أسباب الحجر .
المحجور عليه بأ ّ

ج.
127
128

الركن الثالث :المعقود عليه:
مجموع فتاوى ابن تيمية 288/20
المبسوط للسرخسي  38 / 29وما بعدها ،والبدائع .353 / 7
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 .1ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط لص ّحة عقد السّلم أن يكون ك ّل مان رأس الماال والمسالم فياه
متقوما ،فال يجوز أن يكون أحادهما خمارا أو خنزيارا أو غيار ذلاك م ّماا ال يعادّ مااال
ماال ّ
129
منتفعا به شرعا.
 .2كما يشترط أن يكون كل من الثمن والمسلم فيه معلوما قدرا ووصفا ،وذلك حتى ينتفي الغرر.

 .3ويشترط لص ّحته أالّ يكاون البادالن ماالين يتحقّاق فاي سالم أحادهما بااآلخر رباا النّسايئة،
وذلك بأالّ يجماع البادلين أحاد وصافي علّاة رباا الفضال ،حياث ّ
إن المسالم فياه مؤ ّجال فاي
الذّ ّمة ،فإذا جمعه ماع رأس الماال أحاد وصافي علّاة رباا الفضال ،تحقّاق رباا النّسااء فياه،
وكان فاسدا باتّفاق الفقهاء.
 .4وزيادة على ذلك ،يشاترط فاي رأسامال السالم ،أي الاثمن أن يادفع فاي المجلاس ،كماا فاي
التفصيل اآلتي.
دفع الثمن في مجلس العقد:
.1

ذهب جمهور الفقهاء إلى ّ
أن من شروط ص ّحة السّلم تساليم رأس مالاه فاي مجلاس العقاد،
130
تفرقا قبله بطل العقد.
فلو ّ

.2

واستدلّوا على ذلك بما يلي:

.3

ّأوال :بقوله صلى هللا عليه وسلم« :من أسلف فليسالف فاي كيال معلاوم ووزن معلاوم إلاى
أجل معلوم» .والتّسليف في اللّغة هو اإلعطاء.

.4

ثانيااا :با ّ
اأن االفتااراق قباال قااب رأس المااال يكااون افتراقااا عاان كااالئ بكااالئ ،أي :نساايئة
ي عنه باإلجماع.
بنسيئة ،وهو منه ّ

.5

ثالثاّ :
بأن في السّلم غررا اغتفر للحاجة ،ولو جاز تأجيل الثمن لعظم الغرر علاى نحاو ال

 129القااوانين الفقهيااة الباان جاازي ( ص ، ) 273شاارح منتهااى اإلرادات للبهااوتي  ،215 / 2حاشااية الخرشااي / 5
 ،206بداية المجتهد البن رشد (الحفيد)  ،227 / 2كشااف القنااع للبهاوتي  ،278 / 3بادائع الصانائع للكاسااني / 5
 ،214المغني البن قدامة  331 / 4وما بعدها.
 130بدائع الصنائع  ،202 / 5األم  ، 95 / 3المهذب  ،307 / 1مغني المحتاج  ،102 / 2شرح منتهاى اإلرادات 2
 ،220 /المغني  ،328 / 4كشاف القناع  ،291 / 3فتح القدير والعناية .227 / 5
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يغتفر ،وال حاجة لتأجيل العوضين.
.6

رابعا :إذا تأ ّخر البدالن لم تتحقق غاية السلم من تمكين البائع مان االساتعانة باالثمن علاى
االنتاج.

.7

وأجاااز المالكيّااة تااأخير دفااع الااثمن إلااى اليااومين والثّالثااة بشاارط وبغياار شاارط ،اعتبااارا
للقاعدة الفقهيّة " ما قارب ال ّ
شيء يعطى حكمه " ،حيث إنّهم اعتبروا هذا التّأخير اليساير
131
معفوا عنه ،ألنّه في حكم التّعجيل.
ّ
تعجيل دفع بعض الثمن وتأجيل بعضه:
لو ع ّجل المشتري دفع بع الثمن في المجلس وأ ّجل البع اآلخر ،فقد ذهب جمهاور
الفقهاء إلى صحة السلم في مقابل الثمن المقبوض وبطالنه فيما لم يقب  ،وقاال المالكياة
132
ببطالن السلم جميعا.
جعل دين في ذمة المسلم إليه رأسمال في سلم:


لو أراد ربّ السّلم أن يجعل الدّين الّذي في ذ ّماة المسالم إلياه رأس ماال سالمّ ،
فاإن ذلاك
133
غير جائز ألنّه يؤدّي إلى بيع الدّين بالدّين.



وأجاز ابن تيميّة وابن القيّم جعل الدين الذي في ذمة البائع رأسمال السلم إن كان الدين
ّ
ي لارأس
حاال ،لعدم تحقق بيع الدين بالدين ما دام الدين حااال ،ولوجاود القاب الحكما ّ
مال السّلم من قبل المسلم إليه في مجلس العقدم ما دام الدين حاال.



134

أ ّما إذا كان الدّين المجعول رأس مال السّلم مؤ ّجال في ذ ّمة المدين فال خالف ألحد مان
الفقهاء في منع ذلك شرعا ،وأنّه من بياع الكاالئ بالكاالئ المحظاور ،لكوناه ذريعاة إلاى
ربا النّسيئة.

 131شاارح الخرشااي  ،220 / 5المقاادمات الممهاادات الباان رشااد ص  ،516مواهااب الجلياال  514 / 4ومااا بعاادها،
إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك للونشريسي ص  ،173ولعل ذلك مستفاد من أن مالكاا فاي المدوناة لام يجعال
اليوم واليومين أجال ،كما نقل صاحب التاج واإلكليل ( )367 / 4عن ابن سراج.
 132روضة الطالبين  ،3 / 4مغني المحتاج  ،102 / 2كشااف القنااع  ،291 / 3البحار الرائاق  ،178 / 6تأسايس
النظر ص .95
 133حاشية ابان عابادين  ،209 / 4تبياين الحقاائق للزيلعاي  ،140 / 4الشارح الكبيار علاى المقناع  ،336 / 4بادائع
الصنائع  ،3155 / 7نهاية المحتاج  ،180 / 4شرح منتهى اإلرادات .221 / 2
 134إعالم الموقعين .9 / 2
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شروط المسلم فيه:
ال خالف بين الفقهاء في أنّه يشترط لص ّحة السّالم أن يكاون المسالم فياه معلوماا مبيّناا بماا
يرفع الجهالة عنه ويسدّ األبواب إلى المنازعة باين المتعاقادين عناد تساليمه ،وذلاك ببياان
جنسه ونوعه ومقداره وأجل تسليمه ،لقوله عليه الصالة والسالم «من أسلف فليسلف في
كيل معلوم ووزن معلوم» .وفوق ذلك تشترط بع الشروط:
أ.

أن يكون المسلم فيه دينا ً موصوفا ً في الذّ ّمة:

 .1ال خالف بين الفقهاء في اشتراط كون المسلم فيه دينا موصوفا في ذ ّمة المسلم إليه ،وأنّه
135
ال يص ّح السّلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معيّنا بذاته.
 .2وذلك ألن تعيين المبياع يعارض العقاد لخطار االنفسااخ ،ألن مان المحتمال أن يهلاك ذلاك
ال ّ
شيء المعيّن قبل حلول وقت أدائه ،فيستحيل تنفيذه.
 .3وعليه ،فإنه ال بد للمبيع في السلم أن يكون مما ينضبط بالوصاف ،حتاى يثبات فاي الذماة
ساالم فيااه ،ألنّ اه
ويرتفااع الغاارر .أمااا مااا ال يمكاان ضاابط صاافاته ماان األمااوال فااال يص ا ّح ال ّ
يعرض العقد لالنفساخ ويفضي إلى المنازعة بين العاقدين.
نص جمهاور الفقهااء علاى جاواز السّالم فاي النّقاود بشارط أن يكاون رأس
 .4وعلى هذا فقد ّ
المال من غيرها لئالّ يفضي ذلك إلى ربا النَّساء .ومناع ذلاك الحنفياة ،وقاالوا بعادم جاواز
136
السلم في النقود.
ب.

أن يكون المسلم فيه مؤ ّجالً:
 .1اشترط جمهور الفقهاء لصحّة السّلم أن يكون المسلم فيه مؤجّال فال يص ّح السّلم الحاالّ ،وحجّاتهم
في اشتراط األجل :قوله صلى هللا عليه وسلم «من أسلف فليسالف فاي كيال معلاوم ووزن معلاوم
إلى أجل معلوم» ،فيكون األجل من جملة شروط صحّة السّلم ،فال يص ّح بدونه.

137

 135الهداية مع فتح القدير والعناية  ،219 / 6القوانين الفقهية ص  ،274مواهاب الجليال  ،534 / 4بداياة المجتهاد
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ّ
وألن حكمااة مشااروعية هااي الساالم هااي فااي تمكااين البااائع ماان االسااتفادة ماان الااثمن فااي
.2
تحصيل المبيع وإنتاجه ،وهذا يستغرق وقتا ،كما هو الحال في السلم في المزروعات.
 .3وذهب ال ّ
شافعيّة إلى جواز السّلم الحا ّل كما هو جائز مؤ ّجال ،وح ّجتهم أناه إن جااز السالم
مع األجل ،فألن ألن يجوز بغيار األجال أولاى ،ألن التأجيال ياورث شايئا مان الغارر مان
حيااث احتمااال عجااز البااائع عاان التسااليم 138.وواضااح أن الشااافعية ال ينظاارون فااي هااذه
المسألة إلى حكمة مشروعية السلم.
ج.

أن يكون المسلم فيه مقدور التّسليم في أجله:

.1

ومقتضى هاذا ال ّ
شارط أن يكاون المسالم فياه م ّماا يغلاب وجاوده عناد حلاول األجال ،وهاذا
ساالم بااين الفقهاااء .وذلااك ّ
ألن المساالم فيااه واجااب التّسااليم عنااد
شاارط متّفااق عليااه لصا ّحة ال ّ
139
األجل ،فال بدّ أن يكون تسليمه مقدورا عليه حينذاك ،وإالّ كان من الغرر الممنوع.

.2

فال يجوز أن يسالم فاي ثمار إلاى أجال ال يعلام وجاود ذلاك الثّمار فياه ،أو ال يوجاد فياه إالّ
نادرا ،كما ال يجوز أن يسلم في ثمار نخلة معيّنة أو ثماار بساتان بعيناه ،ألن هاذا المعاين
قد ال ينتج المطلوب.

.3

وجود المسلم فيه عند العقد ليس شرطا لص ّحة السّلم عناد جمهاور الفقهااء ،فيجاوز السّالم
140
في المعدوم وقت العقد وفيما ينقطع من أيدي النّاس قبل حلول األجل.

.4

والاادليل علااى ذلااك الحااديث الّااذي رواه ال ّ
شاايخان عاان اباان عبّاااس رضااي هللا عنهمااا « ّ
أن
ّ صلى هللا علياه وسالم قادم المديناة ،وال ّنااس يسالفون فاي الثّمار العاام والعاامين
رسول ّ
فقااال :ماان أساالف فااي شاايء ،ففااي كياال معلااوم ووزن معلااوم إلااى أجاال معلااوم» 141 .فلاام
يشترط عليه الصالة والسالم وجود المسلم فيه عند العقد ،ولو كان شرطا لذكره ولنهااهم
ألن من المعلوم ّ
عن السّنتين والثّالثّ ،
أن الثّمر ال يبقى طول هذه المدّة.

.5

ساالم إالّ فيمااا هااو
ي وقااالوا بعاادم ص ا ّحة ال ّ
وخااالف فااي ذلااك الحنفيّااة والثّااور ّ
ي واألوزاع ا ّ

 138المهذب .304 / 1
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موجود في األسواق من وقت العقد إلى مح ّل األجل دون انقطاع.
.6

د.

142

واستدلّوا على هذا ال ّ
شرطّ :
بأن األجل يبطال بماوت المسالم إلياه ،ويجاب أخاذ المسالم فياه
ماان تركتااه .فاشااترط لااذلك دوام وجااود المساالم فيااه لتاادوم القاادرة علااى تسااليمه ،إذ لااو لاام
يشترط هذا ال ّ
شرط ،ومات المسلم إليه قبل أن يح ّل األجل فربّما يتعذّر تسليم المسالم فياه.
143
فيئول ذلك إلى الغرر.
تعيين مكان التسليم:

.1

اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين مكان إيفاء المسلم فيه لص ّحة السّلم على قولين رئيسين:

.2

األول :ال يشترط بيان مكان اإليفاء إذا لام يكان للمسالم فياه حمال ومؤناة؛ أماا إذا كاان لاه
144
كلفة نقل فيشترط.

.3

الثاني :ال يشترط تعيين مكان اإليفاء ،لعدم وجود النص عليه في الحديث .ولكنّه يفضّل.

.4

واألولاى وجااوب تحديااد المكاان دفعااا للناازاع إن كاان لنقاال المبيااع مؤناة ،وفااي حااال عاادم
االتفاق يصار إلى العرف ،وفي حال غياب العرف فهاو المكاان الاذي جارى فاي العقاد،
إال أن يكون مكان العقد غير مناساب كاأن تعاقادا فاي الطاائرة أو فاي رحلاة بحرياة ،فهناا
يصار إلى التحكيم إن لم يصل العاقدان إلى تسوية بخصوص مكان التسليم.

سلم والمتعلّقة به:
األحكام المترتّبة على ال ّ
أ.

انتقال الملك في العوضين:

.1

صارفات السّاائغة شارعا ،ألنّاه
إذا قب المسلم إليه الثمن كان له أن
يتصرف فيه بك ّل الت ّ ّ
ّ
ملكه وتحت يده.

.2

أ ّمااا المساالم فيااه ،فاارغم كونااه أصاابح دينااا للمساالم بمقتضااى العقااد ،إالّ ّ
أن ملكيّتااه لااه غياار

142

الهدايااة مااع فااتح القاادير والعنايااة  ،213 / 6المغنااي  ،326 / 4البحاار الرائااق  ،172 / 6وباادائع الصاانائع / 5

211
 143المراجع السابقة
 144حاشية ابان عابادين  ،207 / 4روضاة الطاالبين للناووي  ،13 ،12 / 4المهاذب للشايرازي  ، 307 / 1المغناي
البن قدامة .333 / 4

153

تقرة ألنه لم يقب
مس ّ
ب.

بعد.

سلم واستبداله قبل قبضه:
صرف في دين ال ّ
الت ّ ّ

مستقر ،ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّاه ال يصا ّح بياع المسالم
 .1بناء على كون دين السّلم غير
ّ
فيه لمان هاو فاي ذ ّمتاه أو لغياره أو االساتبدال عناهّ ،
ألن المبياع غيار مساتقر ،وقاد ينفساخ
145
العقد قبل ذلك أو يتعذر تسليم المبيع.
 .2وخالف في ذلك المالكية وابن تيميّة وابن قيّم الجوزيّة حياث أجاازوا بياع المسالم فياه قبال
قبضه لنفس البائع بثمن المثل أو دونه ال أكثر منه ،وأجازوا استبداله من البائع أيضا بماا
146
هو مثله أو أقل منه ،ال بما هو أجود  ،حذرا من شبهة الربا.
ج.

إيفاء المسلم فيه:
 .1اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ح ّل أجل السّلم المتّفق عليه في العقد ،وجاب علاى المسالم إلياه
إيفاء الدّين المسلم فيه.
صفات المشروطة المبيّنة في العقد وجب على المشتري قبوله.
 .2فإن جاء به وفق ال ّ
 .3وللمشتري رف المبيع إن كان مخالفا للوصف على نحو معتبار يانقص فاي الاثمن أو
يؤثر في االستعمال .
 .4إذا امتنع المشتري عن قب

المسلم فيه بدون حق بعد تمكين البائع له من قبضه صار

أمانااة فااي يااد البااائع ال يضاامنه إال بالتعاادي أو التقصااير .ويكااون علااى المشااتري كلفااة
حفظه إن كان لحفظه كلفة.
 .5يجوز النص في عقد السلم على حق البائع ببيع المسلم فيه لحسااب المشاتري إذا تاأخر
المشتري عن تسلمه مدة معينة بدون عذر.
 .6إذا عرض الباائع علاى المشاتري تساليم المبياع بوصاف أفضال مقابال زياادة فاي الاثمن
يدفعها المشتري ،جاز للمشتري رف االستالم ووجب على البائع تسليم ما اتفق عليه
في العقد .وإذا كانت الزيادة في الوصف بدون مقابال وجاب علاى المشاتري قبولهاا إال

 145المجموع شرح المهذب  ،273 / 9كشاف القناع .293 / 3
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أن يكااون لااه عااذر مقبااول فااي عاارف التجااار للاارف  ،كااأن تكااون لااه غايااة فااي ذات
يجار اساتالم األفضال صافة كلفاة زائادة علياه ،كضارائب
الوصف المتفق علياه ،أو أن َّ
ومصاريف أخرى.
 .7إذا عرض البائع على المشتري تسليم المبيع بوصف أدنى من المتفاق علياه فاي العقاد،
جاااز للمشااتري رف ا االسااتالم وإن كااان ذلااك مقاباال رد بع ا الااثمن ،ووجااب علااى
البائع تسليم الوصف المتفق عليه في العقد.
 .8إذا عرض البائع على المشتري تسليمه المبيع قبال األجال المتفاق علياه ،جااز ووجاب
على المشتري قبوله ،إال إذا كان للمشتري عذر مقبول في عرف أهل الشأن يمنعه من
استالم المبيع قبل حلول أجله ،كأن يجر ذلك كلفة زائدة عليه ،أو أال تكون مساتودعاته
جاهزة لنقل المبيع إليها.
 .9لو عرض البائع على المشتري تساليمه المبياع فاي غيار المكاان المتفاق علياه ،لام يلازم
المشتري علاى قباول العارض ،ولاه التمساك بالمكاان المنصاوص علياه فاي العقاد ،وال
سيما إن كان لنقلة مؤنة ،وأجاز بع
147
للمشتري عذر صالح للرف .
د.

الفقهاء إكراه المشاتري علاى القباول إن لام يكان

تعذّر المسلم فيه عند حلول األجل:

.1إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول األجل ،بحيث تعذّر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم فاي وقتاه،
فهناك قوالن فقهيان:
.2فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يخيّر ربّ السّلم بين أن يصبر إلاى وجاوده ،فيطالاب باه عناده،
148
وبين أن يفسخ السّلم ويرجع برأس ماله.
.3وقااال بعاا
التّأخير.
ه.

ساالم رأس المااال ،وال يجااوز
ساالم ضاارورة ،ويسااتردّ ربّ ال ّ
الفقهاااء :ينفسااخ ال ّ

توثيق الدّين المسلم فيه:

 147روضة الطالبين .31 / 4
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المسلم فيه دين ،فيجوز توثيقه بما توثق به الديون من الكتابة وال ّ
والرهن.
شهادة ،والكفالة ّ
و.

تسليم المسلم فيه على مراحل:

.1

يجااوز االتفاااق علااى تسااليم المساالم فيااه علااى مراحاال بآجااال مختلفااة شااريطة تحديااد هااذه
اآلجال وتحديد الجازء الواجاب تساليمه عناد كال أجال ،وذلاك دفعاا للجهالاة والغارر ،لماا
يؤدي إليه ذلك من النزاع والخصومة.

.2

وإن قب المشتري بع األجزاء ثم تعذر علاى الباائع تساليم البااقي ،فاإن السالم ينفساخ
149
بالجزء الباقي ويجب رد ما يقابله من الثّمن.

.3

ولو اختلف نوع المبيع المسلم في كل مرحلة ،لم يكن ذلك سلما واحدا بل كان عقود سالم
متعددة ،فيعامل كل منها معاملة عقد السلم المستقل.

مزايا التمويل بالسلم
عقد السلم يحقق النفع المادي لكل من البائع والمشتري ،فضال عن النفع االقتصادي الشامل.
 .1فالبائع المنتج للسلع يتمكن ببيعه للسلع المنتَجة من االنتاج ،ولوال بيعه ذلك لما حصال علاى
السيولة الالزمة لإلنتاج ،لشراء المواد األولياة ماثال وماا ساوى ذلاك مان العناصار الالزماة
لإلنتاج .وهو وإن كان يبيع السلع المنتجة بسعر أقل منه لو باعها بتساليم حاالّ ،إال أناه لاوال
السلم لما استطاع أن ينتج أصال ويحقق أي ربح.
 .2والمشتري يتمكن بالسلم من شراء سالع بساعر أقال مان قيمتهاا الساوقية عناد التساليم الحاالّ،
حتى إذا ما قبضها أمكنه أن يبيعها بربح زائد.
 .3والنفع االقتصادي الشامل يتحقق بالسلم ،ألنه بيع يعين ويشجع على زيادة االنتاج ،مما يفياد
المجتمع كافة.
 .4يمكن استخدام التمويل بالسلم في تمويال عناصار إنتااج أخارى غيار السالع الماراد انتاجهاا،
فاايمكن برأساامال الساالم حصااول البااائع علااى مختلااف عناصاار االنتاااج ماان نقااد ومااواد أوليااة
ااول مااان
وآالت وعقاااار وعمااال مساااتأجر ،إذ بالسااايولة التاااي يحصااال عليهاااا الطااارف المتما ّ ِ
الممول يمكن الحصاول علاى هاذه األشاياء دون الحاجاة ألن تتعادد صايغ التمويال
المطرف
ِّ
لكل عنصر من هذه العناصر.
149
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المماول ،إذ باه يتحقاق
 .5يحقق التمويل بالسلم االستخدام االقتصادي األمثل لموارد المصارف
ِّ
توظياااف ودائاااع المصاااارف االساااتثمارية فاااي تماااويالت تعاااود باااالنفع والاااربح الجياااد علاااى
المودعين والمجتمع ،وبالتالي يتحقق دور الوسيط الحقيقي للمصارف اإلسالمية ،من حياث
الوساطة بين أرباب األموال وأصحاب المشاريع االنتاجية.
السلم الموازي
أ.

بيع المسلَم فيه في السلم الموازي

الساالم المااوازي هااو عقااد ساالم آخاار يعقااد مااع طاارف ثالااث بااالتوازي مااع الساالم األول علااى مبيااع
مطابق في جنسه ووصفه وأجل تساليمه للمبياع فاي السالم األول ،والعاقاد لاه إماا المسالم إلياه فاي
السالم األول بقصاد الحصااول علاى السالع التااي باعهاا فاي الساالم األول ،ليقاوم بتساليمها إلااى رب
السلم في السلم األول ،أي فيكون مشتريا في السلم الثااني بعاد أن كاان بائعاا فاي السالم األول؛ أو
يعقده رب السلم في السلم األول مع طرف ثالث بقصد بيع ما اشتراه في السلم األول ،أي فيكاون
بائعا في السلم الثاني بعد أن كان مشتريا في السلم األول.
ب.

مزية عقد السلم الموازي

يقدم عقد السلم الموازي حال للمؤسسات المالية اإلسالمية في تصريف السالع التاي تشاتريها تلاك
المؤسسات بالسلم؛ إذ لما كان عقد السلم محدود التطبيق في المؤسسات المالية اإلسالمية باالنظر
إلى شرط تعجيل دفع الثمن ،أمكن استخدام هذا العقد في قيام المؤسسة المالية اإلسالمية بالشراء
من العمالء ال بيعهم .والمشلكة والحالة هذه هي تصريف السلع التي تشتريها المؤسساات المالياة
اإلسالمية بالسلم ،فيأتي السلم الموازي ليحل هذه المشكلة إن كانت المؤسسة المالية اإلسالمية ال
يناسبها االنتظار إلى حين قب سلع السلم لتبيعها في األسواق .وطريقة ذلاك أن تعماد المؤسساة
المالية اإلسالمية التي اشترت سالعا بطرياق السالم إلاى بيعهاا بسالم ماواز بعاد انقضااء مادة علاى
توقيع السلم األول ،وذلك ليمكن تجاريا البيع بسعر أعلى مان ثمان الشاراء األول ،ألن المشاتري
ساالما ماان المؤسسااة الماليااة اإلسااالمية ينتظاار لحلااول أجاال التسااليم ماادة هااي أقاال ماان الماادة التااي
تنتظرها المؤسسة المالية ،إذ من المعروف تجاريا أنه كلما طاال أجال تساليم البضاائع كلماا كاان
الثمن أقل ،والعكس صحيح.
ج.

شروط جواز السلم الموازي:

األول :أن يكون الطرف الذي يعقد معه السلم الموازي طرفا مستقال تمام االساتقالل عان طرفاي
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السلم األول ،وذلك تحرزا من وقوع العينة.
الثاني :استقالل عقدي السلم عن بعضهما البع فاي حقوقهاا والتزاماتهماا بحياث ال يتاأثر عقاد
باإلخالل بالتزامات العقد اآلخر .وال يمنع أن تكون شروط العقدين متماثلة أو مختلفة.
الثالث  :أال يذكر البائع في السالم الماوازي أناه يبياع المسالم فياه فاي السالم األول ،بال ياذكر نفاس
مواصفاته حتى إذا قبضه عن السلم األول سلّمه عن السالم الثااني وإال بقاي مساؤوال تجااه العاقاد
اآلخاار فااي الساالم المااوازي عاان تسااليم مااا يوافااق الوصااف المااذكور فااي العقااد؛ لوجااوب انفكاااك
التزامات العقدين.
الرابااع :أال يقااوم تواطااؤ بااين األطااراف الثالثااة علااى التااورق بالساالم ،بااأن يعااود الطاارف الثالااث
فيشتري أو يبيع سلع السلم إلى أحد طرفي السلم األول.
المخالفات الشرعية في تطبيقات السلم
 .1ال يجوز استخدام السلم في تسويغ التمويل الشخصي أو النقدي للشركات
عقااد الساالم بيااع حقيقااي شاارع اسااتثناء علااى خااالف األصاال لمزاياااه المتقدمااة ،فااال يجااوز اساااءة
استخدام هذا االستثناء لتسويغ التعامل بالنقد ،أي تقاديم التمويال الشخصاي إلاى طالبياه باأن تعماد
مؤسسة مالية إلى تقديم خدمة التمويل الشخصي النقدي إلى األفراد ،أو المؤسسات ،اساتنادا إلاى
عقد السلم .وصورة ذلك أن يدفع مبلغ نقدي إلى طالب التمويل تخريجا على أنه ثمن سلع محددة
يشتريها المصرف على سبيل السالَم مان طالاب التمويال ،ثام تقاوم المؤسساة بالنياباة عان العميال
بشراء السلع المباعة سلما لتستلمها وتقوم ببيعها بسعر أعلاى وتحقاق الاربح .ويقاوم العميال بادفع
ثمن السلع إلى من اشتريت منه وذلك بالادفع إلاى ذات المؤسساة المولاة التاي تادير حساابا لمالاك
السلع ،ومالك السلع هذا هو من تبيع إليه المؤسسة المولة السلعة بعد الحصول عليهاا .فمضامون
هااذه الصااورة تموياال بالنقااد حقيقااة ال يختلااف عاان مضاامون التااورق المحاارم بقاارار مجمااع الفقااه
اإلسااالمي .150وعليااه ،ال عباارة بشااكليات العقااود المسااتخدمة وتحقااق قااب الساالع ماان عدمااه مااا
دامت هذه العقود تساتخدم لتقاديم التمويال لطالباه بزياادة يادفعها الحقاا ساواء إلاى المؤسساة التاي
قدمت التمويل أو إلى طرف آخر بوساطة من هذه المؤسسة.
 .2ال يجوز عقد السلم الموازي مع أحد طرفي السلم األول
ال يجوز التحايل على الربا بعقد السلم الموازي الثاني مع أحد طرفي السلم األول ،أو مؤسسة
 150قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )19/5( 179بشأن التورق ،في دورة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
رقم  ،19والمنعقد بالشارقة في نيسان  30-26من عام .2009
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مملوكة ألحد طرفي السلم األول .وصورة المسألة أن تقدم مؤسسة مالية تمويال على أساس
منتجاتها أو بضائعها سلما ،فتدفع المؤسسة المالية
السلم إحدى الشركات عبر شراء بع
المبلغ المطلوب تمويله مئة ألف مثال ،ثم توقع سلما موازيا الحقا مع نفس الشركة ،أو شركة
مملوكة لتلك الشركة ،تبيع فيه منتجات أو بضائع لها ذات المواصفات بسعر أعلى مئة
وعشرين ألفا مثال؛ فيؤول األمر حقيقة إلى أن المؤسسة التمويلية قد أقرضت مئة ألف إلى تلك
الشركة واستردت منها مئة وعشرين ألفا .وال عبرة بحصول التقاب في المنتجات أو البضائع
من عدمه ،ألن حصول هذا التقاب ال يحدث فرقا في المآل وهو إقراض مئة بمئة وعشرين
بصورة الشراء ثم إعادة البيع من نفس الجهة ،وهو مضمون بيع العينة المحرم.
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الباب السادس عشر :التمويل بالمرابحة
تعريف المرابحة المصرفية
المرابحة بيع من البيوع ومعناها الفقهي األصلي أن تباع السالعة برأسامالها ورباح معلاوم .وهاي
من بيوع األمانة ،ألن مبناها على أمانة البائع في اإلخبار عن رأسمال السلعة .ومعناى المرابحاة
في التط بيق المصرفي أن يقاوم المصارف بشاراء سالعة ماا يحاددها المتعامال مان مالكهاا ،فيادفع
ثمنها ويتملكها ،ثم يبيعها إلى المتعامل بعد ذلك بمرابحاة ،أي باثمن جدياد مكاون مان عنصارين:
كلفة الشراء وزيادة معلومة ،ويدفع هذا الثمن على أقساط محددة.
وجه الشبه واالختالف بين المرابحة بالمعنى الفقهي البسيط والمرابحة المصرفية:
صل الفقهاء أحكامها مان حياث طريقاة
تشبه المرابحة المصرفية المرابحةَ الفقهيّة البسيطة التي ف ّ
تحديد الثمن ،حيث يحدِّد المصارف الاثمن ببياان التكلفاة وزياادة محاددة فوقهاا .وفيماا ساوى ذلاك
فالمرابحااة الفقهيااة البساايطة تختلااف عاان المرابح اة المصاارفية ،وأهاام االختالفااات أن المرابحااة
المصااارفية أداة تمويلياااة بخاااالف المرابحاااة البسااايطة ،ويمكااان تلخااايص وجاااه االختالفاااات باااين
المرابحتين فيما يلي:
فااي المرابحااة البساايطة ال يكااون ث َا َّم مرحلااة مواعاادة سااابقة علااى عقاادها ،بينمااا تساابق
•
مرحلةَ عقد المرابحة المصرفية مرحلة المواعدة.
السلعة التي يراد بيعها في عقد المرابحة المصرفية يتملكها المصرف البائع بنااء علاى
•
طلب من العميل المشتري ،بينما في المرابحة البسايطة تكاون السالعة فاي ملاك الباائع دون طلاب
من المشتري.
سااطا ،أ ّمااا المرابحااة
•
الغالااب فااي المرابحااة المصاارفيّة أن يكااون الااثمن فيهااا مااؤجال ومق َّ
البسيطة فما احتمال التأجيل فيها بأكبر من احتمال النقد.
العميل في المرابحة المصرفية يعلَم غالبا الثمن الذي يشتري به المصرف ،وهو الاذي
•
يد ّل المصرف على السلعة ليشتريها ،وهاو الاذي يصافها لاه ،وكثيارا ماا يحادّد لاه جهاة شارائها،
وكل هذا ال يكون في المرابحة الفقهية البسيطة المعروفة.
في المرابحة المصرفية يشتري المصرف السلعة ليبيعها مباشرة إلاى جهاة معيناة هاي
•
العميل الذي الاتمس إلياه شاراءها ،بينماا قاد يتملاك الباائع السالعة فاي المرابحاة البسايطة لغارض
االنتفاع بها ّأوال ،أو ليعرضها للبيع للعموم ،وفي كل قد ال يبيعها إال بعد مكثها لديه فترة طويلة.
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السلعة في المرابحة البسيطة قد يدخلها تطوير وتحسين يدخله البائع عليها ،نظارا ألناه
•
قااد يتملكهااا لنفسااه أوال ،أو لياازاد فااي ثمنهااا تجااارة ؛ أمااا فااي المرابحااة المصاارفيّة فالمصاارف
ي تطوير أو تحسين.
يشتريها ليبيعها مباشرة للعميل ،وبالتالي ال يحدث غالبا في السلعة أ َّ
في المرابحة المصرفية غالبا ما يعلم العميل المشتري ثمان السالعة وصافاتها قبال عقاد
•
المرابحة ،فيكون احتمال الخيانة في وصف الثمن أو جنساه أو فاي السالعة نفساها قلايال ،بخاالف
المرابحة البسيطة.
تحدث المرابحة البسيطة في كل ذي قيمة مالية بين الناس ،أ ّماا المصارفية فتجاري فاي
•
أشياء محددة غالباا يتعامال بهاا المصارف ،ويارف المصارف التعامال بسالع كثيارة العتباارات
شتّى ،كرفضه التعامل فيما يكثر خطره ومؤونته ،كتجارة البهائم.
أهمية المرابحة
تتميز عقود المرابحة باإليجابيات اآلتية بالنسبة للمصارف اإلسالمية:
تحقق أرباحا جيدة للمؤسسات المالية اإلساالمية قاد تتجااوز تلاك المحققاة عان إقاراض
•
نفس المبلغ بالربا.
تؤمن السيولة الالزماة لحركاة المصارف اإلساالمي اليومياة ،بينماا ال تاؤتي المشااريع
•
االستثمارية ثمارها سريعا في الغالب.
تمكن المصارف اإلسالمية من تمويل أشياء ال يمكن تمويلها إال بالمرابحة ،كالحاجات
•
االستهالكية لألفراد والقطاع العام.
عدم وجود العوائق القانونياة أو اإلدارياة علاى نحاو ماا قاد نجاد فاي تنفياذ المشاروعات
•
االستثمارية.
تنفيااذ عقااود المرابحااة ال يحتاااج إلااى دقيااق خباارة ودراسااة علااى النحااو الااذي تتطلبااه
•
المشاريع االستثماري ة ،وهذا أمر معتبر وال سيما عند المصارف اإلسالمية حديثة النشأة أو قليلة
الخبرة.
•

قلة المخاطر التي ينطوي عليها التمويل بالمرابحة في المصارف اإلساالمية بالمقارناة

مااع المشاااريع االسااتثمارية ،وهااذا أماار معتباار وبخاصااة فااي ظاال األوضاااع االقتصااادية غياار
المستقرة لكثير من البلدان اإلسالمية.
•

عقاااود المرابحاااة كفيلاااة بجاااذب عااادد ضاااخم مااان العماااالء علاااى اخاااتالف صااافتهم
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واختصاصاتهم ،م ّما يتيح لهم جميعا فرصة التعامل مع المصرف اإلسالمي والتعارف إلياه ،وال
ساايما أن الاابالد اإلسااالمية التااي تقااوم المصااارف اإلسااالمية علااى أراضاايها هااي غالبااا فااي عااداد
يمول عمليات االستيراد.
الدول المستوردة أفرادا ومؤسسات ،وعقود المرابحة هي خير من ّ ِ
بيع المرابحة يوفر على المتعاملين من حيث إنه يختصر حلقات الوصل بين المساتهلك
•
تمار السالعة فاي أيادي
والجهة الموردة ،مما يو ِفّر على العميال مبلغاا معتبارا؛ فث َّماة فارق باين أن َّ
تجااار ينتفااع ك ال ماانهم نفعااا بااربح منهااا حتااى تصاال إلااى يااد المسااتهلك ،وبااين أن يااربح العمياال
الموردة هو المصرف اإلسالمي.
(المستهلك) تاجرا واحدا بينه وبين الجهة َّ
سلبيات تطبيق المرابحة
أدى ركااون بعاا المصااارف اإلسااالمية إلااى المرابحااة وتوسااعها فااي تطبيقهااا إلااى
•
تقصيرها في جانب إقامة المشاريع االستثمارية التي تعود بالنفع على المجتمع اإلساالمي ،وهاذا
أدى بدوره أيضا إلى عدم إنماء خبرة تلك المصارف اإلسالمية في المشروعات االستثمارية.
لم تؤ ِدّ المرابحة ،من حياث األثار االقتصاادي ،الغاياة المقصاودة منهاا ،إذ توجهات فاي
•
الغالااب نحااو تموياال الساالع المسااتوردة وإن كاناات ماان الكماليااات .وهااذا يتاارك األثاار االقتصااادي
سااع فااي االسااتيراد يااؤدي إلااى اخااتالل المياازان
الس ايّئ علااى المجتمعااات اإلسااالمية ،إذ إن التو َّ
التجاري وإلى انخفاض سعر العملة المحلّية.
اكتنااف تطبيااق عقااود المرابحااة فااي بعاا المصااارف اإلسااالمية بعاا المخالفااات
•
الشرعية التي قلصت الفارق بينها وبين التمويل بالقرض ،وخرج العقد فاي بعا الحااالت عان
غايتااه ،فاسااتخدمت فااي معااامالت التااورق التااي ال تكااون فيهااا الساالع مقصااودة حقيقااة فااي البيااع
والشااراء .وهااذه المخالفااات فااي التطبيااق دفعاات مجلااس المجمااع الفقهااي فااي ج ادّه إلااى إصاادار
توصيات تتضامن الادعوة إلاى التقليال ماا أمكان مان اساتخدام أسالوب المرابحاة ،وقصارها علاى
التطبيقات التي تت ُّم تحت الرقابة ويؤمن فيها من وقوع المخالفة للقواعاد الشارعية التاي تحكمهاا،
س َع في مختلف الصيغ االستثمارية األخرى من المضاربة والشركات والتأجير.
والتو ّ
يشااتبه عقااد المرابحااة علااى كثياار ماان الناااس ،وهااو مااا يجعلهاام يرمااون المصااارف
•
تحرمه
اإلسالمية بأنها تخالف الشريعة اإلسالمية في ممارستها لهذا العقد ،وبأنها تح ُّل لنفسها ما ّ
على غيرها ،وأنها تتعامل بالربا تحات ساتار مان الشارع .وهاذا ماا أسااء إلاى سامعة المصاارف
اإلساالم ِيّة ،وبخاصاة وأن كثيارا مان المتعااملين مااع المصارف اإلساالمي ال يحسان التميياز بااين
الربا والبيع.
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مجاالت االستفادة من المرابحة المصرفية
تمااول أكثاار المصااارف اإلسااالمية بالمرابحااة أهاام احتياجااات المتعاااملين ذات االسااتخدام غياار
المحرم شرعا ،وهي اآلتية :
مرابحة السيارات ،وهي تمويل يلبي رغبة المتعامل في اماتالك العرباات والمركباات،
1.
هو أكثر تمويالت المرابحة شيوعا في المصارف اإلسالمية .
مرابحة العقارات ،ويراد به تمويل منازل السكن والمحاالت التجارياة وماا ساوى ذلاك
2.
من العقارات الجاهزة للتسليم.
3.

مرابحة السلع ،يتيح هذا التمويل للمتعامل تملك أي نوع من أنواع السلع ،ومنها مثال :

•

أثاث المنزل .

•

اإللكترونيات .

•

األجهزة والمكائن.

تمويل شراء الذهب والفضة غير ممكن بالمرابحة:
يشار إلى أنه ال يمكن للمصرف أن يقوم بتمويل شراء الذهب والفضة من خالل عملية المرابحة
اآلجلة ألنها تخالف الضوابط الشرعية من حيث عدم جواز بيع هذين المعدنين بالتقسيط .
4.

تمويل الخدمات بالمرابحة

ال يقتصر تطبيق المرابحة على األشياء العينية ،بال تقاع كاذلك علاى الخادمات ،فتماول كثيار مان
المصارف اإلسالمية خدمات متنوعة مثل الدراسة والسفر والخدمات الصحية وصايانة المناازل
وغيرهااا .وبع ا المصااارف اإلسااالمية تمااول هااذه الخاادمات تحاات صاايغة إجااارة الخاادمات ال
المرابحة ،لكن المضمون والواحاد .ويجاري ذلاك باأن يشاتري المصارف اإلساالمي الخدماة مان
مزوديها ،مثال خدماة التعلايم ،فيشاتري المصارف مقاعاد دراساية فاي جامعاة ماا ،ثام يبيعهاا إلاى
طالبيها من العمالء بالتقسيط .
5.

المرابحة من خالل االعتمادات المستندية

تسااتخدم المراب حااة باالعتماااد المسااتندي لتموياال التجااارة الخارجيااة باسااتيراد الساالع ماان الاادول
األجنبية ،فال يقتصر دور المصرف اإلسالمي حينئذ على التوساط باين مساتورد السالعة والجهاة
الموردة ،لتضمن التزامات كال ل خار ،كماا هاو حاال االعتمااد المساتندي المساتقل عان
األجنبيّة
ّ
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المرابحاة ،باال يشاتري المصاارف اإلساالمي الساالعة مان الجهااة المصادرة لنفسااه أوال ،ثام يبيعهااا
لعميله بيعاا مساتأنفا .أي إن المصارف اإلساالمي يتحمال تبعاة هاذا العقاد الاذي بيناه وباين الجهاة
المااوردّة ،وال يتحملهااا العمياال ،بخااالف االعتماااد المسااتندي المسااتقل ،حيااث العالقااة بااين العمياال
والجهة الموردّة ،والمصرف إن ّما هو وسيط وكفيل ضامن لهذا العمل.
ويمكن عدُّ بيع المرابحة من قبيل االئتمان التجاري الذي تكتنفه المخاطر نتيجاة التعامال بالسالع،
أ ّما االعتماد المستندي فهو من قبيل االئتمان المالي الذي ال يتضمن تعاامال بالسالع أو الخادمات،
وإن ّما يتضمن تقديم النقد الحا ّل لقاء النقد اآلجل ،وهذا هو الربا.
وساايتم ذكاار تفاصاايل عمليااات المرابحااة باالعتماااد المسااتندي عنااد التطاارق إلااى االعتمااادات
المستندية.
التوصيف الشرعي للمنتج
أوالً -الدليل على مشروعية المرابحة
يندرج بيع المرابحة تحت عامة المبايعاات الجاائزة فاي األصال إذا اساتوفيت شاروطها ،ألنهاا ال
تختلف عن البيع العادي إال في طريقة تحديد الثمن باإلخبار عان التكلفاة وإضاافة زياادة معلوماة
عليه تمثل الربح .وقد نص الشارع الكاريم علاى جاواز عقاد البياع فاي مواضاع كثيارة منهاا قولاه
البيع وحرم الربا﴾151.
﴿وأ َ َح َّل َّ
ّ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ِ ّ َ
تعالىَ :
اارة َع ْ
ان ت ََاراض
وقوله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنوا َال ت َأْكلوا أ َ ْم َوالَك ْم بَ ْينَك ْم بِ ْالبَ ِ
اط ِل إِ َّال أ َ ْن ت َكونَ تِ َج َ
م ْنكم﴾152.
ِ ْ
كما قرر النبي صلى هللا عليه وسلَّم بقوله ((فبيعوا كيف شئتم))  153جواز البيع في األصل ما لام
يتخلله ما يفسد مشروعيته كالرباا والغارر والشاروط المفسادة .وقَادِم النباي صالى هللا علياه وسالم
فأقرهم .وثمة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد باع
المدينة والناس يبتاعونّ ،
وابتاع بنفسه ،فكان اإلجماع على مشروعية البيع.

 151من اآلية  275من سورة البقرة.
 152اآلية  29من سورة النساء.
 153هذا من نص الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت مرفوعا((:الذهب بالذهب ،والفضّة بالفضّة ،والبر بالبر،
والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح ،مثال بمثل ،يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه األصناف ،فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا بيد)) .وهو حديث صحيح أخرجه جماعة منهم مسلم في صحيحه،1211/3:كتاب المساقاة ،باب
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ،رقم()1587؛ وأبو داود في سننه ،248/3 :كتاب البيوع ،باب في الصرف،
حديث رقم ()3350-3349؛ والترمذي في السنن ،236/4 :كتاب البيوع ،باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثال
بمثل كراهية التفاضل فيه ،رقم(.)1240
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ناص اإلماام الشاافعي فاي كتاباه "األم"،
وأصرح النصوص الفقهية في مشاروعية بياع المرابحاة
ّ
فقد نص على أن نحو الصورة التي تت ُّم في المصرف اإلسالمي هو من قبيل المرابحة الجاائزة،
154
فقال" :وإذا أرى الرجل الرج َل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها فالشراء جائز.
إذ معنى قوله " :أربحك فيها" :أعطيك فيها ربحا ،أي أشتريها منك مرابحة على رأسمالها.
وهذه الصورة التي ذكرها اإلمام الشافعي هي علاى الوجاه الاذي يات ُّم فاي المصاارف اإلساالمية،
حيث يحدّد العميل للمصرف اإلسالمي السلعة بذكر مواصفاتها ويعده بإرباحه فيها.
الخطوات التطبيقية للمرابحة المصرفية وضوابطها الشرعية
تتضاامن عمليااة المرابحااة المصاارفية عادة مراحاال تااؤدي فااي مجموعهااا إلااى إتمااام هااذه العمليااة،
ويمكننا أن نجملها في ثالث مراحل:
المرحلة األولى :مرحلة التفاوض.
المرحلة الثانية :مرحلة تملك المصرف للسلعة ثم بيعها مرابحة إلى العميل.
المرحلة الثالثة :مرحلة التملك .
عرض لكل مرحلة على حدة مع ذكار العناصار التاي تخصاها والمساائل التاي قاد تارد
وفيما يلي
ٌ
على بع اإلجراءات التي تتم في كل مرحلة .
أ.

المرحلة األولى :مرحلة التفاوض

في هذه المرحلة يتقدم المتعامل إلى المصارف اإلساالمي بطلاب الحصاول علاى تمويال بصايغة
المرابحة المصارفية لشاراء سايارة أو بضااعة معيناة مان ماورد محادد ،مستصاحبا معاه عارض
األسعار الصاادر عان الماورد باسام المصارف والاذي يباين فياه ثمان المبياع .ثام يقاوم المصارف
بدراسة حالة المتعامل ائتمانيا من خالل معرفة مقدار دخله والتزاماته الدورية التخاذ القرار إماا
بالموافقة أو بالرف .
المصارف
في حال الموافقة يوقاع المتعامال علاى مساتند الوعاد بالشاراء الاذي يعاد فياه المتعامال
َ
بشراء السلعة منه بعد أن يشتريها المصرف مان مصادرها .ويقادم المتعامال الضامانات التاي قاد
يشترطها المصرف عليه من أجل الحصول على التمويل ،ومنها ما يسمى بدفعة ضمان الجدية،
وهي مبلغ من المال يسدده المتعامال ،ليكاون جازءا مان الاثمن عناد إتماام الصافقة؛ أماا فاي حاال
 154األم لإلمام الشافعي.39/3 :
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نكول العميل عن الشراء ،فإن المصرف يقتطع من هذه الدفعة مقدار الضرر الحقيقي النازل به،
ويرد الباقي إلى العميل .
تفاصيل إجراءات هذه المرحلة
يحادد المتعامال للمصاارف اإلساالمي الجهاة التااي ياود الحصاول منهااا علاى البضاااعة،
1.
ويحضر منها عرض السعر باسم المصرف .
وماان األمااور الشاارعية التااي تجااب مراعاتهااا ماان قباال المتعاماال فااي هااذه المرحلااة حرصااا علااى
سالمة التطبيق:
أن تكون الجهة الموردة لسلعة المرابحة جهة مستقلة عن المتعامال ،ليسات مملوكاة لاه
•
بالكل أو بحصاة معتبارة كاالربع أو الثلاث ،وذلاك حتاى تتجناب العيناة بالشاراء مان جهاة نقادا ثام
إعادة البيع إليها باألجل .
أال يتفااق المتعاماال مااع المااورد علااى أن يزيااد فااي ثماان الساالعة عنااد عرضااها علااى

•

المصرف عن ثمنها الحقيقي المعروض للبيع ،ليأخذ المورد ثمن السلعة األصلي ويعطاي البااقي
للمتعامل ،ألن المبلغ الذي يأخذه المتعامل تقابله زيادة يدفعها هو إلاى المصارف ،فكأناه اقتارض
بالربا .ويتحمل المتعامل دون المصرف إثم مخالفاة األوامار الشارعية ،ويمكان تمثيال ذلاك علاى
النحو التالي:
-

سلعة المرابحة هي سيارة وقيمتها السوقية 100,000 :درهم .

-

يتفق المتعامل مع المورد على أن يرفع قيمة السيارة إلى  120,000درهم .

-

يسلم المصرف المورد مبلغ  120,000درهم إلى المورد .

-

يقوم المورد بتسليم المتعامل  20,000درهم بناء على االتفاق المسبق بينهما .

-

يسدد المتعامل األقساط المستحقة علياه والتاي تتضامن الاربح الخااص بالسايارة فضاال
عن الزيادة الخاصة بالنقد المستلم ( )20,000درهم ،وهو الربا .

أال يتفااق ا لمتعاماال مااع المااورد علااى أن يزيااد ماان ثماان الساالعة بحيااث يااتم تغطيااة قيمااة
•
الدفعة المقدمة التي قد يشترطها المصرف على المتعامل دفعها إلى المورد .وهذا خاداع وغاش،
والنبي صلى هللا عليه وسلم قال“ :من غش فليس منا “ .وصورة ذلك فيما يلي :
لو كان المصرف يطلب من عمالئه دفع ماا نسابته  %15ماثال مان ثمان السايارة الماراد تمويلهاا
بالمرابحة كدفعة مقدمة ،فإن المتعامل الذي ال يود أن يدفع شيئا قد يعمد إلى االتفااق ماع الماورد
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على أن يعلن السعر في عرض األسعار بزيادة عن الثمن الحقيقي تسااوي أو تقتارب مان النسابة
الواجب على المتعامل دفعها .ثم يحضر من المورد الذي وكلاه المصارف بادفع تلاك النسابة إلياه
مباشرة مستندا صوريا بالدفع؛ فينتهي األمر بالمصرف وقد دفع الثمن كامال.
يشترط المصرف على المتعامل في أغلاب األحياان تقاديم ضامانات متنوعاة كارهن أو
2.
شيكات أو طلب بتحويل الراتب إلى المصرف ،لإلفادة منها في حال تخلاف المتعامال عان القياام
بالتزاماته .وهذا جائز شرعا ألن الغرض هو استيثاق الادين ،وهاو غارض مشاروع .ويمكان أن
يأخذ المصرف تلك الضمانات باالتفاق مع المتعامل قبل توقيع عقد المرابحة أو بعده.
يوقع المتعامل على مستند الوعد بالشراء الملازم لطارف واحاد وهاو المتعامال و ياذكر
3.
فيه ثمن الشراء وربح المصرف .وهذا المستند ال يعد عقدا ،والسبب في ذلك أن االلتزام فيه مان
أقر مجمع الفقاه اإلساالمي الوعاد
طرف واحد في حين أن االلتزام في العقد يتم من طرفين ،وقد ّ
الملزم من طرف واحد في المرابحة .وفائدة هذا الوعد أنه في حال تخلف المتعامل عن الشاراء
بالمرابحة بعاد قياام المصارف اإلساالمي بشاراء السالعة مان المصادر ،يتحمال المتعامال خساارة
المصرف إن عجز األخير عن رد السلعة إلى المورد أو عن بيعها فاي الساوق بماا يغطاي تكلفاة
الشراء.
لااو كاناات المرابحااة علااى تموياال شااراء ساايارة مسااتعملة مرهونااة لبنااك تقلياادي ،فهنااا
4.
تتصور حالتان :
الحالة األولى :أن يكون ثمن السيارة في السوق أعلى من ،أو مساويا ،لقيماة المديونياة
•
المتبقية على مالك السيارة لدى البنك التقليدي .في هذه الحالة يقوم المصرف بشراء السيارة مان
مالكها ،فيصدر شيكا باسم البنك التقليدي بقيماة السايارة بشارط حصاول المصارف علاى خطااب
رسمي مان البناك التقليادي يفياد بنقال الارهن لصاالح المصارف .وهاذا جاائز ألن المصارف إنماا
يودع المبلغ في البنك التقليدي بالنيابة عان المالاك بغياة ساداد مديونيتاه .ثام يقاوم المصارف ببياع
السيارة مرابحة إلى المتعامل طالب الشراء.
الحالة الثانية :أن يكون ثمن السيارة فاي الساوق أقال مان قيماة المديونياة المتبقياة علاى
•
مالك السيارة لدى البنك التقليدي ،ففاي هاذه الحالاة يشاتري المصارف السايارة مان مالكهاا بساعر
السوق فقط ،ويحول المبلغ لصالح البنك التقليدي بشرط الحصول على خطااب رسامي مناه يفياد
بنقل الرهن للمصرف ،و يتحمل البائع تسوية بقية المبالغ المستحقة عليه لدى البنك التقليدي .
قد يقدم المتعامل على دفع مبلاغ قليال إلاى المالاك بغياة حجازه للسالعة خشاية أن يبيعهاا
5.
مالكها آلخر قبل تمكنه هو من الحصول على موافقة المصرف بالتمويل بالمرابحاة .وهاذا جاائز
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وال يعدّ شاراء مباشارا للسالعة ،والمالاك يعلام أن المتعامال مقادم علاى شاراء السالعة ال مان تلقااء
نفسه ،بل من خالل حصوله على تمويل مصرفي بصيغة المرابحة.
إذا أراد المتعاماال شااراء ساالعة معينااة ماان خااالل حصااوله علااى تموياال ماان المصاارف
6.
بصيغة المرابحة ،فال يجوز له أن يادخل فاي إجاراءات البياع مان تلقااء نفساه فيادفع دفعاة مقدماة
تشكل جزءا معتبرا من الثمن في العرف التجاري ،كأن تبلغ الدفعة  %20مثال من ثمن السالعة،
ألن هذا التصرف تترتب عليه التزامات البيع عرفا ،فيستحق البائع باقي الثمن الذي يصابح ديناا
في ذمة المتعامل .أي فيؤول دور المصرف حقيقة حينئاذ إلاى تمويال المتعامال فاي هاذا الادين ال
فااي الشااراء ثاام البيااع ،ألن المتعاماال قااد ساابق المصاارف إلااى شااراء الساالعة ماان البااائع .ويمكاان
تصااحيح العمليااة بطلااب المصاارف ماان المتعاماال أن يفسااخ التزاماتااه مااع البااائع ويسااترد الدفعااة
السابقة ،وهنا يقوم المصرف بشراء السعلة من البائع أصوال ثم يبيعها بالمرابحاة إلاى المتعامال.
وإذا أراد المتعامل تقديم دفعة للبائع ،فعليه أن يأخذ توكيال من المصرف باذلك ،ليكاون بمقتضاى
هذا التوكيل دافعا للمبلغ بالنيابة عن المصرف المشتري ،ال باألصالة عن نفسه .
عنااد التفاااوض بااين المتعاماال والمصاارف علااى الااثمن يعمااد المصاارف إلااى ربااط مبلااغ
7.
الثمن بعدد األقساط وأجل سدادها .وليس هذا من الرباا ،وذلاك ألن الطارفين ماا زاال فاي مرحلاة
التفااوض ،ولاام يوقعاا عقااد البيااع بعاد ،ألن الزيااادة فاي المااال مقاباال األجال إنمااا تحارم فااي الاادين
الثابت في الذمة أو في القارض ،ال عناد التفااوض علاى الاثمن ،والاثمن فاي مرحلاة التفااوض لام
ينقلب دينا بعد في ذمة المتعامل حتى تصب َح الزيادة مقابل األجل نوعا من الربا.
ب.

المرحلة الثانية :مرحلة تملك المصرف للسلعة ثم بيعها مرابحة إلى العميل

فااي هااذه المرحلااة يقااوم المصاارف بإعااداد كافااة المسااتندات والعقااود المطلوبااة لتنفيااذ
المعاملااة ،فيسالّم مناادوب المصاارف شاايك الماادير Manager Checkأو مسااتند طلااب الشااراء
المحلي )  ( LPOإلى البائع لغرض شراء السلعة مناه ،ويتسالم مناه السالعة ،فيتحقاق باذلك ملاك
المصرف للسعلة وقبضها ،ثم يقوم مباشرة بتوقيع عقد المرابحة مع المتعامل ويسلم إليه السلعة،
وقد يجري ذلك في مح ّل البائع ،فيصبح المتعامل مالكا للسلعة ومادينا بثمنهاا للمصارف .وتجادر
اإلشارة إلى أن المرابحة الفعلية هي في بيع المصرف السلعة إلى العميل ،أما ما يكون قبال ذلاك
فليس هذا بجزء من عقد المرابحة ،بل هو تمهيد له .
تفاصيل إجراءات هذه المرحلة
1.

امتالك المصرف للبضاعة من البائع عن طريق الشراء يعد من أهم القضايا الشارعية
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في المرابحة وأخط رها وذلك ألنه ال يجوز للمصرف أن يبيع شيئا لم يتملكاه بعاد ،والادليل علاى
ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم ":يا حكايم ال تباع ماا لايس عنادك " ،155وتثبات ملكياة المصارف

للبضاعة أو السيارة من خالل قبول البائع لشيك المدير أو مستند طلب الشراء المحلي .
إذا تملك المصرف السلعة وتحقق قبضه لها قبضا حكميا بأن قام البائع بوضاعها تحات
2.
تصرف المصرف ،جاز له بيعها ولاو لام يتحقاق القاب الحقيقاي بوضاع الياد ،أو نقال البضااعة
إلى مكان آخر ،وذلك ألن الشرط الشرعي من دخول السلعة في ضامان بائعهاا قبال بيعهاا (نهاى
النبي صلى هللا عليه وسلم..وربح ما لم يضمن) 156يتحقاق بمجارد القاب
له القب الحقيقي.

الحكماي ،وال يشاترط

ال بد من إنشاء عقد المرابحة بين المصرف والمتعامل ،ليتحقق نقل ملكية السلعة إليه،
3.
فال يكتفى بالوعاد الاذي وقعاه المتعامال آنفاا ،وال يعاد عقاد المرابحاة مبرماا باين الطارفين تلقائياا
بمجرد شراء المصرف للسلعة وقبضه لها.
4.

يجب أن يكون ثمن السلعة وربحه المشروط معلومين في عقد المرابحة ،وال يجوز أن

يذكر الثمن في عقد المرابحاة باإلجماال ،بال يجاب تميياز الاربح عان رأس الماال لتتحقاق صايغة
المرابحة .ويمكن أن يكون الربح بنسبة مئوياة مان رأس الماال أو مبلغاا مقطوعاا .كماا يمكان أن
يحدد الربح باالستناد إلى أحد معدالت الفائدة السوقية ،ألنها لايس إال مؤشارا حساابيا ،والمعاملاة
هي بيع وليس قرضا ربويا ،وللمتبايعين في الشرع أن يتفقا على ما شاءا من أسعار.
ج.

المرحلة الثالثة :مرحلة المديونية وسداد أقساط المرابحة

بعد تملاك المتعامال لسالعة المرابحاة مان المصارف بمقتضاى عقاد المرابحاة ،يصاير المتعامال
مدينا إلى المصرف باألقساط المتفق عليها قدرا وزمنا ،والتي تمثال ثمان السالعة المؤجال .وعناد
االنتهاء من المديونية بسداد كامل األقساط يفك المصرف رهان سالعة المرابحاة رساميا ،وحينهاا
تنتهي كل عالقة بين المصرف والمتعامل .
متعلقات هذه المرحلة
إذا تااأخر المتعاماال فااي سااداد األقساااط المسااتحقة عليااه لاادى المصاارف فااإن بإمكااان
1.
المصرف تنفيذ كافة الشروط المنصوص والمتفق عليها في عقد المرابحة ومنها:
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• قد يشترط المصرف في عقود المرابحة أنه إذا تأخر المتعامل في سداد األقساط المستحقة عليه
أو بعضها دون عذر معتبر وجب عليه أن يدفع مبلغاا محاددا ينفقاه المصارف فاي وجاوه الخيار.
وهذا جائز ألن المصارف ال يحاتفظ بتلاك الغراماة لنفساه ،بال يصارفها فاي وجاوه الخيار؛ وإنماا
الغرض منها ضبط المتعامل في السداد ومنع المماطلة .
•حلول باقي اإلقساط إذا تأخر المتعامل عن سداد قسطين متتاليين ،وهذا الشرط الذي وافق عليه
المتعاماال ال يخااالف الشاارع ،واألصاال فااي الشااروط اإلباحااة كمااا قااال صاالى هللا عليااه وساالم:
"المسلمون عند شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما".
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• تسااييل الاارهن المسااجل لصااالح المصاارف لاادى الجهااات الرساامية إذا تااأخر المتعاماال فااي سااداد
األقسااااط؛ فيساااتوفي المصااارف حقاااه ويعياااد البااااقي إلاااى المتعامااال .وإذا لااام ياااف الااارهن بحاااق
المصرف ،فإن المبلغ المتبقي يبقى دينا في ذمة المتعامل ال يسقط إال إذا تنازل عنه المصرف .
يجوز أن ينص في عقد المرابحة علاى احتماال تناازل المصارف عان جازء مان الاثمن
2.
في حالة تعجيل دفع أقساط الثمن أو بعضها .وال يجوز أن يجعل هاذا الحسام حقاا للعميال يطالاب
به المصرف فاي حاال التعجيال .والسابب أن األجال لايس لاه حصاة مان الاثمن فاي الادين ،ساواء
بزيادة الدين مقابل تأخير الادين ،أو حسام الادين مقابال تعجيال الادين؛ إال أن يجاري الحسام علاى
سبيل الهبة من الدائن إلى المدين.
تجوز إعادة جدولة أقساط دين المرابحاة بطلاب المتعامال وموافقاة المصارف علاى أال
3.
تتضمن إعادة الجدولة هذه أي زيادة في قدر الدين.
4.

اار إلااى تداولااه بيعااا وشااراء ،ألن بيااع
ال يجااوز توريااق (تصااكيك) دياان المرابحااة ليصا َ

الدين له ضوابط شرعية تمنع من حيث النتيجة صورة تصكيك ديون المرابحة وتداولها.
د.

التجاوزات الشرعية التي تقع أثناء التطبيق
بيع المصرف للسلعة قبل شرائها من مصدرها

قد يقوم موظف المصرف اإلسالمي اختصارا لإلجراءات بأخذ توقيع العميل على عقد المرابحة
قبل قيام المصارف بشاراء سالعة المرابحاة ،وهاذا خلال جوهاوي يوقاع المصارف اإلساالمي فاي
المحظور ،ويجعله بائعا للشيء قبل ملكه.
ومن التجاوزات التي علم وقوعها كذلك أن يطلب موظف المصرف اإلسالمي من العميل توقيع
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الوعاد بالشااراء وبياع المرابحااة فاي نفااس الوقات ،وال يحاادد فاي عقااد المرابحاة تاااريخ العقاد ،باال
يجعله الموظف فاي تااريخ الحاق لتااريخ شاراء المصارف للسالعة مان المصادر حتاى يبادو عقاد
المرابحة موقعا بعد ذلك الشراء .والغرض من هاذه العملياة هاو أن ياوفر الموظاف علاى العميال
المجيء إلى المصرف مارة أخارى لتوقياع عقاد المرابحاة بعاد تماام شاراء السالعة مان المصادر.
وهذا كذلك من المحظور الذي يفسد عقد المرابحة
هل تسجيل السلع المشتراة من قبل المصرف ضروري قبل بيعها بالمرابحة تأكيداً للملكية
تشااترط أكثاار الاادول تسااجيل بع ا الممتلكااات المشااتراة ،كالعقااارات والساايارات ،فااي سااجالّت
صااة ليعتاارف بملكيااة أصااحابها لهااا علااى نحااو ثاباات ولتاادخل فااي ضاامانهم ويتحملااوا
الدولااة الخا ّ
تبعاتها .وهذا أمر ال تمنعه الشريعة ألنه وسيلة لحفظ الحقوق وإثبات الملكيّات ،لكن تطبياق ذلاك
على سلع المرابحة تترتاب عناه نفقاات وإجاراءات إضاافية مان شاأنها أن تثقال كاهال المصارف
والعميال .وعلياه ،فااإن التساجيل الرسامي ألصااول المرابحاة أمار حساان يؤكاد اماتالك المصاارف
اإلسااالمي لتلااك األصااول ،م ّمااا يجعاال مجماال العمليااة أقاارب إلااى حقيقااة عمليااة البيااع والشااراء
المتعارفااة وأقاارب إلااى الشاارعيّة .وقااد التزماات فعااال بع ا المصااارف اإلسااالمية بااذلك ،لكاان
االلتزام بالتسجيل ال يمكان عادّه شارطا مان الناحياة الشارعية لمشاروعية المرابحاة ،ألن اماتالك
المصرف لسلع المرابحة يتحقق شرعا بمقتضى عقد البيع والشراء.
بيع المصرف للسلعة قبل قبضها
ثبت النهي عن بيع السلعة قبل قبضها ،فعن زيد بن ثابات رضاي هللا تعاالى عناه أن النباي صالى
هللا عليه وسلم "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها الت ّجار إلى رحالهم" .158
والقااب ضااروري لينتقاال ضاامان الساالعة ماان البااائع إلااى المشااتري ،ألن الساالعة قباال قااب
المشتري لها تكون مضمونة على البائع ،إذ تنتقل ملكية السلعة بعقد البيع ،أما ضمانها فاال ينتقال
إال بالقب  .وال يجوز لمالك سلعة أن يبيعها حتى تدخل في ضمانه ،ولو باع السلعة قبل دخولها
في ضمانه فقد وقع في المحذور كما جاء في الحديث :هذا الحديث يرويه عمرو بان شاعيب عان
سلَف َوبَيْع َوش َْر َ
أبيه عن جده أ َ َّن َرسو َل َّ
طي ِْن فِي بَيْاع َو ِربْاحِ َماا
ِّ صلى هللا عليه وسلم نَ َهى َع ْن َ
ْ 159
ض َمن.
لَ ْم ي ْ
وال يشترط القب

الفعلي باليد أو بنقل السلع إلى مستودعات المشاتري ،بال تعادّ التخلياة قبضاا،
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وهي ما يسمى بالقب الحكمي ،ومعناها أن يخلي البائع بين المشتري وبين السالعة ويمكناه مان
قبضاها .وقااد قاارر المجمااع الفقهاي تبعااا لقااول جمهااور الفقهااء ،أن قااب األشااياء يتحقااق بحسااب
حالتها ،وتبعا للعرف .
هل يجوز توكيل المصرف للعميل بالقبض من البائع ومن ثم ليبيع لنفسه؟
قد يتولى المصرف اإلسالمي بنفسه شراء سلعة المرابحة التاي الاتمس إلياه العميال شاراءها ،ثام
يو ِ ّكل العميل بقبضها بالنيابة عنه ،وبعد قبضها يبيعها إليه بالمرابحاة ،اختصاارا للوقات وخفضاا
للتكاليف .وال مانع من هذا إن كان العميل يقاب السالعة بالنياباة عان المصارف ،أي أن السالعة
تكون على ضمان المصرف إلى حين إجراء عقد المرابحة وقب العميل للسلعة بمقتضاى عقاد
المرابحة .
توكيل المصرف اإلسالمي للعميل بتولي عملية الشراء من المصدر ثم بالقبض:
قد يلجأ المصرف اإلساالمي أحياناا إلاى توكيال عميلاه طالاب شاراء السالعة بالشاراء نياباة عناه،
ومن ث ّم بالقب

من المصدر ،ليجري معه بعد ذلك عقد المرابحة ،فما حكم ذلك

األصل أن المصرف اإلسالمي هو المسؤول عن شراء سلع المرابحة ،ألناه باائع النسابة للعميال
مموال ،لكن إن قام ما يستدعي توكيل العميل بهماة الشاراء فاال باأس فاي ذلاك ،كاأن تاربط
وليس ّ
العميل بالمصدر عالقة وكالة حصرية في توريد السلع ،أو تكون للعميل دراياة فنياة خاصاة فاي
سلعة المرابحة فيخشى إن تولى المصارف عملياة الشاراء بنفساه أال يحسان اختياار السالعة التاي
يريدها العميل .واألصل حين التوكيل أن يكون الشراء باسم المصارف وعلاى مساؤوليته؛ إال أن
تعذر إظهار الشراء باسم المصرف ،لوكالة حصرية بين العميل والمصدر ،فهنا ال بأس بجريان
الشراء باسم العميل على أن يكون المصارف هاو المشاتري فاي حقيقاة األمار مان حياث التبعاات
والمسؤولية .وفي جميع األحوال ،ال يكتفى بشراء العميال للسالعة بالنياباة عان المصارف ،بال ال
بد من إجراء عقد المرابحة حتى تنتقل ملكية السلعة إلى العميل ،وال بد من قب العميال للسالعة
قبضا جديدا باألصالة عن نفسه حتى ينتقل الضمان إليه ،أي فيقبضها من نفسه .
ج .التعويض عن األضرار في المرابحة
أوالً -تعويض المصرف في حال نكول العميل عن وعد الشراء
إن نكاال العمياال عاان الوعااد بالشااراء بعااد قيااام المصاارف اإلسااالمي بشااراء ساالعة المرابحااة ماان
مصدرها ،فللمصرف اإلسالمي الحق بتنفيذ مقتضى الوعد بالشراء الاذي وقّاع علياه العميال فاي
الخطوة األولى من خطوات المرابحة .فيحسب المصرف اإلسالمي مقدار الضرر الفعلي الواقع
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عليه ويستوفيه من العميل الناكل عن الوعد .أما إن لم يترتب ضرر ماادي عان النكاول فاال حاق
للمصرف اإلسالمي بطلب أي تعوي مع العميل .
والواجب على المصرف اإلسالمي في حال نكول العميل أن يقلل الضرر ما أمكن ،فيسعى لرد
السالعة إلااى مالكهاا األصاالي باادون خساارة إن أمكاان ،أو يبيعهاا بالسااوق بمااا يغطاي التكلفااة .فااإن
عجز عن ردها أو بيعها بساعر التكلفاة ،فلاه حينئاذ أن يبيعهاا بالساعر الساوقي أو يردهاا بخساارة
إلى صاحبها إن كان الرد ممكناا ،ويراعاي فاي االختياار باين األمارين الضارر األقال .وبعاد هاذا
يستوفي المصرف من العميل مقدار الضرر الفعلي الواقع عليه بحساب الفرق باين كلفاة الشاراء
األول وسعر البياع الثااني .وإن اساتطاع المصارف اإلساالمي أن يبياع السالعة فاي الساوق بساعر
أعلى من التكلفة ،فله الحق في أن يحتفظ بالربح ،ألنه نماء ِملكه.
هذا أقصى ما يمكن المصرف اإلسالمي فعله في حال نكول عميل المرابحة عن الشراء .وعلياه
يعلم خطأ الممارسات التالية:
أن يأخذ المصرف تعويضا عن فوات الكسب فترة احتجاز المال في صفقة المرابحة التي لم تتم ،فيقدرهذا التعوي

على أساس متوسط كسب المصرف في ذلك المقدار من المال في مثل هذه الفترة.

أن يصادر المصرف الدفعة التي تقدّم بها العميل حين توقيعه عقد الوعد ضمانا لجديتاه بطلابالشراء ،بالغا ما بلغت هذه الدفعة.
أمااا فساااد الممارسااة األولااى ،فااألن التعااوي عاان فااوات الكسااب يتجاااوز الضاارر الفعلااي ،وألن
الكسب أمر احتمالي في عمل المصرف اإلسالمي القائم أساسا على الربح والخسارة .وهذا عمل
المصارف التقليدية التي تجعل المال منتِجا بذاته وتعامله معاملة السلع ذات القيمة النفعية الذاتية.

وأما فساد مصادرة دفعة ضمان الجدية ،فألنها قد تكون أكثر من مقادار الضارر الفعلاي ،فيكاون
المصرف بذلك قد استربح من هذه الصافقة التاي لام تاتم .وال يمكان تساويغ مصاادرة تلاك الدفعاة
تخريجااا لهااا علااى العربااون وذلااك ألن العربااون يسااتدعي عقاادا مبرمااا ،وال يكااون فااي المرحلااة
السابقة لعقد البيع كما هو الحال في دفعة ضامان الجدياة؛ ولاو أوقعناا بياع العرباون ابتاداء ،لوقاع
المصاارف فااي بيااع مااا لاايس عنااده .أي أنااه ال يمكاان للمصاارف اإلسااالمي أن يأخااذ دفعااة ضاامان
الجدية على أساس العربون ،ألن العربون بيع بحد ذاته ،مما يستدعي أن المصرف يبياع السالعة
إلى العميل ،مع أن المصرف لم يتملك السلعة بعد ،مما يوقع في محظور بيع ما ليس عند البائع.
وقد نص قرار المجمع الفقهي الادولي علاى أن بياع العرباون ال يجاري فاي بياع المرابحاة ل مار
بالشراء في مرحلة البيع التالية للمواعدة وعلى هاذا ،ال يصاح مصاادرة تلاك الدفعاة التاي يادفعها
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العميل سلفا على أنها من العربون.160
المستند الشرعي لجواز تعويض المصرف عان الضارر الفعلاي الناشا عان نكاول العميال عان
الشراء:
استند القول بجواز تعوي المصرف عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميال عان الشاراء
إلى قول المالكية والحنفية بلزوم الوعد المعلق على سبب إن دخول الموعود في السبب ،وترتب
عليه ضرر من جراء ذلك الوعد .ومثّل الفقهاء لذلك بصورة ما لو قال أحاد ألخار" :اهادم دارك
أبن لك دارا جديدة ،أو أسلفك لتبني دارا جديدة" .فهنا قالوا بلزوم الوعد ،لتعوي
ِ
161
الضرر النازل به.

الموعود عان

ثانيا ً -تعويض المصرف عن ضرر النكول في سداد أقساط المرابحة
قد يتأخر العميل قي سداد أقساط ثمن ما اشتراه مرابحة ،والعميل في ذلاك إماا معسار أو موسار.
والحكم الفقهي كما يلي:
إن كان معسرا ،فال خالف في وجوب إنظااره ،إذ هاو واجاب بانص اآلياة الكريماة َ ( :و ِإن كاانَ
163
س َرة )  162فيمهل المعسر إلى أن يوسر باتّفاق الفقهاء.
ذو ع ْس َرة فَن َِظ َرة ٌ إلى َم ْي َ
وأ ّما إن كان موسرا مماطال ،فللمصرف أن يرفع األمر إلى القضاء ليجبره على الدفع .وللقضاء
أن يعاقب المماطل بعقوبة على اختالف في العقوبة بين الحابس والتشاهير باه ،للحاديث الشاريف
164
"لي الواجد يَح ُّل عرضه وعقوبته".
وللمصاارف أن يشااترط علااى المتعاماال حلااول باااقي األقساااط إن وقااع التااأخر فااي سااداد بعضااها،
وليس للمصرف أن يأخذ تعويضا من العميل المماطل عن تأخره فاي ساداد األقسااط ،ألن األمار
يؤول إلى الربا ،إذ مآل األمر حينئذ إلى زيادة في الدين مقابل زيادة حدثت في األجل.
فرض غرامة مالية على المماطل يصرفها المصرف في وجوه الخيرات
 160قرار المجمع الفقهي(رقم )85/3/76بشأن بيوع العربون.
 161فتح القدير للكمال بن همام  ،185/6 :حاشية ابن عابدين  ، 623/7 :مجلّة األحكام العدلية وشرحها لسليم رستم
باز  ،مادّة ( : )84ص ،56فتاوى الشيخ عليش  . 212/1 :تفسير القرطبي .77/18 :
 162من سورة البقرة ،آية (.)280
163
ي :ص313؛ المغني البن
نهاية المحتاج للرملي323/4 :؛ البدائع للكاساني173/7 :؛ القوانين الفقهية البن جز ّ
قدامة.585/6 :
 164الحديث راويه هو الشريد بن سديد الثقفي رضي هللا تعالى عنه .وأخرجه :البخاري تعليقا في صحيحه:
 ،845/2كتاب االستقراض ،في ترجمة باب (لصاحب الحق مقال)؛ وأبو داود في السنن ،45/4 :كتاب األقضية،
باب في الحبس في الدين ونحوه ،رقم ()3628؛ والنسائي في السنن .316/7 :كتاب البيوع ،باب مطل الغني،
حديث رقم ()4689؛ وآخرون.
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تعمااد بع ا المصااارف اإلسااالمية إلااى أن تفاارض علااى عمالئهااا المماااطلين غرامااة كااإجراء
احتاارازي الغاارض منااه الحادّ ماان وقااوع المماااطالت التااي تضاار بالمصاارف اإلسااالمي وأمااوال
المودعين فيه ،دون أن يحتفظ المصرف بهذه الغرامة ،بل يصرفها في وجوه الخيار .وهاذا يقبال
في إطار الشرع وال يمكن عده ربا ،ألن المصارف ال يحاتفظ بهاذه الغراماة وال ينتفاع بهاا بوجاه
ماان الوجااوه ،باال يصاارفها فااي وجااوه الخياار ،وهااو تصاارف تمليااه ضاارورة العماال المصاارفي
اإلسااالمي ،إذ لااو لاام يغا َّارم المماااطلون لصااارت المماطلااة دأب أكثاار العمااالء ،ممااا يش ا ّل عماال
المصرف .ويجري األمر بأخذ تعهد من المتعامل ،يترافق ماع توقياع عقاود التمويال ،باأن يتبارع
إلى صندوق خيري يديره المصرف نسبة كذا من القسط المستحق متأخر السداد .وينبغي التأكياد
إلى أن تغريم المتخلفين عن سداد األقساط على هذا النحو إنما يسوغ إن كاان المتخلاف ممااطال،
ال معسرا بالدين .ألن المعسر بالادين مساتحق للصادقة بنفساه ،فاال يعقال أن يجبار مان هاذا حالاه
على التصادق علاى آخارين .وال ماانع إجرائياا مان أن تعمام الغراماة علاى جمياع المتخلفاين عان
تعسره بالدين.
الدفع ،ثم يعفى منها أو ترد الغرامة إلى من يثبِت
ّ
الممارسات الخطأ لبعض المصارف بفرض تعويض على العميل المتأخر في سداد األقساط
بناء على الكالم المتقدم يعلم خطأ أن يستوفي المصرف اإلسالمي تعويضاا فاي حاال التاأخر فاي
سداد األقساط .فقد وقع أن بع المصاارف اإلساالمية ـ علاى ماا أفتات باه رقاباتهاا الشارعية ـ
جوزت أخذ تعوي من العميل لتأ ّخره عن السداد إن ثبت يساره ،وبنت هذا التعوي إ ّماا علاى
َّ
أساس فوات الكسب ،ليدفع العميل متوسط ما يكسبه هذا المصرف عادة في مدّة التأ ّخر ،أو على
أساس أرباح العميل بجعل مال الدين ما َل مضاربة بياد العميال .وبعا المصاارف تحيال األمار
صة بالمصارف لتقدِّر الضرر .وعلى هذا ،فاإن هنااك معياارين فاي تحدياد
إلى هيئة التحكيم الخا ّ
مقدار التعوي

:

 .1مقدار الضرر المتوقّع ،حيث ينظر المصرف إلى فوات الكسب المتوقاع .ويالحاظ فاي
هذا تفاوت الضرر بين مصرف ومصرف ،بحسب توسعه في التجاارة واألربااح التاي
يحققها عادة.
صل المدين من ربح باستثمار هذا المال ،ماع أن الاربح بذاتاه أمار محتمال
 .2مقدار ما يح ّ
وغير أكيد .
وخرج هذا التعوي على قواعد الغصب ،باعتبار أن العميل غصاب المصارف حقاه فاي الماال
ِّ
خرجاه علاى مبادأ مضااربة المثال،
وربحه ،فيجب عليه أن يردّ هذا المال مع ربحه .وهنااك مان ّ
واسااتدّل بعماال أمياار المااؤمنين عماار باان الخ ّ
طاااب مااع أبااي موسااى األشااعري ،رضااي هللا تعااالى
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عنهما ،حين أعطى أبو موسى عبد هللا وعبيد هللا ابني عمر بن الخ ّ
طاب مااال ليوصااله إلاى بيات
المال في المدينة ،وسمح لهما باالتّجار به؛ فربحا ،فحكم أمير المؤمنين عمر بنصف الربح لبيت
165
المال والنصف اآلخر لهما .فقد عدّ عمر المال مضاربة مع أن اتفاقا سابقا عليها لم يكن .
خرج التعوي على مبدأ التغريم بالمال .ويالحظ أن هذا المبدأ ال ينظر إلاى مقادار الضارر
كما ّ
ليرفعه ،وإنما هو عقوبة.
وبغ النظر عن مشروعية هذه التخريجات باذاتها ،فأناه ال يمكان تطبيقهاا فاي أمار الادَّين ،ألن
ذلك يؤدي إلى الربا ،إذ كما لم تصح زياادة الادين فاي "زدناي فاي األجال أزدك فاي الاثمن" ،فاال
يصح أخذ تعوي عن التأخير في السداد أو التوقّف ،إذْ كالهما زيادة تدفع مقابل حصول تاأخر
في دفع الدين عن األجل المحدد.
وقد جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بعدم جواز شرط التعوي عن الضرر حال التأخر
وأقار اشاتراط الباائع علاى المشاتري حلاول بقيّاة األقسااط قبال
في أداء الدين في البياع بالتقسايط،
ّ
166
مواعيدها حال تأخر المدين في أداء بعضها.
واألفضل واألسلم للمصارف إلساالمي أن يأخاذ ضامانات الساداد الكافياة مان المتعامال ،ليسايلها
عند حدوث التأخر المتكرر في سداد االقساط المستحقة عليه.
تنفيذ عقد مرابحة جديد على نفس سلعة المرابحة
من األخطاء التي ال تجوز أيضا أن يعمد المصارف فاي حالاة تخلاف العميال عان ساداد األقسااط
إلى إعادة بيع سلعة المرابحة إلى ذات العميل بسعر جديد يعوض المصرف عان الكساب الفائات
بتخلف العميل .وهذا ممنوع ،ألن ملكية السالعة قاد خرجات عان المصارف وانتقلات إلاى العميال
ببيع المرابحة األول ،فال يمكن للمصرف أن يبيعها ثانية للعميل أو غيره.
ال بأس باستيفاء تعويض يغطي نفقات التأخر في سداد األقساط
إن كان تأخر العميل في سداد األقساط تنشأ عنه بع النفقات الفعلية ككلفاة المتابعاة واالتصاال
والتحصيل ،فال بأس باستيفاء المصرف من العميل المتخلف عان أقسااطه مقادار ماا يغطاي هاذه
النفقات فقط؛ وإن كان يتعسر احتساب ذلاك علاى وجاه الدقاة ،فاال باأس بحسااب ذلاك علاى وجاه
التقريب ،مع وجوب ممارسة االحتياط لضمان عدم استرباح المصرف من هذا التعوي .
ثالثا ً ـ التعويض عن الضرر الحاصل بموت العميل:
 165نيل األوطار للشوكاني.285/5 :
 166قرار المجمع الفقهي رقم  6/2/53بشأن البيع بالتقسيط ،عام 1410هـ.
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لو كان العميل فردا ،فموته قد يكون قبل إجراء عقد المرابحة أو بعدها:
أ ّما قبل إبرام عقد المرابحة ،فيتحقق ضرر المصرف فعال إن كان قد اشترى سلعة المرابحاة ثام
ماات العمياال قباال إجااراء عقاد المرابحااة معااه ،وبخاصااة إذا كاناات هاذه الساالعة م ّمااا يناادر طلبهااا.
والح ْكم هنا أن يتح ّمل المص رف كامل الضرر لعدم جرياان عقاد البياع بينهماا ،إذ ماا كاان بينهماا
مجارد وعاد ال عقاد  ،وال مساؤولية عان هاذا الوعاد لعادم تمكان الواعاد مان وفائاه لسابب
إنما هو
ّ
خارج عن إرادته ،وهو الموت.
أ ّما بعد إبرام عقد المرابحة مع العميل ،فيؤول ثمن السلعة بربحها المتفق عليه إلى دين في تركة
العميل فيطالب به الورثة .ولكن هل يح ُّل ذلك الدين أم يبقى على األجل المتفق عليه
مذهب جمهور الفقهاء هو حلول هذا الدين بموت المشاتري ،لعادم إمكاان بقااء هاذا الادين ماؤجال
في ذ ّمة المشتري لموته ،أو في ذ ّمة الورثة ،ألن الشراء لم يكن منهم ،وألن المصارف أو الباائع
عمومااا قااد ال يرضااى ذِممهاام؛ وال فااي أعيااان التركااة ،ألنااه يضاار بالورثااة ماان حيااث قساامتها،
وبالميت من حيث انشغال ذ ّمتاه بهاذا الادين ،لحاديث أباي هريارة رضاي هللا تعاالى عناه(( :نفاس
167
المؤمن معلّقة بدَينه حتى يق عنه)).
فعلى هذا يحل الدين بموت العميل ،ويؤول إلى دين في التركة
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ولمتأخري الحنفية فتوى بأنه مع حلول دين الاثمن فاي عقاد المرابحاة بماوت المشاتري إال أناه ال
يؤخذ من الربح حينئذ إال بمقادار التأجيال الحاادث فعاال حتاى ماوت المشاتري .فلاو اشاترى شايئا
بعشرة مثال وباعه بعشرين إلى أجل هو سنة ،فمات المشاتري بعاد ساتة أشاهر ،فاإن الباائع يأخاذ
169
خمسة فقط زيادة على رأسماله ،فيقابل نصف المدة نصف الربح.
يانص علاى ذلاك
وهذه الفتاوى ال تقيّاد المصارف اإلساالمي ،فلاه أن يأخاذ بااألنفع لاه شاريطة أن
َّ
مسبقا في لوائحه.
نكول المصرف عن الشراء
يمكن االتفاق في بين المصرف والعميل على أناه فاي حاال نكاول المصارف بعادم شارائه أصاال
بعد توقيعه عقد وعد مع العميل ،أو بشرائه وعدم بيعه ل مر ،يتم اللجوء إلى لجنة تحكيم ،لتحدّد
 167أخرجه الترمذي في السنن ،33/4 :أبواب الجنائز ،باب ما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال( :نفس
المؤمن…) ،حديث رقم ( ،)1079وقال فيه :حسن؛ وابن ماجه في السنن،806/2 :كتاب الصدقات،باب التشديد
في الدين ،رقم ()2413؛ وأحمد في المسند 515/3 :بلفظ (نفس المؤمن معلَّقةٌ ما كان عليه دين) ،رقم (.)10160
الحاكم في المستدرك 27/2 :وصححه وقال :على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،كتاب البيوع.
 168المهذّب327/1 :؛ابن عابدين387/7 :؛ المغني567/6 :؛ بداية المجتهد ،215/2 :كتاب التفليس.
 169حاشية ابن عابدين.387/7 :
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مقدار الضرر الالحق بالعميل ليدفعه المصرف.
ما يجب بيانه إبّان إبرام عقد المرابحة
أوالً – بيان العيوب الطارئة:
المرابحة بيع مان البياوع ،فجياب علاى الباائع (المصارف) أن يباين عياوب ساعلة المرابحاة التاي
اطلع عليها ،كما يجب عليه إضافة إلى بيان العيوب القديمة في سلعة المرابحاة أن يباين العياوب
الطارئة على المبيع ،سواء أحصلت بفعله ،أم بفعل أجنبي ،أم بفعل آفة ساماوية .فاال يحاق للباائع
أن يبيع شيئا مرابحة دون يبين ذلك العيب وأنه حدث عنده ،ألن كل عيب مهما كان سببه وزمان
حدوثه ينقَص قيمة المبيع ،فيكون بيعه من غير بيان خيانة ،والثمن الذي نقده البائع في المرابحة
كان مقابال بالمبيع غير معيب ،فل ّما تعيَّب بعد ذلك وجب إسقاط ما يقابال ذلاك العياب مان الاثمن،
وهو الشيء الذي قد ال يرضى المشاتري الشاراء مرابحاة إال علياه .لاذا وجاب بياان هاذا العياب،
وأنه حدث عند البائع دون تفريق في سبب حدوثه مادام العيب قد وقع فعال.
ثانيا ً – بيان الزيادة الطارئة على المبيع:
قد يزيد المبيع زيادة طبيعية من وقت شرائه من مصدره إلى حين بيعه ،فهال لباائع المرابحاة أن
يأخذ هذه الزيادة لنفسه وال يبينها في عقد المرابحة
الزيادة إ ّما أن تكون متولدة عن األصل ،سواء أكانت متصلة باه ،كالسامن والصاوف علاى ظهار
الغاانم ،أم منفصاالة عنااه ،كولااد الدابااة وثماار الشااجر؛ وإمااا أن تكااون غياار متولاادة عاان األصاال،
كالخدمة والمنفعة باالستغالل ،وذلك كاستغالل األرض وركاوب السايارة ،فهاذان منفعتهماا غيار
متولدة عن أصل الشيء بطبيعته.
الحالااة األولااى :وهااي مااا إذا كاناات الزيااادة متولاادة عاان األصاال ،سااواء أكاناات زيااادة متصاالة أم
منفصاالة :اتفااق الفقهاااء علااى أنااه لاايس للبااائع أن يزيااد فااي رأس المااال مقاباال تلااك الزيااادة ،لكاان
اختلفوا فيما إذا كان للبائع أن يأخذ الزيادة لنفساه وأن يباين ذلاك للمشاتري فاي المرابحاة .فاالقول
األول أن للبائع أخذ الزيادة وال يلزمه بيان ذلك إلى المشتري ،وهاو قاول الشاافعية وقاو ٌل لإلماام
أحمد .والقول الثاني أن الزيادة تلحق بالبيع ،ويجاب علاى الباائع أن يبينهاا إن بااع األصال وحاده
دون الزيادة ،ألنه بترك اإلخبار يكون البائع قد حبس بع
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المبياع وبااع البااقي ،فاال يجاوز مان

غير بيان؛ وهذا قول الحنفية والمالكية .
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الحالة الثانية :وهي الزيادة غير المتولادة عان األصال كماا لاو كاان المبياع سايارة فركبهاا الباائع،
فهذا مان الجاائز وال يجاب بياناه عناد الفقهااء إال إن أدى االنتفااع إلاى نقاص فاي المبياع كركاوب
جائر للسيارة ،فإنه يشترط بيانه باالتفااق ،إذ يصابح مان قبيال العياب؛ والعبارة للعارف فيماا يعاد
171
استعماال منقصا ،أو غير منقص .
ثالثا ً – بيان الح ّط الطارئ على ثمن السلعة:
المورد عن المصرف شيئا من ثمان سالعة المرابحاة قبال عقاد المرابحاة أو بعاده ،فاالح ّ
لو ح َّ
ط
ط
ِّ
يلحق برأسمال المرابحة ،فيجب على المصرف أن يحسم من ثمن المرابحة في هذه الحالاة ،ألن
المرابحة بين بالثمن األول وزيادة ،وقد تغير الثمن األول بعد الحسم .
وفي االصطالح االقتصادي المعاصر :يس ّمى الحط الذي يكون بين الباائع والمشاتري قبال لازوم
العقد حسما تجاريا وبعد لزوم العقد حساما نقاديا .وبعا المصاارف اإلساالمية تأخاذ بالحسامين
التجاري والنقدي فتلحقه برأسمال سلعة المرابحة ،وبعضها يأخذ بالتجاري فقط على اعتباار أناه
يكون لترغيب المشتري بالشراء ،أ ّما النقادي فتعاده أمارا خاصاا باين شاخص الباائع والمشاتري،
وهذا مذهب الجمهور غير الحنفية ،وبع المصارف ال تأخاذ باأي مان الحسامين ،فاال تلحقهماا
برأسمال المرابحة ،وهذا خالف حكم الشريعة .
رابعا ً – بيان رأس المال المعجل ورأس المال المؤجَّل:
يجااب علااى البااائع فااي المرابحااة أن يخباار المشااتري بصاافة الااثمن فااي عقااد شااراء الساالعة ماان
مصاادرها هاال ه او ثماان مؤجاال أو معجاال ،حتااى يعلاام المشااتري بالمرابحااة قيمااة الساالعة التااي
يشتريها ،ألن األجل يقابله جزء من الثمن عادة .ويترتب علاى تارك االخباار بصافة التأجيال فاي
الثمن الذي اشريت به سلعة المرابحة أثر ظهاور الخياناة والغاش .ولاو حصال التأجيال بعاد تماام
عقد المرابحة ،فأ َّجل البائع األول الثمن على بائع المرابحة ،فاال يحاب علاى الباائع فاي المرابحاة
بيان صفة التأجيل الطارئ ،ألن ذلك يعدّ مسامحة من البائع للمشتري ،فال يلزمه البيان ،كالحسم
172
النقدي على مذهب جمهور الفقهاء.
 170روضة الطالبين للنووي532/3 :؛ المغني البن قدامة268/6 :؛ بدائع الصنائع للكاساني223/5 :؛ منح الجليل
للشيخ عليش.276/5 :
 171المغني البن قدامة268/6 :؛ منح الجليل للشيخ عليش.277-276/5 :وانظر روضة الطالبين للنووي.532/3 :
 172الشرح الكبير البن قدامة المقدسي مع المغني ،395/5 :الذخيرة للقرافي ،167/5 :المبسوط
للسرخسي ،78/13:نهاية المحتاج للرملي ،12/4 :حاشية الدسوقي.165/3 :
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خامسا ً – بيان النفقات اإلضافية على الثمن:
على البائع في المرابحة أن يبين النفقات اإلضاافية زياادة فاوق ثمان الساعلة ولايس لاه أن يجملهاا
إجماال ويضيفها إلى الثمن .لكن لو كان البيع بالمرابحة بالتكلفة وزيادة معلومة ،لجااز أن يادخل تلاك
النفقات في الكلفة دون تفصيلها ،ألن كلمة "تكلفة" تشمل كل ما أنفقه البائع على سلعة المرابحة .

ما يضاف وما ال يضاف من النفقات إلى رأسمال السلعة في المرابحة
يحق للمصرف أن يضم إلى رأسمال مال السلعة كل ما أنفقه عليها إلى حين بيعها وتسليمها إلاى
العميل مما يزيد في عين السلعة أو قيمتها ،ومن ذلك نفقاات الشاحن والتفرياغ ألن قيماة البضاائع
تختلااف باااختالف مكانهااا .أمااا مااا ال يزيااد فااي عااين الساالعة أو قيمتهااا ،كنفقااات عقااود التااأمين
اإلذعانيّة التي ال تحمل الناقالت البضائع إال بموجبهاا ،فايمكن إضاافتها إن جارى عارف التجاار
فااي ذلااك 173 .لكاان يجااب أن يتنبااه إلااى أنااه لاايس للمصاارف اإلسااالمي أن ياادخل فااي رأساامال
المرابحة النفقات اإلجبارية الناجمة عن أمور محرمة في الشرع ،كرشوة قاد يضاطر المصارف
إلى دفعها لتخليص بضاعة محجوزة بغيار وجاه حاق .فاال يحال للمصارف أن يساتربح عان تلاك
النفقات المحرمة ،بل له أن يساتوفي مان العميال مقادار ماا دفاع فيهاا دون رباح زائاد ،لائال ياربح
محرم.
المصرف عن أصل
ّ
ولو تطوع متطوع عن البائع في المرابحة ،أو المصرف ،بادفع النفقاات شايء مان النفقاات التاي
تضاف إلى رأسمال المال عادة ،أو أعفي مان تلاك النفقاات ،فاال يجاوز أن يضايفها إلاى رأسامال
المرابحة؛ ألن بيع المرابحة بيع بالتكلفة وزيادة معلومة ،فما لم يتكلفه الباائع حقيقاة ال يادخل فاي
174
التكلفة .
النفقات التي تكون بعد تسليم السلعة إلى العميل:
بعاا المصااارف تضاايف الرسااوم الجمركيااة التااي تكااون بعااد وصااول البضاااعة إلااى ميناااء
الوصول ،ومصاريف نقل البضاعة من مينااء الوصاول إلاى مخاازن المشاتري إلاى رأس الماال
لترابح عنه ،وبعضها ال تضيفها باعتبار أن مكان التسليم هو ميناء الوصول مادام قد ات ِفق عليه؛
وإذا دفعها المصارف ،فيرجاع بهاا فاي هاذه المصاارف األخيارة إلاى العميال دون احتسااب رباح
تبرر ذلك بأن المصرف يبذل جهدا فاي إتماام هاذه العملياة .والواجاب
عليها .والمصارف األولى ِ ّ
173يؤثَر عن الفقهاء في ذلك عبارة "كل ما زاد عينا أو معنى يلحق برأس المال" .وعند مالك يلحق برأسمال
السلعة ما يزيد في عين السلعة فقط ،ال ما يزيد في قيمتها فقط كنفقة النقل .انظر :تبيين الحقائق للزيلعي 74/4؛ فتح
القدير البن الهمام126-125/6 :؛ مغني المحتاج للشربيني 78/2؛ بداية المجتهد البن رشد (الحفيد).161/2 :
 174فتح القدير البن الهمام ،126-125/6 :مغني المحتاج للشربيني ،78/2 :المغني البن قدامة269/6 :؛ حاشية
الدسوقي.160/3 :
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أن ال يحتسب في رأس المال ما ينفقه المصرف بعد تسليم السلعة إلى العميل ،نظرا لدخولها فاي
ضمانه حينئذ فيتحمل نفقاتها ،والمعتبر في مكان التسليم ما اتفق عليه ،وما يدفعه المصارف بعاد
التسليم يرجع به إلى العميل دون احتساب ربح عنه النتهاء عقد المرابحة بالتسليم.
أشياء أخرى يجب بيانهايلزم بيان كل ما يعدُّ كتمه تهمة في صدق البائع وأمانته ،إذ مبنى هاذا العقاد علاى األماناة ،فيلازم
األول والتاي لاو علام بهاا المشاتري لماا رضاي
إضافة لما سبق بيان الظروف التي ت َّم فيهاا العقاد ّ
الشراء بذلك الثمن الذي اتفق عليه ،أو ما رضي الشراء أصال .من أمثلة ذلك:
األول بغاابن فاااحش ال يتغااابن فيااه الناااس عااادة وال يتساااهلون فيااه كمااا لااو
مااا لااو كااان الشااراء ّ175
اشترى ما قيمته مائة بمائة وخمسين فيلزم البائع بيان ذلك إن َعلم أنه كان مغبونا في شرائه.
ما لو كان الشراء حاصال ممن ي َحابون عادة في األثمان ،كالشراء من الشاركاء أو المؤسسااتالتابعة ،أو األقارب أو األصدقاء المقربين.176
ما لو كانت سلعة المرابحة مصالحا بها عن دين ،ألنه يتسامح في مثل هذا أيضا. 177ويمكن القول بأن العبارة للعارف فيماا يعادّ خياناة كتماه وفيماا ال يعادّ؛ فيجاب بياان ماا يعادّ كتماه
خيانة ،وكل ما يؤثر في إقبال المشتري على السلعة على حساب الثمن .
آثار ظهور الخيانة في المرابحة
الخيانة في عقد المرابحة إما أن تكون في قدر الثمن أو في صفته:
أوالً -الخيانة في قدر الثمن :
إن خان البائع في المرابحة المشتري في قادر الاثمن باأن أخباره بأناه اشاترى بمائاة ماثال ،فظهار
بدليل أنه اشترى بأقلّ ،أو بأن أضاف نفقات إلى رأس المال هو فيها كاذب وظهار كذباه .فاأقوال
ثالثة في حكم ذلك عند الفقهاء ،وللمصارف اإلسالمية أن تأخذ بما شاء منها على أن تنص على
ذلك في أصل العقد سلفا.
القول األول :يثبت الخيار للمشتري بفسخ البيع أو إمضائه بجميع الثمن دون الرجوع على البائع
بقدر الخيانة ،ألن البائع لم يرض بلازوم العقاد إال بالقادر المسا ّمى مان الاثمن ،وال يجاوز إجبااره
 175حاشية ابن عابدين.362/7 :
 176المغني البن قدامة.271/6 :
 177بدائع الصنائع للكاساني.224/5 :
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علااى أقاال ممااا يرضااى بااه؛ لكا ْ
ان للمشااتري الاارد مراعاااة لحقااه .وهااذا قااول الطاارفين أبااي حنيفااة
178
ومح ّمد رحمهما هللا تعالى.
القااول الثاااني :يثباات الخيااار للمشااتري بااين فسااخ البيااع ورد المبيااع إن كااان قائمااا ،أو اإلمساااك
179
والرجوع على البائع بالفرق .وهذا قول الشافعيّة والمالكيّة.
فيرجع المشتري على البائع بالزائد من أصل الثمن الحقيقي وما يقابله من الربح ،فماا كاان رأس
ماله تسعين مثال فأخبر عنه بأنه مائة ،يرجع فيه بأحد عشر :عشرة من الزيادة فاي رأس الماال،
180
وواحد عن الربح إذا كان الربح الحاصل عشرة دراهم.
القول الثالث :يثبت حق حط مقدار الخيانة فقط دون الفسخ .وهذا هو قاول الحنابلاة وأباي يوساف
181
من الحنفيّة.
ثانيا ً -الخيانة في وصف الثمن:
لو كانت الخياناة فاي وصاف الاثمن كماا لاو اشاترى شايئا نسايئة فاأخبر بأناه اشاتراه نقادا ،وباعاه
مرابحة على ذلك ،فهذا ممنوع ألن لألجل حصة من الثمن عادة مما ياؤثر علاى تقاويم المشاتري
في المرابحة لقيمة المبيع .وعليه ،فالحكم ثباوت الخياار للمشاتري باين اإلمسااك باالثمن الماذكور
في العقد أو الردّ ،نظرا لعدم وجود فرق في الثمن معلوم يرجع به المشتري على الباائع كماا هاو
182
الحال في الخيانة بقدر الثمن.
احتياطات المصرف في عمليات المرابحة
الموردة:
أوالً ـ كفالة العميل للجهة
ّ
للمصرف اإلسالمي في األصل أن يشترط على عميل المرابحة أن يكفال لاه الجهاة التاي حادّدها
الماوردة ،وال مادى ساالمة
هو لشاراء المصارف منهاا ،فقاد ال يعلام المصارف جدّياة هاذه الجهاة
ّ
التعامل معها ،فيناسبه أن يكفلها له العميل .وهذه الكفالاة هاي كفالاة مساتقلة عان المرابحاة ساابقة
لها ،وهي كفالة لشيء مستقبلي ،والكفالة للحق الذي سيجب أمار أجاازه جمهاور الفقهااء ،وسا ّماه
وصاوروه كالغرياب يرياد العمال فاي الساوق ،فيحتااج إلاى أن
بعضهم ضمان السوق أو الادّرك،
ّ

 178بدائع الصنائع للكاساني.226-225/5 :
 179األم لإلمام الشافعي ،93/3 :حاشية الدسوقي.168/3 :
 180األم لإلمام الشافعي.93/3 :
 181المغني البن قدامة267-266/6 :؛بدائع الصنائع للكاساني.226/5 :
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تاجر أو شخص ما معروف.
يكفله
ٌ

183

ثانيا ً ـ رهن المصرف السلعة حتى دفع أقساط الثمن:
للمصرف اإلسالمي إن كان المبيع عقارا أو م ّما يشترط تساجيله لادى دوائار الدولاة الخاصاة أن
يرهنه رهناا رساميّا (تأمينياا) ضامانا لحقاه ،وهاذا يورثاه حاق التتبّاع والتقادّم .أ ّماا إن كاان المبياع
مرابحة سلعة ال تس ّجل ،أو م ّما يس ّجل ولم يتم تسجيله ،فال يمكن للمصرف عمليا أن يرهنه عنده
رهناا حيازيّاا بادل الارهن التاأميني ،أو أن يحتبساه عنااده فاال يسالمه إلاى العميال حتاى دفاع كاماال
األقسااط المؤجلاة ،ذلااك ألن عميال المصارف اإلسااالمي ال يرضاى باحتجااب الساالعة عناه حتااى
لحظة تمام سداد الثمن .وعلى سبيل البديل ،يمكن للمصرف أن يطلب من العميل أن يارهن شايئا
آخر غير سلعة المرابحة ،أو أن يحتفظ المصرف بعقود بيع ابتدائية لبع أمالك العميل ضمانا
لحقه ،وفي ذلك مندوحاة عان رهان سالعة المرابحاة باذاتها ،وضامان لحاق المصارف اإلساالمي
184
الذي آلت عالقته مع العميل بعد تسليمه سلعة المرابحة إلى عالقة دائن ومدين.
ثالثا ً ـ شرط البراءة من العيوب:
المصرف مسؤول عن السلع التي يبيعهاا بالمرابحاة إلاى المتعااملين؛ فاإذا ظهار عياب ماؤثر فاي
سالعة المرابحااة بعاد انتقالهااا إلاى ملكيااة المتعامال فااإن لاه الحااق فاي أن يرجااع باذلك العيااب علااى
المصرف ألنه إنما اشاترى السالعة مناه .وعناد تعاذر إصاالح العياب ،يكاون للمتعامال الحاق فاي
فسخ العقد والرجوع بما أداه من ثمن السلعة ،إال أن يعرض علياه المصارف سالعة مماثلاة بديلاة
عنها .أي أن المصرف مسؤول أمام المتعامل عن السالعة المبيعاة بالمرابحاة ،وللمصارف الحاق
فاوت فرصاة
في أن يرجع إلى البائع األول بالعيب .وفي حال الفسخ بالعيب يكون المصارف قاد ّ
تثمير المال ،وهذا ما ال يحدث في البنوك التقليدية.
أما براءة البائع من العيوب ،فقد أجاز الفقهاء بالجملة اشاتراط الباائع علاى المشاتري براءتاه مان
العيااوب ،مااع وقااوع الخااالف بااين الفقهاااء فااي شاامول شاارط البااراءة المطلقااة ماان العياوب للعيااب
185
الحادث بعد البيع قبل القب  ،وفيما لو كان البائع المشترط عالما بالعيب أو ال .
لكن تطبيق شرط البراءة من علاى المرابحاة المصارفية غيار مناساب ،ألن ذلاك يقلال مان تحمال
 183الهداية للمرغيناني90/3 :؛ المغني البن قدامة73/7 :؛ حاشية الدسوقي.333/3 :
 184أجاز المجمع الفقهي في قراره رقم ( ) 6/2/53للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه
في استيفاء األقساط المؤجلة.
ي264 :؛ نهاية المحتاج للرملي .38-37/4 :المغني البن
جز
البن
الفقهية
القوانين
،
41
 185الهداية للمرغيناني/3 :
ّ
قدامة.265-264/6 :
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المصرف اإلسالمي لتبعات السلعة التي يشاتريها ،ويقلال مان مخااطر عقاد البياع الاذي صا ّححت
المرابحة المصرفية بناء على تكييف المسألة به ،السيّما حين تكون السلعة مشتراة داخليا ،حياث
وتخف التبعات؛ مما يقرب المرابحة المصرفية من مفهوم التمويل التقليدي.
تنعدم األخطار
ّ
لكن ال حرج في عدم مسؤولية المصارف اإلساالمي عان السالعة بعاد تساليمها للعميال مان حياث
سوء تخزينها أو مخالفاة أنظماة الدولاة فاي مواصافات السالعة ومعاييرهاا ،إذ هاذا يتطلاب دراياة
صة ال يشترط توافرها لدى المصرف.
خا ّ
رابعا ً ـ اشتراط تأمين العميل على السلعة بعد بيعها إليه بالمرابحة:
تشترط بع المصارف على العميل أن يؤ ِ ّمن على سالعة المرابحاة ضاد بعا
سداد كافة األقساط ،فهل يعد هذا تدخال في حقوق الغير

األخطاار حتاى

الحااق أن للمصاارف أن يطالااب العمياال بضاامانات السااداد التااي يراهااا كافيااة لضاامان حقااه؛ فااإن
أعطى العميل المصرف ضامانات الساداد التاي طلبهاا ،فاال حاق للمصارف فاي أن يفارض علاى
العميل تاأمين السالعة ،أو نوعاا خاصاا مان التاأمين ،ألن السالعة قاد آلات إلاى ملكياة العميال ،فاال
سلطان للمصرف على السالعة بعاد بيعهاا إلياه ،وفارض التاأمين أو ناوع مناه تادخ ٌل فاي مقتضاى
ملكه ،وفيه مؤونة على العميل.
خامسا ً ـ تغيّر قيمة العملة في سعر الصرف:
قد يشتري المصرف اإلسالمي سلعة خارجيّة بنقد يتعذّر عليه أن يبيعها الحقا بالمرابحة فاي بلاد
المصاارف بهااذا النقااد ،كااأن يكااون هااذا البلااد يحظاار التعاماال بااالعمالت األجنبيّااة .أو قااد يتفااق
المصرف والعميل طوعا على إجراء البيع في عقد المرابحة بنقد آخر غير نقد شراء المصرف.
واحتمال الضرر يتطرق مان احتماال انخفااض عملاة الشاراء عان عملاة البياع ،أو ارتفاعهاا مان
حين الشراء من المصرد إلى حين البيع بالمرابحة.
فإذا اشترى المصرف مثال السلعة بعملة هي الادوالر ،وكاان الادوالر الواحاد وقتهاا يعاادل 3.7/
لاير ،/ثم ارتفعات قيماة الادوالر الواحاد عان الرياال إلاى  3.9/لاير /فهال يحساب ثمان الصارف
لتحديد مقدار الثمن األول (الكلفة) في عقد المرابحة بالريال بحساب  3.7/لاير /أم  3.9/لاير/
األول السلعة ،فإن على العميال
بناء على أن العبرة في رأس مال المرابحة بما ملك به المشتري ّ
أن يدفع ثمن السلعة مع الربح بالدوالر أو ماا يقابلاه مان الرياال علاى أسااس ساعر الصارف ياوم
شراء العميل  3.9/لاير  ،/ألن ماا يقابال الادوالر مان الرياال ياوم شاراء العميال هاو رأس الماال
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فعاال ،واألمار ال يعادو كوناه صاارفا؛ ولاو دفاع العميال ثمان الساالعة بالرياال بساعر الصارف يااوم
شراء المصارف ،لماا كاان العميال دافعاا رأس ماال المصارف والاربح المتفاق علياه ،إذ بحسااب
الفارق ستنخف قيمة السلعة من الدوالرات عن الثمن المتفق عليه.
فالعبرة بالثمن الذي يبذله المصرف ،وال يؤثر اختالف العملة وانخفاضها؛ وإذا أريد الدفع بعملة
أخاارى ،قوبلاات تلااك العملااة مااع عملااة شااراء المصاارف يااوم شااراء العمياال الساالعة مرابحااة ماان
المصرف.
تأسيسا على ما سبق ،ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو حصل العكس فانخفضات عملاة شاراء
المصرف يوم بيع السلعة مرابحة ع ّما كانات علياه ،باأن أضاحى الادوالر ماثال يعاادل 3.5/لاير/
بعد أن كان يعادل 3.7 /لاير  ./فينبغي للمصرف أن يبيع السالعة مرابحاة للعميال ،إن كاان البياع
بالريال ،بحساب 3.5/لاير /للدوالر الواحد .فإن كان مجمل ما قامت به السلعة علياه ألاف دوالر
مثال ،كان رأسماله خمسة وثالثون ألف لاير ،ثم يضاف الربح بنفس سعر الصرف.
وسواء فيما سبق إن كان انخفاض العملة أو ارتفاعها ال عناد عقاد البياع مرابحاة ولكان فاي أثنااء
سداد األقساط ،فال عبرة بتغير سعر الصارف عناه فاي ياوم تحدياد الاثمن وعملتاه فاي عقاد البياع
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قرره المجمع الفقهي حيث لم يعتبر تغيّر قيمة العملة في سداد الديون.
مرابحة .وهذا ما ّ
وللمصرف اإلسالمي أن يحتاط من انخفاض قيمة عملة المرابحة إن امتدت أقساط دفعهاا بإيقااع
عقد المرابحة بأكثر العمالت استقرارا ،أو حتى ببيع سلعة المرابحة بالذهب أو الفضاة؛ فيحساب
رأسمال المصرف في السلعة بما يعادله من الذهب أو الفضة عند عقد المرابحة ،ثم يجعل الثمن
في المرابحة من جنس ذلك المعدن ،كذا غارام مان الاذهب أو الفضاة ماثال ،يادفعها العميال علاى
أقساط .ويمكن أن يصرف كل قساط مان الاذهب أو الفضاة عناد اساتحقاق أجلاه باأي عملاة نقدياة
يختارها الطرفان ،فيدفعها العميل بديال عن ذلك المعدن.
المعيار المحاسبي للمرابحة من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة
 .1نطاق المعيار
ينطبق هذا المعيار على الموجودات المتاحة للبيع بالمرابحة أو المرابحة ل مر بالشاراء ،وعلاى
إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر تلك الموجودات وعلى ذمام المرابحاات ،ساواء اشاترى
المصارف تلااك الموجااودات مان أموالااه الذاتيااة ،أم مان أموالااه التااي خلطهاا بحسااابات االسااتثمار
المطلقة ،أم من أموال حسابات االستثمار المقيدة.
 186قرار المجمع الفقهي رقم ( )4في دورته الخامسة 1409هـ بشأن تغير قيمة العملة.
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وإذا كانت متطلبات القوانين واألنظمة التي تعمل هذه المصارف فاي إطارهاا مخالفاة لابع
جاء في هذا المعيار واضطر المصرف للعمل بما يخالفه فيجب اإلفصاح عن ذلك.

ماا

 .2المعالجات المحاسبية للمرابحة
 .2.1قياس قيمة الموجودات عند اقتناء المصرف لها
نااص بيااان المحاساابة الماليااة رقاام ( )2بشااأن مفاااهيم المحاساابة الماليااة للمصااارف والمؤسسااات
المالية اإلسالمية على أن تعتبر التكلفة التاريخية هي األساس في قيااس وإثباات الموجاودات فاي
تاريخ اقتنائها ،لاذا فاإن الموجاودات التاي يقتنيهاا المصارف بغارض البياع بالمرابحاة تقااس عناد
اقتنائها على أساس التكلفة التاريخية( .الفقرة رقم )2
 .2.2قياس قيمة الموجودات بعد اقتناء المصرف لها
 .2.2.1في حالة المرابحة مع اإللزام بالوعد
تقااس قيمااة الموجاودات المتاحااة للبيااع بعاد اقتنائهااا بالمرابحاة فااي حالااة االلازام بالوعااد علااى
أساس التكلفة التاريخية .وفى الحاالت التي ينتج عنهاا نقاص فاي قيماة الموجاود ساواء كاان ذلاك
نتيجة تلف أو تدمير أم كان نتيجة ظاروف أخارى غيار مواتياة ،فاإن الانقص يؤخاذ فاي االعتباار
عند قياس قيمة الموجود في نهاية كل فترة مالية.
 .2.2.2في حالة المرابحة مع عدم اإللزام بالوعد
إذا ظهر للمصارف ماا يادل علاى احتماال عادم إمكانياة اساترداد تكلفاة الموجاود المتااح للبياع
بالمرابحة مع عدم اإللزام بالوعد فيجب قياس الموجود بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها.
وهذا يعنى تخفي التكلفة التي استخدمت لقياس قيمة الموجود عند اقتنائه بمخصص هباوط فاي
قيمة الموجود يعكس الفرق بين تكلفة االقتناء وصافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.
 .2.2.3الحسم المحتمل الحصول عليه بعد اقتناء الموجود
 .2.2.3.1في الحاالت التي تحتمل أن يحصل فيها المصرف على حسم على
الموجاود المتاااح للبيااع بالمرابحااة عنااد توقياع العقااد مااع العمياال ،وحصاال
الحسم فعاال فيماا بعاد ،ال يعتبار الحسام إيارادا للمصارف وتخفا تكلفاة
الموجود المبيع بمبلغ الحسم ،ويراعى أثر ذلك على أرباح الفترة الحالية
واألرباح المؤجلة.
.2.2.3.2

أما في الحاالت التي ترى فيها هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أن
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الحسم يعتبر إيرادا للمصرف فإنه يعالج إيرادا للمصرف في قائمة الدخل.

 .2.3ذمم المرابحات
تقاس ذمم المرابحات قصيرة األجل أو طويلة األجال عناد حادوثها بقيمتهاا االسامية .وتقااس ذمام
المرابحات في نهاياة الفتارة المالياة علاى أسااس صاافي القيماة النقدياة المتوقاع تحقيقاه ،أي مبلاغ
الدين المطلوب من العمالء في نهاية الفترة المالية محسوما مناه أي مخصاص للاديون المشاكوك
في تحصيلها.
 .2.4إثبات األرباح
 .2.4.1يااتم إثبااات األرباااح عنااد التعاقااد سااواء أكاناات المرابحااة نقاادا أم إلااى أجاال ال
يتجاوز الفترة المالية الحالية.
 .2.4.2يتم إثبات أرباح البيع المؤجل الذي يدفع ثمنه دفعة واحدة تستحق بعاد الفتارة
المالية الحالية أو يدفع ثمنه علاى أقسااط تادفع علاى فتارات مالياة متعاددة الحقاة
باستخدام إحدى طريقتين:
إثبااات األرباااح الموزعااة علااى الفتاارات الماليااة المسااتقبلية لفتاارة
.2.4.2.1
األجل ،بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغ النظر
عما إذا تم التسلم نقدا أو ال ،وهذه الطريقة هي المفضلة.
إثبات األرباح عند تسلم األقساط -كل في حينه -إذا رأت ذلك هيئاة
.2.4.2.2
الرقابة الشرعية للمصرف أو كانت السلطات اإلشرافية تلزم بذلك.
وفى الحالتين ( )1/4/2و( )2/4/2يتم إثبات اإليرادات وتكلفة البضااعة المبيعاة عناد إبارام عقاد
البيع شريطة تأجيل األرباح على النحو المبين في البند .2/4/2
 .2.5االرباح المؤجلة
يجب حسم األرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركاز الماالي( .الفقارة رقام  )9الساداد
المبكر مع حط جزء من الربح
 .2.5.1حط جزء من الربح عند السداد
إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد فيجوز للمصرف حط جزء من الاربح ياتم
االتفاق على تحديده بين المصرف والعميل عند السداد.
فااإذا حصاال حااط جاازء ماان الااربح يخف ا

حساااب ذماام المرابحااات بمبلااغ الحااط ،ويسااري هااذا
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التخفي

أيضا على األرباح المتحققة المتعلقة باألقساط.
 .2.5.2حط جزء من الربح بعد السداد

إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد ولم يحط المصرف عند السداد جازءا مان
الربح فتعتبر هذه الحالة أيضا ح ّ
طا لجزء من الثمن ويعالج محاسبيا كالحالة .1/6/2
 .2.6إعسار العميل
إذا ثبت أن عجز العميل عن السداد هو بسبب اإلعسار فال تجوز مطالبته بأي مبلغ اضافي.
 .2.7نكول اآلمر بالشراء عن الوفاء بالوعد مع وجود هامش جدية
يعتبر مبلغ هامش الجدية التزاما على المصرف باعتباره من المطلوباات (ماالم تار هيئاة الرقاباة
الشرعية للمصرف تكييفه على وجه آخر).
 .2.7.1في حالة عدم اإللزام
يعاد هامش الجدية كامال (على أساس أن الوعد غير ملزم) حتاى ولاو بيعات السالعة لعميال آخار
بأقل من الثمن الذي وافق عليه العميل الناكل.
 .2.7.2في حالة اإللزام
يؤخذ من هامش الجدية مقدار الضرر الفعلي أي إن المصرف ال يتحمل أي خسارة.
فااي حالااة نقااص أو عاادم وجااود هااامش الجديااة أو الضاامانات األخاارى يسااجل الفاارق الناااتج عاان
الضرر ذمما على العميل في حالة ثبوت نكوله.
 .2.8متطلبات اإلفصاح
 .2.8.1يجب على المصرف أن يفصح في اإليضاحات حول القوائم المالياة عماا إذا
كان يطبق في المرابحة مبدأ اإللزام في الوعد أو عدم اإللزام.
 .2.8.2يجب مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة في معيار المحاسبة المالية رقم ()1
بشااأن العاارض واإلفصاااح العااام فااي القااوائم الماليااة للمصااارف والمؤسسااات
المالية السالمية.
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الباب السابع عشر .البيع بثمن آجل
تعريف البيع مؤجل الثمن:
هو البيع الذي يعجل فيه تسليم المبيع ويتأخر فيه دفاع الاثمن ،فيادفع آجاال علاى أقسااطا أو دفعاة
واحدة في تاريخ محدد .وهو ضد البيع الحال أو البيع نقدا.
البيع بثمن آجل بديالً عن المرابحة
بوسع المصرف أن يشتري السلع التي يكثر الطلب عليها عادة في المرابحات قبل الطلب عليها،
ثم يبيعها إلى العمالء بيعا عاديا بثمن آجل ،ال علاى سابيل المرابحاة .والمرابحاة وإن كاان الاثمن
فيها مؤجال كذلك حيث يدفع المتعامل ثمان السالعة علاى أقسااط مؤجلاة ،لكنهاا تختلاف عان البياع
بثمن آجل في أن األخير ببيع عادي ال يجاري فياه تحدياد الاثمن باإلشاارة إلاى الاثمن األول ،فهاو
بيع مساومة ،وال يتضمن مرحلة وعد بالشراء سابقة لمرحلة العقد.
مزايا البيع بثمن آجل بديالً عن المرابحة :
ال تخلو المرابحاة عان بعا التعقيادات اإلجرائياة التاي قاد توقاع فاي المحظاور إن لام
•
تطبق بحذر ،بخالف البيع العادي مؤجل الثمن فهو أبسط وال يتضمن تقسايما إلاى مرحلاة الوعاد
ثم مرحلة العقد ،كما ال يتضمن توكيالت بالشراء أو القب .
بوسع المصرف أن يستفيد من حسم الشراء بالجملة فيحقق ربحا أعلى ،بخالف الحاال
•
في المرابحة التي هي بيع بالكلفة التي قامت على المصرف وزيادة معلومة.
بوسع المصرف أن يفيد من الحسومات التجارياة التاي قاد يمنحهاا لاه الباائع األول بعاد
•
عقد البيع ويحتفظ بها لنفسه؛ أما في المرابحاة ،فاال يساتفيد المصارف مان الحساومات ،ألن ثمان
المرابحة ينبغي تعديله بحسب التكلفة ،فالمرابحة بيع بربح معين فوق التكلفة الحقيقية للبائع.
خطوات تطبيق البيع بثمن آجل كبديل عن المرابحة
1.

يقاوم المصاارف اإلساالمي بشااراء األشاياء التااي يكثاار الطلاب عليهااا فاي المرابحااة ماان

مالكها األصلي بثمن نقدي ،ثم يقوم بعرضها للبيع لعمالء المصرف في صاالت عارض خاصاة
بالمصرف ،أو في صاالت مملوكة للمالك األول باالتفاق معه ،بقابل أو بدون مقابل .
2.

عندما يتم االتفاق مع المتعامل على شراء السالعة ،يوقاع الطرفاان عقاد بياع باثمن آجال
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بحسب ما يتفقان عليه ،دونما حاجة لإلشارة إلى الكلفة كما هو الحال في المرابحة.
3.

يسلم المصرف السلعة إلى المتعامل ،ويصبح المتعامل مدينا بالثمن الذي يدفعه على أقساط.

ميزة هذا البيع االقتصادية للبنك كما تقدم أن البنك يفيد من الحساومات التاي قاد يمنحهاا لاه الباائع
األول ويحااتفظ بهااا لنفسااه؛ أمااا فااي المرابحااة ،فااال يسااتفيد المصاارف ماان الحسااومات ،ألن ثماان
المرابحة ينبغي تعديله بحسب التكلفة ،فالمرابحة بيع بربح معين فوق التكلفة الحقيقية للبائع .
التوصيف الشرعي للبيع مؤجل الثمن
أ.

مشروعية البيع مؤجل الثمن :

يستدل له بعموم قوله تعالى "وأحال هللا البياع" ،187وقولاه تعاالى "ياا أيهاا الاذين آمناوا إذا تاداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"  .188وبحديث عائشاة رضاي هللا تعاالى عنهاا "أن النباي صالى هللا
عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثاين صااعا مان شاعير" .وفاي رواياة "اشاترى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يهاودي طعاماا بنسايئة ورهان درعاا لاه مان حدياد"  .189مماا
يدل على أن الشراء قد وقع بثمن آجل ،ولذا كان رهن الدرع بالثمن.
ب.

جواز زيادة الثمن مقابل تأجيله

تجاوز الزيااادة فاي ثماان المبياع لقاااء تأجيلاه مااا دامات هااذه الزياادة سااابقة إلمضااء عقااد
•
البيع ،أي قبل انعقاد عقد البيع وانقالب الثمن دينا فاي ذماة المشاتري .ومان هاذا أن يقاول الباائع:
بعتك هذا بعشرة نقدا أو باثني عشر إلاى أجال؛ أو بعشارة نقادا أو اثناا عشار إلاى شاهر أو أربعاة
عشر إلى شهرين .وهذا باتفاق المذاهب ألن الشريعة اعترفت بحصة األجل من الثمن في عقاود
البيااع كالساالم ونحااوه ،بخااالف الحااال فااي القااروض ألن مبناهااا علااى المعااروف ،أو الااديون ألن
مبناها على اإلنظار والتيسير ،وألن النقود والديون ليس سلعا لتباع بذاتها باألجل.
يشترط لجواز البيع بثمن آجل إن عرض البائع أكثر من ثمن أن يتفق العاقدان في عقد
•
البياع علااى ثماان بعينااه ،ال أن يقباال المشااتري دون تحديااد الااثمن الااذي قباال بااه .فلااو عاارض علااى
المشتري أكثر من ثمن للسعلة بعضها حال وبعضها مؤجل ،أو كلها مؤجال لكان ماع تفااوت فاي
األجل ،وجب اختيار أحد هذه األثمان وأجله في عقد البيع؛ ولو تم العقد دون تحديد أحاد األثماان
 187من اآلية  275من سورة البقرة.
 188اآلية  282من سورة البقرة.
 189الحديث متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب البيوع ،باب شراء النبي صلى هللا عليه وسلم
بالنسيئة ،رقم 1962؛ ومسلم في صحيحه ،كتاب المساقاة ،باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر ،رقم .1603
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المعروضة فسد العقد للجهالة في الثمن ،وهذا اعتبار ال صلة له بالربا ،بل بالغرر.
ج.

لزوم األجل

يلزم األجل في عق د البيع إن اتفق علياه ،فيحتااج إساقاطه وحلاول الاثمن أو تعديلاه إلاى
•
رضا العاقدين .وذلك ألن تقدير الثمن يارتبط بوجاود األجال ،فإساقاط الباائع لاه أو تعجيلاه يضار
بالمشتري ،فلذا يشترط رضا المشتري بذلك ،وتأخير المشتري لألجل يضر بالبائع.
ال يصح أن يشترط أحاد العاقادين فاي عقاد البياع مؤجال الاثمن لنفساه الحاق فاي إساقاط
•
األجل أو تعديله لما تقدم.
يجوز إسقاط المدين لألجل وتعجيله دفع الثمن ويجبر البائع على قباول اساتالمه إال إن
•
كان للبائع الدائن عذر صالح برف استالمه.
•

يجوز االتفاق على سقوط األجل بوفاة المتعامل المدين بالثمن.

ال يجوز اتفاق المتعاقدين على حقهما في إساقاط األجال أو تعجيلاه باالتفااق ماع تعاديل
•
الثمن بالحط منه لقاء إسقاط األجل .وذلك ألن إعطاء األجل حصة من الماال يمتناع بالشارط فاي
الديون ،سواء بالزيادة فاي األجال مقابال الزياادة فاي الادين ،أو بتعجيال األجال مقابال الحسام مان
الدين .ويجوز ذلك عن غير اشتراط على سبيل الهبة واإلبراء ،كأن يطلب المدين بالثمن الوضع
مقابل التعجيل ويوافق على ذلك البائع.
االتفاق الطارئ على تأجيل الثمن
•

يجوز للعاقدين أن يتفقا بعد عقد البيع وقبل دفع الثمن على تأجيل دفاع الاثمن إلاى زمان

أو أزمان محددة ،فيلحق األجل بالعقد ويصير الزما ،فال يجب على المشتري أن يدفع الثمن قبل
حلول األجل أو اآلجال التي اتفق عليها .ويتقياد جاواز االتفااق الطاارئ علاى تأجيال الاثمن ببقااء
الثمن على حاله دون زيادة.
د.

شروط جواز البيع بثمن آجل

باإلضافة إلى الشروط العاماة التاي تشاترط فاي كال بياع ،يشاترط فاي البياع باثمن آجال
•
معلومية أجل أو آجال دفع أقساط الثمن ،وعدم تعليقها على أمار محتمال الحادوث والعادم ،أو ماا
ال ينضبط وقت حدوثه كالحصاد أو تقلبات األسواق.
•

إذا جرى االتفاق على دفع قسط كل شهر ،وجب تحديد يوم الدفع بااليوم ،وإن لام يحادد
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اليوم صير إلى العرف السائد؛ فإن لم يوجد عرف صير إلى العدد ،فيعد شاهرا كال ثالثاين يوماا
من تاريخ عقد البيع.
•

ال يجوز بيع النقد أو العمالت أو الذهب أو الفضة باألجل ،ألن هذه األصاناف تخضاع ألحكاام

الصرف ،فيشترط فيها التقاب

 ،إال أن يكون بيعها بما سوى ذلك ،كذهب يباع بقمح باألجل ،فيجوز.

الضوابط الشرعية للمراحل التطبيقية للبيع مؤجل الثمن
تتضمن عملية البيع بثمن آجل مرحلتين أساسيتين :
المرحلة األولى :مرحلة البيع والتفاوض عليه
المرحلة الثانية :مرحلة المديونية وسداد األقساط
عرض لكل مرحلة على حدة مع ذكار العناصار التاي تخصاها والمساائل التاي قاد تارد
وفيما يلي
ٌ
على بع اإلجراءات التي تتم في كل مرحلة .
المرحلة األولى :مرحلة البيع والتفاوض عليه:
عنااد التفاااوض بااين المتعاماال والمصاارف علااى الااثمن يعمااد المصاارف إلااى ربااط مبلااغ
•
الثمن بعدد األقساط وأجل سدادها .وليس هذا من الربا كما تقدم ،وذلك ألن الطرفين ماا زاال فاي
مرحلة التفاوض ،ولم يوقعاا عقاد البياع بعاد ،ألن الزياادة فاي الماال مقابال األجال إنماا تحارم فاي
الدين الثابت في الذمة أو في القرض ،ال عند التفاوض على الثمن ،والثمن في مرحلاة التفااوض
لم ينقلب دينا بعد في ذمة المتعامل حتى تصب َح الزيادة مقابل األجل نوعا من الربا.
•

ربط الربح بمعدل الفائدة السائد

يجوز للمصرف أن يربط ربحه في البيع بثمن آجل بمعادل الفائادة الساائد ،فيحساب رأساماله فاي
السلعة التي يبيعها ثم يضيف معدل الفائدة السنوي السائد عن كل سنة تأجيل للثمن ،ويذكر الثمن
جملة واحدة في عقد البيع .وهذا ألن معدالت الفائدة السوقية ليست إال مؤشرا حسابيا ،والمعاملة
هي بياع ولايس قرضاا ربوياا ،وللمتاابعين فاي الشارع أن يتفقاا علاى ماا شااءا مان ساعر بصارف
النظر عن عناصر هذا السعر أو كيفية حسابه ما دام الثمن محددا في جملته ومعلوما.
ال يجوز للمصرف أن يشترط على المتعامل براءته من العيوب الخفية التاي قاد تظهار
•
ف ي السلعة المبيعة ،فيحق للمتعامال بعاد انتقاال ملكياة السالعة إلياه أن يرجاع بالعياب الخفاي علاى
المصرف .وعند تعذر إصالح العيب ،يكون للمتعامل الحق في فسخ العقد والرجوع بما أداه من
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ثمن السلعة ،إال أن يعرض عليه المصرف سلعة مماثلة بديلة عنها .
ال يجااوز للمصاارف أن يتاادخل فيشااترط علااى العمياال التااأمين علااى الساالعة لمصاالحة
•
المصرف ،ألن السلعة قد آلت إلى ملكية العميال ،فاال سالطان للمصارف علاى السالعة بعاد بيعهاا
إليه ،وفرض التأمين أو نوع منه تدخ ٌل في مقتضى ملكه ،وفيه مؤونة على العميل.
المرحلة الثانية :مرحلة المديونية وسداد أقساط الثمن
بعد تملك المتعامل للسلعة من المصرف بمقتضى عقد البيع مؤجل الثمن يصير المتعامل مادينا
إلااى المصاارف باألقساااط المتفااق عليهااا قاادرا وزمنااا ،والتااي تمثاال ثماان الساالعة المؤجاال .وعنااد
االنتهاء من المديونية بسداد كامل األقساط يفك المصرف رهن السلعة رسميا ،وحينها تنتهي كل
عالقة بين المصرف والمتعامل .
ضمانات سداد الثمن
للمصرف البائع أن يأخذ من المتعامل المشتري الضمانات اآلتية عند عقد البيع وبعده.
عند عقد البيع:
•

الرهن بالثمن

•

كفالة طرف ثالث بالثمن

وال يجااوز للمصاارف البااائع أن يشااترط بقاااءه محتفظااا بملكيااة المبيااع إلااى حااين دفااع
•
المشت ري لكامل الثمن أو بعضه ،ألن مقضى عقد البياع نقال ملكياة المبياع دون توقاف علاى ذلاك
على دفع الثمن في البيع مؤجل الثمن .
بعد عقد البيع
•

اشتراط حلول باقي األقساط إن وقع التأخر في سداد بعضها .
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اشااتراط فسااخ البيااع واسااترداد المبيااع فااي حااال إخااالل المشااتري فااي دفااع األقساااط أو
•
بعضها ،على أن يرد البائع أقساط الثمن التي قبضها قبل ذلاك مان المشاتري وإن كاان المشاتري
قد انتفع بالبيع قبل ذلك ،ألن المبيع كان على ضمانه ،والخراج بالضمان .ويجوز بعد فسخ البياع
إعادة بيع المبيع إلى المتعامل باأي ساعر يتفقاان علياه علاى أن يكاون للمتعامال كامال الخياار فاي

 190أجاز هذا مجمع الفقه اإلسالمي في قراره رقم ( )51الصادر في جلسته المنعقدة بجدة بتاريخ .1990
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اإلقبال على الشراء من عدمه.
متعلقات هذه المرحلة
 .1إذا تأخر المتعامل فاي ساداد األقسااط المساتحقة علياه لادى المصارف جااز المصارف تنفياذ
كافة الشروط المنصوص والمتفق عليها في عقد البيع ومنها:
•

يجوز أن يشترط المصرف أنه إذا تأخر المتعامل في سداد األقساط المساتحقة علياه أو

بعضها دون عذر معتبر وجب عليه أن يدفع مبلغا محددا ينفقه المصرف في وجوه الخير .وهاذا
جائز ألن المصرف ال يحتفظ بتلك الغرامة لنفسه ،بل يصرفها في وجوه الخيار؛ وإنماا الغارض
منها ضبط المتعامل في السداد ومنع المماطلة .
تسييل الرهن المسجل لصالح المصرف لدى الجهاات الرسامية إذا تاأخر المتعامال فاي
•
ساداد األقساااط؛ فيسااتوفي المصاارف حقااه ويعيااد البااقي إلااى المتعاماال .وإذا لاام يااف الاارهن بحااق
المصرف ،فإن المبلغ المتبقي يبقى دينا في ذمة المتعامل ال يسقط إال إذا تنازل عنه المصرف .
 .2يجوز أن ينص في عقد البيع بثمن آجل على احتمال تنازل المصارف عان جازء مان الاثمن
في حالة تعجيل دفاع أقسااط الاثمن أو بعضاها .وال يجاوز أن يجعال هاذا الحسام حقاا للعميال
المصرف في حال التعجيل.
يطالب به
َ
 .3تجوز إعادة جدولة أقساط الدين بالثمن بطلب المتعامل وموافقة المصرف على أال تتضامن
إعادة الجدولة هذه أي زيادة في قدر الدين.
ليصاار إلاى تداولاه بيعاا وشاراء ،ألن بياع الادين لاه
 .4ال يجوز توريق (تصكيك) الدين بالثمن
َ
ضوابط شرعية تمنع من حيث النتيجة صورة تصكيك الديون وتداولها.
التعويض عن األضرار في البيع مؤجل الثمن
أوالً -تعويض المصرف عن ضرر التخلف عن سداد أقساط البيع مؤجل الثمن
"وإِن كااانَ ذو ع ْسا َارة
•
إن كااان المتعاماال معساارا بااالثمن وجااب إنظاااره ل يااة الكريمااةَ :
191
س َرة ".
فَن َِظ َرة ٌ إلى َم ْي َ
•

وإن كان المتعامل موسرا مماطال ،فللمصرف أن يرفع األمر إلى القضاء ليجبره على

الدفع .وللقضاء أن يعاقب المماطل بعقوبة علاى اخاتالف فاي العقوباة باين الحابس والتشاهير باه،

 191اآلية ( )280من سورة البقرة.
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للحديث الشريف ((لي الواجد يَح ُّل عرضه وعقوبته)).
•

192

ليس للمصرف أن يأخذ تعويضا من المتعامل المماطل عن تأخره فاي ساداد األقسااط ،ألن

األمر يؤول إلى الربا ،إذ مآل األمر حينئذ إلى زيادة في الدين مقابل زيادة حدثت في األجل.

•

يقع عبء إثبات اإلعسار على المتعامل ،فاألصل فيه اليسار حتى يثبت هو العكس.

•

يجااوز فاارض غرامااة ماليااة علااى المتعاماال المماطاال ،ال المعساار ،علااى أال ينتفااع بهااا

المصرف ،بل يصرفها المصرف في وجوه الخيرات.
يجوز للمصرف أن يقتطع من تلك الغرامة قدر النفقات الفعلية التي تكبدها في اساتيفاء
•
تلك الغرامة ،ويقدر تلك النفقات بموافقة هيئة الفتوى الخاصة بالمصرف.
ال يجوز فرض أي تعوي يحتفظ به المصرف لنفسه على العميل المماطل ،ألن ذلك
•
يؤدي إلى الربا ،إذ كماا لام تصاح زياادة الادين فاي "زدناي فاي األجال أزدك فاي الاثمن" ،فإناه ال
يصح كاذلك أخاذ تعاوي عان التاأخير أو التوقاف عان ساداد الادين ،فكالهماا زياادة تادفع مقابال
حصول تأخر في دفع الدين عن األجل المحدد .
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يجوز للمصرف أن يساتوفي مان المتعامال تعويضاا يغطاي النفقاات الفعلياة للتاأخر فاي
•
سداد األقساط ،ككلفة المتابعة واالتصاال والتحصايل .وإن كاان يتعسار احتسااب ذلاك علاى وجاه
الدقة ،فال بأس بحساب ذلك على وجه التقريب ،مع وجوب ممارسة االحتياط لضمان عادم اساترباح
المصرف من هذا التعوي

•

 .ويرجع إلى هيئة الفتوى الخاصة بالمصرف لتقرير ذلك المبلغ.

ال يجوز إجراء عقد بيع جديد بإعادة بيع السلعة المباعاة إلاى ذات العميال بساعر جدياد

يعوض المصرف عن الكسب الفائت بتخلف المتعامل عن السداد ،ألن ملكية السلعة قاد خرجات عان
المصرف وانتقلت إلى المتعامل بالبيع األول ،فال يمكن للمصرف أن يبيعها ثانية للمتعامل أو غيره.

ثانيا ً -التعويض عن الضرر الحاصل بموت المتعامل
•

بوفاة المتعامل يصبح ثمن السلعة دينا في تركة العميل يطالب به ورثته .

يجوز االتفاق في عقد البيع على حلول الدين باالثمن فاي حاال وفااة المتعامال ،ويخارج
•
من تركته.
 192تقدم تخريج الحديث.
 193قرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي عدم جواز شرط التعوي عن الضرر حال التأخر في أداء الدين في البيع
وأقر اشتراط البائع على المشتري حلول بقيّة األقساط قبل مواعيدها حال تأخر المدين في أداء بعضها.
بالتقسيط،
ّ
قرار المجمع الفقهي رقم  6/2/53بشأن البيع بالتقسيط .عام 1410هـ.
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الباب الثامن عشر :اإلجارة التشغيلية
معنى اإلجارة

.1اإلجارة في اللغة :مشتقة من األجر ،واألجر في اللغة له معنيان :ما يدفع مقابال عمال أو منفعاة،
والجبر.
.2قال ابن فارس :الهمزة والجيم والراء أصالن يمكن الجمع بينهماا باالمعنى ،فااألول الكاراء علاى
العماال ،والثاااني جباار العظاام الكسااير 194 .والمعنااى الجااامع بااين المعنيااين السااابقين أن أجاارة
العامل تجبر حاله وتقابل كدّه وتعبه.
ياك َم ْنفَعَاة
ضاة َعلَاى تَ ْم ِل ِ
.3وفي االصطالح ،وبالمعني الذي يشمل تعريفات الفقهاء ،هيَ :ع ْقاد معَ َاو َ
195
ِب ِع َوض.
فالخالصة أن اإلجارة هي بيع منفعة عاين أو موصاوفة فاي الذماة أو خدماة محاددة أو موصاوفة
في الذمة إلى أجل محدد أو متجدد ،بثمن يسمى "أجرة" متفق عليه بين األطراف :البائع ويسمى
"المؤجر" ،والمشتري ،ويس ّمى "المستأجر".
أ.

دليل مشروعية اإلجارة

اإلجارة جائزة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء.
وره َّن﴾ 196وقوله تعالى ﴿قَالَ ْ
ت إِحْ ادَاه َما
أما من الكتاب فقوله تعالى﴿ :فَإ ِ ْن أ َ ْر َ
ض ْعنَ لَك ْم فَآتوه َّن أج َ
197
ي ْاأل َ ِمين﴾.
َيا أ َ َب ِ
ت ا ْست َأ ْ ِج ْره ِإ َّن َخي َْر َم ِن ا ْست َأ ْ َج ْرتَ ْالقَ ِو ُّ
وأما من السنة ،فقوله صلى هللا عليه وسلم " :أعط األجير أجره قبل أن يجف عرقه".
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وعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا علياه وسالم قاال :قاال هللا تعاالى :ثالثاة أناا
خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل بااع حارا فأكال ثمناه ورجال اساتأجر أجيارا
( ) 194معجم مقاييس اللغة البن فارس .62 /1
( ) 195كشف الحقائق  151 / 2ط  1322هـ ،المبسوط  ، 74 / 15األم  ،250 / 3المغني  ،3 / 6الشرح الصغير
على أقرب المسالك .5 / 4
 196من اآلية  6من سورة الطالق
 197اآلية  26من سورة القصص.
 198الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،في باب اإلجارة121/6 ،؛ ورواه ابن ماجه والبيهقي وآخارون بلفاظ
"أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه".
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فاستوفى منه ولم يعطه أجره".199
وقد أجمع أهل العلم على جواز اإلجارة ،وقد نقل هذا اإلجماع غير واحد من الفقهاء.200
ب.

أنواع اإلجارة:

 .1إما إجارة أعيان كإجارة العقارات والمركبات،
 .2إجارة أعمال كالبناء والنقل والتطبيب والتعليم.
 .3إجارة تشغيلية
 .4إجارة موصوفة في الذمة
 .5إجارة منتهية بالتمليك
األحكام الشرعية األساسية لإلجارة
أ.

أحكام العين المؤجرة

 .1يجب أن تكون العين مؤجرة ماال متقوما ،أي اعترفات بماليتهاا الشارع ،وأن تكاون المنفعاة
التي هي محل عقد اإلجارة حالال ،فال تجوز إجارة عقار ماثال الساتخدامه فيماا يحارم كبياع
الخمور أو إقامة المراقص.
 .2يبقى المؤجر مالكا لرقبة العين المؤجرة ،وتنتقل إلى المستأجر ملكياة المنفعاة فقاط ،أو حاق
االنتفاع من قبل ذات المستأجر.
 .3ال تجوز إجاارة المساتهلكات ،أي ماا ال يمكان االنتفااع مناه إال باساتهالكه وإنفاقاه ،كالطعاام
والنقااود ،ألن الواجااب رد ذات العااين المااؤجرة بانتهاااء عقااد اإلجااارة ،وباسااتهالك العااين
يستحيل الردّ.
صااة ماان العااين المملوكااة علااى الشاايوع ولااو إلااى غياار الشااريك ،فينتفااع
 .4تجااوز إجااارة الح ّ
المسااتأجر بالحصااة الشااائعة بالمهايااأة زمنااا أو مكانااا؛ لكاان يثباات للشااريك أو الشااركاء حااق
الشفعة في هذه اإلجارة.
 .5يتحمل المالاك الماؤجر تبعاات العاين الماؤجرة مان هاالك وتعياب وصايانة أساساية ،بحساب
العرف ،ويتحمل المستأجر من تبعات العين المستأجرة بحسب ما يقرره العرف ،كالصايانة
( ) 199رواه البخاري في صحيحه في كتاب اإلجارة ،باب إثم من منع أجر األجير رقم .2270انظر فتح الباري البن
حجر .523/4
( ) 200انظر بدائع الصنائع للكاساني  ،256/4المغني البن قدامة . 6/8
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غير األساسية ودفاع الفاواتير عان اساتخدام المااء والكهربااء فاي العقاارات المساتأجرة .وال
يجوز االتفاق على تحمل المستأجر لما هاو مان مساؤولية المالاك ،ألن هاذا يخاالف مقتضاى
العقد مان المعاوضاة باين األجارة والمنفعاة ،فاإذا تضاررت المنفعاة أو تعاذرت بسابب تارك
المؤجر الصيانةَ األساساية وقعات األجارة بادون مقابال 201.وقاد ناص قارارات مجماع الفقاه
202
اإلسالمي الدولي على مسؤولية المؤ ّجر عن ملكه.
 .6إذا ماا تاام تحدياد غاارض المساتأجر ماان اساتئجار العااين فاي العقااد ،كالساكن الشخصااي ،فااال
يجوز استخدام العين في غير ما استئجرت له إال بإذن وموافقة الماؤجر .وإذا لام ياتم تحدياد
الغرض من االستئجار فللمساتأجر اساتخدام العاين الماؤجر لماا يشااء إال فيماا يتعاارض ماع
العرف والعادة.
 .7العين المؤجرة أمانة بين المساتأجر ،ال يضامنها إال بالتعادي أو التقصاير أو مخالفاة شاروط
عقااد اإلجااارة إن أدت تلااك المخالفااة إلااى التلااف أو التعيااب؛ وضاامان العااين المااؤجرة علااى
203
المالك المؤجر .وهذا ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
 .8يجب تحديد العين وتمييزها فال يجوز إجارة مجهول كإحدى دارين مختلفتين أو أحد محلين
تجاريين مختلفين دون تحديد أيهما ،رفعا للجهالة والغرر عن العقد.
 .9ال يشترط في اإلجارة التشغيلية أن يكون المؤجر مالكا لرقبة العاين الماؤجرة ،بال يكفاي أن
يكون مالكا لمنفعتها ،كأن يكون مستأجرا للعين المؤجرة ومؤجرا لها من الباطن.
 .10يحق للمؤجر المالك أن يبيع العين المؤجرة ،ألنه يتصرف في ملكه بماا ال يضار اآلخارين،
فتنقل إلى المالك الجديد ملكية العين الماؤجرة ماع حقوقهاا والتزاماتهاا ،ومنهاا الحاق الثابات
للمستأجر باستيفاء المنفعة منها مقابل دفعه لألجرة؛ أي فيصير المالاك الجدياد هاو الماؤجر.
وإذا لم يعلم المشتري بقيام عقد اإلجارة على العين التي اشتراها ،كان له خيار فسخ العقد.
 .11األصل أن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة ،بناء على أن اإلجارة هي بيع المنفعاة كماا
جاء في تعريفها ،فيحق له أن يبيعها إلى غيره ،ألن من ملك شايئا ملاك حاق التصارف فياه،
فيؤجرها من الباطن بما شاء من أجر .لكن يتقيد ذلك الحق بشروط:

 201منعت فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة لمؤسسة البركة اشتراط المؤجر على المستأجر مسؤوليته عن الصيانة
األساسية ،وكذا تبرؤ المؤجر من عيوب العين المؤجرة .الفتوى رقم ( ،)97/1والفتوى رقم (.)9/9
 202قرار المجمع الفقهي رقم  )3/1( 13في دورة مؤتمره الثالث بع ّمان من  13-8صفر 1407هـ 16 – 11/
تشرين األول (أكتوبر ) 1986م .والقرار رقم  ) 12/4 ( 110في دورته الثانية عشرة بالرياض من  25جمادى
اآلخرة 1421هـ إلى  1رجب 1421هـ الموافق  28 – 23أيلول ( سبتمبر ) 2000م.
 203قرار المجمع الفقهي رقم  )3/1( 13في دورة مؤتمره الثالث بع َمان من  13-8صفر 1407هـ 16 – 11/
تشرين األول (أكتوبر ) 1986م.
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أال يكاااون االتفااااق قاااد جااارى باااين العاقااادين علاااى خاااالف ذلاااك؛ بعااادم حاااق
.11.1
المستأجر في إجارة ما استأجره من الباطن.
أال يكون العرف ساريا بعدم حق المستأجر فاي اإلجاارة مان البااطن إن كاان
.11.2
العقد ساكتا عن هذا الحق.
أن تكااون اإلجااارة ماان الباااطن لااذات غاارض اإلجااارة المااذكور فااي العقااد إن
.11.3
وجد ،ال لغرض يضر باالعين الماؤجرة أكثار ،وهاذا مبناي علاى رفاع الضارر؛ إال أن
يوافق على ذلاك المالاك ،ألن هاذا المناع لحقاه .فالعقاار الاذي اساتأجر لغارض الساكن
مثال ال تجوز إجارته من الباطن لغرض االستخدام التجاري.
ب.

أحكام األجرة

 .1يخضع تحديد األجرة فاي عقاد اإلجاارة التفااق العاقادين ،فاال ينفارد عاقاد دون آخار بتقريار
األجرة قبل أو خالل عقد اإلجارة.
 .2يجب االتفاق في عقد اإلجارة على األجرة جنسا وقدرا وصافة ،وال ماانع مان االتفااق علاى
أجرات مختلفة خالل مدة اإلجارة ،فيبدأ ماثال بخمساة آالف فاي األشاهر الثالثاة األولاى ،ثام
تصير األجرة أربعة آالف في األشهر الثالثة التالية وهكذا.
 .3تستحق األجارة بتساليم العاين الماؤجرة إلاى المساتأجر وتمكيناه مان اساتيفاء المنفعاة وإن لام
يستوفها بالفعال .وال يصاح أن تساتحق األجارة قبال كاون األصال الماؤجر صاالحا الساتيفاء
المنفعة ومسلما إلاى المساتأجر ،ألن األجارة مقابال االنتفااع ،فاإن تعاذر االنتفااع لام تساتحق
األجرة .وعليه ،ما قد يدفعه المتعامل قبال ذلاك باالتفااق ماع المصارف إنماا هاو دفعاة علاى
الحساب ،تسترد إن عجز المصرف عن تسليم األصل المؤجر إلى المتعامل.
 .4األجاارة المسااتحقة عاان زماان االنتفاااع الماضااي تصاابح دينااا فااي ذمااة المسااتأجر ،فااال يمكاان
الزيادة فيها إن تأخر المساتأجر فاي دفعهاا .لكان يمكان كاإجراء احتارازي االتفااق فاي العقاد
على حمل المستأجر المماطل ،وغير المعسر ،على دفع غرامة مالية يصارفها الماؤجر فاي
وجوه الخيرات ،وال ينتفع بها بأي وجه من وجوع االنتفاع.
 .5لاايس للمااؤجر أن يبيااع الااوارد المسااتقبلي ماان عقااد اإلجااارة بمااال ،ألن فااي ذلااك بيعااا لل ادين
بالمال ،وهو منوع إال بشروط غير متحققة هنا ،وهي تساوي قدر العوضين وحلول الادين؛
والوارد المستقبلي فوق ذلك هو عوض غير مستقر ،فقد تفسخ اإلجارة لسبب من ألسباب.
ج.

ابتداء وانتهاء عقد اإلجارة
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 .1يبدأ عقد اإلجارة من لحظة تسليم العاين الماؤجرة إلاى المساتأجر وتمكيناه مان االنتفااع بهاا،
ألن موضااوع عقااد اإلجااارة هااو االنتفاااع بااالعين المااؤجرة مقاباال األجاارة ،وال يمكاان تحقااق
االنتفااع قباال التسااليم .فااإذا تااأخر تسااليم العاين المااؤجرة إلااى المسااتأجر عاان الموعااد المحاادد
لبداية عقد اإلجارة ،فإن المؤجر ال يستحق أجرا عن مدة التأخير.
 .2يمكن إضافة اإلجارة إ لى المستقبل ،لتبدأ في وقت مستقبلي يحدده العاقادان ماع توقياع العقاد
وااللتزام به اآلن ،لكن ال تساتحق األجارة إال بعاد تساليم العاين الماؤجرة وتمكاين المساتأجر
من االنتفاع بها.
 .3يحب تحديد المدة في عقد اإلجارة رفعا للغرر والجهالة ،ويجاوز االتفااق علاى جعلهاا قابلاة
للتمديد كل سنة أو أكثر أو أقل؛ فتتجدد تلقائيا إذا لم يشاعر أحاد العاقادين اآلخار برغبتاه فاي
عدم التجديد.
 .4يجااوز إجااراء عقااود إجااارة علااى ذات العااين المااؤجرة لفتاارات متالحقااة متتابعااة مااع ذات
المستأجر أو مستأجرين آخرين ،وذلك على أسااس اإلجاارة المضاافة إلاى المساتقبل ،فتبارم
عقود إجارة مثال لذات المستأجر ،العقد األول لثالثة شهور بأجرة ألف ،والثاني لستة أشهر
بتسعمئة وهكذا؛ أو لعدة متسأجرين ،فتؤجر العين ألولهم لثالثة شهور باأجر كاذا ثام لثاانيهم
لمدة أخرى بأجر كذا.
 .5تنتهااي اإلجااارة بانتهاااء ماادتها أو بهااالك العااين المااؤجرة أو تعيبهااا علااى نحااو يتعااذر معااه
االنتفاع المراد بها ،إال أن يستبدل المؤجر بعين أخرى مثلها ،وال يجاب علاى المساتأجر أن
يدفع أجرة عن المدة التي تعطل االنتفااع خاللهاا ،أي مان حاين تعياب أو هاالك األولاى إلاى
حين استبدال العاين الماؤجرة الهالكاة أو المتعيباة باالعين األخارى .وللطارفين االتفااق علاى
تعديل األجارة بتخفيضاها فاي حاال تعياب العاين الماؤجرة أو هالكهاا جزئياا ماع بقااء إمكاان
االنتفاع بها.
 .6تجااوز إقالااة اإلجااارة قباال باادئها ،ويجااوز فسااخ اإلجااارة قباال انتهاااء أجلهااا باتفاااق العاقاادين،
وليس ألحدهما منفردا فسخ اإلجارة إال بالعذر الطارئ ،كاضاطرار المساتأجر إلاى مغاادرة
البلد الذي استأجر فيه ،أو اضطرار المؤجر إلى الساكن فاي البيات الاذي أ ّجاره؛ وذلاك بنااء
على قواعد الشريعة من رفع الضرر ووضع الجوائح.
 .7مثلما يحكم بفسخ اإلجارة للضرورة ،يمكن الحكم باستمرار اإلجارة بعد انتهائهاا للضارورة
دون إذن المؤجر ،كما في حال تأخر نضج الزرع في األرض المستأجرة للزراعة ،وتجب
أجرة المثل حينئذ عن المدة الجديدة.
 .8ال تنهي اإلجارة بموت أجد المتعاقادين ،ألن اإلجاارة متعلقاة باالعين الماؤجرة ،وهاي باقياة،
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إال أن يثبت ورثة المؤجر حااجتهم األساساية إلاى األصال الماؤجر ،فتكاون مان قبيال العاذر
الطارئ ،أو يثبتَ ورثة المستأجر تضررهم وعدم حاجتهم لألصل المؤجر.
 .9يجوز للمؤجر اشتراط فسخها إذا تخلف المستأجر فاي ساداد األجارة ،ألن هاذا شارط يحفاظ
حق المؤجر ،والشروط في العقود جائزة في األصل إال ماا حارم حاالال أو أحال حراماا ،أو
جاااء الاانص بمنعااه ،ولاايس هااذا الشاارط ماان هااذا القبياال .وفااي الحااديث "المساالمون علااى
204
شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال".
أنواع اإلجارة ومجاالت اإلفادة منها في التمويل اإلسالمي:
تتعامل المصارف اإلسالمية بنوعي اإلجارة :إجارة األعياان ،وإجاارة األعماال؛ وتسا َّمى إجاارة
األعمال في التطبيق المصرفي اإلسالمي إجارة َ الخدمات ،وبع
أ.

المصارف تسميها مرابحة الخدمات.

أوالً -إجارة األعيان:

ترد غالبا علاى العقاارات ،كبيوتاات الساكن ،إماا بطريقاة اإلجاارة التشاغيلية العادياة ،أو بطريقاة
اإلجارة التمويلية ،أو ما يسمى باإلجارة المنتهية بالتمليك.
ب.

اإلجارة التشغيلية:

هي اإلجارة العادية التي يدفع فيها المستأجر أجرا مقابل انتفاعه المؤقت بالعين المؤجرة.
ج.

اإلجارة التمويلية:

تنتهي هذه اإلجارة بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى المساتأجر بالهباة أو البياع بساعر رمازي إن
ى المسااتأجر بشااروط العقااد ماان حيااث الماادة ودفااع األجاارة .وتس ا ّمى هااذه اإلجااارة "اإلجااارة
وف ا ّ
المنتهية بالتمليك".
د.

خطوات تنفيذ اإلجارة التشغيلية:

ليس هناك ما يميز عملية اإلجارة التشغيلية العادية ،فتجاري باين المصارف وباين المتعامال كماا
تجري بين أي مؤجر ومستأجر؛ إذ ال تعدّ اإلجارة التشغيلية نوعا من التمويل ،بل هاي اساتثمار.
والمصرف إما أن يؤجر أعيانا يشتريها جاهزة من الساوق أو يستصانعها بنفساه كبنااء ساكني أو
تجاري .وقد ال يكون ما يؤجره المصرف مملوكا له ،وذلك عنادما يساتأجر المصارف أصاال ثام
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يؤجره من الباطن إلى غيره .وكسب المصرف من هذا العمل يتحقق من الفرق بين األجرة التاي
ياادفعها واألجاارة التااي تاادفع إليااه ،والمسااوغ االقتصااادي السااوقي لتفاااوت األجاارتين هااو وجااود
المرونة أكثر في شروط دفع األجرة التاي يادفعها المتعامال إلاى المصارف؛ فالمصارف يساتأجر
مثال عقارا لسنتين بخمسمئة ألف تدفع سلفا ثم يؤجره بستمئة تدفع على  24قسطا .وقد ينضم ارتفااع
السعر السوقي ألجرة العقار الحقا مسوغا آخر السترباح المصرف في حالة اإلجارة من الباطن.

ومن أحكام هذه اإلجارة في التطبيق المصرفي:
 .1للمصرف أن يوكل المتعامل باستئجار العين المؤجرة بالنيابة عن المصرف لغارض إعاادة
إجارتها إليه من الباطن ،ألن هذا ال يخرج عن كونه وكالة مستقلة في أمر جائز.
 .2للمصرف أن يطلب من المتعامل الواعد باالساتئجار أن يادفع مبلغاا محاددا كضامان لجديتاه
في تنفيذ وعده باالستئجار ،فإن لم يف المتعامل بوعاده ،كاان للمصارف أن يقتطاع مان هاذا
المبلغ مقدار الضرر المادي الفعلي الواقع عليه من جاراء نكاول المتعامال ،وهاذا تخريجاا علاى
الوعد الملزم لطرف واحد الذي قد يتضرر من خلف الموعود كما تقدم في منتج المرابحة.
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الباب التاسع عشر :اإلجارة في الذمة
تعمااد بع ا المصااارف اإلسااالمية إلااى توقيااع عقااد إجااارة موصااوفة فااي الذمااة ،وال ساايما فااي
المصرف األصل الاذي ياراد تاأجيره .واإلجاارة الموصاوفة
اإلجارة المنتهية بالتمليك ،قبل تملُّ ِك
ِ
في الذمة هي عقد إجارة وارد ٌ على أصل غيار محادد بالاذات ،بال بالوصاف ،كبيات ماثال بموقاع
كذا ومساحة كذا ومواصفات كذا .فإن جرت اإلجارة على هاذا النحاو جاازت فاي غيار الموجاود
وغير المملوك لصاحبه وقت العقد.
وعند إقامة اإلجارة المنتهية بالتمليك على أساس اإلجاارة الموصاوفة فاي الذماة تنتفاي الحاجاة حينئاذ

إلى أخذ تعهد من المتعامل باستئجار األصل بعد شراء المصرف له أو توقيع نموذج عقد اإلجارة.
وعند إقامة اإلجارة المنتهية بالتمليك على أساس اإلجاارة الموصاوفة فاي الذماة تنتفاي الحاجاة حينئاذ

إلى أخذ تعهد من المتعامل باستئجار األصل بعد شراء المصرف له أو توقيع نموذج عقد اإلجارة.
وفي اإلجارة الموصوفة بالذمة ،تصبح األجرة واجبة الدفع عند تسليم األصل إلى المتعامال؛ أماا
ما قد يطلب من المتعامل دفعه قبل ذلك فيكيَّف على أنه دفعات على حساب أقساط اإلجارة؛ ليَردَّ
المصرف هذه األقساط إن عجز عن تسليم األصل إلى المتعامل.
وستتبين تفصيالت هذا النوع من اإلجارة في الباب الذي يتناول اإلجارة المنتهية بالتمليك.
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الباب العشرون :إجارة الخدمات
ترد هذه اإلجارة فاي التمويال المصارفي اإلساالمي علاى بعا الخادمات التاي يتعاذر الحصاول
عليهااا بالتقساايط ماان مزوديهااا ،كخدمااة التعلاايم الجااامعي ،والتطبيااب فااي المستشاافيات ،وحفااالت
األعراس ،والسفر .فيشتري المصرف اإلسالمي هذه الخدمات من مزوديها بالنقد ثم يبيعهاا إلاى
طالبيها من العمالء بربح تقسيطا.
خطوات تنفيذ إجارة الخدمات:
تتم إجراءات عملية إجارة الخدمات من خالل المراحل اآلتية:
 .1المرحلة األولى :مرحلة التفاوض:


يحاادد المتعاماال نااوع الخدمااة التااي يرغااب بالحصااول عليهااا (التعلاايم ،الساافر ،العااالج،
السياحة ..الخ) وهي خدمات قد تكون متوفرة لدى المصرف بموجب اتفاق ساابق بيناه
وبين الجهات المزودة لها ،فيعلن عنها المصرف ،أو يرشد مازودو الخدماة األصاليون
العمالء على مزودهاا الباديل وهاو المصارف ،إن كاان طالاب الخدماة يرياد دفاع ثمنهاا
بمرونة أثر في شروط الدفع .وقد ال تكون الخدمة متوفرة لدى المصرف بعد ،فتجاري
العمليااة حينئااذ علااى النحااو الااذي يجااري فااي مرابحااة الساالع ،فيحاادد المتعاماال الجهااة
الموفرة لهذه الخدمة ويحصل على عرض أسعار من قِبلها موجه للمصرف.

وفي هذه الحالة يجب أن يُراعى ما يلي:
 .1أن تكو ن الجهة المزودة للخدمة جهة مستقلة عن المتعامل ،ليست مملوكاة لاه بالكال أو
بحصة معتبرة كالربع أو الثلث ،وذلك حتاى تتجناب العيناة بشاراء منفعاة أو خدماة مان
جهة نقدا ثم إعادة البيع إليها باألجل.
 .2أال يتفق المتعامل مع موفر الخدمة على أن يزيد في أجارة الخدماة عناد عرضاها علاى
المصرف عن ثمنها الحقيقي المعروض ،ليأخذ المورد أجرة الخدمة األصالية ويعطاي
الباقي للمتعامل ،على النحو الذي سبق بيانه في منتج المرابحة.
 .3أال يتفق المتعامل مع موفر الخدمة على أن يزيد في أجارة الخدماة عناد عرضاها علاى
المصرف عن ثمنها الحقيقي المعروض بحيث يتم تغطية قيمة الدفعاة المقدماة التاي قاد
يشترطها المصرف على المتعامل ،على ما سبق بيانه في منتج المرابحة.
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يوقع المتعامل على مستند الوعد باساتئجار الخدماة الملازم لاه دون المصارف ،وياذكر
في هذا الوعد ثمن الشراء وربح المصارف .وهاذا المساتند ال يعاد عقادا وفقاا لماا قارر
مجمااع الفقااه اإلسااالمي فااي المرابحااة ماان أن االلتاازام ماان طاارف واحااد ال يعااد عقاادا.
ترد قضية بيع المصرف خدمة معينة ال يملكها بعد إلى المتعامل 205.وفائادة
وعليه ،ال ِ
هااذا الوعااد أنااه فااي حااال تخلااف المتعاماال عاان اسااتئجار الخدمااة بعااد قيااام المصاارف
اإلسالمي بشرائها من مزودهاا ،يتحمال المتعامال خساارة المصارف إن عجاز األخيار
عن رد الخدمة إلى مزودها أو عن بيعها في السوق بما يغطي تكلفة الشراء.



قد يقدم المتعامل على دفع مبلغ قليل إلى موفر الخدمة بغية حجزها إلاى أن ياتمكن مان
الحصااول علااى موافقااة المصاارف بتمويلهااا .وهااذا جااائز وال يع ادّ تعاقاادا مساابقا بااين
المتعاماال ومااوفر الخدمااة ،باال إن مااوفر الخدمااة يعلاام أن المتعاماال مقاادم علااى إجااارة
الخدمة ال من تلقاء نفسه ،بل من خالل حصوله على تمويل مصرفي بصيغة اإلجارة.



يجوز عند الحاجة توكيل المصرف للمتعامل بشاراء الخدماة مان مزودهاا بالنياباة عان
المصرف ،فيادفع المصارف ثمنهاا ويتملكهاا ثام يجاري بعاد ذلاك بياع هاذه الخدماة إلاى
المتعامل.



ال يجوز للمتعامل أن يادخل فاي إجاراءات شاراء الخدماة مان مزودهاا مان تلقااء نفساه
فيدفع دفعة مقدمة تشكل جزءا معتبرا من ثمان الخدماة فاي العارف التجااري ،ألن هاذا
التصرف تترتب عليه التزاماات البياع عرفاا ،فيساتحق الباائع بااقي الاثمن الاذي يصابح
دينا في ذمة المتعامل .أي فيؤول دور المصرف حقيقة حينئذ إلاى تمويال المتعامال فاي
هذا الدين ال شراء الخدمة ثم بيعها ،ألن المتعامل يكون قد سابق المصارف إلاى شاراء
الخدمة من مزودها .ويمكن تصحيح العملياة بطلاب المصارف مان المتعامال أن يفساخ
التزاماته مع مزود الخدمة ويسترد الدفعة السابقة ،وهنا يقوم المصرف بشراء الخدماة
من مزودها أصوال ثم يبيعها بربح إلى المتعامل .وإذا أراد المتعامل تقديم دفعة لمازود
الخدمة ،فعليه أن يأخذ توكيال من المصرف بذلك ،ليكون بمقتضاى هاذا التوكيال دافعاا
للمبلغ بالنيابة عن المصرف ،ال باألصالة عن نفسه.

المرحلة الثانية :مرحلة تملك المصرف للخدمة ثم تمليكها إلى العميل
في هذه المرحلة يقوم المصارف بماشارة عملياة الحصاول علاى الخدماة المطلوباة مان مزودهاا،
 205قرار مجلس المجمع الفقهي رقم ( ) 2،3بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة ل مر بالشراء ،في دورة مؤتمره
الخامس عام 1409هـ ،الموافق عام 1988م
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فيشتريها من مزودها ،ثم يقوم ببيعها إلى المتعامل طالب الخدماة ،ساواء جعال العقاد عقاد إجاارة
أو عقد مرابحة ،ال فرق بينهما ،ألن اإلجارة هي بيع للمنافع في الحقيقة.
وال بد من إنشاء عقد اإلجارة أو مرابحة الخدمات بين المصرف والمتعامال ،ليتحقاق نقال ملكياة
الخدمااة إلااى المتعاماال ،فااال يكتفااى بالوعااد الااذي وقعااه المتعاماال آنفااا ،وال يعااد عقااد اإلجااارة أو
مرابحة الخدمات مبرما بين الطرفين تلقائيا بمجرد شراء المصرف للسلعة وقبضه لها.
المرحلة الثالثة :مرحلة المديونية وسداد أقساط ثمن الخدمة
بعد تملك المتعامل للخدمة بمقتضى عقد إجارة الخدمات أو مرابحتها ،يصير المتعامل مدينا إلاى
المصرف باألقساط المتفق عليها قدرا وزمنا ،والتي تمثل ثمن الخدمة المؤجل.
وما قيال مان متعلقاات أحكاام مناتج المرابحاة يقاال هناا أيضاا مان حياث تبعاات التاأخر فاي ساداد
األقساااط ،وتعجياال سااداد األقساااط أو بعضااها ،وإعااادة الجدولااة ،ومنااع تصااكيك أو توريااق الاادين
الذي يمثل ثمن الخدمة ،ألن حكم الدين واحد بصرف النظر عن سبب قيامه.
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الباب الحادي والعشرون :اإلجارة المنتهية بالتمليك
تتعاماال المصااارف اإلسااالمية بااثالث صااور ماان صااورة اإلجااارة كمااا تقاادم :اإلجااارة التشااغيلية،
إجارة الخدمات ،واإلجارة التمويلية وهي األهم.
مفهوم اإلجارة المنتهية بالتمليك

أ.

هااي نااوع خاااص ماان أنااواع اإلجااارة يقااوم فيهااا المااؤجر (المصاارف) بتااأجير العقااار أو العااين
للمستأجر (المتعامل) بأجرة هي عادة أعلى من أجرة الساوق لمادة محاددة متفاق عليهاا ماع تعهاد
المؤجر بنقل ملكياة العاين الماؤجرة إلاى المساتأجر عان طرياق الهباة أو البياع بساعر رمازي فاي
نهاية الفترة اإلجارية وعند استيفاء كامل األجرة.
أ.

الفروق بين اإلجارة المنتهية بالتمليك واإلجارة التشغيلية

تختلف اإلجارة المنتهية بالتمليك عن اإلجارة التشغيلية العادية في األمور التالية:
 .1اإلجارة المنتهية بالتمليك تعد من جملة األنشطة التمويلية للمصرف ،أما اإلجارة التشغيلية،
فهي من جملة األنشطة االستثمارية للمصرف.
 .2تقترب اإلجارة المنتهية بالتمليك من البياع ،ماع بقااء بعا
البيع ،بينما تستقل اإلجارة التشغيلية تماما عن عقد البيع.

الفاوارق التاي تميزهاا عان عقاد

 .3تقااع اإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك غالبااا علااى أصاال ال يملكااه المصاارف ،باال يحاادده المتعاماال
ويطلب إلى المصرف تمويله إليه عن طريق اإلجارة المنتهية بالتمليك؛ فيشتريه المصارف
ثم يؤجره إلى المتعامل إجارة منتهية بالتمليك؛ بينما الغالب أن تكون اإلجاارة التشاغيلية فاي
أصول جاهزة يملك المصرف رقبتها أو منفعتها.
 .4تساابق اإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك مرحلااة مواعاادة بااين المصاارف والمتعاماال ،يتعهااد فيهااا
المتعامل باساتئجار األصال بعاد أن يشاتريه المصارف؛ ولايس ثماة مواعادة فاي الغالاب فاي
اإلجارة التشغيلية ،لعدم الحاجة إليها مع اقتناء المصرف لألصول المؤجرة رقبة أو منفعة.
 .5يطااول أجاال اإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك غالبااا ،فتعااد ماان قبياال التمااوالت طويلااة األجاال ،أمااا
اإلجارة التشغيلية فهي لفترات قصيرة مع القابلية للتجديد غالبا.
 .6تنقسم األجرة التي يدفعها المتعامال فاي اإلجاارة المنتهياة بالتملياك إلاى أجارة ثابتاة وأخارى
متغيرة ،وال يوجد تقسيم لألجرة في اإلجارة التشغيلية.
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 .7يقترن توقيع وتنفيذ عقد اإلجارة المنتهية بالتملياك ماع ضامانات يقادمها المتعامال ال تختلاف
كثيرا عن الضمانات التي تطلب من المتعامل في التمويل بالبيع ،كالمرابحة ،بينماا ال توجاد
هكذا ضمانات في عقد اإلجارة التشغيلية العادية.
 .8تعامل غالبا حاالت النكول والتأخر في سداد األقساط في اإلجارة المنتهية بالتمليك معاملتها فاي
التمويل البيع كالمرابحة على ما تقدم بياناه فاي عقاد المرابحاة ،ولايس األمار كاذلك فاي اإلجاارة
التشغيلية العادية حيث إنما يسترد المصرف العين المؤجرة في حال التخلف عن سداد األجرة.

 .9تنتهي اإلجارة المنتهية بالتمليك بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر إن وفّى بالتزاماتاه
بناء على تعهد من المصرف بذلك ،وال تنتهي اإلجارة التشغيلية بنقل ملكية العاين الماؤجرة
إلى المستأجر.
ب .نشأة اإلجارة المنتهية بالتمليك
نشأ هذا العقد عام 1846م فاي إنجلتارا تحات اسام الشاراء باإليجاار [ ،]Hire-Purchaseحياث
ظهر هذا العقد أول مرة حين قام أحد تجار آالت موسيقية ببيع هذه اآلالت مع تقسيط أثمانها إلى
عدة أقساط .ولكي يضمن حصاوله علاى كامال الاثمن لام يلجاأ إلاى الصاورة المعتاادة لعقاد البياع،
وإنما أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك اآللة باكتماال مادة اإليجاار ،والتاي
معها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن المحدد لها.
ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من األفراد إلى المصانع ،ثم إلى شاركات المقااوالت ،ثام إلاى
لمؤسسات المالية.
ومع انتقاله إلى المؤسسات المالية اتخذ طابعا جديدا تمثل في تدخل طرف ثالث في العملياة ،هاو
المؤسسة المالية ،فهي التاي تقاوم بشاراء األصاول بالنقاد مان مالكهاا ،ثام بتأجيرهاا إلاى عمالئهاا
لفتاارة طويلااة نساابية تمكاان المؤسسااة الماليااة ماان اسااتراد ثماان هااذه األصااول وتحقااق لهااا الااربح.
وبنهاية الفترة المتفق عليها يكون للمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خيارات وهي :


إعادة السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالكة.



تمديد مدة اإليجار لفترة أو فترات أخرى.



تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له أن دفعها كأقساط إيجار.

بعد ذلك انتقل هذا العقد إلى البنوك اإلسالمية التي جعلت اإليجار المنتهي بالتمليك جزءا من
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العمليات األساسية التي تقوم بها.
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صور اإلجارة المنتهية بالتمليك
الصورة األولى :اإلجارة مع التعهد البيع
يصاغ العقد على أنه عقد إجاارة يم ّكان المساتأجر مان االنتفااع باالعين الماؤجرة فاي مقابال أجارة
محددة وإلى أجل محدد ،مع تعهد المؤجر ببيع العين المؤجرة إلى المستأجر بسعر رمزي إذا ماا
أكمل المستأجر عقد اإلجارة إلى نهايته وسدد كامل األقساط.
ومضمون هذه الصيغة قول المؤجر للمستأجر :أجرتك هذه السلعة بأجرة كاذا لمادة كاذا ،وأتعهاد
لك ببيعها لك بسعر رمزي هو كذا إذا ما أكملت عقد اإلجارة وسددت كامل األقساط.
وال بد هنا من إيقاع عقد البيع الحقا ،فال تنتقال السالعة إلاى ملاك المساتأجر تلقائياا ،بال ال بادّ مان
إنشاء عقد البيع ليتحقق نقل الملكية .كما ال يصح النص في عقد اإلجارة على الوقوع التقائي لقاد
البيع ،وذلك لعدم صحة تعليق البيع على شرط ،هو هنا إتمام عقد اإلجارة.
الصورة الثانية :اإلجارة مع التعهد بالهبة
يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يم ّكن المساتأجر مان االنتفااع باالعين الماؤجرة فاي مقابال أجارة
محااددة وإلااى أجاال محاادد ،مااع تعهااد المااؤجر بهبااة العااين المااؤجرة إلااى المسااتأجر إذا مااا أكماال
المستأجر عقد اإلجارة إلى نهايته وسدد كامل األقساط.
ومضمون هذه الصيغة قول المؤجر للمستأجر :أجرتك هذه السلعة بأجرة كاذا لمادة كاذا ،وأتعهاد
بهبتها إليك إذا ما أكملت عقد اإلجارة وسددت كامل األقساط.
فالعقد بهذه الصورة هو عقد إجارة مع تعهد بالهبة عند إتمام عقد اإلجارة.

206انظاار البياااع بالتقسيااـط والبياااوع االئتمانيااة األخااارى للاااـدكتور إبااراهيم دساااوقي أبااو الليااال (صاااـ )34-32و
(صاااـ ،) 304واإلجاااارة المنتهياااة بالتملياااك فاااي ضاااوء الفقاااه اإلساااالمي لخالاااد الحاااافي (صاااـ  ،)65-62والبياااع
والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ .)27
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الصورة الثالثة :اإلجارة المقترنة بالهبة
يصاغ العقد على أنه عقد إجاارة يم ّكان المساتأجر مان االنتفااع باالعين الماؤجرة فاي مقابال أجارة
النص على وقوع هبة الشايء الماؤجر مان المساتأجر تلقائياا بمجارد
محددة وإلى أجل محدد ،مع
ّ
إتمام عقد اإلجارة ودفع كامل األجرات.
ومضمون هذه الصيغة قول المؤجر للمستأجر :أجرتك هذه السلعة بأجرة كذا لمدة كذا ،ووهبتاك
إياها إن أتممت سداد جميع األقساط اإليجارية في المدة المحددة.
فالعقاد بهااذه الصاورة هااو عقاد إجااارة ماع هبااة مشاروطة بإتمااام عقاد اإلجااارة ،أي أن الهبااة
معلقة على إتمام عقاد اإلجاارة ،وهاذا مقباول شارعا ،لجاواز تعلياق الهباة علاى شارط ،ألنهاا مان
عقود التبرعات ،بخالف عقود المعاوضات ،فال يجوز تعليقها على شرط أو عقد آخر.
الصورة الرابعة :اإلجارة مع تخيير المستأجر
يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يم ّكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجارة
محددة وإلى أجل محدد ،مع تعهد المؤجر بإعطاء المستأجر في نهاية مدة اإلجارة الحاق فاي
االختيار بين ثالثة أمور:
األول :تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها.
الثاني :مد مدة اإلجارة لفترة أخرى.
الثالث :إعادة األعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة المؤجرة لها.207
مزايا منتج اإلجارة المنتهية بالتمليك للمصرف
 .1يحقق هاذا المناتج للمصارف إمكاان رباط العائاد بمعادل المصارف الربحاي المارتبط بمعادل
الفائدة ،وذلك من خالل ربط األجرة التي يدفعها المتعامل في هذا العقاد بمعادل الفائادة ،مماا
يناسب التمويالت طويلة األجل.
 .2يمكن إلزام المتعامل تعاقاديا باه مناذ الياوم األول ،أي قبال شاراء المصارف لألصال الماراد
تمويله ،وذلك عبر إجراء العقد على أساس اإلجارة الموصوفة بالذمة.
انظر بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقهاي ،الادورة الخامساة (،)2617-2613/4
) 207
واإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي لخالد الحافي (صـ . )70-66
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 .3تبقى ملكية األصل المؤجر للمصرف طيلة فترة السداد (عقد اإلجارة) مما يمكن المصارف
من استرداد األصل بسهولة في حال التعثر في الدفع دون االضطرار إلى بيعاه فاي الساوق
علااى أنااه مجاارد رهاان ،ولهااذا األماار ميزتااه وال ساايما عنااد ارتفاااع القيمااة السااوقية لألصاال
المؤجر عن سعر الشراء.
مراحل تطبيق اإلجارة المنتهية بالتمليك
تنفذ اإلجارة المنتهية بالتمليك وفق الصورة األكثر شيوعا منه عبر المراحل اآلتية:
أ.

المرحلة األولى :مرحلة التفاوض:

إن لم يكن المصرف مالكا للعين المؤجرة بعد ،فإن المتعامل يحادد فاي هاذه المرحلاة العاين التاي
يود استئجارها إن كان جاهزة ،أو كانت قيد اإلنشاء أو بصدد اإلنشاء .ويقوم المصارف بدراساة
حالااة المتعاماال ائتمانيااا ماان خااالل معرفااة مقاادار دخلااه والتزاماتااه الدوريااة التخاااذ القاارار إمااا
بالموافقة أو بالرف .
تفصيالت هذه المرحلة:
 .1يوقع المتعامل على مستند الوعد باالستئجار الملزم لطرف واحد وهو المتعامال وتاذكر فياه
الماادة اإلجماليااة لعقااد اإلجااارة ،واألجاارة الثابتااة ،ومعيااار تحديااد األجاارة المتغياارة .وهااذا
المستند ال يعد عقدا ،والسبب في ذلك أن االلتزام فيه من طرف واحاد فاي حاين أن االلتازام
أقر مجمع الفقه اإلسالمي مبدأ الوعد الملزم من طارف واحاد
في العقد يتم من طرفين ،وقد ّ
208
كما في القرار المتعلق بالمرابحة .وفائادة هاذا الوعاد أناه فاي حاال تخلاف المتعامال عان
االستئجار بعد قيام المصرف اإلسالمي بشراء العين من المصدر ،يتحمل المتعامل خساارة
المصرف إن عجز األخير عن بيع العين في السوق بما يغطي تكلفة الشراء.
 .2يوقاااع المتعامااال كاااذلك علاااى نماااوذج ) (specimenلعقاااد اإلجاااارة الاااذي سااايوقعه الحقاااا،
والغرض من توقيع هذا النموذج هو إطالع المتعامل على العقد الذي سايلتزم باه الحقاا بعاد
تملك المصرف لألصل المراد استئجاره .ويذكر في هذا النموذج أيضا المدة اإلجمالية لعقاد
اإلجارة ،واألجرة الثابتة ،ومعيار تحديد األجرة المتغيرة.
 .3إن كان المتعامل قد شرع فاي شاراء األصال ،فااتفق ماع المطاور وقاام بحجاز العقاار ودفاع
جزءا من الثمن ،فقد يطالبه المصرف بإحضار ورقة عدم ممانعاة مان المالاك ببياع األصال
 208قرار مجلس المجمع الفقهي رقم ( ) 2،3بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة ل مر بالشراء ،في دورة مؤتمره
الخامس عام 1409هـ ،الموافق عام 1988م
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إلى جهة جديدة (المصرف).
 .4يشااترط المصاارف علااى المتعاماال فااي أغلااب األحيااان تقااديم ضاامانات متنوعااة كاارهن أو
شيكات أو طلب بتحويل الراتب إلى المصرف ،لإلفادة منهاا فاي حاال تخلاف المتعامال عان
القيام بالتزاماته .وهذا جائز شرعا ألن الغرض هو اساتيثاق الادين ،وهاو غارض مشاروع،
ويوافق مقتضى عقد اإلجارة.
ب.

المرحلة الثانية ،مرحلة شراء األصل ثم إجارته إلى المتعامل

إن كان األصل جاهزا للتسليم شرع المصرف بشرائه فورا ثام وقاع عقاد إجاارة منتهياة بالتملياك
مع المتعامل .وإن كان األصل قيد اإلنشاء أو لام ينجاز مناه شايء بعاد ،شارع المصارف بشارائه
ماان الجهااة المالكااة لااه ،ثاام إذا مااا اسااتلمه وقااع مااع المتعاماال عقااد اإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك بعااد
االنتهاء من إنشائه.
تفصيالت هذه المرحلة:
 .1إن واف اق المصاارف علااى طلااب المتعاماال بتمويلااه عاان طريااق اإلجااارة بالتمليااك بعااد تقاادم
األخير إلاى األول بالوثاائق المطلوباة ،باادر المصارف إلاى بشاراء األصال الماراد تاأجيره.
وإن كان المتعامل قد شرع بشراء األصل بنفساه فاإن المصارف ينشائ ماا يمساى باالتفاقياة
 Assignmentتشااامل المصااارف ،Assignee
ثالثياااة األطاااراف Tripartite
ااور العقااااري  ،Sellerوالمتعامااال  .Assignerفاااي هاااذه االتفاقياااة ينقااال
والباااائع أو المطا ّ
المتعامل برضا الطرفين الباقين جميع حقوقه والتزاماته تجاه البائع إلاى المصارف ،لتنتهاي
209
العالقة التعاقدية بين البائع والمتعامل وتبدأ عالقة تعاقدية جديدة بين البائع والمصرف.
 .2مااا أساالفه المتعاماال ماان دفعااات إلااى البااائع ينقلااه المتعاماال لحساااب المصاارف لاادى البااائع،
فتصير دفعات باسم المشتري الجديد (المصرف) ،ويقع التقاص الحقا بين المصارف وباين
المتعامل من األجرات الثابتة المستقبلية المستحقة.
 .3يجوز عند الحاجة توكيل المتعامل بشراء األصل الماراد اساتئجاره بالنياباة عان المصارف.

 209نص هذه االتفاقية باللغة اإلنجليزية هو
“The assigner has requested, the assignee has accepted and the seller has agreed that
all the assignor’s rights, interests and obligations under the property sale agreement be
assigned to the assignee thus, terminating the agreement between the assigner and the
”seller and establishing a new agreement between the assignee and the seller
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وعلى هذا نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
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 .4ال يسجل غالبا األصل المؤجر باسم المصرف ،بل يسجل فورا باسام المتعامال علاى الارغم
من عدم ملكية المتعامل له في هاذه المرحلاة ،وذلاك تاوفيرا لنفقاات التساجيل ،وعادم تكارار
دفعهااا .لكاان يجعاال المصاارف العمياال يوقااع علااى وثيقااة إثبااات قانونيااة خاصااة “Title
” Agency Agreementبأنااه لاايس المالااك الحقيقااي لااذلك األصاال ،باال المالااك لااه هااو
المصاارف وإنمااا المتعاماال وكياال عنااه بحيازتااه .وزيااادة فااي االحتياااط ،ياارهن هااذا األصاال
المؤجر لصالح المصرف .وال مانع شرعيا من ذلك ما دام المصارف يبقاى المالاكَ الحقيقاي
لهذا األصل والمسؤول عنه شرعا.
 .5يشترط المصرف على المتعامال تقاديم وعاد مكتاوب بشاراء األصال الماؤجر باثمن يسااوي
مجموع اإليجارات الباقية لمدة اإلجارة في حاال اإلخاالل بشاروط الادفع ،كالتاأخر فاي دفاع
قسطين لمرحلتين متتاليتين .ويتألف الثمن تفصيليا من العناصر اآلتية:
 .5.1رصيد أقساط األجرة الثابتة التي لم يتم سدادها عن كامل عقد اإلجارة
 .5.2رصيد أقساط األجرة المتغيرة المرتبط بمعدل الفائدة عن كامل عقد اإلجاارة ،ويتحادد
بحسب سعر الفائدة يوم تنفيذ الشراء.
 .5.3رصيد األجرة اإلضافية التكميلية إن وجدت ،وهي التي تمثل ما أنفقه المصرف علاى
األصل المؤجر من صيانة ونحو ذلك ،وهو أمار تفعلاه المصاارف ،لكناه أمار مشابوه
كما سيأتي بيانه.
 .5.4النفقات والمصروفات الفعلية المتكبدة بسبب الفسخ.
 .6يقدم المصرف إلى المتعامل تعهادا بهباة األصال الماؤجر إلاى المتعامال أو بيعاه إلياه بساعر
رمزي إن وفّى المتعامل بالتزاماته المنصوص عليها في عقد اإلجارة .وقد يسلم المصارف
إلى المتعامل نموذج عقد بيع بسعر رمزي أو نموذج عقد هبة.
 .7تطالااب بعا المصااارف اإلسااالمية المتعاماال بالحصااول علااى وثيقااة تااأمين علااى الحياااة،
يؤمن فيها علاى دياون المتاوفى لصاالح الجهاة الممولاة ،لتلتازم الجهاة المؤمناة بساداد دياون
المتوفى إن لم تف تركته بسدادها.
ج.

المرحلة الثالثة :مرحلة تسليم األصل المؤجر إلى المتعامل ودفع األجرة

 210قرار المجمع الفقهي رقم  )3/1( 13في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة األردن من  13-8صفر 1407هـ
 16 – 11/تشرين األول (أكتوبر ) 1986م.
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بامتالك المصرف لألصل الذي يراد تأجيله وتوقيع عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك مع المستأجر،
يسلم المصرف العين المؤجرة إلى المتعامل ،ويصبح دفع األجارة واجباا مساتحقا علاى المتعامال
طيلة مدة اإلجارة.
تفصيالت المرحلة:
 .1تجعل عادة مدة اإلجارة شهرا واحدا فقط أو شهرين أو ثالثة مع تجديدها ،ويتعهاد الطرفاان
بتجديد الفترة اإليجارية لفتارات إيجارياة متسااوية ،ومجموعهاا هاو المادة اإلجمالياة المتفاق
عليهااا فااي عق اد اإلجااارة األصاال .ويرساال المصاارف إشااعارا خطيااا بتجديااد اإلجااارة إلااى
المتعامل عند انتهاء كل فترة إيجارية .وينص اإلشعار على أن إذا لم يرد عن المستأجر ردس
خالل سبعة أياام عمال ،فإناه يعاد موافقاا حكماا علاى الادخول فاي فتارة إيجارياة جديادة وفقاا
للشااروط المااذكورة فااي اإلشااعار؛ أمااا إذا امتنااع المسااتأجر عاان الاادخول فااي فتاارة إيجاريااة
جديدة ،فيكون للمصرف الحق بمطالبة المستأجر بتنفياذ وعاده بشاراء األصال .وإذا لام ينفاذ
المسااتأجر وعااده بالشااراء أو عجااز عاان ذلااك ،اسااترد المصاارف األصاال وباعااه ،ثاام طالااب
المتعامل بمقدار الضرر والخساارة ،وذلاك بمقتضاى وعاده الساابق باساتئجار األصال للمادة
المتفق عليها.
 .2تكاون األجاارة مقطوعااة وغيار مركبااة فااي الفتارة اإليجاريااة األولااى ،أماا للفتاارات الالحقااة،
فتقسم األجرة التي يدفعها المتعامل في اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى عنصرين رئيسيين:
 .3العنصاار األول :األجاارة الثابتااة ،ويمثاال مجموعهااا كلفااة شااراء األصاال المااؤ َّجر ماان مالكااه
المسااتأجر ،وربااح المصاارف عاان ماادة التشااييد؛ فااإذا اسااتغرق التشااييد ساانتين مااثال وأراد
المصاارف أن يسااتوف  %4ربحااا ساانويا فااإن  %8ماان كلفااة الشااراء تضاااف إلااى األجاارة
الثابتة ،وتجعل فاي قساط مساتقل يدفعاه المتعامال عناد تساليم األصال الماؤجر إلياه .وبعا
المصارف تستوفي هذا القسط إبان فترة التشييد على أنه دفعاة أو دفعاات علاى الحسااب ،ال
أجاارة ،ألن األجاارة ال تسااتحق إال مااع تسااليم المنفعااة ،والمنفعااة غياار جاااهزة هنااا .وياارد
المصرف هذه األقساط إن عجز عن تسليم األصل إلى المتعامل.
 .3.1العنصاار الثاااني :األجاارة المتغياارة ،وتمثاال ربااح المصاارف المااؤ ِ ّجر عاان ماادة عقااد
اإلجارة ،وهي عمليا سعر الفائدة السائد في السوق للفترة اإليجارياة ،كساعر الاليباور
لثالثة شهور ،بزيادة نقاط أساس معلومة.
 .3.2ويضاف إلاى هاذين العنصارين عنصار ثالاث يسامى بااألجرة التكميلياة أو اإلضاافية،
وهو عنصار غيار أساساي ،بال يضااف إلاى األجارة حاين تكبّاد المصارف لشايء مان
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النفقات على األصل الماؤجر ،كنفقاات الصايانة األساساية ،فيضااف للفتارة اإليجارياة
التالية للفترة التي دفعت فيها هذه النفقات .ويوكل المصرف عادة المتعامال المساتأجر
بالقيااام علااى األصاال واإلنفاااق عليااه ،ومااا ينفااق المتعاماال علااى األصاال ممااا هااو ماان
مسؤولية المالك ،يحسمه المصرف من األجارات الثابتاة للمراحال اإلجارياة الالحقاة،
لكنااه يعااود فيزيااد إلااى األجاارة عباار عنصاار اإلجااارة التكميليااة مااا حساامه ماان األجاارة
الثابتة في سداد النفقات.
 .4تصابح األجاارة المساتحقة علااى المتعامال والتااي تااأخر فاي ساادادها ديناا علااى المتعاماال ،وال
تختلف طريقة معاملة الدين باألجرة عن معاملة أي من سائر الديون التاي تكاون للمصارف
علااى عمالئااه؛ فينطبااق علااى الاادين باااألجرة ذات األحكااام التااي ساابق تفصاايلها فااي منااتج
المرابحاة ماان حيااث تبعاات التااأخر فااي ساداد األقساااط ،وتعجياال ساداد األقساااط أو بعضااها،
وإعااادة الجدولااة ،ومنااع تصااكيك أو توريااق الاادين الااذي يمثاال األجاارة المسااتحقة ،ألن حكاام
الدين واحد بصرف النظر عن سبب قيامه.
اإلجارة المنتهية بالتمليك لعقار يشيد على أرض يملكها المتعامل:
ال تختلاف تفصايالت وخطااوات هاذه الحالااة كثيارا عماا ساابق بياناه ،فيوقااع المتعامال وعاادا
باالستئجار ،ثم يتفق المصرف مع المطاور العقااري المنفاذ لمشاروع التشاييد .والغالاب أن
يعين المصرف المتعامل وكيال لإلشراف على مشروع التشييد ويجعله مسؤوال عن حسان
التنفيذ ،ويؤخذ منه إقرارا مع نهاية المشروع باستالمه العقار بالنياباة عان المصارف وفقاا
للمواصفات المطلوبة ،وذلك حتى ال يكون للمتعامل خيار برف االستئجار بحجة مخالفة
العقار لألصل المراد استئجاره .وبعاد اكتماال التشاييد ،يوقاع المصارف ماع المتعامال عقاد
اإلجارة المنتهية بالتمليك.
اشتراك المتعامل في شراء األصل المؤجر
ليساتأجر بعاد ذلاك
المصارف فاي شاراء األصال المؤجال،
يجوز االتفاق على مشاركة المتعاما ِل
َ
َ
حصة المصرف فقط مع استمرار بقية أحكام اإلجارة المنتهية بالتمليك بماا فيهاا وعاد المصارف
بهبة أو بيع حصته من األصل المؤجر إن وفّى المتعامل المستأجر بالتزاماته تجاه عقد اإلجاارة،
وتكون تبعة األصل المؤجر حينئذ على مالكَيه المصرف والمتعامل كل بحسب حصته.
المخالفات الشرعية التي قد تقع أثناء تطبيقات اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك
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أ.

ربط األجرة بمعيار متقلب دون تقييده بحد أدنى وأعلى

تقسم األجرة التي يدفعها المتعامل في اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى عنصرين:
 .1العنصاار األول :األجاارة الثابتااة ،ويمثاال مجموعهااا كلفااة شااراء األصاال المااؤ َّجر ماان مالكااه
المستأجر ،وربح المصرف عن مدة التشييد.
 .2العنصر الثاني :األجرة المتغيرة ،وتمثل ربح المصارف الماؤ ِ ّجر فاوق كلفاة شارائه لألصال
المؤ َّجر عن مدة اإلجارة ،وهي عمليا سعر الفائدة الساائد فاي الساوق عناد اساتحقاق األجارة
بزيادة نقاط أساس معلومة.
وهذه األجرة المتغيرة تخرق شرط معلومية األجرة في عقد اإلجارة ،مما يورث في العقد جهالاة
وغررا فاحشا الحتماال تقلبهاا علاى نحاو واساع ،مماا يضار بالمتعامال أو المصارف ،فاال يادري
أولهما كم سيدفع وثانيهما كم سيستلم .وتعمد بع المصاارف اإلساالمية إلاى رفاع هاذا الضارر
عنهااا بتقييااد هااذا المعيااار المتقلااب بحااد أدنااى ،كااأن تجعاال األجاارة المتغياارة مااثال معاادل الاليبااور
بزيادة مئتي نقطة أساس على أال ينقص هذا المعدل عن خمسة بالمئة .وهذا يقلل مان الغارر مان
جهة الهبوط ،ويحمي المصرف ،لكنه ال يحدّ من الغرر مان جهاة الصاعود وال يحماي المتعامال.
فيبقى الغرر الضار بالعميل والمتمثل بربط األجرة بمعيار متقلب قائما.
والواجب أن تعمد المصارف اإلسالمية إذا ما احتاجت إلى ربط األجارة بمعياار متقلاب أن تقياده
بما ينفي وقاوع الغارر الفااحش ،ويهابط باالغرر إلاى مساتوى الغارر اليساير المتساامح باه عاادة،
وذلك بوضع حد أعلى وحد أدنى معقولين لهذا المعيار ،مماا يحماي المتعامال فايعلم أناه لان يادفع
أكثر من خمسة بالمئة مثال ،ويحمي المصرف ،فيعلم أنه لن يستلم أقل من أربعة بالمئة مثال.
ب.

تحميل تبعات العين المؤجرة على المتعامل المستأجر

يسوغ استرباح المصرف عن اإلجارة المنتهية بالتمليك من كون المصرف مالكا ومؤجرا للعاين
التي هي محل العقد في اإلجارة المنتهية بالتمليك .ومن أحكاام اإلجاارة أن الماؤجر مساؤول عان
العين المؤجرة من حيث التلف أو الهالك الجزئي أو الكلي إن وقع عن غير تعادّ مان المساتأجر،
ومسؤول كذلك عن نفقات الصيانة األساسية والتأمين وماا ساوى ذلاك مماا هاو مساؤولية الماالك
عاادة .وعلااى هااذا ناص قاارار مجمااع الفقاه اإلسااالمي الاادولي ،211ووافقتاه فتاااوى أخاارى لاابع

 211قرار المجمع الفقهي رقم  )3/1( 13في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة األردن من  13-8صفر 1407هـ
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المؤسسات المالية اإلسالمية.
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فإذا كاان المصارف ينقال تبعاات العاين الماؤجرة إلاى المساتأجر ،فاإن المصارف حينئاذ ال يكاون
مؤجرا حقيقيا للعين المؤجرة ،بل يكون بائعا لها ،ألن الضمان ينتقل بالبيع ال باإلجارة ،والعبارة
في العقود للمقاصاد والمعااني ال األلفااظ والمبااني .وإذا كاان هاذا العقاد بيعاا ،فهاو بياع فاساد ألن
المصرف ال ينقل الملكية إلى المتعامل ،بل تبقى له إلى حين سداد كامل األقسااط؛ أي فاال يصاح
هذا العقاد ال بيعاا وال إجاارة .وقاد ناص قارار مجماع الفقاه اإلساالمي الادولي علاى أن مان جملاة
ضوابط جواز اإلجارة المنتهية بالتمليك أن تكون اإلجارة فعلية وليسات ساتارا للبياع وأن يتحمال
المصرف المالك تبعات العين المؤجرة من ضمان ونفقات وصيانة أساساية .وهاذا ناص القارار:
"ضابط الجواز (جواز اإلجارة المنتهية بالتمليك):
 .1وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر زمانا بحيث يكون إبرام عقاد البياع بعاد عقاد
اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة ،والخيار يوازي الوعد في األحكام.

 .2أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
 .3أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالاك ال علاى المساتأجر ،وباذلك يتحمال الماؤجر ماا
يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطاه ،وال يلازم المساتأجر بشايء
إذا فاتت المنفعة.
 .4إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسالميا ال تجاريا
ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
 .5يجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتملياك أحكاام اإلجاارة طاوال مادة عقاد اإلجاارة
وأحكام البيع عند تملك العين.
 .6تكاااون نفقاااات الصااايانة غيااار التشاااغيلية علاااى الماااؤجر ال علاااى المساااتأجر طاااوال مااادة
213
اإلجارة".
والتملص من تبعات العين المؤجرة ونقلهاا إلاى المساتأجر يتحقاق أيضاا بتوكيال المتعامال بساداد
النفقات التي يتحملها المالك عادة ثم حسم تلك النفقات من األجرة الثابتة للفتارة اإليجارياة التالياة
لكن مع تعويضها على المصارف بإضاافة عنصار جدياد يسامى "األجارة المضاافة" أو "األجارة
التكميلية" إلى مجموع إيجارات الفترة اإليجارية التالية للفترة التي طرأت فيها تلك النفقات ،ألن
 212منعت فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة لمؤسسة البركة اشتراط المؤجر على المستأجر مسؤوليته عن الصيانة
األساسية ،وكذا تبرؤ المؤجر من عيوب العين المؤجرة .الفتوى رقم ( ،)97/1والفتوى رقم (.)9/9
 213قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )12/4 ( 110في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25
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مآل األمر في هذه الحالة هو تحمل العميل المستأجر لتلك النفقات ،ال المصرف المالك.
وحتى في حال تلف األصل المؤ َّجر أو هالكه ،فإن المصرف ال يتحمل شايئا ألن شاركة التاأمين
التااي ياادفع أقساااطها المتعاماال هااي التااي تاادفع قيمااة األصاال المااؤجر الهالااك أو التااالف ،فيصااير
الضامن لتلف األصل المؤ َّجر وهالكه هو المستأجر أيضا.
ج.

تحميل المتعامل المستأجر للنقص في التعويض الذي تدفعه شركات التأمين

األصاال المااؤجر أمانااة بيااد المسااتأجر ال يضاامنه إال فااي حاااالت التعاادي أو اإلهمااال أو مخالفااة
شااروط عقااد االسااتئجار .فااال يجااوز تحمياال المتعاماال المسااتأجر مسااؤولية هااالك أو تعيااب العااين
المؤ جرة ،إال في إحدى تلك الحااالت الثالثاة ،وال يجاوز كاذلك فاي غيار هاذه الحااالت أن يكاون
مسؤوال عن سداد الفارق إن دفعات شاركة التاأمين أقال مان مقادار الضارر الواقاع علاى األصال
المؤجر.
د.

شراء العين من المتعامل ثم إعادة إجارتهاا إلياه إجاارة منتهياة بالتملياك ماع نقال
تبعات الملك إلى المتعامل:

إذا كان العين المؤجرة إجارة منتهية بالتملياك قاد اشاتريت مان نفاس المساتأجر فاإن شابهة العيناة
والتمويل بفائدة قائمة إن لم تكن اإلجارة إجارة حقيقية وكانت بيعا تحات ساتار اإلجاارة .ويتحقاق
ذلك عندما ينقل المؤجر تبعات العين المؤجرة إلى المساتأجر علاى النحاو المتقادم .وإذا كاان هاذا
التصرف بيعا حقيقة أو في حكم البيع ،فقد سابقه شاراء لاذات العاين مان نفاس الجهاة بساعر أقال،
214
فتتحق العينة بذلك ويكون التمويل تمويال ربويا.
ه.

كون العين المؤجرة غير منتفع بها

مما يمعن في شبهة الصورة المطبقة من شراء العين من المتعامل ثام إعاادة إجارتهاا إلياه إجاارة
منتهية بالتمليك أن هذه العين قد تكون مما ال ينتفاع باه العميال حقيقاة ،كاأن تكاون أرضاا قفارا ال
 214نص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين على انتفاء العينة في صورة تأجير العين إجارة منتهية بالتمليك
إلى من اشتريت منه إن تحقق شرط مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها ما بين عقد اإلجارة وموعد
بيعها إلى المستأجر ،وعلل ذلك بأن تغير قيمتها بمضي المدة يجعلها بمنزلة عين أخرى( .المعيار رقم  ،9فقرة رقم
 .)5/8ونرى أن العينة ال تحقق بتحقق البيع الالحق لعقد اإلجرة بسعر رمزي ،ومن الطبيعي جدا أن تتغير قيمة
العين المؤجرة عند بيعها بذلك السعر الرمزي من وقت شرائها من المستأجر إلى حين بيعها إليه ،بل تتحق العينة
عندما ال يكون عقد اإلجارة حقيقيا كما تقدم أعاله ،بل كان هو بذاته عقد بيع بصورة اإلجارة .أي فيجب أال ينظر
إلى عقد البيع الذي يجري الحقا وال سيما أن نقل الملكية قد يجري بطريق الهبة ،بل يجب أن ينظر إلى عقد
اإلجارة نفسه فيما إذا كان عقد إجارة فعال أو كان بيعا باسم اإلجارة؛ فشبهة التمويل بزيادة قائمة حقيقة في الجزء
المتعلق بصورة شراء العين ثم إع ادة تمليكها إلى البائع ،بصرف النظر عن طريقة نقل هذه الملكية.
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بناء فيها ،ثم ال يفعل بها العميال شايئا وال ينتفاع باه باأي وجاه مان وجاوه النفاع ،بال تساتخدم فقاط
كأداة للحصول على التمويل عبار بيعهاا ثام إعاادة اساتئجارها إجاارة منتهياة بالتملياك .وصاارت
بع المصارف اإلسالمية تستخدم هاذا األسالوب مان شاراء أصال للعمال أو حصاة شاائعة مان
أصل ثم إعاادة إجارتهاا إلياه إجاارة منتهياة بالتملياك كأسالوب مان أسااليب ماا يسامى بالمصاطلح
المصرفي إعادة التمويل .Refinance
و.

تعليق البيع على شرط تمام عقد اإلجارة

ال بد من استقالل عقد الهبة أو البيع الذي تملَّك به العين الماؤجرة بعاد انتهااء اإلجاارة عان عقاد
اإلجارة بحيث يكون كل منهما عقدا مستقال وال يعلَّق أحدهما على اآلخر؛ فال يصح أن يذكر في
عقد اإلجاارة المنتهياة بالتملياك أن البياع يتحقاق بمجارد وفااء المتعامال بالتزاماتاه ،بال ال باد مان
إنشاء البيع الناقل للملكية بانقضاء عقد اإلجارة .كما ال يصح أن يعقد عقد البيع مقدما على شرط
وفاء المتعامل بالتزاماته وإتماماه لعقاد اإلجاارة ،وذلاك للنهاي عان بياع وشارط .وقاد جعال قارار
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي استقالل عقد البيع عان اإلجاارة مان جملاة ضاوابط جاواز اإلجاارة
المنتهية بالتملياك ،علاى هاذه القضاية ،وناص القارار" :ضاابط الجاواز :وجاود عقادين منفصالين
يستقل كل منهما عن اآلخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعاد عقاد اإلجاارة ،أو وجاود وعاد
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بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة."....
وجاء في نفس القرار " :من صور العقد الممنوعة:
أ.

عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجارة خاالل المادة
المحددة دون إبرام عقد جديد ،بحيث تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.

ب .إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ،ولمدة معلومة ،مع عقد بياع لاه معلاق علاى ساداد
جميع األجرة المتفق عليها خالل المدة المعلومة أو مضاف إليه وقت في المستقبل.
ج .عقد إجارة حقيقي واقترن باه بياع بخياار الشارط لصاالح الماؤجر ،ويكاون ماؤجال إلاى
216
أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد اإليجار)".
والبيع بخالف عقاد الهباة ،حياث يصاح تعلياق الهباة علاى شارط عناد بعا

الفقهااء ،217فايمكن

 215قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  ) 12/4 ( 110في دورته الثانية عشرة ،من  25جمادى
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 217من أدلة ذلك ما ورد في األثر من أن النبي صلى هللا عليه وسلم وهب النجاشي هبة معلقة على كون النجاشي
حيا حين وصول حاملها إليه .انظر صحيح ابن حبان  ،516/11ومسند اإلمام أحمد .404/6
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للمصرف أن ينشئ سلفا وقبل نهاياة اإلجاارة عقادا بهباة األصال الماؤجر إلاى المتعامال إن وفّاى
األخير بالتزاماته وأت ّم عقد اإلجارة ،وحينئذ ال حاجة إلنشاء عقد هبة بعد تمام اإلجارة .جااء فاي
قاارار مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي" :ماان صااور العقااد الجااائزة :عقااد إجااارة يمكاان المسااتأجر ماان
االنتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ،واقترن به عقد هبة العين للمساتأجر،
معلقا على سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل ،أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة".
ز.
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عاادم ر ّد الفااارق بااين األجاارة العقديااة واألجاارة التشااغيلية فااي حااال تعااذر إتمااام
اإلجارة المنتهية بالتمليك

من الواجب أن ينص االتفاق بين المصرف والمتعامل علاى حاق المساتأجر فاي اساترداد الفاارق
بااين مااا ياادفع ماان أجاارة فااي عقااد اإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك وبااين األجاارة السااوقية فااي اإلجااارة
التشغيلية لألصل الماؤجر فيماا لاو تعاذر إتماام اإلجاارة أو نقال الملكياة إلاى المتعامال آخار المادة
ألمر ال يد للمتعامل المستأجر فيه .وذلاك ألن المتعامال المساتأجر إنماا رضاي بادفع أجارة أعلاى
من األجرة السوقية بناء على الوعاد بتمليكاه األصال الماؤ َّجر بساعر رمازي أو هبتاه؛ فاإذا تعاذر
ذلك لسبب ال يد له فيه ،فمقتضى العدل أال يدفع أكثر مان األجار المعتااد فاي اإلجاارة التشاغيلية،
وقواعد الشريعة تدعو إلى العدل ورفع الضرر.
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الباب الثاني والعشرون .:منتجات الودائع (الحسابات) المصرفية
الودائااع المصاارفية هااي المبااالغ التااي يودعهااا األشااخاص أو الشااركات فااي المصااارف لغاارض
االستثمار أو الحفظ أو غير ذلك.
أنواع الودائع المصرفية
أ.

الحسابات الجارية )CURRENT ACCOUNTS( :

هااي الودائااع أو الحسااابات التااي يودعهااا المتعاااملون لاادى المصاارف بغاارض اسااتخدامها فااي
المعامالت اليومية ،سواء بالسحب النقدي المباشر ،أو بكتابة الشيكات .وفي العادة تقترن الودائع
الجارية بخدمات يقدمها المصرف ،مثل دفاتر الشايكات ،وكشاوف الحسااب الشاهرية ،وبطاقاات
السحب اآللي ) (ATM Cardsوبطاقات الحسم الفوري (Debit Cards).
تفتااارق الحساااابات الجارياااة عااان الحساااابات األخااارى االدخارياااة واالساااتثمارية فاااي أن األولاااى
مضمونة على المصارف ،ولذا ال يستحق أصحابها عنها عائدا ،وتكون عادة لغرض حفظ المال
والحصااول علااى خاادمات مصاارفية أخاارى؛ أمااا الحسااابات األخاارى فااال تضاامنها المصااارف،
وتكااون لغاارض االسااتثمار ،فيسااتحق أصااحابها عنهااا عائاادا إن الوجااد الااربح ،وتكااون لغاارض
االدخار أو االستثمار.
تكييف الحسابات الجارية
تكيَّف الحسابات الجارية بأنها قاروض مان المتعااملين إلاى المصارف ،ألن المصارف
يضمن سدادها ،مما يجعلها قرضاا ،ألن ماال القارض مضامون علاى المقتارض ،بخاالف الماال
الذي يدفع بغرض االستثمار فإنه ال يكون مضمونا.
ال يصح تكييف الحسابات الجارية بأنها أماناات لادى المصارف ،ألن األماناة ال يجاوز
استخدامها ،وصاحب الحساب الجاري يعلام أن المصارف يساتخدمها ويارد أمثالهاا ،مماا يجعلهاا
مع وجود اإلذن الضمني منه باالستخدام وكون محلهاا مان المساتهلكات (نقاود) قرضاا ،والعبارة
في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني.
ال بااأس بتساامية هااذه الحسااابات بااالودائع بمالحظااة المعنااى اللغااوي والعرفااي لكلمااة
(وديعة) ،ال المعنى الشرعي الذي يعني األمانة.
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أحكام الحسابات الجارية:
يتملك المصرف الحسابات الجارياة بنااء علاى تكييفهاا باالقروض ،ويلتازم بارد أمثالهاا
حين طلبها من المتعامل صاحب الحساب الجاري.
يمتنع على المصارف المقتارض أن يلتازم بادفع عائاد علاى هاذه الودائاع ،ألن القارض
الذي يجر منفعة مشروطة هو ربا.
يجوز للمصرف أن يهب أصحاب الحسابات الجارية زيادات نقدية أو أشاياء عينياة إن
لم تكن هذه الهبات مشروطة عقدا أو ضمنا أو عرفا .ويستحسن أن تكون هذه الهباات علاى نحاو
غير دوري وأن تتفاوت في قيمها وال ترتبط بنسبة مئوية من مبلغ الوديعة.
يحااق للمصاارف أن يسااتوفي ماان أصااحاب الحسااابات الجاريااة أجاارا عاان الخاادمات
اإلضافية التي يقادمها إلايهم غيار الساحب المباشار والشخصاي مان المصارف ،كادفاتر الشايكات
وبطاقات الصراف اآللي ونحو ذلك.
بنقص مبلغ الحساب الجااري عان حاد معاين،
يحق للمصرف أن يربط دفع ذلك األجر
ِ
بحيث يعفي صاحب الحساب عن ذلك األجر إن حافظ على نصاب معين فاي الحسااب الجااري،
ويفرضه عليه إن نقص حسابه عن ذلك النصاب.
ال يصح تكييف هذا المبلغ الذي يضرب علاى نقاص الحسااب علاى حاد معاين بأناه فاي
مقابل حفظ المال ،ألن المال محفاوظ ومضامون علاى المصارف بمقتضاى القارض ،بال هاو فاي
مقابل الخدمات األخرى التي يقدمها المصرف لصاحب الحساب الجاري.
ب.

الحسابات االدخارية )(SAVING ACCOUNTS

هااي الودائااع أو الحسااابات التااي يودعهااا المتعاااملون لاادى المصاارف بغاارض االدخااار
واالسااتثمار ،بناااء علااى عقااد المضاااربة الشاارعية ،ويسااتثمرها المصاارف فااي وعاااء أو مجمااع
المضاربة ،وتستحق أرباحا تتناسب مع متوسط رصايدها خاالل الفتارة المحاسابية ،وطاول فتارة
بقائها في المجمع.
-

وعاااء أو مجمااع المضاااربة هااو المجمااع الااذي توضااع فيااه ودائااع وحسااابات االسااتثمار

المختلفااة لغاارض اسااتثمارها كمجموعااة واحاادة ،وقااد يسااتثمر المصاارف أيضااا فااي هااذه الوعاااء
أموال الحسابات الجارية التي يملكها بالقرض ويضمنها ألصحابها.
-

تفترق الودائع االدخارية عن الودائع االساتثمارية ذوات األجال فاي كاون األولاى غيار
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محددة بأجل معين أو مبلغ معين ،فيستطيع صااحب الحسااب االدخااري ودون إخطاار ساابق أن
يسحب ما شاء من هذا الحساب ووقتما يشااء .كماا يناال صااحب الحسااب االدخااري نصايبا مان
الربح أدنى مما يناله صاحب الحساب االستثماري.
ج.

الحسابات االستثمارية ذوات األجل المحدد

()FIXED-TERM INVESTMENT ACCOUNTS
هي الودائع أو الحسابات التي يودعهاا المتعااملون لادى المصارف بغارض اساتثمارها
بناء على عقد المضاربة غالبا ،وقد تبنى على الوكالاة ،ويكاون لهاا شارائح بمباالغ معيناة وآجاال
معينة .وتضم إلاى وعااء أو مجماع المضااربة ،وتساتحق نصايبا مان أربااح المجماع يتناساب ماع
حجمها وفترة بقائها في المجمع.
يمكن أن تقسم الحسابات االستثمارية ذوات األجل المحادد إلاى مطلقاة ،أي مبنياة علاى
المضاربة المطلقة ،فال يقياد صااحب الحسااب االساتثماري المصارف فاي جهاة اساتثمار الماال،
وإلى مقيدة ،أي مبنياة علاى المضااربة المقيادة ،فيساتطيع صااحب الحسااب االساتثماري أن يقياد
المصرف في جهة استثمار المال ،كأن يكون في صندوق استثماري معين.
يجااوز االتفاااق علااى تحديااد أجاال معااين للوديعااة االسااتثمارية ،وعلااى تجدياادها تلقائيااا
بانقضاء أج لها إن لم يقم صاحبها بساحبها بانتهااء أجلهاا .ويعاد إبقااء الوديعاة بعاد انقضااء أجلهاا
بمنزلة االتفاق على الشروع في عقد استثمار جديد.
أحكام عامة للحسابات االدخارية واالستثمارية ذوات األجل
تعد هذه الحسابات حسابات استثمارية ألن المصرف يستثمرها ألصحابها على أسااس
المضاااربة حيااث يكااون صاااحب الحساااب هااو رب المااال ،والمصاارف هااو المضااارب ،ويجااب
النص على نسبة توزيع الربح عند فتح الحساب.
تكون العالقة بين أصاحاب هاذه الحساابات شاركة فيماا بيانهم ،وبيانهم وباين المصارف
الذي يستثمر أموالهم مقابل حصة مان الاربح المتحقاق عالقاةَ مضااربة .وتسامى هاذه المضااربة
بالمضاربة المشتركة لوجود أكثر من ربّ مال .
يجوز للمصرف خلط أموال أصاحاب هاذه الحساابات بعضاها بابع
وعاء واحد ،لوجود اإلذن الضمني من أرباب األموال بذلك مع علمهم بتعددهم.
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واساتثمارها فاي

يجوز للمصارف أن يخلاط مالاه الخااص بماال الحساابات االساتثمارية ،فيتاوزع الاربح
على المالين بقدر ك ّل؛ ويختص المصرف بربح وخسارة ماله ،ويكون له نصيب المضاارب فاي
ربح مال الحسابات االستثمارية.
يجااب الاانص فااي طلااب فااتح الحساااب االسااتثماري ،الااذي فيمثاال عقااد االسااتثمار بااين
المصرف والمستثمر ،على نسبة توزياع الاربح باين المصارف وصااحب الحسااب االساتثماري،
وعلى نسبة المبلغ الذي سيستثمر فعال بعد اقتطاع االحتياطيات الالزمة.
ال يصح للمصرف المضاارب أن يضامن لصااحب هاذا الحسااب الاربح المتوقاع أو المبلاغ
المستثمر كلّه أو بعضه ،بال تقاع الخساارة إن حصالت علاى صااحب الحسااب ،وال يكاون المصارف
مسؤوال عنها في سوى حاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط وقيود االستثمار إن وجدت.

يستحسن تأليف لجنة متطوعة تختار من بين أرباب الماال الماودعين ،لحماياة حقاوقهم
ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها ،ويكون لها حق إبداء المشورة غير الملزماة ،دون
حق التدخل في إنشاء القرارات االستثمارية.
يجااوز للمصاارف أن يتقاضااى عمولااة عاان فااتح الحساااب االسااتثماري علااى أن تكااون
معقولة وبمبلغ مقطوع يمثل التكلفة الفعلية ،ويستحسن أن تكون لمرة واحدة وال تتكرر.
يجب على المصرف اإلفصااح للماودعين عان نسابة مبلاغ الحسااب التاي تساتثمر فعاال
ويعطااى عليهااا الااربح ،وال يجااوز أن يتاارك ذلااك غفااال ألن عامااة أصااحاب هااذه الحسااابات قااد
يجهلون حقيقة أن مالهم ال يدخل كله في الوعاء االستثماري ،بل تؤخذ منه بع االحتياطيات.
-

يجاااب علاااى المصااارف اإلفصااااح للماااودعين عااان أولوياااة االساااتثمار هااال هاااي لماااال

المصرف ،أم لمال المودعين ،أم لهما جميعا بالتناسب ،في حال قلة الفرص االستثمارية المتاحة
أو عدم استيعاب هذه الفرص لمال المصرف والمودعين جميعا.
لو وقعت الخسارة أو انتفى الربح ،فاألصل براءة ذمة المصرف وعدم مساؤوليته عان
ذلااك ،ويقااع عاابء إثبااات التعاادي أو سااوء اإلدارة أو مخالفااة شااروط االسااتثمار إن وجاادت علااى
صاحب الحساب.
-

تعدّ مستندات المصرف حجة مقبولاة إال أن يثبات صااحب الحسااب الخطاأ فيهاا ،وفاي

ع إلى القضاء أو التحكيم.
حال التنازع يلزم المصرف بطلب صاحب الحساب الرجو َ
يجااوز لطاارف خااارجي مسااتقل تمااام االسااتقالل عاان طرفااي المضاااربة (المصاارف
وصاحب الحسااب االساتثماري) فاي شخصاه وذمتاه المالياة أن يقادم ضامانا بالخساارة أو فاوات
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الربح للمودعين .ويشترط لجواز هذا الضمان أن يكاون باال مقابال يدفعاه الماودع أو المصارف.
ووجه الجواز أنه مع االستقالل في الجهة والمحل والخلو عن العاوض يكاون الضامان مان قبيال
التبرع؛ وتعليق التبرع على شرط ،كوقوع الخسارة أو فوات الربح ،يعادّ جاائزا .ويمكان أن يعاد
ضمان المصرف المركزي للمصرف العامل مقبوال ما خال هذا الضمان حقيقة عن العوض.
أحكام الربح
النص علاى نسابة توزياع الاربح باين المصارف وصااحب الحسااب االساتثماري.
يجب
ّ
ولو لم يتم تحديد نسبة توزيع الربح عناد فاتح الحسااب ،لام يحكام بفسااد عقاد المضااربة ماا وجاد
ف يرجع إليه في ذلك؛ فإن لم يوجد عرف في ذلك ،كان العقد فاسدا للغرر.
عر ٌ
يجوز من حيث األصال للمصارف أن يشاترط لنفساه حصصاا مختلفاة مان الاربح عناد
تعامله مع كل صاحب حساب اساتثماري ،ألن كال حسااب اساتثماري عقاد مضااربة قاائم بذاتاه،
بشرط أن يخلو ذلك عن التغرير وأن يمكن المصرف ضبط ذلك حسابيا .
يجوز للمصرف أن ينص فيما بيناه وباين أصاحاب الحساابات االساتثمارية علاى نساب
توزيع ربح موحدة أو مختلفة باختالف الشرائح االستثمارية.
يجااوز للمصااارف أن يعلاان عااان معاادل الاااربح المتوقااع ،كمعااادل تأشاايري ال يضااامنه
المصرف ألصحاب هذه الودائاع ،ويجاب أن تانص لاوائح المصارف الخاصاة باالودائع علاى أن
هذه النسب المعلنة غير مضمونة.
 يجوز مان حياث األصال أن يشاترط المصارف لنفساه ماا زاد مان الاربح عان العائاد التأشايريالمتوقع ،لكن يكره ذلك باعتبار تأثير ذلك على سامعة المصاارف اإلساالمية وتشابهها بنظيراتهاا
التقليدية من حيث حصول المودع عمليا على عائد معلن عناه سالفا مارتبط بساعر الفائادة .ووجاه
جواز هذا الحافز أن توزيع الربح في المضاربة خاضع في األصل التفاق الطرفين بشرط انتفاء
الجهالة في صيغة التوزيع ،والجهالة هنا منتفية ،كما أنه ليس ثمة حد أدنى أو أعلى للاربح الاذي
يمكن أن يشترطه أحد العاقدين في المضاربة.
يجوز للمصرف أن يشترط لنفسه تعديل شروط االساتثمار أو نسابة توزياع الاربح بيناه
ويساري ذلاك علاى
وبين صااحب الحسااب االساتثماري علاى أن يع ِلام أصاحاب الحساابات باذلك
َ
الفترات االستثمارية التالية .واألصل أن تتم مراسلة أصحاب الحساابات شخصايا باذلك ،لكان إن
تعااذر األماار يكتفااى بااإعالن المصاارف عاان هااذا التعااديل فااي موقعااه اإللكترونااي أو عباار وسااائل
اإلعالن العامة .ووجه جواز هذا التعديل أن المصرف يلتزم بالمتَّفق عليه أوال ،وإنما يعدل شاروطه
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للفترات االستثمارية الجديدة ،وهي بذاتها تعد عقودا جديدة مما يخول كل عاقد تعديل شروطه .

يجوز أن يشمل التعديل الفترات االستثمارية القائمة إن كان يتعذر حساابيا الفصال باين
حسابات االستثمارات القائمة والتالية ،على أن يمكن أصحاب الحسابات االستثمارية القائماة مان
سحبها دون تأثير ذلك على حقهم في استيفاء النسبة المتفق عليها سابقا إلى حين اإلعالن.
ينص المصرف على عدم استحقاق صااحب الحسااب االساتثماري للاربح ،أو علاى اساتحقاقه
 يجوز أنّ
لنصيب أدنى من الربح ،فيما لو سحب الوديعة االستثمارية كلها أو بعضها قبل حلول أجلها.

 يجااوز للمصاارف أن ياانص علااى تعااديل نساابة توزيااع الااربح وفااق نساابة جدياادة محااددة إن قااامصاحب الحساب االستثماري بسحب وديعته أبو بعضها بعد انقضاء أجال معاين لكان قبال حلاول
أجلها ،كأن يكون نصيب المصرف المضارب  %30من الربح إن بقيت الوديعة إلى حين حلول
أجلها ،وترتفع إلى  %70إن مضى عليها شهر مثال لكن س ِحبت قبل حلول أجلها.
-

ال يتحقق الربح في حسابات االستثمار (الودائع االدخارية واالستثمارية) إال بعد وقاياة

رأس المال ،وعليه فما يوزعه المصرف قبل انقضاء الفترة االستثمارية يجوز على سابيل الادفع
علااى الحساااب (القاارض) ،فيحااق للمصاارف أن يسااترده الحقااا إن لاام يتحقااق ربااح أو كااان دون
المتوقع .وطريقة ذلك أن تجري المقاصة بين المبلغ المدفوع على الحساب وبين نصيب الماودع
من الربح عند انتهاء الفترة االستثمارية ،ويلتزم المودع برد المبلغ المتبقي إن لم تف حصته فاي
الربح بسداد ذلك المبلغ؛ أو يرده كامال إن لم يتحقق ربح.
يصير الربح المضاف إلى الحسااب االساتثماري والاذي لام يساحبه صااحب االساتثمار
جزءا من رأس المال للفترة االستثمارية الجديدة.
ال يعلم تحقق الربح في األصل إال بعد حصول التنضي الحقيقي ،أي بيع موجاودات
وعاء المضاربة االستثماري ،لكن يكتفاى بالتنضاي الحكماي ،أي تقاويم موجاودات المضااربة
لمعرفة تحقق الربح من عدمه ،وتقويم الديون لمعرفة إمكان تحصيلها.
الربح هو المبلغ الفاضل عن رأس الماال عناد انتهااء الفتارة االساتثمارية ،أماا األربااح
عاان العمليااات التااي تكااون خااالل الفتاارة االسااتثمارية فااال تعااد ربحااا حقيقيااا حتااى تس الَم الفتاارة
االستثمارية من خسارات قد تأتي على األرباح الساابقة ،ألن الاربح يجبار الخساارة ،وماا يفضال
زيادة عن رأس المال بانتهاء الفترة االستثمارية هو الربح الحقيقي.
تعد كل فترة استثمارية عقدا بذاته ،فال يجوز أن تجبر خسارة فترة استثمارية ما باربح
فترة أخرى؛ إال أن يكون ذلك الجبر من االحتياطيات المكوناة مان أربااح الفتارات االساتثمارية،
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على ما سيأتي تفصيله .
يجوز لمالك المصرف المساهمين كطرف مضاارب أن يتناازلوا عرضاا ودون اتفااق
سابق عن حصتهم من الربح لصالح أصحاب حسابات االستثمار .ويحدث ذلك عادة عندما تهبط
األرباااح القابلااة للتوزيااع إلااى نسااب قليلااة قااد تااؤدي إلااى سااحب المااودعين لااودائعهم .ومقتضااى
الشاافافية أن يفصااح المصاارف عاان ذلااك رفعااا للتغرياار عاانهم بواقااع المصاارف ومركاازه المااالي
واالستثماري.
لااو قااام المصاارف مختااارا أو مضااطرا بقاارار ماان المصاارف المركاازي بحجااب نساابة
مئويااة محااددة ماان الودائااع االسااتثمارية عاان االسااتثمار ،تحقيقااا لمتطلبااات الساايولة الناشاائة عاان
حاااالت سااحب هااذه الودائااع ،ثاام لاام تكاان محتجاازة لاادى المصاارف المركاازي وأمكاان المصاارف
اسااتثمارها اسااتثمارا سااهل التسااييل أو قصااير األجاال ،فااإن األرباااح المتحققااة ماان هااذا االسااتثمار
يجب أن تضاف إلى الوعاء االستثماري ،وال يجوز أن ينفرد بها المصرف.
-

يجوز للمصرف بصفته مضاربا مديرا لالساتثمار وبتفاوي

مان الماودعين أن يقتطاع

اص
ماان أرباااح حسااابات االسااتثمار المخصصااات المرتبطااة باحتياااطي معاادل األرباااح ،ومخصا ِ
الااديون المشااكوك فااي تحصاايلها ،ومخصااص مخاااطر االسااتثمار علااى التفصاايل الااذي ساايأتي.
واالحتياطي األول والثاني يمكن أن يشكال من الربح اإلجمالي المشتمل على نصيب المصارف
المضاارب؛ أماا األخيار ،فيقتطاع بعاد احتسااب نصايب المضاارب مان الاربح ،وذلاك ألن خطار
الخسارة يقع على رب المال ،ال المضارب.
طريقة توزيع الربح
يمكان لتوزياع األربااح باين أربااب األمااوال فاي المضااربة المشاتركة اساتخدام طريقااة
النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في وعااء االساتثمار ،فيعطاى كال حسااب
استثماري نقاطا بقدر المبلغ ومدة بقائه ،ولو تكرر اإليداع فيه والسحب منه.
على المصرف أن ينص فاي لوائحاه علاى اعتمااد هاذه الطريقاة ،فيكاون فاتح الحسااب
االستثماري موافقة ضمنية عليها؛ وهي أنساب الطارق ألن أماوال المساتثمرين سااهمت جميعهاا
في تحقيق العائاد ،فاساتحقاق كال مسااهمة حصاة متناسابة ماع المبلاغ والازمن هاو أعادل الطارق
لتوزيع األرباح بين المستثمرين.
مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها:
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يجااوز للمصاارف اإلسااالمي أن يقتطااع ماان حسااابات االسااتثمار وأرباحهااا الااديونَ المشااكوك فااي
تحصيلها الناتجة عن استثمار تلك الودائع ،على أن يشمل ذلك نصيب المصرف المضاارب مان
الااربح ،ألن هااذه الااديون خسااارة مبدئيااة قااد تااأتي علااى الااربح ،فااال يبقااى مااا يسااتحقه المصاارف
المضااارب .وإذا تاام اسااتيفاء هااذه الااديون الحقااا فااي أي وقاات كااان ،فاألصاال أن الواجااب علااى
المصرف أن يردهاا علاى أصاحاب تلاك الودائاع االساتثمارية بعاد اساتيفاء نصايبه مان الاربح إن
وجد؛ وإن أغلق بع أصحاب تلك الودائع حساباتهم مع المصرف ،فاألصل كاذلك أن الواجاب
على المصرف الوصول إليهم ما أمكن ،لرد نصيبهم من تلك المخصصات.
إن كااااان يتعتااااذر عمليااااا علااااى المصاااارف أن يوصاااال الحقااااوق ألصااااحابها فيمااااا يتلعااااق
بمخصصااات الااديون  ،فإنااه يجااوز لااه أن يصاايغ طلااب فااتح السااحابات االسااتثمارية بحيااث
تتضاامن بنااادا يتعلاااق بتناااازل أصاااحاب الحسااابات االساااتثمارية عااان حقاااوقهم المالياااة فاااي
مخصصات الديون لباقي المستثمرين أو لصالح وجوه الخير.
احتياطي مواجهة الخسائر ولتحقيق استقرار األرباح
يجوز للمصرف اإلسالمي أن يقوم بموافقة من المودعين بإنشااء احتيااطي خااص مان
أرباحهم لمواجهة الخسائر المستقبلية أو لتحقيق استقرار األرباح (احتياطي معدل األربااح) عناد
االنخفاض غير المعتاد لألرباح النااتج عان االساتثمار المشاترك للودائاع االساتثمارية فاي مجماع
المضاربة نهاية الدورة المالية.
طريقة ذلك مثال أن يعمد المصرف اإلسالمي في حال ارتفاع معدل األربااح عان تلاك
الودائع في دورة ما على الربح المتوقع إلى اقتطاع نسبة ما ( %10مثال) من صافي أربااح تلاك
الودائع ويودعها في ذلك االحتياطي .وقد يستمر ذلك االقتطاع كل دورة مالية إلى أن يبلغ مقدار
المبلغ المتجمع في هذا االحتياطي حدّا يقرره المصرف.
-

ويتقيد هذا التصرف بالشروط اآلتية:
 .1أن يكون ذلك بعلام وموافقاة أصاحاب الودائاع ،ألن المباالغ المساتخدمة فاي إنشااء
هااذه االحتياطيااات تقتطااع ماان أرباااحهم المسااتحقة التوزيااع علاايهم ،فيجااب أخااذ
موافقتهم على ذلك.
 .2أن يكااون االقتطاااع ماان األرباااح واإليااداع فااي ذلااك االحتياااطي ثاام السااحب منااه
بموافقة وإشراف الهيئة الشرعية للمصرف اإلسالمي.
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 .3األصل أن يمكن صاحب الوديعة االستثمارية في حال سحب وديعته من اساترداد
ما اقتطع من ربحه المستحق التوزيع عليه في تشكيل أحد االحتيااطيين الساابقين،
ألنه ما ترك ذلك المبلغ إال ليفيد منها الحقا عندما تقع الخسارة أو يقال الاربح عان
المأمول .فلو لم يستفد من ذلك وجب رد ما اقتطع منه إليه .
 .4يمكن للمصرف المضارب أن يشاترك فاي احتيااطي معادل األربااح ،فيشاكل هاذا
االحتياااطي فااي هااذه الحالااة ماان إجمااالي الااربح االجمااالي للودائااع قباال احتساااب
نصاايب المصاارف المضااارب .ويسااتفيد المصاارف فااي هااذه الحالااة تحقيااق عائااد
ربحي مستقر له .ويبقى ما اقتطعه المصرف من ربحه في تشكيل هذا االحتياطي
ملكا له يمكنه في األصل أن يسترده الحقا إن لم يفد منه.
 .5يجوز للمصرف إن تعذر علياه إجرائياا وحساابيا إيصاال الحقاوق ألصاحابها صاياغة
طلبات فتح الحسابات االستثمارية بحين تتضمن بند اإلبراء حين التخاارج ،أي إباراء
أصااحاب الحسااابات االسااتثمارية للمتخااارج الااذي يقاارر الخااروج ماان االسااتثمار ماان
الخسارات المحتملة التي لم تظهر بعد ،وإبرائه لهم من نصيبه الاربح الاذي لام يظهار
أو يوزع بعد ومن المخصصات واالحتياطات التي تقتطع من حسابه.

أحكام أخرى لحسابات االستثمار
انص عليااه ماان أحكااام ودائااع
يرجااع إلااى أحكااام منااتج المضاااربة ماان هااذا الاادليل فااي كاال مااا لاام يا َّ
االستثمار في منتج الودائع.
د.

حسابات االستثمار بالوكالة

هااي ودائااع مصاارفية اسااتثمارية ينشاائها المتعاااملون بقصااد االسااتثمار ،ويسااتثمرها المصاارف
لحساب المودعين على أساس الوكالة ،أي مقابل أجر يساتوفيه المصارف المادير لالساتثمار مان
هذه الودائع؛ وهي خدمة يتيحها المصرف غالبا ألصحاب ألصحاب الحسابات المالية الكبيرة.
أحكام حسابات االستثمار بالوكالة
-

يعد فتح هذا الحساب توكيال من صاحبه إلى المصرف باستثمار المبلغ المتاح فيه على

سبيل الوكالة ،فيجب على المصرف أن يحدد في طلب فتح الحساب أجره مقابل هاذا العمال .وال
يصح ترك تحديد ذلك إلى أجل الحق.
-

يمكاان أن تقساام الحسااابات االسااتثمارية بالوكالااة إلااى مطلقااة ،أي مبنيااة علااى الوكالااة
229

المطلقة ،فال يقيد صاحب الحساب االستثماري بالوكالة المصرف في جهة استثمار المال ،وإلاى
مقيدة ،أي مبنياة علاى الوكالاة المقيادة ،فيساتطيع صااحب الحسااب االساتثماري بالوكالاة أن يقياد
المصرف في جهة استثمار المال ،كأن يكون في صندوق استثماري معين.
يستحق صاحب الحساب االستثماري بالوكالة الربح كامال ،أما ما يناله المصرف فهاو
األجر المتفق عليه .ويستحق المصرف أجره كامال بصرف النظر عن نتيجة االستثمار من ربح
أو خسارة.
يجااوز للمصااارف أن يعلاان عااان معاادل الاااربح المتوقااع ،كمعااادل تأشاايري ال يضااامنه
المصرف ألصحاب هذه الودائاع ،ويجاب أن تانص لاوائح المصارف الخاصاة باالودائع علاى أن
هذه النسب المعلنة غير مضمونة.
يجااوز ماان حيااث األصاال أن يشااترط المصاارف لنفسااه مااا زاد ماان الااربح عاان العائااد
التأشيري المتوقع ،لكن يكره ذلك باعتبار تأثير ذلاك علاى سامعة المصاارف اإلساالمية وتشاببها
بنظيراتها التقليدية من حيث حصول المودع علاى عائاد معلان عناه سالفا ال يتغيار ،وال سايما ماع
ضمان أصل تلك الحسابات من قبل المصرف المركزي في كثير من الحاالت.
يجااب علااى المصاارف اإلفصاااح للمسااتثمرين بالوكالااة عاان نساابة مبلااغ الحساااب التااي
تستثمر فعال إن كان تقتطع منه بع االحتياطيات.
ال يصح أن يضمن المصرف الوكيل باالستثمار المبلاغ المساتثمر فاي حسااب الوكالاة،
أو بعضا منه ،أو العائد التأشيري المتوقع؛ بل تقع الخساارة إن حصالت علاى صااحب الحسااب،
وال يكون المصرف مسؤوال عنها في سوى حاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة شاروط وقياود
االستثمار إن وجدت.
لو وقعت الخسارة أو انتفى الربح ،فاألصل براءة ذمة المصرف وعدم مساؤوليته عان
ذلااك ،ويقااع عاابء إثبااات التعاادي أو سااوء اإلدارة أو مخالفااة شااروط االسااتثمار إن وجاادت علااى
صاحب الحساب.
يجاااوز لطااارف خاااارجي مساااتقل تماااام االساااتقالل عااان طرفاااي الوكالاااة باالساااتثمار
(المصاارف وصاااحب حساااب االسااتثمار بالوكالااة) فااي شخصااه وذمتااه الماليااة أن يقاادم ضاامانا
بالخسااارة أو فااوات الااربح للمااودعين .ويشااترط لجااواز هااذا الضاامان أن يكااون بااال مقاباال يدفعااه
المودع أو المصرف .ووجه الجواز أنه ماع االساتقالل فاي الجهاة والمحال والخلاو عان العاوض
يكون الضمان من قبيل التبرع؛ وتعليق التبرع على شرط ،كوقوع الخسارة أو فوات الربح ،يعدّ
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جائزا .ويمكن أن يعد ضمان المصرف المركزي للمصرف العامل مقبوال ما خاال هاذا الضامان
حقيقة عن العوض.
يجاوز االتفاااق علااى تحديااد أجاال معااين للوديعااة االسااتثمارية بالوكالااة ،وعلااى تجدياادها
تلقائيا بانقضاء أجلها إن لم يقم صااحبها بساحبها بانتهااء أجلهاا .ويعاد إبقااء الوديعاة بعاد انقضااء
أجلها بمنزلة االتفاق على الشروع في عقد استثمار جديد.
إنشااااء احتيااااطي للخساااائر أو لمعادلاااة الاااربح ،ومخصصاااات الاااديون لحساااابات
االستمثار بالوكالة
يخضع إنشاء هذين االحتياطين ومخصص الديون لألحكام المفصلة في تحات هاذين البنادين فاي
ودائاع االسااتثمار ،ويجاب فااي جمياع األحااوال أن تقتطااع هاذه المخصصااات مان أمااوال أصااحاب
الحسابات االستثمارية بالوكالة ،دون أن يتأثر بذلك أجر المصرف الوكيل.
أحكام عامة لكل أنواع الودائع
يكتفى بالقب الحكمي في التحويل من حساب إلى آخار ساواء باين حساابات الشاخص
الواحد ،أو حسابات األشخاص ،وسواء أكان التحويل والنقل لنفس العملة أو لعمالت أخرى.
يجااوز تحوياال الحسااابات الراكاادة ،التااي لاام يجاار عليه اا أصااحابها أي عمليااة مصاارفية
وتجاااوزت آجاااال طويلااة محااددة ومنصوصااا عليهااا فااي شااروط الحسااابات ولاام تعلاام عناااوين
أصحابها لالتصال بهم ،إلى حساب الخيرات .وإن ظهار أصاحابها وطاالبوا بهاا بعاد ذلاك فيجاب
على المصرف أن يدفعها إليهم ،ويجوز أن يكون دفعها من حساب الخيرات.
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الباب الثالث والعشرون.:األسهم
أوالً_ تعريف األسهم
جمع سهم ،وهو ورقة مالية تثبت لمالكها حصة شائعة في ملكية موجودات فاي شاركة مسااهمة،
وهاي ملكياة تامااة ،رقباة ومنفعااة ،وال تقتصار علااى مجارد حقاوق مالااك الساهم فااي الاربح وناااتج
التصفية .ويمكن أن يكون اسميا ،أو لحامله.
ثانياً_ مزايا وخصائص األسهم:
إصاادار األسااهم هااي وساايلة للتما ّاول وزيااادة رأس المااال بالنساابة للشااركات المصاادرة ،وتااداول
األسهم هو مكسب إضافي يتجلى في ارتفاع قيم الشركات المصادرة مان جاراء التاداول وإشاهار
هذه الشركات .وشراء األسهم هو لحملة األسهم أداة استثمارية تتصف بالمزايا اآلتية:
 .1إمكااان اإلفااادة منهااا بشاارائها بقصااد االحتفاااظ باألسااهم والفااوز بالعائااد ،أو بقصااد التجااارة
وتحقيق الكسب السريع.
 .2تمكن األفراد من اإلسهام في كبرى الشركات ومختلف القطاعات ،واالشاتراك فاي األربااح
التي تحققها.
 .3وساايلة اسااتثمار دوليااة تتعاادى حاادود محاال إقامااة المسااتثمر ،ممااا يحقااق التناوع الضااروري
لتقليل المخاطر واستقرار الدخل.
 .4وسيلة لتشغيل فائ

السيولة.

 .5في متناول الجميع فال تحتاج إلى مبالغ كبيرة للدخول في استثماراتها.
 .6مرتبطة بملكية أصول ،مما يخول حامليها فرصة االكتساب من ارتفاع قيمة تلك األصاول،
ومما يخفف من مخاطر االستثمار.
 .7سريعة التسييل عبر بيعها في األسواق المالية.
فعلى هذا تكون األسهم أكثر ربحية من السندات ،إلمكان إفادة المستثمرين فيها مان ارتفااع قيماة
األسااهم بارتفاااع القيمااة السااوقية للشااركات الممثلااة باألسااهم ،وهااي كااذلك ،الرتباطهااا بأصااول
الشركات وموجوداتها ،أضامن مان الساندات فاي حاال إفاالس الجهاة المصادرة للساندات؛ إال أن
العائد من األسهم (العادية) متقلاب وغيار مضامون ،فضاال عان التذباذب واالضاطراب الحاصال
في قيمة األسهم نفسها.
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ثالثاً_ التمييز بين األسهم والصكوك ،وبين األسهم والسندات
أ.

الفرق بين األسهم والصكوك

تعرف الصكوك بأنها شهادات أو وثائق متسااوية القيماة ،اسامية أو لحاملهاا ،تمثال حقاوق ملكياة
َّ
شائعة ومشروعة في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقاوق مالياة ،أو خليطاا مان ذلاك،
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قابلة للتداول بشروط معينة ،يشترك حملتها في أرباح وخسائر الموجودات التي تمثلها.
وعلى هذا تشترك األسهم مع الصكوك في خاصية أن كليهما حقوق على المشاع فاي موجاودات
متنوعة ،اقتنيت بغرض االستثمار ،ومن ثم توزياع األربااح علاى حامليهاا .كماا أن الموجاودات
تدار من جانب جهة معينة تكون مسؤولة قبل حملة األسهم والصكوك.
وتختلف األسهم عن الصكوك في أن السهم يمثل في العادة ملكية على المشاع في شاركة معيناة،
وفي أن حامل السهم له حقوق مباشرة على إدارة الشركة ،فله صوت في تعيين اإلدارة وعزلها،
كما أن له صوتا في إقرار الحسابات الختامياة وتوزياع األربااح؛ فضاال عان أن الساهم يمكان أن
يمثل حصة على المشاع في موجودات أكثر من شركة مساهمة ،وذلك حين يكاون الساهم حصاة
في شاركة قابضاة ،ذات شاركات تابعاة .ولكان الساهم ال يعطاي حاملاه حقوقاا مباشارة فاي إدارة
الشركات التابعة ،ولكن يعطيه حقوق للتأثير على إدارة الشركات التابعة مان خاالل تاأثيره علاى
إدارة الشركة األم .والخالصة أن السهم يخضع ألحكام عقد المشاركة.
وفي المقابل يمثل الصك حقوقا في موجودات متنوعة ،بعضها قد يكون حقوقا علاى المشااع فاي
شركات وبعضها أعياان تساتغل مباشارة بمعرفاة مادير االساتثمار .كماا أن عالقاة حامال الصاك
بمدير الصكوك تختلف عن عالقة حامل السهم بإدارة الشركة ،فحامل الصك لايس لاه الحاق فاي
تعيين إدارة الصكوك وال عزلها.
ب.

الفرق بين األسهم والسندات

السندات :جمع سند ،وهو شهادة أو وثيقة (ورقة مالية) تمثل حقا في مبلغ محدد مان النقاود يادفع
في أجل معين ،ويتكون هذا المبلغ من األصل المدفوع باداءة فاي شاراء الساند والرباا المحساوب
عان األجال .ومان الساندات :الساندات الحكومياة ،وأذون الخزاناة ،وساندات الشاركات ،وأدوات
الدين األخرى التي تصدرها المؤسسات الحكومية والخاصة تحت تسميات أخرى.
 219قريب من هذا التعريف تعريف المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين للصكوك ،ونصه
"هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع
معين أو نشاط استثماري خاص ،وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما
أصدرت من أجله" .يراجع معيار رقم  17بخصوص صكوك االستثمار ،ص.288
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والسند من األدوات المالية الربوية ،فيحرم التعامل به شرعا .وال يعتد بالتساميات ،وإنماا بحقيقاة
األوراق المالية وطبيعتها ،فإطالق شهادات االستثمار على السندات ال يغير من حرماة امتالكهاا
وتداولها.
وخالصة الفرق بين السند والسهم أن السند حاق علاى الشايوع فاي ديان نقادي يكاون ربوياا علاى
األغلب ،وبالتالي ،فإن حامل السند يحصل على حصته من الفائدة المدفوعة على السند ،ثابتة أو
متغيرة .وبالتالي فإن حيازة السند وتجارتاه حارام ،لوقاوع رباا القارض المحارم .أماا الساهم فهاو
حق على الشيوع في موجودات مستثمرة يكون بعضها أعيانا وبعضها ديونا أو نقودا.
رابعا ً -أنواع األسهم
تتنوع األسهم في األسواق المالية التقليدية إلى:
 .1األسهم العادياة (أساهم رأس الماال) ،وهاي األصال ،وتكاون متسااوية فاي القيماة والحقاوق،
ولكاال مساااهم نصاايب ماان أصااوات الجمعيااة العمومياة واألرباااح والخسااائر وناااتج التصاافية
بنسبة ما يملك من أسهم.
 .2أسهم االمتياز ،هي األسهم التي لها األولوية في توزيع الربح ،حيث يستحق أصحابها مبالغ
محددة أو نسبة من قيمة أسهمهم متفقاا عليهاا سالفا مان أربااح الشاركة ،أونااتج التصافية ،أو
منهما معا.
 .3أساهم التمتاع ،هااي األساهم التاي تاارد قيمتهاا االساامية ألصاحابها حساما ماان أربااح الشااركة،
ولكن يبقى أصحابها يتمتعون ببع حقاوق المسااهمين ،فيعطاون نصايبا مان األربااح لكان
أقل مما يعطاه مالك األسهم العادية ،كما ال يكون لمالاك ساهم التمتاع نصايبٌ فاي موجاودات
الشركة عند حلها إال بعد أن يساتوفي أصاحاب أساهم رأس الماال قيماة أساهمهم .ويبقاى لهام
حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
خامسا ً -خصائص األسهم الشرعية
 .1يخضع السهم ألحكام المشاركة العامة (شركة العنان).
 .2األسااهم حصااص شااراكة متساااوية القيمااة فااي موجااودات الشااركة التااي قااد تشاامل األعيااان
والنقود والديون ،أو موجودات مجموعة الشركات إذا كان السهم حصة في شركة قابضة.
 .3تثبت األسهم حق مالكها فيما تمثله من ملكية موجودات الشركة ،وكذا مساؤوليته فيماا تمثلاه
من التزامات مالية ،وال تمثل دينا في ذمة مصدرها لحاملها.
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 .4حامل السهم يعد شريكا له حقوق مباشرة على إدارة الشركة ،فله صاوت فاي تعياين اإلدارة
وعزلها ،كما أن له صوتا في إقرار الحسابات الختامية وتوزيع األرباح.
 .5ال تقدم األسهم ضمانا لحاملها مان حياث القيماة االسامية للساهم أو مان حياث العائاد المرجاو
منها ،بل تخضع الحتمال الربح والخسارة شأن كل استثمار إساالمي .وعلياه ،فاإن كاال مان
أسهم التمتع واالمتياز غير جائز شرعا.
 .6يشترك حاملوها في األرباح المتحصلة من استثمار موجوداتها ،ويتحملون الخسارة النازلة
بموجوداتها بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم.
 .7يشااترط لحيازتهااا وتااداولها أن تكااون أنشااطة الشااركة أو الشااركات التااي تمثلهااا أنشااطة ال
تخالف الشريعة اإلسالمية.
 .8لايس تااداولها باعتباار موجوداتهااا بمطلااق عان الشااروط كماا هااو حااال األساهم التقليديااة ،باال
يخضع لقيود شرعية ،بحسب ما تمثله موجوداتها من أعيان ،أو نقود ،أو ديون.
سادسا ً -األحكام الشرعية لألسهم
أ.

أحكام إصدار األسهم واالكتتاب عليها

 .1مشروعية أنشطة الشركة:
 .1.1يحاارم إصاادار األسااهم إذا كااان الشااركات الم َّمثلااة باألسااهم تتعاماال بااالحرام ،كالربااا
وكتجااارة وبيااع المحرمااات؛ ألن إنشاااء شااركات هااذا حالهااا حاارام بحااد ذاتااه ،فيكااون
إصدار أسهمها حرام كذلك.
 .1.2كما يحارم شاراء وتاداول أساهم الشاركات التاي تتعامال باالحرام مطلقاا ،وساواء أكاان
الشااراء بقصااد االسااتثمار (أي اقتناااء السااهم بقصااد ربحااه) أو المتاااجرة (أي بقصااد
االستفادة من فروق األسعار) ماا دام المشاتري عالماا باذلك؛ ألن حامال الساهم شاريك
في الشركة ،فيكاون شاريكا فاي الحارام واإلثام ،وال يعفياه مان اإلثام عادم قدرتاه علاى
التأثير على قرارات الشركة ،ألن اإلسهام فيها رضا بالحرام وإزكاء له؛ وإلى حرمة
220
ذلك ذهبت المجامع الفقهية.

 220نص قرار مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة" :ال يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات
والمصارف إذا كان في بع معامالتها ربا ،وكان المشتري عالما بذلك" .ونص قرار المجمع الفقهي الدولي
التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة" :األصل حرمة اإلسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات ،كالربـا
ونحـوه ،بالرغم من أن أنشطتها األساسية مشروعة" .قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  ) 7/1 ( 63بشأن
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 .1.3لكن صدرت معايير عن هيئات شرعية 221مختلفة تغتفر بالجملة ،لكن بقيود ،اشاتما َل
االنشطة االستثمارية للشركات على بع األنشطة المحرمة ،والقيود هي:222
 .1.4أن يكون النشاط األساسي للشركة حاالال ،فلاو كاان حراماا كبياع الخماور ،أو التعامال
بالربا كان التعامل بأسهمها حراما.
 .1.5إذا كان النشاط المحرم هاو اإلقاراض أو االقتاراض بالرباا ،فيشاترط أال يبلاغ إجماالي
المال المقرض أو المقترض بالربا نسبة معيناة ( )%30مان القيماة الساوقية لمجماوع
أسهم الشركة.
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 .1.6أال يتجاوز العائد من األنشاطة المحرماة ،ساواء أكانات التعامال بالرباا أو غياره نسابة

األسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من  12-7ذي القعدة 1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو)
 1992م.
 221عمدة أدلة هذه الهيئات المجوزة للتعامل في أسهم الشركات التي تنطوي أنشطتها على بع المحرمات هي
القواعد الفقهية في اختالط الحرام بالحالل من مثل "ال يحرم الحرام الحالل"" ،إذا اجتمع الحرام مع الحالل غلب
الحالل الحرام"؛ لكن االستدالل بهذه القواعد ال يصح ،وذلك الختالف مورد االستدالل ،إذ وردت هذه القواعد في
إطار اغتفار الحرام إن اختلط بالحالل عن غير قصد وتعذر تميزه ،كاختالط شاة غير مذكاة بالشياه المذكاة ،أو
اختلط النجس بالطاهر وتعذر فصله .وألن هذه القواعد ليست إال ضوابط صيغت على ضوء المسائل الفقيهة
المعروضة ،فهي تقيد بمثيالتها ،وليست هي أصوال فقهية أو نصوصا شرعية حتى يصح فهم العموم منها .بل إن
المحاذير التي تترتب على القول بعموم التجاوز عن الحرام إذا اختلط بالحالل من حصول اإلعانة على الباطل
وترويجه ،فضال عن ا ألدلة الشرعية األخرى المانعة من اإلسهام في الحرام بشيء والتعاون على اإلثم والعدوان،
كل هذا يستلزم خطأ فهم هذه القواعد على نحو عام يتضمن تسويغ هذه المسألة .فال يبقى إال أن تفهم هذه القواعد
على ضوء المسائل واألمثلة التي ذكرها الفقهاء عند شرحها ،وهي مسائل وأمثلة ال تتعدى كون الحرام المختلط
عينا محرمة اختلطت بحالل عن غير قصد وتعذر تمييزها وتحديدها فال يمكن إزالتها ورفعها .وللتوسع
بالحالل َ
في هذه القضية واالطالع على كامل أدلة هذه الهيئات ومناقشتها والرد عليها ينظر :أبوزيد ،عبد العظيم ،قراءة
فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حالال وحراما.
وقد ذهب مجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة إلى حرمة التعامل بأسهم الشركات التي
األنشطة المحرمة ،ونص قراره" :ال يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات
تنطوي استثماراتها على بع
والمصارف إذا كان في بع معامالتها ربا ،وكان المشتري عالما بذلك".
 222انظر معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين ،المعيار رقم ( )21في األوراق
المالية (األسهم والشركات).
223

من المستهجن تحديد نسبة الربا الذي يغتفر معه التعامل بأسهم الشركات التي تقتارض أو تقارض بالرباا بالقيماة

السوقية ألسهم الشركة وليس القيمة الدفترية ،للعلم بأن القيمة السوقية ألسهم شركة ما قد تفوق كثيرا القيمة االسامية
الدفترية لها ،فقد يكون قيمة السهم الدفترية عشرة ،وقيمته السوقية مئة! وبناء على هذا يسوغ التعامال بأساهم شاركة
يبلغ حجم اقتراضها أو إقرا ضاها بالرباا ثالثاة أضاعاف رأسامالها!! فلاو كاان رأسامال الشاركة عشارة مالياين درهام
مثال ،وبلغت قيمتها السوقية مئة مليون ،ساغ بحسب هاذا المعياار للتعامال بأساهمها أن تبلاغ قروضاها الربوياة قريباا
من ثالثين مليون درهم ،أي أكثر من رأسمالها بثالثة أضعاف!!
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مئوية معينة ( )%5من إجمالي إيرادات الشركة.
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 .1.7تخلص حامل السهم من الكسب المحرم الناجم عن تلك األنشطة.
 .2إصدار أسهم ذات خصاص مالية خاصة (االمتياز والتمتع)
 .2.1ال يجوز إصدار أسهم تعطى أولوياة علاى ساائر األساهم عناد التصافية أو عناد توزياع
األرباح ،ألن هاذا يخارق المقتضاى الشارعي لعقاد الشاركة ،وهاو التسااوي فاي أهلياة
استحقاق الربح؛ وهذا ما يسمى باألسهم الممتازة .وكذا ال يجوز إصادار أساهم تعطاي
لصاحبها امتياز استرداد قيمتها تدريجيا من خالل األرباح ،ماع بقااء اساتحقاقه لشايء
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من الربح من غير أن يكون مالكا لشيء من موجودات الشركة.
 .2.2أما إعطاء بع األسهم خصاائص تتعلاق بااألمور اإلجرائياة أو اإلدارياة ،باإلضاافة
إلى حقوق األسهم العادياة مثال حاق التصاويت ،فهاذا مان الجاائز ،ألناه يجاوز تفااوت
الشركاء في إدارة الشركة.
 .3إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة
يجااوز إصاادار أسااهم جدياادة لغاارض زيااادة رأس مااال الشااركة ،ألن عمليااة اإلصاادار هااي بيااع
لموجااودات الشااركة ،فيجااوز أن يكااون اإلصاادار بالقيمااة السااابقة لألسااهم المصاادرة ،أو بالقيمااة
العادلة ،أو بحسب تقويم خبراء السوق لموجودات الشركة أو بأي قيمة.
 .4إصدار أسهم مع عالوة إصدار أو حسم إصدار
يجاوز إصادار أساهم ماع عاالوة إصادار ،أي إضاافة نسابة معيناة ال تمثال ساعر الساهم إلاى قيمااة
السهم عند االكتتاب ،إذا كان ذلك لغرض تغطية مصاروفات اإلصادار 226.كماا يجاوز أن يكاون
بحسم إصدار إذا كان الحسم ممنوحا لكل مشتري ،تحقيقا للعدالة باين حملاة األساهم ،وألناه لايس
ثمة ما يمنع ذلك ،ألن عملية اإلصدار هي بيع لموجودات الشركة أو بعضها ،وللباائع (الشاركة)
أن تحسم من الثمن لصالح المشتري.
 .5تقسيط سداد قيمة السهم عند االكتتاب

 224أوصلت بع المعايير هذه النسبة إلى .%10
 225إلى حرمة أسهم التمتع واالمتياز ذهب قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )7/1( 63بشأن األسواق
المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من  12-7ذي القعدة 1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو) 1992م.
 226إلى هذا ذهب قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )7/1( 63بشأن األسواق المالية في دورته السابعة
المنعقدة بجدة من  12-7ذي القعدة 1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو)  1992م.
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يجوز شراء األسهم بالتقسيط ما دام السهم قابال للتداول من حيث األصل ،وذلك بأداء قسط مان قيماة
السهم المكتتب فيه ،وتأجيل سداد بقية األقساط .ولما كان شاراء األساهم دخاوال فاي عقاد شاركة ،فاإن
شراء السهم بالتقسيط يعد من قبيل االشتراك بالمبلغ المدفوع مع االلتزام بزيادة رأس المال.
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 .6ضمان اإلصدار
ضاامان اإلصاادار هااو تعهااد ماان الضااامن بااااللتزام بشااراء األسااهم التااي لاام يكتتااب عليهااا بالقيمااة
االسمية ،وذلك على أسااس اتفااق باين الشاركة عناد تأسيساها حاديثا والطارف الضاامن .ويجاوز
ضاامان اإلصاادار إذا كااان هااذا الضاامان باادون مقاباال .وإذا كااان الضااامن يقااوم بأعمااال أخاارى
كتسااويق األسااهم ،فإنااه يسااتحق أجاارا علااى هااذا العماال ،علااى أال يزيااد فااي األجاار لتكااون الزيااادة
228
عوضا عن الضمان.
أحكام تداول األسهم
يجوز في األصل شاراء أساهم الشاركات وبيعهاا ساواء بالنقاد أو بالتقسايط ،وساواء أكاان الشاراء
بقصااد االسااتثمار (أي اقتناااء السااهم بقصااد ربحااه) أو المتاااجرة (أي بقصااد االسااتفادة ماان فااروق
األسعار) إذا استوفيت الشروط التالية:
أوال :الشرط األول :حل تعامالت وأنشطة الشركة المساهمة
يشاترط لجاواز تاادوال األساهم ،ساواء أكااان التاداول بقصاد االسااتثمار ،أن تكاون أنشاطة الشااركة
المساهمة مباحة شرعا ،أو يعلم عنها حل أنشطتها؛ على التفصيل المتقدم في حكم اإلصدار.
ما يجب فعله عند ثبوت قيام الشركة المساهمة ببعض األنشطة المحرمة
إذا ثبت قيام الشركة المساهمة ببع

األنشطة المحرمة ترتبت األحكام اآلتية:

 .1وجوب مسارعة حامل السهم إلى بياع الساهم؛ إال أن كاان البياع ياؤدي إلاى خساارة معتبارة،
فيجااوز للمتعاماال االنتظااار ماادة قابلااة للتحديااد واالجتهاااد ماان قباال هيئااة الفتااوى والرقابااة
 227إلى جواز تقسيط ثمن السهم وبقاء مسؤولية الشركة بكامل رأسمالها المعلن للغير هذا ذهب قرار مجمع الفقه
اإلسالمي الدولي رقم  ) 7/1( 63بشأن األسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من  12-7ذي القعدة
1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو)  1992م.
 228إلى جواز ضمان اإلصدار بدون مقابل ،وجواز استيفاء األجر عن أعمال أخرى يؤديها الضمامن ذهب قرار
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  ) 7/1( 63بشأن األسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من 12-7
ذي القعدة 1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو)  1992م.
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الشرعية علاى الساوق المالياة .وال يلازم المتعامال الاتخلص مان الاربح المتحقاق فاوق ساعر
شراء السهم.
 .2وجوب تخلص حامل السهم من اإليراد النااتج عان األنشاطة المحرماة مان حاين ثباوت قياام
درتاه تلاك األنشاطة
الشركة باألنشطة المحرمة ،إذا أمكن حسااب ذلاك ،وذلاك باحتسااب ماا ّ
المحرماة مان رباح؛ فاإن لام يمكان ذلاك ،فبتقادير نسابة حجام األنشاطة المحرماة إلاى مجماال
أنشطة الشرك ة ،ثم إخراج ما يقابل تلك النسبة من اإليراد الذي اكتسبه .فلاو كانات األنشاطة
المحرمة التي ثبت قيام الشاركة بهاا تشاكل عشارة بالمئاة مان مجمال أنشاطتها ،فيجاب علاى
حملة األسهم إخراج عشرة بالمئة كذلك مان إياراد أساهم تلاك الشاركة الموزعاة علاى حملاة
األسااهم .فااإن لاام تصاادر قااوائم مالي اة بتلااك األنشااطة والعائااد منهااا ،أو بنساابتها ،فالواجااب
االحتياط في هذه الحالة وإخراج حامل السهم مبلغا يظن بإخراجه التخلص من الحرام.
 .3تتم حسبة الواجب إخراجه عن كل سهم بقسمة مجموع اإليراد المحرم للشركة المتعامل في
أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة .فيخرج حامل األسهم ذلك المبلغ مضاروبا بعاد األساهم
التي يمتلكها.
 .4ال يجوز بوجه من الوجوه االنتفاع باإليراد المحرم ،وال التحايل على ذلك باأي طرياق كاان
ولو بدفع الضرائب.
 .5إذا كان االستثمار في األسهم تقوم باه مؤسساة إساالمية لصاالح العميال ،فعلاى المؤسساة أن
تقوم بما سبق ببيع األسهم والتخلص من اإليراد الناجم عن النشاط الحرام.
 .6ال يلزم المؤسسة اإلسالمية الوسيط ،أو الوكيل ،أو مادير االساتثمار الاذي يقاوم باالساتثمار لحسااب
العميل ،التخلص من عمولته أو أجرته أو جزء منها ،ألنه ليس طرفا مستثمرا في األسهم.

 .7يصرف المبلغ المتخلَّص منه في وجوه الخير المختلفة.
ثانيا :الشرط الثاني :خلو السوق من الممارسات القمارية
وجود بع الممارسات في أسواق األسهم ،وغياب االجراءات االحترازية الوقائياة الكافياة ،قاد
يااؤثر علااى الطبيعااة االسااتثمارية لهااذه األسااواق ويقربهااا إلااى الطبيعااة القماريااة ،ممااا يااؤثر علااى
الحكاام الشاارعي للتعاماال باألساهم ويقربااه إلااى المنااع وإن كااان التعاماال باألسااهم جااائز ماان حيااث
األصل بالنظر إلى كونها حصا شائعة في موجودات شركات تلتزم أحكام الشريعة.
ومن هذه الممارسات:
 .1التالعب باألسواق
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تخضع أسواق األسهم في أيامنا لجملة من التالعبات الضارة بالمستثمرين ،منها:
 .1.1المضاربة على ساهم ماا بكثارة تبادلاه خاالل فتارة وجيازة إلعطااء االنطبااع باحتماال
ارتفاع سعر السهم وبالتالي إقبال المستثمرين على شارائه ،ثام بعاد شاراء المساتثمرين لاه
يتوقف المضاربون عن التداول فيه إلى أن ينخف

سعره إلاى أقال مان الساعر األصالي،

فيشتريه المضاربون بثمن بخس ثم يبيعونه بعد مدة عندما يرتد إلى سعره الحقيقي.

 .1.2شااراء العبااي السااوق السااريع والمفاااجئ لكميااة كبياارة ماان أسااهم خااالل فتاارة زمنيااة
قصاايرة ،ثاام طرحهااا جمعيااا للبيااع بسااعر رخاايص ممااا يااؤدي إلااى انخفاااض سااعرها
وتضرر من كان قد اشترى هذه األسهم من قبال ،فيبيعهاا هاؤالء المتضاررون خشاية
استمرار انخفاض سعرها ،فيتلقفها العبو السوق بالشراء.
 .1.3التالعاب بمعلوماات الساوق عان طرياق اإلفصااح االنتقاائي لتلاك المعلوماات ،أو بااث
الشائعات غير الصحيحة عن واقع شركات ما أو مستقبلها ،بغية تحريك األساعار فاي
االتجاه الذي يناسب العبي السوق هبوطا أو صعودا.
 .1.4تقليب أسهم معينة بين حسابات متعددة لمالاك واحاد ،فتاوحي كثارة التاداول الصاوري
على تلك األسهم باإلقبال عليها ،فيرتفع ثمنها مع أن تاداولها فاي واقاع الحاال هاو باين
حسابات مالك واحد ،أو من هو في حكم المالك الواحد كمجموعاة متواطئاة أو أقربااء
متواطئين ،أو محافظ استثمارية لوعاء واحد.
 .2البيع القصير:
 .2.1البيع القصير هو بيع أسهم ال يملكها البائع وقت البيع ،بل يقرتضها ويتعهد بردها إلى
مالك األسهم في موعد محدد.
 .2.2وصورته أن يعمد أحد المستثمرين الذين يتوقعاون انخفاضاا مساتقبليا فاي ساعر أساهم
أو سهم ما إلى الطلب مان سمسااره أن يطارح للبياع مئاة ساهم مان تلاك األساهم بساعر
كااذا ،والمسااتثمر ال يملااك تلااك األسااهم ،فيقترضااها السمسااار بطلااب المسااتثمر ،ويقااوم
بتسليمها إلاى المشاتري الاذي يادفع الاثمن .وعنادما يحال أجال ردّ األساهم المقترضاة،
يقااوم المسااتثمر عاان طريااق السمسااار بشااراء أسااهم مماثلااة فااي السااوق ليردهااا إلااى
مقرضها .وأمل المستثمر أن يكون شراؤه الالحق لألسهم بساعر مانخف كماا توقاع،
ليكسب بهذا الفارقَ باين ثمان األساهم التاي اقترضاها ثام باعهاا لماا كاان الساعر عالياا،
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وبين ثمن األسهم التي اشتراها الحقا ليردها إلى المقرض.
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 .2.3الحكم الشرعي للبيع القصير :يتجلى فاي البياع القصاير قضاايا شارعية مختلفاة أهمهاا
قضيتان ،صحة إقراض واقتراض األسهم ،وإرباح المقرض عن القرض.
 2.3.1أوال -إقراض األسهم
ال تعد األسهم محال صاالحا لإلقاراض ألن مقتضاى عقاد القارض هاو رد مثيال العاين
المقرضة ،وهذا ال يتصور في األساهم ألن الساهم يمثال حصاة شاائعة فاي موجاودات
الشركة ،وموجودات الشركة هي في تغيّر مساتمر؛ فلان يساتطيع المقتارض رد مثيال
230
ما استقرض.
 2.3.2ثانيا -استرباح مقرض األسهم من إقراضها
يحتفظ الوسطاء السماسرة بتفويضاات مان بعا حملاة األساهم بإقراضاها إلاى الغيار
المقرضااة؛ فعناادما يعاارض علااى
مقاباال فائاادة ،يقتساامها السمسااار مااع مالااك األسااهم
َ
السمسار طلب بيع قصير لبياع أساهم شاركة معيناة يقاوم السمساار بالنياباة عان حامال
تلك األسهم بإقراضها إلى طالب البيع القصاير ويتقاضاى مناه عاادة فائادة بنسابة %8
ماان قيمااة األسااهم ،ياادفع منهااا السمسااار عااادة  %2فقااط إلااى مالااك األسااهم ،ويحااتفظ

 229المثال التالي يوضح صورة العملية :يرى سالم أن ثمن سهم شركة ما مرتفع ( 10درهم للسهم) وأن سعره
سوف ينخف مستقبال ،فيوعز إلى وسيطه (السمسار) زاهر أن يبيع له ألف سهم من أسهم تلك الشركة ،وسالم ال
يملكها ،بل تسمح تشريعات السوق بمثل هذا البيع (القصير) ،229فيرتب سالم أمر هذا البيع وأمر اقتراض أسهم
من طرف آخر ،حسان ،ليقوم بتسليم األسهم إلى المشتري .ويحتفظ الوسيط زاهر بثمن األسهم بعد بيعها إلى حين
رد زاهر لألسهم التي اقترضها .وعندما ينخف ثمن ذلك السهم في السوق الحقا ،يوعز سالم إلى زاهر بشراء
ألف سهم بالسعر الجديد ( 8درهم للسهم) ،ليقوم األخير بسدادها عن القرض إلى حسان .يرد زاهر إلى سالم ثمن
األسهم التي باعها لحساب سالم أوال لكن بعد أن يستوفي من هذا الثمن عمولته عن عمليتي البيع األول والشراء
مقرض األسهم حسان ،إن يكن قد تم دفعها من قبل .ويضاف إلى عمولة
الثاني ،ويقتطع عمولة االقتراض لصالح ِ
االقتراض غالبا تعوي ٌ عن الربح المستحق لحامل األسهم المقرض عن أسهمه ذات العائد الدوري لفترة القرض،
إن وجد ،ألن إقراضه األسهم حرمه من ذلك العائد.
يربح سالم من هذه العملية ألفي درهم مطروحا منها عمولة الوسيط ،وعمولة االقتراض وتعوي الربح المقتطع.
لكن ربحه متوقف حقيقة على صدق توقعاته بطروء االنخفاض على سعر تلك األسهم ،مع األخذ باالعتبار عمولةَ
الوسيط واالقتراض.
 230نص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين على عدم شرعية إقراض أسهم الشركات" ال يجوز إقراض
أسهم الشركات" المعيار رقم  ،21القرة رقم  . 9/3وقد نص نفس المعيار على حرمة البيع القصير لالسهم في
الفقرة  6/3منه.
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بالفرق ،لكن يكون السمسار مسؤوال وضامنا تجاه مالك األسهم بردها في أجلها ،كماا
يسااتفيد السمسااار أيضااا ماان عمولااة البيااع والشااراء .ويتضااح ماان هااذا البيااان عاادم
مشااروعية هااذه الممارسااة النطوائهااا علااى القاارض بفائاادة ،ممااا يجعاال البيااع القصااير
بالصورة الممارسة حراما.
محاولة تسويغ البيع القصير
جرت بع محاوالت لتسويغ العملية باالعربون ،إذ لماا كاان تحاريم المساألة فاي جاوهره ألجال
الفائدة التي يدفعها البائع قصايرا ،فقاد اقتارح بنااء المساألة علاى بياع العرباون ،ليصاير ماا يدفعاه
الباائع قصايرا مقابال اقتاراض األساهم مان السمساار عربوناا فاي عقاد بياع .أي أن الباائع قصايرا
يشااتري األسااهم علااى ساابيل بيااع العربااون ،وياادفع "الفائاادة" عربونااا ،ثاام يبيااع األسااهم ،ويشااتري
أسااهما مماثلااة الحقااا (عناادما ياارخص سااعرها إن صاادقت توقعااات البااائع قصاايرا) ويردهااا إلااى
السمساار فااي بياع العربااون األول ،فيساتحق بهااذا الاارد العرباون كااامال علاى البااائع قصاايرا؛ ألن
المشتري في العربون إن رد المبيع ولم يأخذه ،استحق العربون للبائع.
وال يخفى فساد هذه الهيكلة من اعتبارات مختلفة:
 .1السمسار ليس مالكا لألسهم ليبيعها عربونا ،وليس مفوضا ببيعها بل بإقراضها.
 .2البائع قصيرا ال يرد نفس األسهم ،ومقتضى بيع العربون أن يرد المشتري نفس المبياع عناد
ممارسته لخيار الرد.
 .3بيع المشتري عربونا للمبيع (األسهم) داللاة صاريحة مناه علاى إمضااء العقاد؛ وإن أمضاي
العقد ،كان العربون المدفوع جزءا من الثمن ،أي فيجب حينئذ على الباائع قصايرا أن يكمال
ثمن األسهم المشتراة ،ال أن يرد المبيع.
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 .4ال يمكن من حيث الجوهر والغرض أن تحمل العملية على العربون ،ألن غارض العرباون
وفلسفته عناد القلاة القليلاة التاي قالات باه مان الفقهااء 232تمكاين المشاتري مان فساخ الصافقة
بعوض إن لم يرض البائع بمنحه خيار الشرط المجااني؛ أماا هناا فاال وجاود لهاذا الغارض،
بل يعلم يقينا أن البائع قصيرا يمضي البيع ،وليس الرد واردا على اإلطاالق ،بعكاس الحاال
في بيع العربون.
البيع القصير وتأثيره على طبيعة االستثمار باألسهم
 231ابن قدامة .المغني ،ج ،6ص ( ،331دار الفكر ،بيروت ،ط 1404 ،1هـ) البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات،
ج ،2ص( ،165دار الفكر ،بيروت).
 232هم الحنابلة ،انظر ابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص330؛ البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،2ص.163
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بصرف النظر عن المخالفاات الشارعية الواقعاة فاي البياع القصاير ،233فاإن هاذا البياع يساهم فاي
زيادة حجم المضاربات على أسعار األسهم ،ألناه يم ّكان عاددا غيار محادود مان المضااربين مان
الدخول إلى السوق والمضاربة فيه من غير أن يكونوا مستثمرين حقيقين أو مالكين لثمن األسهم
التااي يتااداولونها ،إذ تقااوم فلساافة البيااع القصااير علااى المضاااربة علااى سااعر السااوق ،والتنبااؤ
والتوقعات .وكثرة المضاربات على األسهم تاؤدي إلاى اضاطراب قايم الساوق علاى النحاو الاذي
يلحق األذى الفادح والسريع ببع

المستثمرين على حساب بع

 ،وهذه طبيعة األنشاطة القمارياة،

حتى إن ال قوانين تحرص على أن تقيده بقيود تخفاف مان آثااره السالبية ،لكان هاذا البياع بجاوهره
أكثر ماا يعظام بالمضااربين أنفساهم ،ألنهام
مف إلى ما ذكرنا ،فال ترفعها أية قيود .ويعظم الضرر َ
يبيعون ماا ال يمكلاون ثمان شارائه ،فاإن لام تصادق توقعااتهم ،وهاو األمار المحتمال جادا لعادم إمكاان
الجزم بصدق التوقعات ماع كثارة المضااربات بأنواعهاا فضاال عان عوامال الساوق األخارى ،نزلات
الكارثة بهم ،ووقعوا في الديون التي قد تضطرهم إلى اإلفالس وبيع أموالهم الخاصة.

الشراء بالهامش
أ.

طبيعة الشراء بالهامش

يعني الشراء بالهامش شراء أسهم دون دفع ثمنها بالكامل ،حيث يتاولى مماو ٌل أو سمساار وسايط
دفع باقي الثمن على سبيل القرض .ويرهن ذلك الممول أو الوسيط األسهم عنده ويكون له الحاق
ببيع األسهم بعد فترة معينة إذا لم يدفع المتعامل مبلغ التمويل ،أو إذا هبط سعر األساهم المشاتراة
عاان حااد معااين؛ فيبيعهااا المما ّ ِاول تلقائيااا ليسااتوفي ماان الااثمن مبل ا َغ التموياال مخاف اةَ طااروء هبااوط
إضافي على سعر تلك األسهم.
والااذي يشااتري األسااهم بالهااامش هااو ماان يتوقااع ارتفاااع سااعرها قريبااا ،فيشااتريها ليبيعهااا عناادما
يرتفع ثمنها؛ فهو على هاذا عكاس المتعامال باالبيع القصاير ،ألن األخيار يتوقاع انخفااض الاثمن،
فهو يقترض األسهم ليبيعها اآلن ،ثم يشتريها الحقا بسعر أقل ويردها إلى مقرضها.
ولمااا كااان الوساايط السمسااار يعلاام غاارض الشااراء بالهااامش وتوقعااات المشااتري بارتفاااع سااعر
األسهم ،فإناه يقاوم بإبقااء هاذه األساهم عناده ،ويشاترط لنفساه سالطة بيعهاا إن لام تتحقاق توقعاات
 233نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي على حرمة صورة البيع القصير( ،القرار رقم  ) 7/1 (63بشأن
األسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من  12-7ذي القعدة 1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو)
 1992م .ونص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين على عدم شرعية إقراض أسهم الشركات" ال يجوز
إقراض أسهم الشركات" المعيار رقم  ،21القرة رقم  .9/3وقد نص نفس المعيار على حرمة البيع القصير
لالسهم في الفقرة  6/3منه.
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ماول
العميل وانخف ثمن األسهم عن حدّ معين ،وذلك ليستوفي مان حصايلة البياع المبلاغ الاذي ّ
عدم قدرة المتعامل على سداد مبلغ التمويال مان
به العميل والزيادة المضروبة عليه؛ فهو يخشى َ
بيع األسهم إن استمر انخفاض األسهم ،فيبادر إلى بيعهاا إن هبطات قيمتهاا إلاى حاد معاين يشاكل
في واقع الحال مبلغ التمويل وفائدته.
مثااال ذلااك ،لااو أراد المتعاماال بالهااامش شااراء ألااف سااهم سااعر الواحااد منهااا  100درهاام متوقعااا
ارتفاااع ثمنهااا قريبااا ووصااوله إلااى  120درهاام فااي غضااون شااهر ،فااإن ياادفع  %10ماان المبلااغ
اإلجمالي البالغ  100ألف ،أي فيدفع  10آالف فقط ،ويقرضه السمسار المبلغ الباقي ( 90ألف).
الممول أن يبيع كامل األسهم التي تبقى عنده إن انخفضت قيمة األسهم عن مبلاغ
ويحق للسمسار
ّ
الشااراء بنساابة  ،%10أي إن وصاال سااعرها السااوقي إلااى  90ألااف درهاام ،وهااو مبلااغ التموياال،
وذلك ليضمن حقه ويسترد مبلغ التمويل.
الممول مؤسسة مالية ،كمصرف ،في ِ ّمول المتعامل بالقرض بفائدة،
وفي السوق التقليدية قد يكون
ِّ
وقد يكون شركةَ الوساطة (السمسرة) ،فتقرض بفائدة ،أو تزيد في عمولتها في حال التمويل عن
العمولة العادية في التداول النقدي ،فتكسب حينئذ مرتين من صفقتي شراء األسهم ثم بيعها.
وبع قوانين الدول ال تسمح لشركات الوساطة (السمسرة) بتمويل العماالء وتشاترط أن يكاون
ذلك عن طرياق المصاارف ،وبعا القاوانين تحاد عمولاة السمسارة وتمناع الزياادة عنهاا مطلقاا
وجد التمويل أم لم يوجد .وفي الحالة األخيرة قد تتطوع شركات الوساطة بالتمويال لكنهاا تشاترط أن
تجري عملية إعادة البيع خالل فترة قصايرة قاد ال تتجااوز خمساة أياام تخفيفاا للمخااطر ،وزياادة فاي
المكاسب ،إذ كلما قلت المدة زادت عمليات البيع والشراء ،فزاد بذلك عدد العموالت المحصلة.
ب.

تموياال الشااراء بالهااامش فااي المؤسسااات الماليااة اإلسااالمية وشااركات الوساااطة
التابعة لها

درجاات بعااا المؤسساااات المالياااة اإلسااالمية علاااى تمويااال شاااراء األسااهم عااان طرياااق عقاااود
المرابحة ،فتشاتري المؤسساة األساهم التاي يرغاب العميال بشارائها ويتوقاع االساترباح منهاا ،ثام
تبيعها إليه بزيادة ربح معلومة .وفي حاالت تمويل شراء األسهم بالهامش ،تمول تلك المؤسسات
عمالءهااا بطريااق المرابحااة أيضااا ،فياادفع العمياال  %10ماان قيمااة األسااهم المطلوبااة ،وتجااري
المرابحة في األسهم التاي تقابال نسابة  %90مان القيماة اإلجمالياة .فاإن كانات قيماة الساهم 100
درهم والعدد المطلوب شراؤه ألاف ساهم ،فاإن قسام الوسااطة لادى المصارف اإلساالمي يشاتري
بطريااق الوكالااة (السمساارة) مئااة سااهم وياادفعها ثمنهااا العمياال ،ثاام تجااري المرابحااة فااي األسااهم
الباقيااة .لكاان يحااتفظ المصاارف عاان طريااق قساام الوساااطة لديااه بكاماال األسااهم (األلااف) ،ليبيعهااا
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تلقائيا بمقتضى تفوي سابق إن هبطت قيمة األسهم وبلغت الحد الذي يمكن معاه اساتيفاء الاثمن
اإلجمالي للمرابحة فحسب.
ووجاادت بع ا المؤسسااات الماليااة اإلسااالمية التااي عماادت إلااى تموياال المشااترين بالهااامش ال
بطريق المرابحة ،بل بطريق زيادة نسبة العمولة المفروضاة هناا عنهاا فاي عملياات بياع وشاراء
األسهم في التداول النقدي.
وبع المؤسسات المالية األخرى تمول شراء األساهم بالهاامش بالمجاان لكان تشاترط كاذلك أن
تجري عملية إعادة البياع خاالل فتارة قصايرة ،كخمساة أياام ماثال ،تخفيفاا للمخااطر ،وزياادة فاي
المكاسب من جراء العمولة المفروضة على كل عملية بيع وشراء.
ج.

الحكم الشرعي للتمويل بالهامش

تقدم أن تمويل الشراء بالهامش يجري تقليديا بطرق ثالثة:
 .1األولااى  :بااالقرض بفائاادة ،تقدمااه مؤسسااة ماليااة أو شااركة الوساااطة؛ والقاارض بفائاادة حاارام
طبعا.

234

 .2الثانية :بمقابل هو الزيادة في عمولة الشراء والبيع عن رسوم التداول النقادي ،وهاذه أيضاا
حرام ألنها فائدة مستترة؛ لالحتيال على الفائدة بزيادة الرسوم ،ولهذا امتنع اجتماع القارض
235
مع البيع ،الحتمال تقرير الثمن بما يوافق مصلحة المقرض.
 .3الثالثة :بالمجان على أال تتجاوز مدة التمويل مدة زمنية قصيرة .وهذه الصورة تشتبه أيضا
بالصورة الثانية ،لحصول االنتفاع من القرض من العمولة المفروضاة علاى عملياة الشاراء
ثم البيع ،وهي وإن كانات بادون زياادة إال أن القارض مشاروط ضامنا بشاروط تعاود باالنفع
علااى المقاارض ،وهااي التعاماال معااه ودفااع العمولااة إليااه عاان الشااراء ثاام البيااع خااالل فتاارة
قصيرة ،وال سيما أن بيع األسهم بعد شرائها خالل تلاك المادة القصايرة قاد يضار بالمتعامال
 234نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي على حرمة هذه الصورة "ال يجوز شراء السهم بقرض ربوي
يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم ،لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من األعمال
المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" (القرار رقم  ) 7/1 ( 63بشأن األسواق
المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من  12-7ذي القعدة 1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو) 1992م.
ونص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين على أنه "ال يجوز شراء األسهم بقرض ربوي من السمسار
أو غيره ( بيع الهامش  )MARGINكما ال يجوز رهن السهم لذلك القرض" .المعيار رقم  ،21القرة رقم .5/3
صا على اجتماع البيع فقط مع السالف ،أي القارض،
 235جاء في الحديث" :ال يحل سلف".وهذا الحديث وإن كان نا ّ
إال أن مثال البياع أي عقاد معاوضاة كمااا يقاول الفقهااء .انظار الدساوقي ،حاشااية الدساوقي علاى الشارح الكبياار ،ج،3
ص( ،76دار إحياء الكتب العربية ،طبعة عيسى البابي الحلبي)؛ و النفارواي أحماد بان غنايم ،الفواكاه الادواني علاى
رسالة ابن أبي زيد القيرواني( ،دار الفكر ،بيروت1415 ،هـ) ،ج  ،2ص.90
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ويؤدي إلى خسارته .هذا فضال عان الطبيعاة القمارياة ألصال عملياة الشاراء بالهاامش كماا
سيأتي الحديث فيها.
وعليه يعلم حكم تمويل الشراء بالهاامش فاي المؤسساات المالياة اإلساالمية ومؤسساات الوسااطة
التابعة لها ،فهي إن كانت بزيادة في الرسوم ،كانت فائدة مستترة ،وإن كانت بالمجان لكن بشرط
إعادة البيع خالل مدة قصيرة اعتراها الكالم السابق .وإن كانت بطريق المرابحة ،فالمرابحاة طرياق
شرعي عن استيفاء شروطها ،لكن تبقى قضية الطبيعة القمارية ألصل البيع بالهامش.
د.

الطبيعة القمارية للبيع بالهامش

ال أد َّل على الطبيعة القمارية للبيع بالهامش مان القياود الكثيارة التاي تفرضاها السالطات الرقابياة
على هذا البيع في مساعى منهاا لتخفياف وطأتاه السالبية علاى األساواق وإضاراره بحملاة األساهم
المستثمرين .فهذا البيع يم ّكن من يملك قيمة عشرة أسهم فقاط مان أن يبياع ويضاارب بمئاة ساهم،
وهو األمر الذي يؤدي إلى إقبال عدد كبير من المضاربين ،تؤدي مضارباتهم على األسعار إلى
الجنااوح بهااا بمااا يضاار بالسااوق والمسااتثمرين الحقيقيااين .وغالبااا مااا يكااون المضاااربون بااالبيع
بالهامش هم أول المتضررين ،ألنهم يدخلون السوق بأموال غيارهم علاى أمال صادق توقعااتهم؛
فإن لم تصدق ،وهو األمر غير النادر ،وال سيما ماع عادم إمكاان دراساة الساوق دراساة تجارياة
معتبرة مع كثرة المضاربات وتقلبها ،وقعت الخسائر بهام ،وأوقعاتهم فاي الاديون الاذي قاد تاؤدي
إلى إفالسهم .وهذا يفسر كيف أن انخفاضا أو ارتفاعا غير حاد في أسعار األساهم قاد ياؤدي إلاى
إفالس مضاربين كثر ،نظرا لحجم األسهم التي يتداولونها وعدم ملكيتهم لها أو لثمنها.
ويالحظ أن أسلمة البياع القصاير أو البياع بالهاامش ،بصارف النظار عان ساالمة البنااء الشارعي
والتخريجاااات الشااارعية لهاااا ،تاااؤدي إلاااى ماااا ذكرناااا مااان نتاااائج علاااى الساااوق والمساااتثمرين
والمضاربين ،التحاد الغرض واآلثار وظروف المضاربين بهما ،فينبغاي أال يتوقاف عناد النظار
في شرعية هذه التعامالت على ذات التخاريج أو البنااء الشارعي ،بال ينظار إلاى جاوهر العملياة
وآثارها عند التطبيق.
التعامل باألسهم بعقود المستقبليات والخيارات والمبادالت
تعدّ المشتقات المالية ) (Derivativesالتي ظهرت فاي األساواق المالياة إحادى ثمارات ماا يعارف باسام
الهندسة المالية ،أي تصميم وابتكار األدوات المالية ،وتطوير القائم منها .وقاد اساتمدت المشاتقات المالياة
هذا االسم لكون قيَمها مشتقة من شيء آخر ،أي أنها ليست ذات قيمة سوقية في األصل ،ولكان عماد إلاى
ما هو ذو قيمة سوقية ،فاشتقت منه أشياء صير إلى بيعها وتداولها ،فكان لها قيمة.
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وعقود المستقبليات ( )Futures Contractsهي عقود بيع آجلة تجري في أسواق منظمة ،هاي
األسواق المالية ،وهي عقود نمطية بمعنى أنها تخضع جميعاا إلاى أحكاام محاددة يضاعها الساوق
236
المنظم لها ،ويكون هذا السوق هو الضامن لتنفيذها.
أما الخيارات ) ،(Optionsفهي اتفاق تعاقدي علاى إجاراء بياع وشاراء مساتقبلي محتمال ،يمانح
بموجبه مصدر الخيار البائع الحقَ للمشتري ببيع أو شراء شيء ما بسعر محدد سلفا ،فاي تااريخ
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مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة المنتهية في ذلك التاريخ.
وأمااا عمليااات المبادلااة المؤقتااة ) ،(Swapsفهااي اتفاااق طاارفين علااى تبااادل التزامااات الاادفع ،أو
التدفقات النقدية أو العوائد ألصول أو أدوات مالية لمدة محددة .وذلك كمبادلاة عائاد متغيار بعائاد
ثاباات ،أو مبادلااة العائااد ماان عملااة بعائااد ماان عملااة أخاارى ،أو مبادلااة عائااد متغياار بعائااد متغياار،
كعوائد أسهم بعوائد أسهم أخرى ) .(equity swapوتوضيحا لذلك ،قد يشاء من له عائد متغيار
ماارتبط بااأداء األصااول المسااتثمرة ،كاألسااهم ،أن يبادلااه بعائااد ثاباات لساانة مااثال ،فيقااوم باالتفاااق
بوساطة سمسار مثال مع من لاه عائاد ثابات قرياب مناه ،كاأجرة عقاار ماثال علاى تباادل العوائاد؛
238
فيؤول إلى ك ّل عائد اآلخر لتلك المدة.
وكاال ماان المسااتقبليات والخيااارات والمبااادالت المؤقتااة فااي العوائااد عقااود ٌ مؤجلااة الباادلين ممااا
يجعلها محرمة ،ومآلها في مبادلة العوائد إلى بيع مال بمال ماع غارر فاي العوضاين أو أحادهما.
وكاال ذلااك محاارم .وهااي فااوق ذلااك أدوات للمضاااربة فااي األسااواق ،وال يجااري فيهااا دفااع أثمااان
األشياء المشاتراة ،وال تنتهاي عملياا بالتنفياذ الفعلاي لصافقات البياع ،بال بالتساوية ودفاع فروقاات
األسعار ،يدفعها الخاسار إلاى الارابح .فلاو ضاارب اثناان علاى ساعر ساهم ماا بعقاد المساتقبليات،
بشراء وبيع أسهم شركة معنية بتسليم مساتقبلي محادد الازمن ،فإناه ينظار إلاى ساعر تلاك األساهم
أكثر من الثمن الذي تحدد في عقد البيع ،دَفع حينئذ المتضرر بارتفااع
وجد َ
عند ذلك األجل؛ فإن ِ
239
السعر السوقي عن الثمن المذكور في العقد هذا الفارقَ إلى العاقد اآلخر وانتهت الصفقة.

Hull, J.C. Options, Futures, and other Derivatives (7th ed.): Pearson Prentice Hall, 236
 (2009وانظر لالستئناس موسوعة Wikipedia
, p43, paper No 10, Publications "Sami “Hedging in Islamic Finance Al-Swailem, 237
of Islamic Development Bank, 2006; Hull, J.C. Options, Futures, and other
Derivatives (7th ed.): Pearson Prentice Hall, (2009
 238تعد عمليات المبادلة المؤقتة هذه من أهم المشتقات وأكثرها تداوال ،إذ بلغ حجم األموال المبادلة في العمالت
ومعدالت الفائدة مبلغ  426.7تريليون دوالر في عام واحد فقط 2009 ،ثم تراجعت بعد ذلك بسبب األزمة
العالمية.
 239نص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين على عدم جواز إبرام عقود المستقبليات والخيارات والمبادالت
المؤقتة على األسهم  .المعيار رقم  ،21الفقرات رقم .14/3 ،13/3 ،12/3
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والمشتقات في األساهم ،وإن كانات تجاري خاارج ساوق األساهم ،وال تتضامن بيعاا وشاراء فعلياا
لهاااا ،إال أنهاااا تاااؤثر علاااى حركاااة األساااعار فاااي داخااال ساااوق األساااهم ،ألن المعلوماااات بوقاااوع
المضاربات بالمشتقات على أسهم شركة بعينها ،تصل إلى داخال الساوق ،وتاؤثر سالبا أو إيجاباا
240
على أسعار تلك األسهم واضطراب قيمها ،مما يضر بالسوق وبالمستثمرين.
وهكذا تجتمع هذه الممارساات ،مان تالعاب باألساواق ،والمضااربة باألساهم عبار البياع القصاير
والشراء بالهامش وعقود المشتقاتِ ،لتضفي على أسواق األسهم طبيعاة قمارياة تطاال بضاررها
أغلب من يدخلها ولو بطريق شارعي ،مماا يوجاب شارعا للحكام علاى شارعية التعامال باألساهم
النظاار فااي هااذه القضااية قباال النظاار فااي القضااايا الشاارعية الجزئيااة المرتبطااة بالتعاماال باألسااهم.
وببقاء األمر على حاله ،وغياب اإلجراءات الوقائية المانعة للمضاربات والتالعبات على النحاو
الذي ذكرنا وال سيما في بلدان العالم اإلسالمي ،يكون الحكم الشرعي الواجب هاو الحكام باالمنع
وتصاير ساوق األساهم ساوقا اساتثمارية حقيقياة ترتفاع فيهاا قِايَم األساهم أو
إلى أن ترتف َع أسابابه،
َ
تنخف بتواز مع أداء الشركات التي تمثلها ،ال بسبب المضاربات والممارسات السابق ذكرها.
بيع المؤشر
ترتبط بقضية المشتقات واألسهم ما يعرف باسم بيع المؤشر المالي ،وهو أناواع مختلفاة ،فمعادل
الفائدة مؤشر مالي ،وأداء أسهم ما مؤشر مالي كذلك؛ فيعني بيع المؤشر في هذا الساياق مراقباة
أداء مجموعة شركات والمقاامرة علاى اتجااه صاعودا أو هبوطاا ،أو مقايضاة عائاد ماا ،ثابات أو
متغير ،بأداء ذلك المؤشر.
والمؤشرات المالية ،وبصرف النظر ع ّما تنشأ عنه من معامالت محرمة ،هي أرقام بحاد ذاتهاا،
وليس فيها قيمة ذاتية لتباع وتشرى .ومن الشروط األساسية في كال مبياع أن يكاون مااال ،أي لاه
متقوما 241،أي أن تكون قيمته هاذه معترفاا بهاا فاي الشارع ،ألن مان
قيمة عند الناس ،وأن يكون ّ
األشااياء مااا لااه قيمااة عنااد الناااس ،وال قيمااة لااه فااي الشاارع ،ف اال يجااوز التعاماال فيااه كااالخمور
والخناازير .وفضااال عاان عاادم تحقاق صاافة القيميااة فااي المؤشارات الماليااة ،فااإن بيعهااا وشااراءها
بطريقة عمل المشتقات يجعل العمل مقامرة؛ فكا ٌل مان الباائع والمشاتري يقاامر علاى حركاة هاذا
الرقم باتجاه معين صعودا أو نزوال ،ومن يصدق توقعه يكسب مبلغا يخسره اآلخار؛ كمتاراهنين
على نتيجة مباراة في كرة القدم أو سباق.
 240إذا علِم حجم عمليات المشتقات الهائل ،علِم ضررها وتأثيرها على األسواق واألسعار؛ فوفِق بع التقارير
المالية بلغت قيمة المشتقات المتداولة على أنواعها في أحد األعوام  800تريليون دوالر ،وهذا الرقم هو أكثر من
عشر أضعاف قيمة األصول المالية الحقيقة لذلك العام ( 75تريليون دوالر).
 241انظر ابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص .45
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وقااد جاااء قاارار مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي بحرمااة بيااع وشااراء المؤشاارات الماليااة ،ونصااه:
"المؤشر هو رقم حساابي يحساب بطريقاة إحصاائية خاصاة يقصاد مناه معرفاة حجام التغيار فاي
سوق معينة ،وتجري عليه مبايعات في بع األسواق العالمية؛ وال يجاوز بياع وشاراء المؤشار
ألنه مقامرة بحتة ،وهو بيع شيء خيالي ال يمكن وجوده".242
ثالثا :الشرط الثالث :أال تكون موجودات الشركة من النقد أو الديون هي الغالبة
يمثل السهم حصاة شاائعة فاي رأسامال وموجاودات الشاركة ،فيكاون محال العقاد عناد بياع الساهم
وتداولااه هااو هااذه الحصااة الشااائعة .وقااد تكااون هااذه الموجااودات أو بع ا ٌ منهااا نقااودا أو ديونااا،
فيكااون بيااع السااهم مشااتمال علااى بيااع النقااود أو الااديون ،لكاان بيااع النقااد أو الاادين يخضااع ألحكااام
معروفة في الفقه اإلسالمي يراد منها اجتنااب الوقاوع فاي رباا البياع بنوعياه الفضال أو النسايئة،
فيشترط التساوي في القدر والحلول في األجل عند بيع النقود أو الديون تحرزا عان الرباا باتفااق
243
جميع الفقهاء ودون خالف.
وينضاام الغاارر ،عنااد جمهااور الفقهاااء ال جماايعهم ،سااببا لتحااريم بيااع السااهم عناادما يكااون غالااب
موجودات الشركة من الديون .ووجه تحقق الغرر عدم تحقق القدرة على تسليم المبيع ،فقد ينكار
المدين الدين أو يعجز عن سداده ،فيكاون فاي بياع الادين غارر مفساد لاه ،وهاو الغارر الاذي مناع
ألجله بيع الشيء قبل قبضه.
وعلى فرض األخذ بالقول المجيز لبيع الدين باعتبار الغرر ،وتعزيازه باالقول بانتفااء الغارر فاي
تداول األسهم المشتملة على الاديون نظارا لتوثياق الشاركات لاديونها فاي الغالاب وأخاذ ضامانات
السداد الكافية؛ يبقى األمر األهم ،وهو قضية الربا إن كان متحققا.
وثمة اجتهادات معاصرة في المسألة ،فأجيزَ تداول األسهم على الرغم مما قد تتضمنه من دياون
أو نقود دونما ضرورة لمراعاة قضية التساوي أو التقاب إذا قلت نسبة هذه األماوال الخاضاعة
ألحكام ربا البيوع عن نسابة معيناة .فقارر مجماع الفقاه اإلساالمي فاي قضاية الصاكوك المشاتملة
على النقود والديون ،والصكوك ال تختلف عن األسهم من هذا االعتبار ،أن العبرة بالغالب؛ فاإن
كااان غالااب الموجااودات نقااودا أو ديونااا أو مجموعهمااا لاام يجااز التااداول 244.وكااان لهيئااة معااايير
المحاسبة والمراقبة في البحرين رأي بتحديد تلك النسبة بما يقارب الثلث ( )%30ليسمح بتداول
األسهم إذا لم تزد نسبة النقود أو الاديون عان  .%70وحاددت هاذه النسابة باـ  %10فقاط وفقاا لابع
 242قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )7/1( ،63بشأن األسواق المالية.
 -243ينظر التفصيل في منتج الصكوك.
 244ينظر قرار مجمع الفقه الدولي رقم  )4/5( ،30بشأن صكوك المضاربة وصكوك االستثمار.
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المعايير ،ليسمح بتداول األسهم ما دامت الموجودات القابلة للتداول قد بلغت %10كحد أدنى.
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لكن المعيار الوحيد الذي يوافق اجتهادات المذاهب الفقهية هو معياار الغلباة ،وهاو الاذي أخاذ باه
مجمع الفقه اإلسالمي ،العتباار الغلباة فاي المساائل المتعلقاة بااألموال الربوياة عناد الفقهااء ،فقاد
عومل الذهب _ ومثلاه الفضاة وكال ماال رباوي _ المغشاوش ،أي المخاتلط بعادن آخار ،معاملاة
الذهب الخالص إن كان الاذهب هاو الغالاب ،وخارج عان كوناه ذهباا إن كاان الغاش ،أي المعادن
246
اآلخاار ،هاااو الغالااب؛ وإن تسااااوى الااذهب والغاااش ،عوماال الكااال معاملااة الاااذهب احتياطاااا.
ولضعف مستند المعايير األخرى في هذه القضية ،فال يوجد ما ينه لهاا ،والعتباار الثلاث فاي
مسائل الفقه تابعا ال متبوعا؛ وإذا كان حال الثلث كذلك ،فما دونه أولى.
وعليه ،تعامل موجودات األسهم غير القابلة للتداول معاملة الموجودات القابلة للتداول بشروط:
 .1أال تقل نسبة الموجودات القابلة للتداول عن  ،%51أي فيبنبغي أن تكون الموجودات القابلة
للتداول هي الغالبة وغير القابلة للتداول هي المغلوبة .فال يصح مثال تداول أسهم الشاركات
فااي فتاارة االكتتاااب ،أو بعااد ذلااك قباال أن تاازاول الشااركة نشاااطها ،أو عنااد التصاافية ،ألن
موجوداتها تكون نقودا على الغالب في هذه المراحل ،إال أن يكون التاداول بالقيماة االسامية
وبشرط التقاب .
 .2أال يكون غرض الشركة ونشاطها هو التعامال بالصارافة أو بياع الاذهب والفضاة ،ألن هاذا
يتبااع أحكااام الصاارف فااي الشااريعة اإلسااالمية ،فيشااترط حينئااذ التقاااب والتساااوي فااي بيااع
العملة الواحد بجنسها أو أحد المعدنين الذهب أو الفضة بجنسه.
 .3أال يكااون غاارض الشااركة ونشاااطها تمويليااا تنشااأ عناه الااديون ،كالعماال المصاارفي ،فيجااب
حينئااذ لتااداول أسااهمها مراعاااة أحكااام الااديون ،وهااو أماار متعااذر مااع اشااتراط حلااول الاادين
وتساوي العوضين.
 .4أن تكون الحاجة قائمة إلى وجود هذه الخلطة من الموجودات القابلة وغيار القابلاة للتاداول،
أما أن تدخل الموجودات غير القابلة للتداول من الديون في موجاودات الشاركة قصادا بغياة
تسويغ االتجار بها ،فيمنع ،لحصول التحيل حينئذ على المحرم.
أحكام متفرقة في األسهم

 245انظر المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المراجعة والمحاسبة بالبحرين رقم ( )21بشأن األوراق المالية،
فقرة ()19/3؛ وانظر المعيار الشرعي لسوق دبي المالي.
 246ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،6ص.275
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أ.

حكم تحديد مسؤولية الشركة المساهمة برأسمالها

األصاال مسااؤولية األفااراد والشااركات عاان أفعااالهم والتزاماااتهم تجاااه الغياار ،وعاادم تقييااد هااذه
المسؤولية إن كانت مالية بمبلغ محدد ،كرأسمال الشركة مثال ،وهذا من أحكام الشركات.
لكن جرى حديثا إقرار جواز إنشااء شاركات ذات مساؤولية محاددة ،تتحادد مساؤوليتها برأسامال
الشركة ولو تجااوزت ديونهاا والتزاماتهاا المالياة رأسامالها ،فاال يساتطيع دائناو الشاركة مالحقاة
وساوغ ذلاك بالشارط ،أي أن ناص
ح َمل ِة أسهمها ومال ِكها في أموالهم الخاصة الستيفاء حقاوقهم.
ِّ
الشركة وإعاالن ذلاك علاى الماأل علاى مساؤوليتها المحادودة هاو بمنزلاة االشاتراط ،أي اشاتراط
محدودية مسؤوليتها ،وتعامل اآلخرين مع هذه الشركة على شرطها هاو قباول لهاذا الشارط؛ وال
247
تغرير بهم لعلمهم بذلك.
ب.

حصر وساطة التداول بجهات مخصوصة

يجوز للجهاات الرسامية الحكومياة ،أو لغيرهاا ،تنظايم تاداول األساهم ،فاال يكاون إال عان طرياق
وسطاء (سماسرة) مرخصين ،ألن هذا من قبيل تقييد المباح بماا يحقاق مصاالح مشاروعة ،وهاو
248
من صالحيات أولياء األمر ،ومن ينوب منابهم.
ج.

تسجيل المتعاملين بالسوق وفرض رسوم انتساب عليهم

يجوز للجهات الرسمية الحكومياة ،أو لغيرهاا ،تنظيماا لعملياات تاداول األساهم ،أن تشاترط علاى
مريدي التعامل باألسهم التسجيل لدى سوق ودفع رسوم انتساب ،ألن هذا مان قبيال تقيياد المبااح
249
بما يحقق مصالح مشروعة ،وهو من صالحيات أولياء األمر ،ومن ينوب منابهم.
 247ذهب قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )7/1( ،63بشأن األسواق المالية إلى جواز مبدأ المسؤولية
صه في ذلك "ال مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها،
المحدودة للشركات ،ون ّ
ألن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة".
صااه" :
 248نااص علااى جااواز هااذا قاارار مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي رقاام  )7/1( ،63بشااأن األسااواق الماليااة ،ون ّ
يجااوز للجهااات الرساامية المختصااة أن تاانظم تااداول بع ا

األسااهم بااأن ال ي اتم إال بواسااطة سماساارة مخصوصااين

ناص معياار
ومرخصين بذلك العمال ألن هاذا مان التصارفات الرسامية المحققاة لمصاالح مشاروعة " ،وعلاى نحاوه
َّ
هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين؛ المعيار رقم  ،21الفقرات رقم .3/8
صااه:
 249نااص علااى جااواز هااذا قاارار مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي رقاام  )7/1( ،63بشاأن األسااواق الماليااة ،ون ّ
يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في األسواق المالية ألن هذا من األمور التنظيمية المنوطة بتحقياق المصاالح
المشروعة".
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د.

أولوية المساهمين القدامى بشراء األسهم

يجوز أن يتضمن نظام بيع األسهم النص علاى أولوياة المؤسساين أو المسااهمين القادامى بشاراء
األسهم بما ال يخالف القوانين الناظمة لعمل السوق ،ألن ذلك من قبيل إقرار حاق الشافعة ،وعادم
250
إسقاطه ،ألن حملة األسهم شركاء ،والشفعة تثبت للشريك.
ه.

التصرف بالسهم قبل تسجيل الشراء

يجوز لمشتري السهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمام عملية البيع وانتقاال
الضمان إليه ولو لم يتم التسجيل النهائي ،أو التسوية النهائياة ،لاه ( .)SETTLEMENTوذلاك
ألن القب الحكمي كاف النتقال الضمان الذي هو شرط البيع.
و.

إجارة األسهم

ال يجوز إجارة األسهم سواء أكان لرهنها ،ألن أخذ العاوض عان الارهن غيار جاائز ،أم لغارض
بيع المستأجر لها وإعادة مثلها ،ألن مقتضى اإلجارة رد العين ورد عين األسهم متعاذر بعاد بياع
251
المستأجر لها ،أم لقب أرباحها ،لحصول المعاوضة الممنوعة حينئذ بين األجرة والعوض.
ز.

إعارة األسهم وإقراضه

تجوز إعارة األسهم لغرض رهنها ،ألنه بغيار عاوض؛ أو بقصاد هباة أرباحهاا للمساتعير ،ألنهاا
ماان قبياال الهبااة ،والهبااة يجااوز فيهااا الغاارر ،والغاارر هنااا ناااجم ماان حيااث عاادم معلوميااة مقاادار
الااربح 252.وال يجااوز إقتااراض أسااهم الشااركات بقصااد بيعهااا ،ألن موجااودات الشااركة فااي تغياار
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مستمر مما يجعل رد المثل الذي هو مقتضى القرض أمرا متعذرا.
ح.

رهن األسهم

يجوز رهن األسهم المباحة شرعا ألنه يجوز بيعها ،وكل ما جاز بيعاه جااز رهناه؛ إال أن يكاون
 250نص على جواز أولوية المساهمين القدامى بشراء األسهم قرار مجماع الفقاه اإلساالمي الادولي رقام )7/1( ،63
بشأن األسواق المالية.
 251إلى نحو هذا ذهب معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين؛ المعيار رقم  ،21الفقرة رقم .15/3
 252إلى نحو هذا ذهب معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين؛ المعيار رقم  ،21الفقرة رقم .16/3
 253إلى نحو هذا ذهب معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين؛ المعيار رقم  ،21الفقرة رقم .9/3
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رهم األسهم لضمان قرض ربوي ،فيمتنع حينئاذ .وجاواز رهان األساهم هاو بصارف النظار عان
موجوداتها وما تمثله من أعيان أو نقود أو ديون ،ألن رهن األسهم ليس بيعا فعليا لها لينظار فاي
254
موجودات الشركة عند الرهن.
ط.

السلم في األسهم

يمنااع الساالم فااي األسااهم ألن األسااهم تمثاال أعيانااا ،هااي موجااودات الشااركة ،ال أشااياء موصااوفة
بالذماة ،وهاو شاارط فاي المسا َلم فيااه255،ألن احتماال العجاز عاان تساليم المعايّن أكباار مان احتمااال
العجز عن الموصوف في الذمة ،فقد يهلك المعيّن أو ينعدم ،فكان الغارر فياه أشادّ .وقاد ال تتاوفر
األسااهم المباعااة ساالما عنااد حلااول األجاال ،كمااا أن موجااودات الشااركة الم َّمثلااة باألسااهم فااي تغياار
مستمر مما يجعل وصف المبيع في عقد السلم متعذرا؛ كما ال يخفاى أن التقلاب الحاادّ فاي أساعار
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األسهم هو أيضا بمنزلة الهالك الجزئي ،ألن المعتبر في األسهم هو قيَمها ال ذاتها.

 254نااص علااى جااواز رهاان األسااهم قاارار مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي رقاام  )7/1( ،63بشااأن األسااواق الماليااة،
ومعيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين؛ المعيار رقم  ،21الفقرة رقم .10/3
 255ابن رشد الحفيد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ج ،2ص .125
 256نص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين على عدم جواز السلم في األسهم  .المعيار رقم  ،21الفقرات
رقم .11/3
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الباب الرابع والعشرون :الصكوك
أوالً_ تعريف الصكوك
الصااكوك لغااة جمااع (صااك) ،وتعنااي شااهادة أو وثيقااة أو مسااتند .ويمكاان تعريااف الصااكوك بأنهااا
شهادات أو وثائق متساوية القيمة ،اسامية أو لحاملهاا ،تمثال حقاوق ملكياة شاائعة ومشاروعة فاي
أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية ،أو خليطاا مان ذلاك ،قابلاة للتاداول بشاروط
معينة ،يشترك حملتها في أرباح وخسائر الموجودات التي تمثلها .
ثانياً_ مزايا وخصائص الصكوك:
تختص الصكوك بمزايا لكل من المصدر وحملة الصكوك:
فهي أداة للتمول بمبالغ كبيرة وأقل كلفاة مان كلفاة األدوات األخارى ،ولحملاة الصاكوك هاي أداة
استثمارية تتصف بالمزايا اآلتية:
 .1في متناول الجميع فال تحتاج إلى مبالغ كبيرة للدخول في استثماراتها.
 .2تدر عائدا ومرتبطة بملكية أصول ،مماا يخاول حامليهاا فرصاة االكتسااب مان ارتفااع قيماة
تلك األصول ،في هيكلتها المفترضة ،ويقلل من مخاطر االستثمار.
 .3ارتباطها بأصول يخفف من مخاطر االستثمار
 .4سريعة التسييل عبر بيعها في السوق الثانوية
فعلى هذا تكون الصكوك أكثر ربحياة مان الساندات ،إلمكاان إفاادة المساتثمرين فيهاا مان ارتفااع
القيمااة السااوقية لألصااول التااي تمثلهااا الصااكوك ،وهااي كااذلك ،الرتباطهااا بأصااول ،أضاامن ماان
السااندات فااي حااال إفااالس الجهااة المصاادرة للسااندات .ومااع ضاامان جهااة ساايادية مسااتقلة لتلااك
الصكوك يتأكد تفوق الصكوك على السندات في اعتبار الضمان والربحية.
أما خصائص الصكوك فتتجلى في أنها:
 .1هي وثائق اسمية أو لحاملها ،تصدر بفئات متساوية القيمة إلثبات حق مالكها فيما تمثله مان
حقوق في الموجودات والمنافع الصادرة مقابلها .
 .2تصدر بعقد شرعي وضوابط شرعية بين أطرافها ويحدد العقد شروط تداولها وإدارتها .
 .3يشترك حائز الصكوك في األرباح بنسبة متفق عليها ومحددة في نشارة اإلصادار ،ويتحمال
الخسائر بقدر قيمة الصك فقط ،وله الحق في ناتج التصفية .
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 .4تصدر الصكوك على شكل أوراق مالياة ،ويقاع إصادارها بنااء علاى أسااس أحاد عقاود فقاه
المعامالت وضوابطها الشرعية.
 .5تعتمد قابليتها للتداول على ما يمثله الصك من ملكية في األعياان أو المناافع أو الخادمات أو
الحقوق المالية ،وعلى صحة وشرعية العقود المستخدمة معها .
 .6تنتقل بالتصكيك ملكية الموجودات من المصدر إلاى حملاة الصاكوك ،فتكاون هاذه األصاول
لدى المصدر في حساب الموجودات في الميزانية) ، (on balance sheetثم تخرج عنهاا
بالتصكيك(off balance sheet).
 .7ال تمثل الصكوك دينا لحاملها على مصدرها ،كما هو الحال في السندات .بل تمثل حصصا
شائعة في ملكية موجودات تدر عائدا من االستثمار.
ثالثاً_ التمييز بين الصكوك والسندات واألسهم
 .1السندات:
جمع سند ،وهو شهادة أو وثيقة (ورقة مالية) تمثل حقا في مبلغ محادد مان النقاود يادفع فاي أجال
معااين ،ويتكااون هااذا المبلااغ ماان األصاال الماادفوع بااداءة فااي شااراء السااند والربااا المحسااوب عاان
األجل .ولذلك فالسند وما يشابهه مثل السندات الحكومياة ،وأذون الخزاناة ،وساندات الشاركات،
وأدوات الدين األخرى التي تصدرها المؤسسات الحكومية والخاصة تحت تسميات أخرى .
والسند من األدوات المالية الربوية ،فيحرم التعامل به شرعا .وال يعتد بالتساميات ،وإنماا بحقيقاة
األوراق المالية وطبيعتها ،فإطالق شهادات االستثمار على السندات ال يغير من حرماة امتالكهاا
وتداولها .كما أن إطالق "السندات اإلسالمية" على الصاكوك ال يجاوز ألن فاي ذلاك تنااق

واضاح

بين كونها سندات (أي حقوق في ديون نقدية) وكونها صكوكا (أي حقوق في موجودات مختلطة).

 .2األسهم:
جمع سهم ،وهو ورقة مالية تثبت لمالكها حصة شائعة في ملكية موجودات فاي شاركة مسااهمة،
وهاي ملكياة تامااة ،رقباة ومنفعااة ،وال تقتصار علااى مجارد حقاوق مالااك الساهم فااي الاربح وناااتج
التصفية .ويمكن أن يكون اسميا ،أو لحامله .
 .3الفرق بين الصكوك واألسهم
تشترك الصكوك مع األسهم في خاصية أن كليهما حقوق علاى المشااع فاي موجاودات
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متنوعة ،اقتنيت بغرض االستثمار ،ومن ثم توزياع األربااح علاى حامليهاا .كماا أن الموجاودات
تدار من جانب جهة معينة تكون مسؤولة قبل حملة األسهم والصكوك.
وتختلف الصكوك عان األساهم فاي أن الساهم يمثال فاي العاادة ملكياة علاى المشااع فاي
شركة معينة ،وفي أن حامل السهم له حقوق مباشرة علاى إدارة الشاركة ،فلاه صاوت فاي تعياين
اإلدارة وعزلها ،كما أن له صوتا في إقرار الحسابات الختامية وتوزياع األربااح؛ فضاال عان أن
السه م يمثل حصة على المشاع في موجودات أكثر من شركة مساهمة ،وذلك حاين يكاون الساهم
حصة في شركة قابضة ،ذات شاركات تابعاة .ولكان الساهم ال يعطاي حاملاه حقوقاا مباشارة فاي
إدارة الشركات التابعة ،ولكن يعطيه حقوق للتأثير على إدارة الشركات التابعة مان خاالل تاأثيره
على إدارة الشركة األم .والخالصة أن السهم يخضع ألحكام عقد المشاركة.
وفي العادة يمثل الصاك حقوقاا فاي موجاودات متنوعاة ،بعضاها قاد يكاون حقوقاا علاى
المشاااع فااي شااركات (أسااهم) وبعضااها أعيااان تسااتغل مباشاارة بمعرفااة ماادير االسااتثمار .ثاام إن
عالقااة حاماال الصااك بماادير الصااكوك تختلااف عاان عالقااة حاماال السااهم بااإدارة الشااركة ،فحاماال
الصك ليس له الحق في تعيين إدارة الصكوك وال عزلها ،وإن كان لاه الحاق فاي بياع صاكه إلاى
الغير ،تماما كما يحق لحامل السهم بيعه إلى الغير.
والخالصة أن العالقة بين حامل الصك والمضارب يحكمها عقد مضاربة الجمع ،التي
يقوم المضارب فيها باستثمار أموال عدد كبير من أصحاب األماوال ،الاذين يادخلون ويخرجاون
من المضاربة عن طريق بيع وشراء الصكوك .
 .4الفرق بين الصكوك والسندات
السند حق على الشيوع في دين نقدي يكون ربويا علاى األغلاب ،وبالتاالي ،فاإن حامال
السند يحصل على حصته من الفائدة المدفوعة على السند ،وقد يكون سعر الفائدة ثابتا ،وبالتاالي
يكااون الاادخل ماان السااند ثابتااا كااذلك ،وقااد يكااون متغياارا ،ممااا يجعاال الاادخل ماان السااند متغياارا.
وبالتالي فإن حيازة السهم وتجارته حرام ،لوقوع ربا القرض المحرم .أما الصك فهاو حاق علاى
الشيوع في موجودات مستثمرة يكون بعضها عيونا وبعضها ديونا ونقودا .
رابعا ً -أطراف الصكوك:
األطراف األساسية في عمليات إصدار الصكوك هي اآلتية:
 .1مصدر الصكوك :وهو مستخدم حصيلة إصدار الصاكوك ،وقاد يكاون شاركة أو حكوماة أو
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فردا ،أو مؤسسة مالية ،وقد تنوب عن مصدر الصكوك مؤسسة إصدار وسيطة.
 .2حملااة الصااكوك :وهااو المااالكون الجاادد لموجوداتهااا ،ويحااوزون وثااائق الصااكوك بأنواعهااا
المختلفة.
 .3مدير الصكوك :وهو الذي يتولى إدارة الموجاودات المملوكاة لحملاة الصاكوك نياباة عانهم.
ويالحظ أن الصكوك تدار علاى أسااس الشاركة أو المضااربة أو الوكالاة .وقاد يتاولى إدارة
الصكوك مصدر الصكوك نفسه.
خامسا ً -أنواع الصكوك
نظرياا يمكان أن تتعاادد أناواع الصااكوك بتعادد العقاود الشاارعية ،فيكاون هناااك صاكوك مرابحااة،
وصكوك سلم ،وصكوك إجارة ،وصكوك مغارساة ومزارعاة وغيار ذلاك؛ لكان لماا كاان تاداول
الصكوك مقصدا أساسيا من إصدار الصكوك ،وكان تداول الصكوك التي تمثل ديونا غير جاائز
شاارعا ،فقااد اتجهاات إصاادارات الصاكوك نحااو مااا يمكاان تداولااه ،فكاناات لااذلك صااكوك اإلجااارة
بالجملة األكثار شايوعا ،ألنهاا تمثال أعياناا موجاودة قابلاة للتاداول مان وقات اإلصادار إلاى وقات
اإلطفاء ،وهذه األعيان هي األصول المؤجرة .
وهذا ذكر ألهم أنواع الصكوك:
 .1صكوك اإلجارة:
وهي نوعان:
 .1.1صكوك ملكية األعيان المؤجرة :وهاي وثاائق متسااوية القيماة تصادر بقصاد اساتخدام
حصاايلة اإلصاادار فااي شااراء عااين مااؤجرة أو لتااؤجر للغياار ،يصاادرها مالااك العااين،
فيكااون إصاادارها بيعااا لتلااك العااين إلااى حملااة الصااكوك ،أو وساايط مااالي ينااوب عاان
المالك ،أو يصدرها طارف مساتقل ،وفاي كال يصابح حملاة الصاكوك ماالكين لتلاك العاين
المؤجرة ومستحقين لألجرة كعائد علاى الصاكوك .وهاذا الناوع مان الصاكوك هاو األكثار

شيوعا ،للمرونة في تداولها ،وذلك من وقت شراء العين إلى وقت إطفاء الصكوك.
 .1.2صااكوك ملكيااة منااافع األعيااان المااؤجرة :وهااي وثااائق متساااوية القيمااة تصاادر بقصااد
استخدام حصيلة اإلصدار في استئجار عين موجودة أو موصوفة في الذمة ،ثم إعاادة
إجارتها بأجر أعلى ليكون الفارق باين األجارتين عائادا لحملاة الصاكوك .يصادر هاذه
الصاكوك مالاك العاين ،أو مالااك منفعاة العاين ،بنفساه أو عاان طرياق وسايط مااالي ،أو
يصدرها طرف مساتقل .وفاي كال يصابح حملاة الصاكوك ماالكي منفعاة العاين ولحاق
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إجارتهاا إلاى الغيار .وهاذا الناوع ماان صاكوك اإلجاارة أقاال شايوعا مان النااوع األول،
لوجود القيود على تداولها كما سيأتي.
 .1.3ويعد من صكوك اإلجارة كذلك صكوك ملكية الخدمات ،وهي وثاائق متسااوية القيماة
ياتم إصادارها بغاارض اساتخدام حصايلة االكتتاااب فاي شاراء خدمااة معيناة ،كتعلاايم أو
تطبياااب ،مااان مصااادر معاااين (كجامعاااة أو مشااافى مساااماة) ،أو مصااادر غيااار معاااين
موصااوف فااي الذمااة ،فتصاابح تلااك الخدمااة ملكااا لحملااة الصااكوك ،ولهاام حااق بيعهااا
(إجارتها) إلى الغير ،ويتشكل العائد على الصكوك من الفرق بين سعر شراء الخدماة
وسعر بيعها .
 .2صكوك المشاركة:
 .2.1وهااي وثااائق متساااوية القيمااة تصاادر بقصااد اسااتخدام حصاايلة اإلصاادار فااي إنشاااء
مشااروع ،أو تطاااوير مشااروع قاااائم ،أو تمويااال نشاااط اساااتثماري علااى أسااااس عقاااد
المشاركة .ويصبح المشروع أو موجودات النشاط االستثماري ملكا لحملة الصاكوك،
ولهم غنمه وعليهم غرمه ،في حدود حصصهم.
 .2.2وقد تدار هاذه الصاكوك علاى أسااس الشاركة ،فتسامى صاكوك الشاركة ،ياديرها أحاد
الشركاء أو من غيرهم ،أو على أساس المضاربة بتعيين أحد الشركاء مضاربا إلدارتها،
أو ماان غياارهم ،فتساامى صااكوك المضاااربة ،أو تاادار علااى أساااس الوكالااة باالسااتثمار،
بتعيين واحد من الشركاء أو من غيرهم ،فتسمى صكوك الوكالة باالستثمار.

 .2.3والمصاادر لهااذه الصااكوك هااو ماان يتااولى إدارتهااا غالبااا شااريكا أو مضاااربا أو وكاايال
باالستثمار.
 .3صكوك المرابحة:
 .3.1وتصاادر بقصااد اسااتخدام حصاايلة اإلصاادار فااي شااراء ساالعة يااراد بيعهااا إلااى عمياال
المرابحة ،فتصبح سالعة المرابحاة مملوكاة لحملاة الصاكوك ،والعائاد لهام هاو هاامش
الربح في المرابحة.
 .3.2والمصدر لهذه الصكوك هو بائع سلعة المرابحة غالبا.
 .4صكوك االستصناع:
 .4.1وتصاادر بقصااد اسااتخدام حصاايلة اإلصاادار فااي شااراء العااين المستصاانعة ،فيصاابح
المصنوع مملوكا لحملاة الصاكوك ،والعائاد لهام هاو ماا يحصالونه مان رباح عناد بياع
المصنوع في بيع عادي أو استصناع مواز.
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 .4.2والمصدر لهذه الصكوك هو الصانع غالبا.
 .5صكوك السلم:
 .5.1وتصدر بقصد استخدام حصيلة اإلصدار فاي شاراء سالعة السالم ،فيصابح المسالَم فياه
مملوكا لحملة الصكوك ،والعائد لهم هو ما يحصلونه من ربح عند بيع سلعة السلم في
بيع عادي أو سلم مواز .والمصدر لهذه الصكوك هو بائع سلعة السلم غالبا.
سادسا ً -الخصائص الشرعية للصكوك
 .1هي وثائق متساوية القيمة تثبت حق مالكها فيما تمثله من حقوق ،ومسؤوليته فيما تمثلاه مان
التزامات مالية.
 .2تنتظمها أحكام شريعة عامة ،وأحكام أخرى خاص بنوع العقد الذي تصدر على أساسه مان
إجارة أو شراكة أو سلم ونحو ذلك.
 .3ال تقدم ضمانا لحاملها من حيث القيمة االسمية للصك وال من حيث العائد المرجو منها ،بال
تخضع الحتمال الربح والخسارة شأن كل استثمار إسالمي.
 .4تمثل حصصا شائعة في ملكية موجوداتها التي قد تضم نقودا وديونا ،وال تمثل دينا في ذماة
مصدرها لحاملها.
 .5يشترك حاملوها في األرباح المتحصلة من استثمار موجوداتها ،بحساب االتفااق المباين فاي
نشاارة اإلصاادار ،ويتحملااون الخسااارة النازلااة بموجوداتهااا بنساابة مااا يملكااه كاال ماانهم ماان
صكوك.
 .6ليس تداولها بمطلق عن الشروط كما هو حال السندات التقليدية ،بل يخضاع لقياود شارعية،
تختلف باختالف العقد الشرعي الذي قامت على أساسه.
 .7تكون الصكوك آلجال قصيرة ،أو متوسطة ،أو طويلة ،أو تصدر دون تحديد أجل ،ويرتبط
ذلك بطبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.
سابعا ً -المراحل المختلفة للصكوك
أ.

مرحلة اإلصدار:

يقااوم فااي هااذه المرحلااة مصاادر الصااكوك بإعااداد مااا يساامى بنشاارة اإلصاادار بااالطرق الرساامية
والقانونية بغية دعوة المستثمرين إلى االكتتاب .ويتحقق باالكتتاب بيع الجهاة المتمولاة لألصاول
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المراد تصكيكها إلى المستثمرين عبر إصادار الصاكوك ،أي الوثاائق التاي تمثال ملكياة متسااوية
وشائعة في تلك األصول ،ودفع الثمن إلى الجهة المتمولة من حصيلة اإلصادار .وقاد ال تتضامن
عملياة اإلصادار بيعاا ألي أصاول ،فيكاون مصادر الصااكوك فاي هاذه الحالاة طرفاا غيار متمااول
بالصااكوك ،باال طرفااا فااي العمليااة االسااتثمارية يهاادف إلااى تحقيااق شاايء ماان الكسااب ،فتسااتخدم
حصيلة اإلصدار في الدخول في استمثارات مختلفة؛ لكن هذا قليال ،والغالاب أن تتضامن عملياة
اإلصدار بيعا ألصول ،ويكون الغرض منها هو التمول.
وقد يكون المصدر للصكوك شركة أو حكومة أو فردا ،أو مؤسسة مالية ،وقد تنوب عن مصادر
الصااكوك مؤسسااة إصاادار وساايطة قااد ينشاائها خصيصااا لهااذا الغاارض ،عباار إنشاااء مااا يساامى
بالمؤسساة ذات الغارض الخااصS.P.V. ،اختصاارا لاـ  Special Purpose Vehicleوفاي
أمريكا يغلاب تساميتها باسام  S.P.E.اختصاارا لاـ ، Special Purpose Entityوتحمال نفاس
المعنااى السااابق .وهااي شااركة ذات طبيعااة قانونيااة خاصااة ،تنشااأ غالبااا فااي المناااطق المعفيااة ماان
الضاارائب كجاازر كايمااان فااي الكاااريبي والبااوان فااي ماليزيااا .ويكثاار اسااتخدام الشااركات ذات
الغرض الخاص في إصدارات الصكوك التاي تتضامن بيعاا لابع
حملة الصكوك.

أصاول الجهاة المتمولاة إلاى

وتتنااوع األغااراض التااي ألجلهااا يااتم توساايط هااذه الشااركة وتوليهااا لعمليااات اإلصاادار ،لكنهااا ال
تخرج عن األغراض اآلتية:
 .1إضاافاء الشاافافية علااى عمليااة اإلصاادار :حيااث يضاافي اسااتقالل الجهااة المباشاارة إلصاادار
الصااكوك عاان الجهااة المتمولّااة البائعااة لموجااودات الصااكوك شافافية علااى عماال اإلصاادار،
فتبيع الجهة المتمولة األصو َل المراد تصكيكها إلى تلك الشركة ذات الغرض الخاص أوال،
لتقوم األخيرة بدورها ببيع تلك األصول إلى المستثمرين عبر إصدار الصكوك ،أي الوثائق
التااي تمثاال ملكيااة شااائعة فااي تلااك األصااول ،ودفااع الااثمن إلااى الجهااة المتمولااة ماان حصاايلة
اإلصادار .أي فيتحقااق اسااتقالل المؤسساة الوساايطة ماليااا وقانونيااا عان الجهااة األصاالية ممااا
يعاازز ماان حقااوق حملااة الصااكوك وينااأى بهااا عاان المخاااطر الماليااة التااي قااد تواجااه الجهااة
المتمولااة ،سااواء ماان حيااث ملكيااة الموجااودات المصااككة أو عمليااة شااراء وإطفاااء
األصاالية
ِّ
الصكوك الحقا .
 .2لتفادي بع

العقبات القانونية :فالموجودات أو األصول التي يصاعب أو يتعاذر بيعهاا اساتقالال

يصار إلى نقلها إلى هذه الشركة بعد إنشائها ،لتقوم هذه الشركة المنشأة ببياع تلاك األصاول إلاى
حملة الصكوك المستثمرين ،أو تمثيل حملة الصكوك في ملكيتهم لتلك األصول.
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 .3كأسلوب من أساليب الهندسة المالية ،فيلجأ إلاى إنشااء هاذه الشاركة بغياة التهارب مان دفاع
الضرائب مثال التي قد تترتب على بيع األصول أو عملية إصدار الصكوك.
 .4كأساالوب لكسااب ثقااة الممااولين وخفاا تكاااليف الحصااول علااى التموياال ،وال ساايما عنااد
انخفاض التصنيف االئتماني للشركة المصدرة للصاكوك نتيجاة تعثرهاا الماالي ماثال ،حياث
الممولااة بهااا،
يكااون حصااولها علااى التموياال مكلفااا فااي هااذه الحالااة لضااعف ثقااة المؤسسااات
ِّ
فتعمااد إلااى إنشاااء هااذه الشااركة طمعااا فااي أن تحصاال هااذه الشااركة الناشاائة بسااجلها الجديااد
والنظيف على تصنيف ائتماني أعلى من تصنيفها ،فتتمول عان طريقهاا ،مماا يخفا
الشركة المنشِئة كلفة التمويل.

علاى

 .5وقد يراد من إنشاء هذه الشركة أيضا تسويغ أمور ال تجوز شرعا مثل:
 .5.1تسويغ تقديم مختلف أنواع الضامانات والكفااالت للمساتثمرين علاى اعتباار أن الجهاة
الضااامنة منفكااه عاان الجهااة المباشاارة لعمليااات االسااتثمار؛ وذلااك عناادما تكااون الجهااة
الضامنة مثال هي الشركة األصل ،والجهة المباشرة لالساتثمار هاي الشاركة الناشائة،
أو العكس.
 .5.2تسويغ البيع وإعادة الشراء ،كما هو الحال في بياع أصاول إلاى المساتثمرين ثام إعاادة
شرائها بوساطة هذه الشركة ،وهذا ينطوي على العينة المحرمة .
 .6مهام الشركة ذات الغرض الخاص في عمليات الصكوك بعد اإلصدار
تتحدد مهام هذه الشركة أو الهيئة في عمليات الصكوك بعد إصدارها بما يلي:
 6.1حماية حقوق حملة الصكوك.
 6.2إدارة الموجودات ورعايتها واستثمار ما ليس مستثمرا منها.
 6.3تحصيل الدخل من أرباح وإيجارات وغيرها .
 6.4إصااادار نشااارة دورياااة إلعاااالم حملاااة الصاااكوك بكافاااة التطاااورات التاااي تطااارأ علاااى
ممتلكاتهم ،أي موجودات الصكوك.
 6.5توزيع صافي دخلها على حملة الصكوك تباعا.
 6.6تصااافية الموجاااودات فاااي نهاياااة مااادة الصاااكوك ،وتوزياااع نااااتج التصااافية علاااى حملاااة
الصكوك.
األحكام الشرعية المتصلة بإصدار الصكوك
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أ.

األحكام الشرعية المتصلة بنشرة اإلصدار:

تمثل نشرة إصدار الصكوك إيجابا من المصدر إلى المكتتبين ودعوة مناه إلاى االكتتااب ،ويمثال
االكتتاب قبوال لهذا اإليجاب ،فينشأ العقد بين المصدر والمكتتبين باالكتتاب.
ويجب أن يراعى في نشرة اإلصدار ما يلي:
 .1أن تنص نشرة اإلصدار على انتقال ملكية موجودات الصكوك إلاى ملكياة حملاة الصاكوك،
ملكا كامال ،من حيث االعتبار الشرعي والقانوني.
 .2أن تتضاامن نشاارة اإلصاادار تحديااد أطااراف العقااد وحقااوقهم وواجباااتهم وشااروط التعاقااد
وأحكامه ومدته.
 .3أن تتضاامن نشاارة اإلصاادار نااوع العقااد الااذي تصاادر الصااكوك علااى أساسااه ،ماان إجااارة
ومشاركة ونحو ذلك ،مع وجوب استيفاء ذلك العقد ألحكامه الشارعية الخاصاة ،وانتفااء ماا
ينافي تلك األحكام.
 .4أن ياانص فااي النشاارة علااى االلتاازام بأحكااام ومبااادئ الشااريعة اإلسااالمية فااي كافااة مراحاال
الصكوك إصدارا واستثمارا وتداوال وإطفاء ،وكذا آلية التأكد من هذا االلتزام كوجاود هيئاة
استشارية شرعية.
 .5أن تاانص نشاارة اإلصاادار علااى اشااتراك حملااة الصااكوك فااي الااربح المتحقااق ،وتحملهاام
للخسارة في حدود نسبة ما يملك كل من صكوك .
 .6أال تتضاامن نشاارة اإلصاادار تقااديم ضاامانات ممنوعااة لحملااة الصااكوك ماان قباال مصاادر
الصكوك ،أو مديرها ،أو من يمثلهماا ،كتقاديم ضامان بالقيماة االسامية للصاكوك ،أو بشايء
من قيمتها ،أو بعائد فاوق القيماة االسامية كماا سايأتي تفصايله؛ إال أن يكاون التعهاد بضامان
القيمة االسمية مقتصرا على حاالت التعدي والتقصاير ،أو صاادرا مان طارف مساتقل تماام
االستقالل من حيث االعتبار الشرعي والقانوني ودون مقابل .
ب.

األحكااام الشاارعية المتصاالة بالشااركة ذات الغاارض الخاااص التااي تقااوم بإصاادار
الصكوك

إن تول ات شااركة وساايطة (ذات الغاارض الخاااص) عمليااة إصاادار الصااكوك ،وجااب أن تنتظمهااا
األحكام الشرعية اآلتية بعد عملية إصدار الصكوك:
 .1أن تقوم فعال بعمل رعاية حقوق حملة الصاكوك المساتثمرين ،ال أن تكاون واجهاة تساتبطن
الشركة األصل من خاللها رعايةَ مصالحها على حساب حقوق ومصاالح المساتثمرين ،وال
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ساايما أن ساالطة حملااة الصااكوك المسااتثمرين علااى المراقبااة الدائمااة لهااذه الشااركة الخاصااة
محدودة للغاية ،وإنما عليهم فقط أن ينتظروا النتائج ،ألنه غالبا ما تبناى العالقاة بيانهم وباين
هذه الشركة الخاصاة إذعانياا علاى أسااس عقاد المضااربة ،وهاو العقاد الاذي ال يجياز لارب
المال التدخ َل بشكل مباشر في عمل المضارب.
 .2ال يسوغ شرعا الفصل والتمييز باين هاذه الشاركة والشاركة األصال التاي تنشائها مان حياث
تقديم مختلف صنوف الضمانات أو الكفااالت المباشارة التاي ال تجاوز باين مادير االساتثمار
والمساااتثمرين ،كضااامان رأس الماااال أو الاااربح ،أو ضااامان شاااراء األصاااول المباعاااة إلاااى
المستثمرين بالقيمة االسمية لها؛ بال تعامال الشاركة األصال المنشائة وهاذه الشاركة الناشائة
معاملةَ الطرف الواحد ،وال تعد إحداهما طرفا ثالثا مستقال من هذا االعتبار .
 .3إذا كانت هذه الشركة الخاصاة هاي الطارف المادير للصاكوك المباشار لالساتثمار ،فأقصاى
ضمان يمكنها تقديمه للمستثمرين هو أن ت ِعدَ بشراء موجاودات االساتثمار فاي نهاياة أجلهاا،
بسعر السوق وقت الشراء أو بالسعر العادل الذي يحدد بالتقييم وقت الشراء ،وال يمكنها أن
تقاادم وعاادا بشااراء الموجااودات بسااعر يحاادد ساالفا ،ألن هااذا يحقااق ضاامان رأس المااال ،أو
الربح ،الممنوعين شرعا في عقود االستثمار ،كما سيأتي تفصيله .
 .4ال يسوغ شرعا كذلك الفصل والتمييز باين هاذه الشاركة والشاركة األصال التاي تنشائها مان
حياث إعاادة شاراء أصاول قاد تام بيعهاا ،لماا تقادم مان كاون الشاركة الناشائة مملوكاة حقيقااة
للشركة األم ،فال انفكاك في الجهة من هذا االعتبار ،فتقع العينة المحرمة إن جرى ذلك.
ب.

مرحلة االستثمار:

األحكام الشرعية لمرحلة الشروع باالستثمار
-

بعد إصدار الصكوك يتحقق الشروع بالعملية االستثمارية بحسب العقد الذي ينظم هاذه
الصااكوك ،فااإن كاناات صااكوك إجااارة مااثال ،تجااري إجااارة العااين أو المنفعااة المشااتراة
بحصاايلة اإلصاادار ،لتكااون األجاارة هااي العائااد لحملااة الصااكوك؛ وإن كاناات صااكوك
مرابحة ،يتم شراء سلع بغرض بيعهاا بالمرابحاة وتحقياق الكساب الاذي ياوزع علاى حملاة
الصكوك ،وهكذا .وتمتد فترة االستثمار إلى حين إطفاء الصكوك ،ويحق لحملاة الصاكوك
االحتفاظ بموجودات الصكوك إلى حين إطفاء الصكوك أو بيع الموجودات في السوق.

-

الواجاب أن تراعاى فاي جمياع األنشااطة االساتثمارية أحكاام الشاريعة مان حيااث أدوات
االسااتثمار وماان حيااث تحماال حملااة الصااكوك لمخاااطره واشااتراكهم فااي عوائااده كاال
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بحسب حصته ومساهمته.
-

العالقة القائمة بين حملة الصكوك وبين مدير االستثمار ،أو ما يسمى بمدير الصكوك،
هي عالقة مضاربة أو مشاركة أو وكالة باالستثمار ،على التفصيل اآلتي:

المضاارب،
 .1حالة المضاربة :يكون فيها حملاة الصاكوك أربااب األماوال ،ومادير الصاكوك
َ
فيساتحق األخياار حصااة معلومااة ماان الااربح إن تحقااق ،وال يكااون مسااؤوال عاان الخسااارة إن
وقعت إال في حاالت التعدي والتقصاير ،وبحادود ذلاك التعادي والتقصاير .ويجاب أن يانص
على حصة مدير الصكوك المضارب في نشرة اإلصدار إن كان مصدر الصكوك هو نفسه
مديرها ،أو في عقد االستثمار الذي ينشأ بين حملة الصكوك ومدير الصكوك إن كاان مادير
الصكوك جهة أخرى .
 .2حالة المشاركة :يكون فيها مدير الصاكوك شاريكا مسااهما ماع حملاة الصاكوك ،وقاد يكاون
أحاااد حملاااة الصاااكوك؛ فيساااتحق حصاااته المنصاااوص عليهاااا فاااي نشااارة اإلصااادار أو عقاااد
االستثمار بحسب التفصيل المتقدم .وفي هذه الحالة يشاترك مادير الصاكوك ماع حملتهاا فاي
الخساارة إن وقعاات ،لكان فااي حادود مساااهمته ،وال يجاوز أن يتباارع سالفا بتحماال أكثار ماان
حدود مساهمته في رأس المال المستثمر ،أو أن يرضى حملة الصكوك سلفا بتحمله أقل من
ذلك؛ لكن إن وقع منه تعد أو تقصير جاز تضمينه للخسارة الواقعة.
 .3حالة الوكالة باالستثمار :يتولى مدير الصاكوك فاي هاذه الحالاة إدارة االساتثمار مقابال أجار
مقطوع يناله بصرف النظر عن تحقق الربح أو الخسارة .وينص على هذا األجر في نشارة
اإلصاادار أو عقااد االسااتثمار بحسااب التفصاايل المتقاادم .وال يكااون ماادير الصااكوك الوكياال
باالستثمار مسؤوال عن الخسارة إن وقعت إال في حااالت التعادي والتقصاير ،وبحادود ذلاك
التعدي والتقصير.
إعطاء مدير الصكوك حصة من الربح على سبيل الحافر
يصح إعطاء مدير الصكوك ،سواء أكان مضاربا أو شريكا أو وكيال باالستثمار ،حصة إضاافية
من الربح تكون محفّزا لاه حسان اإلدارة ،كاأن يتفاق ماع حملاة الصاكوك علاى اساتحقاقه لفاائ
الربح المتحقق بزيادة كذا عن رأس المال .مثال ذلك أن يانص علاى أناه إن كاان الاربح المتحقاق
المستحق التوزيع على حملاة الصاكوك يتجااوز نسابة  %7مان رأسامالهم ،فماا فاوق هاذه النسابة
يستحقه مدير الصكوك كمكافأة على حسن إدارته لالستثمار.
حق حملة الصكوك باالطالع على سير عملية االستثمار:
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مان حااق حملااة الصااكوك أن يكوناوا علااى اطااالع دائاام بتطاورات العمليااة االسااتثمارية ،بصاارف
النظر عن نوعية الصكوك التي يحملونها ،نظرا ألنهم أصحاب المال والمتضرر األول في حال
وقوع الخسارة .وال يعد إعطاؤهم هاذا الحاق تادخال مباشارا فاي شاؤون إدارة عملياة االساتثمار التاي
يتوالها مدير الصكوك ،بل من قبيل ممارسة الحق الجائز الذي أعطته الشريعة لرب المال.
ج.

مرحلة تداول الصكوك:

يجب التفريق بين تملك الصكوك عندما تشترى من مصدرها في مرحلة اإلصادار وباين تاداولها
عندما تشترى من حاملها؛ ففي الحالة األولى قد يتم إصدار الصكوك مقابال موجاودات معيناة أو
موصوفة بالذمة ،فتكون عملية اإلصدار بذلك بيعا لتلك الموجودات ،وذلك جائز ألنها:
•

إن كانت مقابل أعيان ،كانت بيعا لتلك األعيان بالنقد ،وهذا جائز مع توافر أركان البيع.

•

وإن كانت مقابل موجودات موصوفة بالذمة ،كانت بيعا لها بالنقد ،وذلك جائز أيضا.
أما إن كانت الصكوك تصادر بغياة اساتخدام حصايلتها فاي شاراء الحاق ألعياان مادرة

للدخل مثال تكون ملكا لحملة الصكوك ،فإن عملية اإلصدار بذاتها ال تتضمن بيعاا حينئاذ ،فتبقاى
الصكوك المصدرة ممثلة للحصايلة المج ّمعاة ،أي أنهاا تمثال نقاودا فاي هاذه المرحلاة ،فاال يمكان
تداولها في هذه المرحلة كما سيأتي تفصيله .
أحكام تداول الصكوك
يراد بتداول الصكوك بيعها في السوق الثانوية بعد شرائها من قبل المكتتبين .وهنا تفصيل:
 .1يجوز تداول الصاكوك واساتردادها إذا كانات تمثال حصاة شاائعة فاي ملكياة موجاودات مان
أعيان أو منافع أو خدمات ،بعد قفل باب االكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط .
 .2تااداول الصااكوك التااي لاام تسااتخدم حصاايلتها فااي شااراء أعيااان أو منااافع وخاادمات بعااد غياار
جائز ،ألن الصكوك في هذه المرحلة ما زالت تمثال نقاودا فيكاون بيعهاا بيعاا للنقاود؛ إال أن
تتحقااق شااروط بيااع النقااود ببعضااها ماان التقاااب وتساااوي سااعر البيااع مااع القيمااة االساامية
للصك ،فيجوز .
 .3تداول الصاكوك التاي أصادرت مقابال أعياان موجاودة جاائز ،ألن هاذه الصاكوك تمثال تلاك
األعيان ،فيكون تداول الصكوك إعادةَ بيع لتلك األعيان ،وهو جائز.
 .4تاداول الصاكوك التاي أصادرت مقابال موجاودات ،أو مناافع ،أو خادمات ،موصاوفة بالذمااة
وغير معيَّنة ال يجوز ،الشتمال العملية على بيع دين لم يقب  ،كما سيأتي تفصيله في حكام
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تداول صكوك السلم.
 .5الصكوك التي استخدمت حصايلتها فاي شاراء موجاودات معيناة يجاوز تاداولها ،وينبغاي أن
يراعى في هذه الحال ّ
أن تكوين الموجودات المملوكاة لحملاة الصاكوك قاد يتغيار مان وقات
آلخر بين األعيان والديون والنقود ،وسيأتي تفصيله.
 .6يجوز تداول صاكوك المرابحاة بعاد شاراء السالع مان مصادرها وقبال بيعهاا بالمرابحاة إلاى
المشتري؛ وال يجوز ت داولها بعاد بياع السالع إلاى المشاتري ،ألن الصاكوك حينئاذ تمثال ديان
المرابحة ،ال سلعتها .
 .7ال يجوز تداول صكوك االستصناع إال بعد تسليم السالع المصانوعة وقبال بيعهاا آلخار ،ألن
المشتري في االستصناع ال يملك المبيع قبل الفراغ من العمال؛ إال إذا تام االتفااق ماع الباائع
على أن تستخدم حصيلة إصدار صكوك ،أو أكثرها ،في شراء المواد الالزماة لالستصاناع
وملكية حملة الصكوك لها ،فيجوز تداول الصكوك حينئذ قبل استالم الشيء المصنوع ،ألن
الصكوك في هذه المرحلة تمثل هذه المواد المشتراة.
 .8يجوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان المعينة ،أو صكوك ملكية الخادمات المعيناة ،قبال
إعادة إجارة تلك األعيان ،أو تلك الخدمات ،ال بعدها ،ألنه إذا أعيدت اإلجارة صاار الصاك
ممثال لألجرة أو ثمن الخدمة المستحق في ذمة المساتأجر أو مشاتري الخدماة الجدياد ،وهاو
دين ،فيخضع تداول الصكوك حينئذ ألحكام بيع الدين .
 .9يجاوز تااداول الصااكوك باأي طريقااة متعااارف عليهاا فيمااا ال يخااالف الشارع ،مثاال القيااد فااي
السجالت ،أو الوسائل اإللكترونية ،أو المناولة إذا كانت لحاملها .
 .10عنااد تصاافية الصااكوك ،يقااوم مااديرها ببيااع كافااة األعيااان ،وسااداد المسااتحقات ماان الااديون،
وتحصيل ما يستحقه حاملو الصكوك من الديون ،وتتحول كافة الاذمم إلاى نقاود؛ فاال يجاوز فاي
هذه الحال تداول الصكوك إال بمراعاة شروط بين النقد بالنقد من تساوي العوضين والتقاب

.

تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود أو ديون
يخضااع بيااع النقااد أو الااديون ألحكااام معروفااة فااي الفقااه اإلسااالمي يااراد منهااا اجتناااب
الوقوع في ربا الفضل أو النسيئة ،فيشترط التساوي في القدر والحلول في األجل عند بيع النقاود
أو الديون تحرزا عن الربا باتفاق جميع الفقهاء ودون خالف .
وينضم الغرر إلى الربا سببا لمنع بيع الديون إلى غير المدين عند جمهور الفقهاء ال جميعهم،
ووجه تحقق الغرر هو عدم تحقق القدرة على دفع الدين ،فقد ينكر المدين الدين أو يعجز عن ساداده،
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فيكون في بيع الدين غرر مفسد له ،وهو الغرر الذي منع ألجله بيع الشيء قبل قبضه .

وبناء على القول المجيز لبيع الدين باعتباار الغارر ،وهاو قاول الشاافعية والمالكياة ،يمكان القاول
بانتفاء الغرر في تداول الصكوك المشاتملة علاى الاديون نظارا لتوثياق الاديون فاي الغالاب وأخاذ
ضامانات السااداد الكافيااة؛ لكاان يبقااى األماار األهاام ،وهااو قضااية الربااا إن كااان متحققااا .فغالبااا مااا
تشتمل موجودات الصكوك على نقود ودياون ،وبياع هاذين الشايئين يخضاع ألحكاام شارعية كماا
هو معروف ،ومخالفة هذه األحكام توقع فيما يسمى بربا البيع ،كما سبق تفصيله.
وثمة اجتهادات معاصرة في المسألة ،فأجيزَ تداول هذه الصكوك على الرغم مما قد تتضمنه من
ديون أو نقاود دونماا ضارورة لمراعااة قضاية التسااوي أو التقااب إذا قلات نسابة هاذه األماوال
الخاضعة ألحكام ربا البيوع عن نسبة معيناة .فقارر مجماع الفقاه اإلساالمي فاي قاراره رقام ،30
( ) 4/5بشاااأن صاااكوك المضااااربة وصاااكوك االساااتثمار أن العبااارة بالغالاااب؛ فاااإن كاااان غالاااب
موجودات الصكوك نقودا أو ديونا أو مجموعهماا لام يجاز تاداول الصاكوك .وكاان لهيئاة معاايير
المحاسبة والمراقبة في البحرين رأي بتحديد تلك النسبة بما يقارب الثلث ( )%30ليسمح بتداول
الصكوك إذا لم تزد نسبة النقود أو الديون عن  .%70وحددت هذه النسبة بـ  %10فقاط وفقاا لابع

المعايير ،ليسمح بتداول الصكوك ما دامت الموجودات القابلة للتداول قد بلغت  %10كحد أدنى .
والمعيار الوحياد الاذي يوافاق اجتهاادات الماذاهب الفقهياة هاو معياار الغلباة ،وهاو الاذي أخاذ باه
مجمع الفقه اإلسالمي ،العتباار الغلباة فاي المساائل المتعلقاة بااألموال الربوياة عناد الفقهااء ،فقاد
عومل الذهب _ ومثلاه الفضاة وكال ماال رباوي _ المغشاوش ،أي المخاتلط بعادن آخار ،معاملاة
الذهب الخالص إن كان الاذهب هاو الغالاب ،وخارج عان كوناه ذهباا إن كاان الغاش ،أي المعادن
اآلخر ،هو الغالب؛ وإنا تساوى الذهب والغش ،عومل الكل معاملاة الاذهب احتياطاا .ولضاعف
مستند المعايير األخرى في هذه القضاية ،فاال يوجاد ماا يانه لهاا ،والعتباار الثلاث فاي مساائل
الفقه تابعا ال متبوعا؛ وإذا كان حال الثلث كذلك ،فما دونه أولى.
وعلياه ،تعامال موجااودات الصاكوك غياار القابلاة للتااداول معاملاة الموجااودات القابلاة للتااداول إن
كانت األخيرة هي الغالبة وذات النسبة األعلى ،ويتقيد هذا الجواز بشروط:
 .1أال تقل نسبة الموجودات القابلة للتداول عن  ،%51أي فينبغي أن تكون الموجودات القابلاة
للتداول هي الغالبة وغير القابلة للتداول هي المغلوبة .
 .2أال يكااون ماان جملااة نشاااط الشااركة التااي صااككت موجوداتهااا االتجااار بالااديون ،ألن جااواز
تصكيك موجودات مثل هذه الشركة يكون سبيال للتحيل على االتجاار بالاديون تحات غطااء
شرعي ظاهرا.
267

 .3أن تكون الحاجة قائمة إلى وجود هذه الخلطة من الموجودات القابلة وغيار القابلاة للتاداول،
بأن تشترى وتصككَ شركةٌ ما ماثال بكال موجوداتهاا المشاتملة علاى النقاود والاديون ،أو أن
يتحول جزء من موجودات الصكوك في زمن ما بعد إصدار الصاكوك إلاى نقاود أو دياون؛
أما أن تدخل الموجودات غير القابلة للتداول مان الاديون فاي حصايلة الصاكوك قصادا بغياة
تسويغ االتجار بها ،فهذا ال يقبل ،لحصول التحيل حينئذ على المحرم .ومن ذلك مثال إدخال
ديون مرابحة قصدا إلى موجودات يراد تصكيكها ،لتسويغ بيعهاا ماثال إلاى حملاة الصاكوك
بحسام ،فيبيعونهااا الحقاا بسااعر أعلاى ،أو يحصاالون علااى قيمتهاا االساامية إن احتفظاوا بهااا حتااى
إطفاء الصكوك ،فال يجوز كذلك ،ألنه تحي ٌل يخرق ويناق

غاية ومقصد المنع من بيع الدين.

 .4ال يغتفر وجاود الاديون الربوياة فاي موجاودات الصاكوك مهماا قال نسابتها ،لعادم وجاود ماا
يبرر وجود الديون الربوية في الصكوك ،فليست هي أداة مالية مولدة حتى يقال فيها ما قيل
األدوات المالية المولدة ،كاألسهم ،من عدم إمكان التحرز عن األنشطة المحرمة.
تداول صكوك السلم
يخضع تداول صكوك السلم ألحكام خاصة وذلك لطبيعة ما تمثله ،وذلك على التفصيل اآلتي:
تنشأ صكوك السلم بإحدى طريقتين:
 .1أن تصدر الصكوك بنية استخدام حصيلتها في شراء بضاعة سلما.
 .2أن يكون مصدر الصكوك هو البائع في السلم (المسلم إليه).
وفي كال الحالتين ،فإن صكوك السلم تمثل المسلم فيه المبيع بعد توقيع عقد السالم ،والمسالم غيار
مقبوض وهو موصوف في الذمة فيكون دينا ،فيكون في تداول صكوك السلم بيع غرر إن انتفى
الربا في العوضين ،وهو ممنوع ،ألنه بيع مالم يقب  ،وقد يتعذر على المسلم إلياه تساليم المسالم
فيه إلى رب السلم النقطاعه من األسواق أو إفالس البائع ونحو ذلك مان األساباب .وعلياه يكاون
تداول صكوك السلم قبل قب المسلم فيه ممنوعاا؛ أماا بعاد قبضاه فيجاوز تاداول صاكوك السالم
من حين القب إلى أن تباع بالنقود الحالة أو المؤجلة ،ألن الصكوك حينئذ ال تمثل نقدا أو ديناا،
فيكون تداولها جائزا؛ أماا بعاد البياع ،فتمثال نقادا أو ديناا ،فاال يمكان تاداولها ،كماا هاو الحاال فاي
صكوك المرابحة واالستصناع مثال بعد بيع السلع.
لكن من الفقهاء ،كابن تيمية وتلمياذه ابان القايم ،وكاذا المالكياة فيماا ساوى الطعاام ،مان أجااز بياع
المسالم فيا ه قبال قبضااه للمسالم إليااه ولغياره ،وقياادوا جاواز بيعااه إلاى المساالم إلياه بشااروط تتعلااق
بالثمن خروجا عن العينة والتحايل على الربا ،وهي:
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-

أن يكون البيع بمثل الثمن األول أو أقل ،ال أكثر.

-

أن يكون الثمن ّ
حاال ،تحرزا عن وقوع بيع الكالئ بالكالئ ،أي المؤجل بالمؤجل ،وهو محرم.

أما لو كان بيع المسلم فيه إلى غير المسالم إلياه ،فيشاترط شارط واحاد ،هاو أن يكاون البياع باثمن
حال حتى ينتفي بيع اآلجل باآلجل ،وال يشترط أن يكاون بمثال الاثمن األول ،النتفااء شابهة الرباا
والعينة بالبيع إلى غير البائع األول .
وأخذا بالرأي المجيز يمكن القول بـ
 .1جواز تداول صكوك السلم ببيعها بالسوق الثانوية إذا كان بيعها بالثمن الحال .والواجب هناا
اإلفادة من خبرة االقتصاديين في مسألة اآلثار االقتصادية التي قد تنجم عن الساماح بتاداول
صكوك السلم من احتمال وقوع المضاربات على السلع األساسية واألقوات.
 .2جواز بيع صكوك السلم إلى المسلم إليه ،بأن يقوم المسلم إلياه المصادر للصاكوك بإطفائهاا،
بشرط كون اإلطفااء بقيماة ال تزياد عان القيماة االسامية لتلاك الصاكوك ،أو بالقيماة الساوقية
للساالع المساالم فيهااا ،بشاارط عاادم التعهااد أو االتفاااق المساابق علااى ذلااك ،وذلااك حتااى ينتفااي
التواطؤ على العينة وينتفي ضامان المصادر للقيماة االسامية للصاكوك ،وهاو ماا يتناافى ماع
طبيعة االستثمار الشرعي.
د.

مرحلة إطفاء الصكوك

في هذه المرحلة تتم تصفية الصكوك على اختالف أنواعها بعد استحقاق أجلها المتفق عليه سالفا
فااي نشاارة اإلصاادار ،فتقااوم الجهااة المتعهاادة بإطفاااء الصااكوك بإطفائهااا فااي ذلااك اليااوم وتوزيااع
حصيلة اإلطفاء على حملة الصكوك وقت اإلطفاء بحسب نصيب كل المتمثل في عادد الصاكوك
التي يحملها .والغالب أن يقوم مدير الصاكوك باإلطفااء ،بنااء علاى تعهاد ساابق مناه علاى أسااس
الوعد الملزم بشراء موجودات الصكوك (إطفائها) ،ويجري التعهد بالشراء بإحدى القيم اآلتية:
 .1القيمة السوقية لموجودات الصكوك.
 .2القيمة العادلة ،أي بتقدير الخبراء لقيمة هذه الموجودات.
 .3بسعر يتفق عليه وقت تنفيذ الشراء ،ال قبل.
 .4القيمة االسمية.
 .5بسعر يحدده الواعد عند الوعد.
وال حرج في التعهد بالشراء بالقيمة السوقية ،أو القيمة العادلة ،وكذلك الحال في التعهاد بالشاراء
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بالسعر المتفق علياه وقات تنفياذ الشاراء ماا دام ساعرا يخضاع حقيقاة لرضاا الطارفين واتفاقهماا؛
وذلك ألن الثمن في كل من الحاالت الثالثاة الساابقة قاد يكاون أنقاص بكثيار مان القيماة االسامية،
ممااا ينااافي ضاامان رأس المااال؛ لكاان يتمنااع التعهااد بإطفاااء الصااكوك بالقيمااة االساامية أو بسااعر
منصوص عليه سلفا ،كما في التفصيل اآلتي.
أ.

التعهد بإطفاء الصكوك بالقيمة االسمية ،أو بساعر منصاوص علياه فاي
نشرة اإلصدار

عندما يكون التعهد صادرا من مصدر الصكوك أو ماديرها وبساعر متفاق علياه سالفا ،أو بالقيماة
االسمية وإن لم تتحقق أحد المسوغات الشرعية للتضمين ،فهذا يعني حصاول الضامان الممناوع
شرعا ،ألنه في حالة التعهد بشراء الصكوك بسعر متفق عليه سالفا يضا َمن مصادِر الصاكوك أو
مديرها قيمة معينة لحملة الصكوك ،قد تكون أقل من القيماة االسامية ،أو مسااوية ،أو أقال ،وفاي
كل هذا ضمان .وكذا في حالة التعهد بالشراء بالقيمة االسمية ،يصبح رأس المال كلّه مضمونا.
وال ينفي تحقق وقوع الضمان الممنوع احتمال عدم فاعلية هذا التعهاد فاي حاال تلاف موجاودات
الصكوك أو فقدها بسبب عدم وجود ما يشتريه المتعهد في هذه الحالاة ،وبالتاالي وقاوع الخساارة
على حاملي الصكوك؛ وذلك ألن مجرد صادور هاذا التعهاد بحاد ذاتاه ممناوع ،إذ يخاالف أحكاام
المضاربة أو الشراكة أو الوكالة باالستثمار التي تحكم عالقة مدير الصكوك بحامليها.
أما إن كان الضمان صادرا من طرف ثالث مستقل تمام االساتقالل عان طرفاي الصاكوك بحياث
يمكن تكييفه بأنه متبرع بدون مقابل ،فهو جائز ،ألن هذا الضامان ال يعادو كوناه مان التبرعاات،
شريطة استق الل هذا الوعد بالتبرع عن العقد الذي يحكم العالقة بين طرفي الصكوك ،كماا ناص
على ذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي .
ب.

التعهااد بشااراء موجااودات الصااكوك ببقيااة أقساااط اإلجااارة المتبقيااة فااي
صكوك اإلجارة المنتهية بالتمليك:

درجت بعا إصادارات صاكوك اإلجاارة (اإلجاارة المنتهياة بالتملياك) علاى تضامن بناد يتعلاق
بتعهد مصدر الصكوك أو ماديرها بشاراء األصاول الماؤجرة عناد إطفائهاا ببااقي أقسااط األجارة
لجميع األصول إذا ما نق عقد اإلجارة لسبب ما ،باعتبار أن هاذه األجارة الباقياة تمثال صاافي
قيم هذه األصول .
وال يجوز هذا ألن المتصور حالتان:
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الحالة األولى أن يكون مدير الصكوك هو نفسه بائع األصاول أوال ثام المساتأجر لهاا إجاارة
منتهية بالتملياك؛ والحالاة الثانياة أن يكاون باائع األصاول الماؤجرة ثام المساتأجر لهاا إجاارة
منتهية بالتمليك جهة أخرى مستقلة تماما عن مدير الصكوك.
 .1في الحالة األولى يتحقق الضمان الممنوع لرأس المال فضال عن ضمان الربح؛ فمدير
الصكوك البائع لألصول يتعهد هنا في حال نقضه لعقاد اإلجاارة لسابب ماا بادفع مبلاغ
المتمول عان
يساوي باقي أقساط األجرة ،وهذه هيكلة مالية يترتب عنها أن المستأجر
ّ
مولااه ،أي حملااة الصااكوك ،مبلااغ التموياال (حصاايلة
طريااق الصااكوك يضاامن لماان ّ
اإلصدار) وربحا فوقه ،ألن مجموع األجارة للفتارات اإليجارياة التعاقدياة تزياد دائماا
عن حصيلة اإلصدار ،أي مبلغ التمويل؛ فهو ضمان ممنوع .هذا فضال عن وجود القياود

الشرعية التي ينبغي مراعاتها في صورة بيع أصل ثم استئجاره إجارة منتهية بالتمليك .
 .2و في الحالة الثانية يتحقق ضمان رأس المال والربح كذلك لحملة الصكوك من طارف
غير مستقل ،وهو مدير الصاكوك .وقاد تكاون القيماة الساوقية لألصاول الماؤجرة أقال
ماان مجمااوع األقساااط الباقيااة لإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك ،وقااد يفسااخ المسااتأجر عقااد
اإلجارة المنتهية بالتمليك بعاد فتارة وجيازة مان بداياة اإلجاارة ،فاتعظم الخساارة علاى
مدير الصكوك الضامن.
ج.

تعهااد المســااـتأجر فااي صااكوك اإلجااارة بشـااـراء األصااول عنااد اإلطفاااء بقيمتهااا
االسمية:

يمتنع تعهد المستأجر في صكوك اإلجارة بشراء األصول عند اإلطفاء بقيمتها االسامية وإن كاان
مصاادر هااذا التعهااد غياار ماادير الصااكوك ،ألن صاادور هااذا التعهااد ال يحاادث عمليااا إال إن كااان
المستأجر إجارة تشغيلية عادية هو نفسه بائ َع األصول الماؤجرة مان قبال ،فهاو يادفع أجارة طيلاة
فترة اإلجارة ،ثم يشتري األصول الماؤجرة بالقيماة االسامية للصاكوك ،أي باالثمن الاذي بااع باه
األصول أوال؛ فتكون األجرة التي دفعها في أثناء عقد اإلجارة هي الزيادة على المال الذي دخال
إليه ثمنا لألصول التي باعها ثم أعاد شراءها بنفس الثمن .فتكون العملية كلها عينة أو ماا يسامى
ببيع االستغالل ،وهو حيلة ربوية ممنوعة .فالواجب أال ينظر إلى المسألة على أن التعهد صاادر
عن جهة مستقلة عن الجهة المديرة للصكوك ،بل ينبغي أن ينظر إليها باعتبار تطبيقها العملي.
أحكام ومسائل متفرقة في ضمانات الصكوك
ال يختلف االستثمار بطرياق الصاكوك عان أي اساتثمار آخار مان حياث عادم جاواز تقاديم الجهاة
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المباشرة لالستثمار ضمانات للجهة المستثمرة ،سواء بكامال مبلاغ االساتثمار ،أو بجازء مناه ،أو
بالعائد .وهذا ما يميز الصكوك عمليا عن السندات الربوياة المحرماة ،إذ تتعهاد الجهاة المصادرة
للسندات لحامليها برد القيمة االسمية للسند وربح زائد فوقها ،وهو الربا الممنوع.
ومن المسائل المتعلقة بضمانات الصكوك:
أ.

استرداد المصدر للصكوك

يجااوز أن يتعهااد مصاادر الصااك فااي نشاارة إصاادار الصااكوك علااى أساااس الوعااد الملاازم ودون
عوض مقابل بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك بعد إتمام عملية اإلصدار ،لكن بشرطين:
•
للصكوك.

أن تكااون الصااكوك قابلااة للتااداول حااين االسااترداد ،ألن عمليااة االسااترداد هااي شااراء

أن يكون التعهد بالشراء هو بسعر السوق ،ال بالقيمة االسمية للصك ،وذلك حتى ينتفي
•
الضمان الممنوع عن الصكوك.
ب.

اسااترداد قيمااة الصااكوك االساامية بعااد إغااالق االكتتاااب وقباال الشااروع
باالستثمار

يسمح لحامل الصكوك باسترداد ذات قيمة الصاكوك االسامية قبال الشاروع باالساتثمار ،وال يعاد
هذا من قبيل الضمان الممنوع ،بل من قبيل الفسخ أو العدول عان قارار االساتثمار ،وهاو جاائز؛
ألن االستثمار لم يتم الشروع به حتى يحتمل وقوع الخسارة الناشائة عان االساتثمار ،وبالتاالي ال
يقع بمنح حق االسترداد الضمان الممنوع .
ج.

التعهد بضمان االكتتاب (اإلصدار)

يجاوز تعهاد جهاة ) (The Underwriterماا علاى أسااس الوعاد الملازم ودون عاوض مقابال
بشاااراء ماااا لااام يكتتاااب فياااه مااان الصاااكوك ،ألن هاااذا العمااال ال يضااامن شااايئا لحملاااة الصاااكوك
المستثمرين ،إذ ليس شراء الصكوك منهم ،وال يتجاوز كوناه تعهادا بالادخول طرفاا فاي عملياات
الصكوك االستثمارية ،لكن أخذ العوض عليه يمتنع لعدم جواز أخذ األجر على التعاقد مع الغير.
د.

تضمين مدير الصكوك للقيمة االسمية للصك إال أن يث ِبت عدم تعديه

األصل أن مدير االستثمار ،مضاربا أو شاريكا أو وكايال باالساتثمار ،ال يضامن الماال المساتثمر
إال إن ثباات تعديااه أو تقصاايره أو مخالفتااه لشااروط االسااتثمار المتفااق عليهااا .ويقااع عاابء إثبااات
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التعدي أو التقصير أو المخالفة على عاتق صاحب المال المستثمر .لكن األنسب لواقع االستثمار
المؤسساتي المعاصر أن يعاد مادير االساتثمار ضاامنا لاه إال أن يثبات عادم تعدياه أو تقصايره أو
مخالفته لشروط االستثمار ،وذلك للمسوغات اآلتية:
 .1أن الحكم الشرعي بعدم مسؤولية مدير االستثمار عن الخسارة إن لم تكن من مسؤوليته باق
على حاله ،وإنما التغيير هو في نقل عبء إثباات عادم التعادي أو التقصاير أو المخالفاة إلاى
مدير االستثمار .أي أن الرأي الجديد يختلف عن المعروف فقها في تحديد المطالب بالبيناة،
فهو في الفقه رب المال ،وهو بحسب الرأي الجديد المباشر لالستثمار ،أو ماا يسامى بمادير
االستثمار.
 .2أن مدير االستثمار في أيامنا يقدم دراساة جادوى بالمشاروع االساتثماري وبربحيتاه ،وعلاى
أساسااها يااتم االتفاااق معااه علااى االسااتثمار ،ممااا يجعلااه الطاارف الماادعي فااي حااال وقااوع
الخسارة ،ألن األصل صاحة دراساة الجادوى التاي يقادمها ،فوقاوع الخساارة يادلل علاى أن
دراسته كانت مضاللة ،مماا يجعلاه مساؤوال عان الخساارة .لكان يبقاى لاه أن يثتاب أن وقاوع
الخسارة كان ألسباب ال تتصل بإدارته لالستثمار ،فإن أثبت ذلك ،ارتفع عنه الضمان.
 .3أن ظروف االستثمار في أيامنا تختلف عن سابقتها ،فقد يكاون ربُّ الماال مصارفا إساالميا،
تعارض أماوال هاؤالء
أو مؤسسة إسالمية تستثمر أموال اآلالف من العمالء ،فال يسعها أن ّ
للخطر وال سيما مع كثرة المحتالين ،وضعف الرادع الديني والذمم المالية للناس في أيامنا.
 .4أن إقرار صيغة االستثمار بهذه الطريقة يشجع المؤسساات المالياة اإلساالمية علاى الادخول
في مجال االستثمار الحقيقي بالمضاربة والمشاركة ،والح ِدّ من الركون إلى تحقيق األربااح
عن طريق التمويل المالي بطريق البيع الشكلي للسلع ،والاذي قاد ال يختلاف مان حياث أثاره
االقتصادي عن التمويل التقليدي.
وعليااه ،يمكاان القااول بجااواز تضاامين ماادير الصااكوك ،سااواء أكااان شااريكا أم مضاااربا أم وكاايال
باالستثمار ،لقيمة الصكوك االسمية ،أي رأسمال المستثمرين حملاة الصاكوك ،أو عائادها ،علاى
أساس دراسة الجادوى المقدماة ،إال أن يثبات عادم مساؤوليته عان الخساارة الواقعاة ،فاال يضامن
حينئذ شيئا من قيمة الصكوك .لكن يتقيد جواز تحميل مدير الصكوك مسؤولية رأس الماال حتاى
يثبت العكس بشروط هي اآلتية :
انص علااى مسااؤولية ماادير الصااكوك علااى النحااو المفصاال أعاااله ،ال أن ينفااي ماادير
 .1أن يا ّ
الصكوك في نشرة اإلصدار مسؤوليته عن إثبات براءته من الخسارة الواقعة.
 .2أن تاانص نشاارة اإلصاادار علااى تحديااد مسااببات الخسااارة التااي ال يكااون بوقوعهااا ماادير
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الصكوك مسؤوال عن الخسارة ،مثل االضطراب المفااجئ فاي األساواق ،ووقاوع األزماات
المالية ،والكوارث ونحو ذلك.
 .3أن ينص على الرجوع إلاى مح ّكام خاارجي مساتقل يتمتاع باالخبرة الشارعية والتجارياة الالزماة
للحكم في هذه المسائل في حال وقوع النزاع ،لتقرير مسؤولية مدير الصكوك من عدمها.

 .4أن يقتصاار تضاامين ماادير الصااكوك ،فااي حااال عجاازه عاان تبرئااة نفسااه وتحميلااه مسااؤولية
الخ سارة التي وقعت حقيقة وأضرت بكل األطاراف ،علاى رأس الماال ،أي المبلاغ المادفوع
في شراء الصكوك عناد اإلصادار ،وال يتجااوز باذلك إلاى الاربح ،أو المبلاغ الاذي بيعات باه
الصكوك في السوق الثانوية الحقا ،ألن هذا الحكم على خاالف القيااس العتباارات تقادمت،
فال يتوسع فيه ،وألن رأس المال هو ما نقد فعال عند اإلصدار.
 .5أال يسبقَ الحكم بتعدي مدير الصكوك طروء ما ال يمكن أن يعدّ هو مساؤوال عناه ،كهباوط
مفاجئ في القيمة السوقية للموجودات تحت القيماة االسامية ،فهناا ال يمكان أن نضامنه رأس
المال كامال ،أي القيمة االسمية للصكوك ،بل قيمة الصكوك قبل وقاوع التعادي مناه .أي أن
مقدار تضمينه ينغبي أن يتناسب مع خطأه.
بيع الصكوك عند اإلصدار بأقل أو بأعلى من القيمة االسمية:
 .1يمتناع بياع الصااكوك بأقال مان قيمتهااا االسامية لابع حملااة الصاكوك ،ألناه فااي حالاة عاادم
تحقيق ربح فاوق القيماة االسامية وعادم وقاوع خساارة دونهاا ،يقاوم مادير الصاكوك بإطفااء
الصاكوك بالقيماة االسامية ،وإطفاؤهاا بالقيماة االساامية يعناي تحقياق رباح لمان اشاتراها بمااا
دون القيمة االسمية ،وهو الفرق بين سعر الشراء ،وتلك القيماة .أي أن ربحاا قاد تحقاق فاي
حقيقة األمر ،لكن لم يشترك فيه باقي حملة الصكوك ،مع أنهم شركاء في الربح والخسارة،
و هم وإن كان يصح تفاوتهم في نسب الربح ،لكن ذلك عند تحقق شيء من الربح لجمايعهم،
وهنا لم يتحقق شيء من الربح لجميعهم؛ فضال عن عدم احتمال قيام ما يسوغ تفاوت حملاة
الصكوك في نسب الربح في بع الحاالت.
 .2ويصح بيع الصكوك عند اإلصدار بأعلى من قيمتها االسمية أي بعالوة علاى اإلصادار إن كاان
الغرض منه تغطية نفقات اإلصدار؛ إال أن تكون تلك العالوة مقابل ضمان زائد يقدمه المصدر
أو غيره ،فتمتنع العالوة حينئذ ،ألن الضمان بحد ذاته ممنوع ،فضال عن أنه بأجر هنا .

إقراض مدير الصكوك لحملتها عند نقصان الربح الفعلي عن المتوقع
ما عليه العمل في أكثر إصادارات الصاكوك أن مادير الصاكوك يلتازم باإقراض حملاة الصاكوك
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في إحدى الحالتين التاليتين:
األولااى :إذا لاام يظهاار ربااح النشاااط الااذي اسااتثمرت فيااه حصاايلة الصااكوك فااي التاااريخ المحاادد
لتوزيع األرباح.
الثانية :إذا ظهر ربح ولكن كان دون المتوقع لحملة الصكوك في فترة من فترات التوزيع.
فيلتاازم ماادير الصااكوك بااإقراض حملااة الصااكوك مااا يحقااق الااربح المتوقااع فااي التاااريخ المحاادد
لتوزيع األرباح ،ثم يسترد مدير الصاكوك ماا أقارض الحقاا مان األربااح التالياة ،أو مان أصاول
الصااكوك إن لاام يتحقااق أي ربااح ،وفااي الحالااة األخياارة ،يشااتري ماادير الصااكوك عنااد إطفائهااا
موجااودات الصااكوك بالقيمااة االساامية مضااافا إليهااا المبلااغ المقتطااع فااي وفاااء القاارض ،بعااد أن
نقصت القيمة االسمية بهذا االقتطاع.
وهذا التعهد من مدير الصكوك بإقراض ما يك ّمال الاربح المتوقاع ،وهاو الاذي يحادَّد علاى أسااس
سعر الفائدة فاي فتارة مان فتارات توزياع الاربح ،يترافاق ماع تعهاد مان حملاة الصاكوك بالتناازل
لمدير الصكوك عن الربح المتحقق زيادة عان الاربح المتوقاع لتلاك الفتارة ،وهاو الاذي يبناى كماا
تقدم على أساس سعر الفائدة في تلك الفترة .
وهذه الممارسة تثير االعتراض الفقهي الشرعي باجتماع القارض ماع المعاوضاة ،ألن العالقاة التاي
تحكام مادير الصاكوك بحملااة الصاكوك عالقاة معاوضاة ال تباارع ،فهاي إماا مضااربة أو مشاااركة أو
وكالة بأجر ،وكل ذلك معاوضة ،واجتماع القرض مع عقد معاوضة ممناوع للنهاي عان اجتمااع بياع
وسلف؛ وكما يقول الفقهاء ،فإن مثل البيع في حكم اجتماعه مع السلف كل عقد معاوضة .

كفالة مدير الصكوك لمن يتعامل معه
الكفالة من مدير الصكوك ،شريكا أو مضاربا أو وكايال باالساتثمار ،بعقاد منفصال بالمجاان لمان
مورد للسلع ،جائزة ،ألن هاذه الكفالاة ال تساتلزم
يتعامل معه ،كشركة تنفيذ هندسية أو مصدّر أو ّ
حقيقة حصو َل الربح أو حتى ضمانَ رأس المال حتاى تكاون ممنوعاة؛ بال أقصاى ماا فيهاا كفالاة
طوعيااة ماان ماادير الصااكوك اللتاازام جهااة مااا تعاقااد معهااا ،كحساان تنفيااذ مشااروع مااا ،أو التاازام
أطراف خارجية تعاقد معها مدير الصكوك بساداد ماديونيات ناتجاة عان عقاود قاد ال تثمار ربحاا
أصااال باال قااد تكااون خاساارة؛ فااال ضاامان واقااع إذن بااذلك لحصاايلة الصااكوك أو أصاال عائاادها
المتوقع ،مما يجعل األمر مقبوال.
توزيع جوائز على حملة الصكوك
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تعلن عادة الجهات الراعية للصكوك عن جوائز بالساحب ياراد منهاا جاذب النااس إلاى االكتتااب
في الصكوك ،ويتقيد جواز توزيع جوائز على حملة الصكوك بما يلي:
 .1أن يدفع كلفة هذه الجوائز تلاك الجهاات الراعياة ،ولايس حملاة الصاكوك مان خاالل اقتطااع
شاايء ماان أرباااحهم الحقااا ،ألنااه لااو جاارى ذلااك لصااار المكتتبااون علااى الصااكوك ياادخلون
الساحب بمقاباال يدفعوناه الحقااا مان أرباااحهم فااي الحقيقاة ،وال ياادخلون بالمجاان ،ممااا يعنااي
وقااوع القمااار؛ فضااال عاان وقااوع التغرياار بهاام فياادفع جماايعهم ثماان جااوائز يحصاال عليهااا
بعضهم فقط.
 .2أال تكون قيمة تلك الجوائز عالية بحيث قد تشاكل حاامال حقيقاة علاى اكتتااب بعا النااس،
ألنه بذلك يصبح لتلك الجاوائز حصاة مان مبلاغ االكتتااب عناد هاؤالء المكتتباين ،مماا يعناي
أنهم دفعوا ثمنا للادخول فاي الساحب عليهاا ،فتمتناع؛ إال أن تكاون الجاوائز ذات قيماة قليلاة،
بحيث ال تشكل دافعا معتبرا لدى الناس لالكتتاب ،فتجوز حينئذ.
 .3لو كانت الجهات الراعية ،كمدير الصكوك أو مصدرها يدفع جوائز إلى جميع المكتتباين ال
على سبيل السحب ،فيشترط أال تكون عالية القيمة ،ألنها إن كانت ذات قيمة عالية ،أورثات
ضمان جازء مان رأسامال الاذي يسااهم باه المكتتباون ،فهام بمجارد اكتتاابهم ودفعهام لارأس
المااال ،ضاامنوا شاايئا منااه فااي اسااتثمار ال يصااح أن يضاامن لهاام فيااه شاايء ،وهااو قيمااة هااذه
الجائزة التي نالوها ،ضامنها لهام مادير الصاكوك باالكتتااب .وإن كاان مادير الصاكوك إنماا
يقتطع ثمن الجوائز الممنوحة للجميع من أرباح حملة الصكوك ،فهو تغريار بهام ،فهام كمان
ينال شيئا (الجوائز) لو علموا أنهم يدفعون فيه ثمنا ما اشتروه.
إنشاء صندوق لتغطية خسائر مستقبلية محتملة أو لجبر الربح
يصح اقتطاع نسبة معينة من أرباح الصكوك في نهاية كل دورة استثمارية ،إما من حصة حملاة
الصكوك في األرباح في حالة وجود تنضي دوري ،وإماا مان حصصاهم فاي اإلياراد أو الغلاة
الموزعة على الحساب ،ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخااطر خساارة رأس الماال ،أو
لجبر العوائد الموزعة (احتياطي معدل التوزيع) .وهذا ما نص على جاوازه المجماع الفقهاي فاي
قراره رقم  )4/5( 30بشأن صكوك المقارضة واالستثمار.
لكن ينبغي تقييد هذا الجواز بوجوب تمكين حامل الصكوك من استرداد ما اقتِطاع مان ربحاه فاي
تشكيل هذا الصندوق عند انسحابه من العملياة االساتثمارية ،ألناه لام يارض باقتطااع ذلاك المبلاغ
لغارض تحقاق انتظاام
متبرعا ،بل رضي بذلك ليفيد هو ذاته منه الحقا في فترات الحقة محتملاة
ِ
تدفق العائد فحسب؛ فهو لم يتركه ل خرين ،بل تركه لنفسه ليناله هو الحقاا فاي وقات ماا ،بادليل
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أن العملية كلها عملية استثمارية الهادف منهاا تعظايم الماال .فهاي علاى هاذا تختلاف عان التاأمين
اإلسااالمي التكااافلي الااذي لاايس الغاارض منااه االسااتثمار أو االحتفاااظ بعائااد االسااتثمار إلااى وقاات
مستقبلي ،بل الغرض منه تفتيت المصائب .
كم اا يصااح إنشاااء صااندوق تااأمين إسااالمي بمساااهمات ماان حملااة الصااكوك لااذات الغاارض ،أو
االشتراك في تأمين إسالمي بأقساط تدفع من حصيلة اإلصدار ،أو من أماوال إضاافية مان حملاة
الصكوك ،أو من حصة حملة الصكوك في العائد المتحقق.
المخالفات الشرعية التي قد تقع في إصدارات الصكوك
 .1عدم تمثيل الصكوك لملكية األصول حقيقة ،فهذا يلغي مشاروعية الصاكوك ،والفاارقَ بينهاا
وبااين السااندات الربويااة المحرمااة .ويقااع ذلااك عناادما ال تنتقاال ملكيااة األصااول إلااى حملااة
الصااكوك ،لوقااوع التصااكيك مااثال فيمااا ال يبيعااه المالااك حقيقااة ،وذلااك كمااا حاااالت إصاادار
صكوك اإلجارة الواقعة على شراء ممتلكات حكومية ال تنقل الحكومة ملكيتها إلى شاركات
خاصااة أو أفااراد ،كااالموانئ والمطااارات وكاال المرافااق العامااة األساسااية .فوقااوع اإلجااارة
المتطلباااة شااارعا لتملاااك الماااؤجر الحقيقاااي لماااا ياااؤجره علاااى أصاااول ال يمكااان لألفاااراد أو
المؤسسات غير الحكومية أن تتملكها حقيقة يد ُّل على أن العملية ليست عملية بياع ثام إجاارة
حقيقية ،بل تمويل بفائدة وقد استتر بلبوس عقد شرعي .
 .2بيع األصول المصككة إلى حملة الصكوك بساعر ال يعكاس القيماة الحقيقياة لتلاك األصاول،
كأن تباع تلك األصول عند اإلصدار بأكثر من قيمتها بكثير أو بأقل من قيمتها بكثيار .وهاذا
يلقي بالشك على كون بيع األصول إلى حملة الصكوك بيعا حقيقيا تنتقل باه ملكياة األصاول
إلى حملة الصكوك.
 .3النص في نشرة اإلصدار على عدم مسؤولية حملة الصكوك المالكين لموجاودات الصاكوك
عن تبعات الملك المرتبطة بموجودات الصكوك ،ونقل تلك التبعات إلى مدير الصاكوك ،أو
مصدرها ،أو الجهة المستأجرة لموجودات الصكوك .وذلك ألن الذي يسوغ اساترباح حملاة
الصكوك هو ملكيتهم لموجودات الصكوك ،فينبغي أن يلتزم بمقتضى تلك الملكية من تحمل
تبعاتها ومسؤولياتها ،وإال كانت شكال ولم تكن ملكية حقيقية .
 .4تحميل مصدر الصكوك والمستأجر ألصولها بعاد البياع لتبعاات ملكياة موجاودات الصاكوك
تحايال من خالل تعديل أجرة المدة اإلجارية الالحقاة للمادة التاي يتكباد فيهاا حملاة الصاكوك
لشيء من النفقات على الموجودات المؤجرة ،بما يتناسب وتلك النفقات المدفوعة.
 .5النص فاي نشارة اإلصادار علاى تعهاد مصادر صاكوك ،أو ماديرها ،أو مان يمثلهماا بشاراء
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موجااودات الصااكوك إلطفائهااا بالقيمااة االساامية لتلااك الصااكوك ،أو بمبلااغ منصااوص عليااه
سلفا ،وذلك لتحقق الضمان الممنوع كما تقدم.
 .6تعهااد مصاادر الصااكوك أو مااديرها بشااراء األصااول المااؤجرة عنااد إطفائهااا بباااقي أقساااط
األجرة لجميع األصول إذا ما نق عقد اإلجارة لسبب ما ،وهذا التعهد ممنوع كما تقدم.
 .7تعهد المســـتأجر في صكوك اإلجارة بشــراء األصول عند اإلطفاء بقيمتها االسامية عنادما
يكون المستأجر هو من باع األصول أوال إلى حملة الصكوك ،كما تقدم
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الباب الخامس والعشرون :بطاقات الدفع اآلجل والفوري
أنواع البطاقات
تنتشر في األسواق بطاقات الدفع اآلتية:
 .1بطاقة الحسم الفوري ( )Debit Card
 .2بطاقة االئتمان غير المتجدد ،أو ذات الحسم اآلجل )(Charge Card
 .3بطاقة االئتمان المتجدد ( (Credit Card
بطاقة الحسم الفوري DEBIT CARD
 .1ال تقدم هذه البطاقة تمويال لحاملها ،بل تصدرها لحامها مؤسسةٌ ما مقابل رصيد له في تلاك
المؤسسة ،وتحسم من ذلك الرصيد بحسب استخدام البطاقة .وتسامى بطاقاة الحسام الفاوري
ألناه يااتم فااورا حساام قيمااة اسااتخدامات أو مشاتريات حاماال البطاقااة ماان الرصاايد ،وال تماانح
تمويال لحامل البطاقة.
 .2ال تتعدد فئاتها لعدم وجود االئتمان فيها ،وتصدر برسم أو بدونه.
 .3ال يتحمل العميل غالبا رسوما مقابل استخدامه هذه البطاقة ،أو في حال الساحب النقادي مان
الصراف اآللي التابع للمصرف المصدر للبطاقة؛ فإن كان غير تابع لذات المصرف ،وجاد
ّ
الرسم غالبا.
صلة من قابل البطاقة على مبيعاتاه أو خدماتاه التاي
 .4تح ِقق الكسب لمصدرها من النسبة المح ّ
تمت بالبطاقة.
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بطاقة االئتمان غير المتجدد ،أو الحسم اآلجل )(CHARGE CARD
 .1تفتاارق بطاقااة الحساام اآلجاال عاان بطاقااة االئتمااان العاديااة فااي أنهااا ال تماانح حاملهااا تسااهيال
ائتمانيا متجددا ،بل على حاملها أن يسارع إلى سداد كامل قيمة استخداماته ومشاترياته عناد
صدور الفاتورة الشهرية حتى يستطيع أن يستخدمها مجددا في الشهر التالي.
 .2وال تختلف استخدامات هذه البطاقة أو رسومها عن اساتخدامات ورساوم البطاقاة االئتمانياة
العادية ،فيمكن استخدامها في شراء السلع والخدمات ،وفي الحصول على النقد أيضا .وهي
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ذات سقوف ائتمانية متعددة ،وتحقاق الكساب لمصادرها مان نفاس المصاادر الساابقة لبطاقاة
االئتمان العادية.
بطاقات االئتمان )(CREDIT CARDS
هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعاي أو اعتبااري – بنااء علاى عقاد بينهماا – يمكناه مان شاراء
السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حاال لتضمنه التزام المصدر بالدفع.
أ.
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خصائص بطاقات االئتمان

 .1تماانح تمااويال متجااددا ) (Revolving Creditلحاملهااا ،ومعنااى ذلااك أنااه ال يشااترط علااى
حامل البطاقة أن يقوم بسداد المبالغ المستحقة علياه عان اساتخدامه للبطاقاة نهاياةَ كال دورة
مالية (شهريا) بل بوسعه أن يدفع جازءا فقاط ،أي حادا أدناى ،يقادر غالباا باـ  %15مان إجماالي
المبلغ المستحق .أي فيتجدد االئتمان كل شهر ولو لم يتم تسديد كامل المبلغ المستحق.

 .2تصادرها المصااارف غالبااا ،وقااد تصاادرها بعا

المتاااجر الكباارى .ويمكاان اسااتخدامها فااي

شراء األشياء من سلع وخدمات ،ويمكن بها الحصول على النقد من الصرافات اآللية.
 .3لها سقف محدد يحدده المصرف المصدر للبطاقة باعتبار دخل المتعامل أو رغبته.
 .4تصدر برسم يدفعه المتعامل أو بغير رسم ،ويشيع إصدارها بغير رسم بسبب تنافس
مصدري هذه البطاقات على جذب العمالء؛ وإن وجد الرسم فهو سنوي على الغالب .وال
رسم كذلك على االستخدام ،إال في حال استخدامها في السحب النقدي.
صلة من قابل البطاقة على مبيعاتاه
 .5تحقق الكسب لمصدِرها من عدة جهات :من النسبة المح ّ
أو خدماته التي تمت بالبطاقة ،وهي نحو  259،%2.5والمبلغ الذي يفرضاه مصادر البطاقاة
على حاملها في حال تأخره عن سداد قيمة اساتخداماته عان فتارة الساماح الممنوحاة لاه260؛
فضاال عان المبلااغ المضاروب علياه فااور اساتخدام البطاقااة فاي الساحب النقاادي ،وهاو نساابة
 258هذا تعريف المجمع الفقهي الدولي لبطاقة االئتمان ،وهو تعريف عام يشمل عموم أنواع بطاقات االئتماني
التقليدي منها واإلسالمي .قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )7/1( 63بشأن األسواق المالية في دورته
السابعة المنعقدة بجدة من  12-7ذي القعدة 1412هـ الموافق  14 – 9أيار (مايو) 1992م.
 259تختلف هذه النسبة باختالف البلدان ،واختالف الحجم التقديري لبيعات التاجر ،فيمكن للتجار ذوي حجم
المبيعات الكبير التفاوض على هذه النسبة ،ويمكن أن يؤثر في هذه النسبة المدى الزمني المتفق عليه لدفع
المصرف المصدِر قيمة المبيعات إلى التاجر؛ فكلما تأخر ،قلت النسبة ،وقد وصلت في بع الحاالت إلى %1.2
فق ط .وهذه النسبة يشترك بها عدة جهات منها مصدر البطاقة وصاحب عالمة البطاقة ،والبنوك الوسيطة ،لكن ينال
معظمها مصدر البطاقة.
 260هي عادة ما بين  20إلى  50يوما.
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مئوية من المبلغ المسحوب تحسب على أساس يومي ،أو مبلغ ثابت.
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 .6تلتزم المؤسسة المصدرة للبطاقة تجاه الجهة القابلة للبطاقة بساداد أثماان السالع والخادمات،
وهاذا االلتازام بتساديد أثمااان المبيعاات والخادمات مساتقل عاان عالقاة الجهاة القابلاة للبطاقااة
بحامل البطاقة.
 .7للمؤسسة المصدرة للبطاقة الحق تجاه حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه ،وحقهاا هاذا
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مستقل عن العالقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها.
مزايا ومنافع بطاقات االئتمان
 .1تمنح حاملها ائتمانا أي قرضا مما يمكنه من شراء أشياء قاد ال يساتطيع شاراءها بادون هاذه
البطاقة.
ٌ
مكاان يتعاذر فياه دفاع الاثمن بالنقاد ،مماا
 .2تم ّكن حاملها من التسوق على شبكة االنترنت وهو
يسااهل عمليااات شااراء كثياارة وقااد يااوفّر عليااه ،كشااراء بطاقااات الساافر وحجااوزات الفنااادق
والدخول في مزادات عالمية على تلك الشبكة.
 .3تعدّ بديال مفضَّال عن حمل النقود وذلك بسبب قبولها العالمي ،وال سيما عند السفر حياث يحتااج
ّ
ويشق أو يتعذر حمل كميات كبيرة من النقود وبعمالت مختلفة.
إلى صرف العمالت،

 .4تخول حامها مزايا أخرى مختلفة ،كجاوائز وهادايا وحساومات 263عان اساتخدامه للبطاقاة،
وتمكنه كذلك من متابعة مصروفاته من خالل الفاتورة الشهرية التي تصدر وتتضمن جميع
مصروفاته بالبطاقة ،كما تمكنه من إعداد أوامر دفع دورية تلقائية من البطاقة ،لدفع فاواتير
الهاتف والماء والكهرباء مثال.
صالة مان قابال البطاقاة علاى
.5
تدر ربحا معتبرا لمصدِرها مان مصاادر مختلفاة كالنسابة المح ّ
ُّ
مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة ،وما يدفعاه حامال البطاقاة فاي حاال تاأخره عان ساداد
قيمة استخداماته عان فتارة الساماح الممنوحاة لاه؛ فضاال عان المبلاغ المضاروب علياه فاور
 261يستفيد المصرف كذلك من مصادر منها الرسوم المفروضة على إصدار البطاقة ،والرسوم المفروضة على
تجاوز حام ل البطاقة في استخدامها لسقفها االئتماني ،إذ بع البطاقات تمكنه من ذلك ،وكذا من معدل صرف
العمالت المرتفع الذي يفرض المصرف في حال استخدام البطاقة في شراء أشياء بعملة أجنبية ،فضال عن رسم
خاص قد يفرضه المصرف على مجرد استخدام البطاقة للشراء بعملة أجنبية.
هذه الخصائص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين والمتعلق ببطاقات الحسم
 262أش ار إلى بع
واالئتمان .المعيار رقم ( ،)2الفقرة .2/2
 263قد تصل قيمة الحسومات التي قد تمنحها بع المصارف المصدرة للبطاقات إلى  %5من قيمة المشتريات
الشهرية ،وذلك على سبيل الترويج في األشهر األولى من الحصول على البطاقة ،ثم ترتد إلى  %1في األشهر
التالية .وهذه تكلفة عالية على المصارف المصدر ،لكنها تعوضها مما تجنيه من العميل في حال تأخره ،إذ يغلب
على العمالء تأخرهم في سداد ديونهم.
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استخدام البطاقة في السحب النقدي.
 .6تزيد من مبيعات التجار ألنها تقدم تمويال للناس ،مما يزيد في أرباح التجار ،وهذا ماا يبارر
رضا التجار بالتنازل عن نسبة 264معينة من قيمة مبيعاتهم لمصدري البطاقات.
 .7تخفف على التجار عبء ونفقة االحتفااظ بالنقاد آمناا فاي محالتهام ،وعابء ونفقاة نقلاه إلاى
المصارف.
سلبيات بطاقات االئتمان
 .1الفائدة الكبيرة المركبة التي يدفعها حامل البطاقة التقليدية في حال تأخره عن سداد ماا علياه
خالل فترة السماح ،وتقدر وسطيا بنحو  %2شهريا ،ويادفع فائادة شاهرية عان كامال المبلاغ
ولو سدد أكثره ،بل وإن بقي درهم واحد غير مسدد ،وتلغى فترة السماح في حال بقي مبلاغ
من الفاتورة السابقة غيار مسادد ؛ مماا يوقاع حامال البطاقاة فاي باراثن الادين مماا يوقعاه فاي
265
براثن الدين ،حتى ليبقى سنوات طويلة يسدد دينا قديما نما وتضاعف.
 .2عمليات االحتيال التاي قاد يتعارض لهاا حامال البطاقاة مان خاالل سارقة البطاقاة أو رقمهاا،
فيجااري الشااراء باساام حاماال البطاقااة ماان غياار علاام منااه أو تفااوي  ،ممااا يعاارض حاماال
266
البطاقة أو مصدرها لخسائر مالية.
 .3تشجع بطاقة االئتماان حامال البطاقاة علاى شاراء أشاياء قاد ال يحتاجهاا ،فتشا ّجع باذلك علاى
السرف وشراء الكماليات ،مما يتناق ماع االقتصااد فاي االنفااق وحسان اإلدارة والتادبير.
َ
فضال عن تناق ذلك مع مبدأ الدين في الشريعة اإلساالمية حياث ال تشاجع الشاريعة علاى
االستدانة من الغير ،وتشجع بالمقابل على إقراض المضطرين وذوي الحاجة.
 .4قد تؤدي من حيث المآل إلى رفع التجار أساعار سالعهم وخادماتهم تعويضاا عان النسابة مان

 264هذه النسبة قد تأتي على جزء معتبر من أرباح التاجر ،وال سيما في مراكز التسوق االستهالكية التي تعتمد فاي
تحقيق أرباحها على حجم مبيعاتها.
 265تجنح المصارف المصدرة للبطاقات إلى زيادة نسبة الفائدة تعويضا عن حاالت التخلف عن الدفع الكثيرة
التي تواجهها ،فضال عن حاالت االحتيال التي تضطر في بع األحوال إلى تحمل تبعاتها.
 266ت كلف عمليات االحتيال المصارف المصدرة مبالغ طائلة ،فعلى سبيل المثال ،كلفت بريطانيا عام  2004أكثر
من خمسمئة مليون جنيه استرليني .وتتفاوت المصارف في تحديد مسؤوليتها عن حاالت االحتيال باختالف أنظمة
البلدان المنظمة لعالقة مصدر البطاقة بحاملها وقابلها ،فبع البلدان تحمل حامل البطاقة سقفا محددا ،وبعضها ال
توجب على قابلي البطاقة التأكد من هوية حامليها قبل قبولها حتى ينفذ تعهد مصدري
يحمله شيئا .وبع األنظمة ِ
البطاقة بسداد قيمة المشتريات إلى التجار.
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قيمة المبيعات التي تحسم من مبالغ البيع.

267

أطراف بطاقات االئتمان
فهم العالقات القائمة في بطاقات االئتمان وبيان حكمها الشرعي يستدعي بيان األطاراف الفاعلاة
في بطاقات االئتمان ،وهي اآلتية:
 .1مصدر البطاقة Card issuer
هو المصرف أو شركة تجارية عمالقاة تصادرها لزبائنهاا لتساهيل شاراء منتجاتهاا ،وهاو الاذي
يقدم التسهيل االئتماني (القرض) إلى حامل البطاقة.
 .2حامل البطاقة Cardholder
هو المستفيد من االئتمان الذي يمنحه إياه مصدر البطاقة ،وهو الاذي يساتخدم البطاقاة فاي شاراء
السلع أو الخدمات أو الحصول على النقد.
 .3التاجر Merchant
هو الجهة القابلة للبطاقة محليا أو عالميا.
 .4صاحب العالمة التجارية Brand owner
هو صاحب العالمة التجارية المقبولة عالميا المثبتة على البطاقة مثل  Visa Cardأو Master
 ،Cardويتقاضى رسما من مصدر البطاقة لقاء منحه امتياز وضاع هاذه العالماة التجارياة علاى
البطاقات التي يصدرها .وهو الذي يضع القوانين الناظمة لعمل البطاقاات ،وللعالقاات المرتبطاة
بها بين مصدر البطاقة والقابلين لها في مختلف أنحاء العالم.
 .5مصرف التاجر )Acquiring bank (Acquirer
هااو المصاارف الااذي يتااولى اسااتيفاء قيمااة مبيعااات التاااجر بالنيابااة عنااه ماان المصاارف المصاادر
للبطاقة ،وهو المصرف الذي يظهر اسمه على جهاز السحب الذي يقرأ البطاقاة ،ألناه هاو الاذي
يقدمه إليه.
 .6مصرف التسوية الدولي Settlement bank

 267هذا ما تفعله بع المحال التجارية ،فإنها تأخذ بالحسبان عند تقدير ثمن سلعها تلك النسبة التي ستدفعها إلى
المحال التجارية تخير عمالءها بين الدفع نقدا وبين الدفع بالبطاقة لكن
المصارف مصدرة البطاقات ،وبع
بزيادة ،وهذه الزيادة تساوي تلك النسبة التي تحسمها المصارف المصدرة للبطاقات على التجار.
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هو المصرف الذي يتاولى تساوية الحساابات باين مصادر البطاقاة ،ومصارف التااجر ،وصااحب
268
العالمة التجارية.
آلية عمل بطاقة االئتمان
 .1عندما تمسح بيانات البطاقة في الجهاز المخصص تنتقل معلومات البطاقة إلى مصارف التااجر
الذي يتصال إلكترونياا مباشارة بالمصارف المصادر ،لياتم التأكاد مان صاالحية البطاقاة ورقمهاا
ورصيدها وقابلية المعاملة لإلنجاز .فإن لم يوجد ما يمنع اتمام المعاملة ،تم تسجيل عملية البيع.

 .2يخا َّازن مجمااوع العمليااات التااي تماات فااي اليااوم الواحااد لحساااب التاااجر ،ويساالم التاااجر إلااى
مصرفه (مصرف التاجر) اإليصاالت التي وقع عليها حاملو البطاقات عند الشراء ،ليحتفظ
بها فقط كدليل عليهم في حال إنكار عمليات الشراء.
 .3يقوم المصرف التاجر عبر الشبكة اإللكترونية المختصة بإرساال هاذه العملياات إلاى الجهاة
المالكة للعالمة التجارية ،لتقوم عبر بنك التسوية الدولي بحسم قيمة المشتريات مان حسااب
مصدر البطاقة لصالح مصارف التااجر .وعملياا يأخاذ وضاع المبلاغ فاي حسااب المصارف
التاااجر ماادة قااد تصاال إلااى أساابوع ،وقااد تصاال إلااى أساابوعين إن كاناات البطاقااة التااي قبلهااا
التاجر صادرة عن مصرف أجنبي خارجي.
 .4يقاوم مصارف التاااجر بعادها بإياداع مبلااغ المبيعاات بعاد أن حساامت العماوالت المعتاادة فااي
حساب التاجر.
 .5تبقى العالقاة بعاد ذلاك باين المصارف مصادِر البطاقاة وحاملهاا ،فيرسال المصارف فااتورة
شااهرية إلااى حاماال البطاقااة فيهااا تفصاايل عملياتااه خااالل الشااهر والمبلااغ المسااتحق الاادفع،
والرصيد الباقي من سقف البطاقة الذي ما زال يستطيع اساتخدامه .فاإن دفاع حامال البطاقاة
كامل قيمة مشترياته خالل مدة معينة (فترة السماح) ،دفعها بدون زيادة؛ وإال فرضت علياه
زيادة معلومة النسبة أو المقدار.
األحكام الشرعية للبطاقات
أ.

الحكم الشرعي لبطاقة الحسم الفوري DEBIT CARD

 268ينضم إلى تلك األطراف المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة االرتباط اإللكتروني بين أطراف مصدر البطاقة
وقابلها ومالك العالمة والمصارف الوسيطة من مثل شركتي  .Cardnet, Nabancoوقد ينضم كذلك مؤسسات
مروجة للبطاقة لدى التجار ،وكذلك مؤسسات مشهورة راعية للبطاقة تضع اسمها على البطاقة باالتفاق مع
مصدر ها لقاء عوض يتفق عليه ،يراد من هذا العمل ترويج البطاقة لدى الناس ،ومن تلك المؤسسات أندية كرة
القدم والمؤسسات الخيرية والجامعات.
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بطاقة الحسم الفوري ال تتضمن ائتمانا ،أي قرضا ،فال يشوبها الربا ،وتكون مشروعة من حيث
269
األصل؛ فيحوز إصدارها والتعامل بها.
ب.

الحكم الشرعي لبطاقات االئتمان CREDIT & CHARGE CARDS

بطاقات االئتمان التقليدية بنوعيهاا المتجادد وغيار المتجادد تقاوم علاى عقاد القارض ،حياث يمانح
مصدر البطاقة قرضا لحاملها بسقف محدد ،ماع االتفااق علاى التازام حامال البطاقاة بساداد فائادة
معلومة الحساب فاي حاال تاأخر حامال البطاقاة المقتارض عان رد القارض خاالل فتارة الساماح.
وهو اتفاق على ما يعرف فقها بربا االنتهاء ،فاال رباا فاي البداياة ،بال الرباا فاي النهاياة إن تاأخر
المقترض في رد القرض .وهذا من أنواع ربا الجاهلية التي حرمها اإلسالم .كما يادفع الرباا فاي
الصراف اآللي ،حيث يفرض على الساحب ببطاقة االئتمان مبلاغ محادد
حال السحب النقدي من
ّ
يبلغ حوالي  %5من المبلغ المسحوب يشكل معظمه ربحا لمصدر البطاقة (المقرض) ،وهذا من
قبياال ربااا االبتااداء واالنتهاااء ،270ألن الربااا يفاارض ابتااداءا وانتهاااء فااي حااال تااأخير السااداد عاان
271
الوقت المحدد دون فترة سماح.
وتفصاايل الحكاام فااي مشااروعية بطاقااات االئتمااان بكاال جوانبهااا يسااتدعي تفصاايل العالقااات بااين
أطراف هذه البطاقات.
العالقات األساسية بين أطراف بطاقات االئتمان والحكم الشرعي لها
أ.

العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها

تقوم عالقة بين مصدر البطاقة وحاملها ،قوامها تقديم خادمات مختلفاة تساتوفى مان هاذه البطاقاة
مقابل رسم إصدار ،أو رسم سنوي ،أو بدون مقابل مطلقا ،وتقديم ائتماان (قارض) مقابال التازام
حامل البطاقة بسداد القرض في وقت محادد ،وبزياادة عناد التاأخر فاي الادفع فاي البطاقاات التقليدياة،
الصراف اآللي ،حيث تفرض الفائدة ابتداء فيها.
وهذا في غير عمليات السحب الفوري من
ّ

والحكم على هذه العالقة شرعا ذو شقين:
 269نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي على جواز إصدار والتعامل ببطاقات الحسم الفوري ،وسماها
البطاقات المغطاة ،تمييزا لها من بطاقات االئتمان ألنها غير مغطاة ،أي أن حاملها ال يمكن حسابا لدى المصرف
المصدر يغطي سقفها االئتماني .قرار المجمع رقم )15/5( 139 :بشأن بطاقات االئتمان ،الفقرة (أ).
 270ربا االبتداء هو أيضا من أنواع ربا الجاهلية ،وغالبا ما يجتمع الربوان االبتداء واالنتهاء في ربا الجاهلية،
فيفرض الربا عند القرض ،ويفرض كذلك عن التأخير في السداد .يراجع أبوزيد ،عبد العظيم ،فقه الربا ،ص .34
 271ذهب مجمع الفقه اإلسالمي الدولي إلى حرمة إصدار والتعامل ببطاقات االئتمان التي تضرب عليها الفائدة
الربوية .يراجع قرار المجمع رقم  )12/2( 108بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة.
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األول :حكم تقديم خدمات بطاقة االئتمان المتمثلة بمزاياها ومنافعها المختلفة لحاملها مقابل رسام
اإلصدار أو رسم سنوي أو حتى شهري .وهذا ال مانع منه شرعا ألنه من قبيال تاأجير الخادمات
أو بيعها .وإلى جواز فرص رسوم اإلصدار من حيث المبادأ ذهاب قارار مجماع الفقاه اإلساالمي
272
الدولي.
الثاني :حكم منح القرض مع االتفاق على دفع زيادة معلومة حين تاأخر المادين فاي ساداد الادين،
الصاراف اآللاي .وهاذه عالقاة رباا صاريح ،تنفاي
أو مباشرة وذلك في حاال الساحب النقادي مان
ّ
مشروعية بطاقات االئتمان التقليدية.
ب.

273

العالقة بين مصدر البطاقة والقابل لها

هي اتفاق على استيفاء مصدر البطاقة مان القابال لهاا ،أي التااجر ،عمولاة بنسابة معيناة (%2.5
غالبا) من قيمة المبيعات ،ويستفيد التااجر فاي المقابال زياادة نسابة مبيعاتاه ،ألن مصادر البطاقاة
يمنح تمويال لحامل البطاقة مما يشجعه على الشراء.
وليس ثمة ما يمنع شرعا من هذا االتفاق وتنازل التاجر عن نسبة معينة من قيمة مبيعاته لصاالح
مصدر البطاقة ،ألن له الحق في التنازل عن تلك النسبة بنفع أو بغير نفع مقابال ،والنفاع حاصال
هنا بزيادة حجم المبيعات مآال ،فكانت كالعمولة .والمسلمون على شاروطهم ،ولايس هاذا الشارط
274
مما يحل الحرام أو يحرم الحالل.
وإلى جواز ذلك ذهب مجمع الفقه اإلسالمي الدولي؛ لكن المجمع قيد جواز ذلاك باأن يكاون بياع
التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد ،أي أال يزيد التاجر في سعر السالعة علاى حامال
البطاقة إن اختار األخير دفع ثمن السلعة بها .وسبب هذا الشارط فيماا يبادو أن ماآل األمار حينئاذ
أن حاماال البطاقااة ياادفع زيااادة بساابب القاارض ،فهااو وإن كااان ياادفعها إلااى التاااجر ،إال أن التاااجر
يوصلها إلى المصرف المقرض ،أي يكون التاجر الوسيط في إيصال تلك الزيادة إلى المقرض،
 272نص القرار" :جواز (يجوز) أخذ مصدرها (بطاقة االئتمان) من العميل رسوما َ مقطوعة عند اإلصدار أو
التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه" .قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم)12/2( 108 :
بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة.
 273تقدم في ذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بالحرمة . .قرار المجمع رقم )12/2( 108 :بشأن موضوع
بطاقات االئتمان غير المغطاة.
 274يؤخذ على معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين أن علل جواز ذلك بأن هذه النسبة التي يفرضها مصدر
البطاقة على القابل لها هي من قبيل أجر خدمة تحصيل الدين أيضا ،فقد جاء في المعيار رقم ( ،)2في مستند
األحكام الشرعية (" ) 5يجوز للمؤسسات ان تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة مقتطعة من أثمان السلع أو
الخدمات ،ألنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين " .وهذا ال يصح ألن القرض (الدين)
هو من مصدر البطاقة لحاملها ،وليس من قابل البطاقة لحاملها ،وهذا أصال هو سبب حرمة البطاقات التقليدية ،ألن
حامل البطاقة يدفع زيادة عن القرض إلى المقرض (مصدر البطاقة) في حال تأخر في السداد عن فترة السماح!
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فهو يستوفي منه تلك الزيادة ثم يادفعها إلاى المقارض (مصادر البطاقاة) 275.وهاذا شارط معقاول
ومقبول ،ويراد به تخليص حامل البطاقة من الوقوع في الربا ،وكذا قابلهاا مان التوساط فاي دفاع
الربا؛ لكن ال يخفى أن المصرف مصدر البطاقة ال يقع فاي اإلثام فاي هاذه الحالاة ،ألناه ال يكاون
لديه العلم بزيادة التاجر سعر السلعة على حامل البطاقة ،فعنده أن الذي يدفع تلك النسبة إلياه هاو
276
التاجر وليس حامل البطاقة.
ج.

العالقة بين مصدر البطاقة وصاحب العالمة التجارية

هي اتفاق على استيفاء صاحب العالمة التجارياة عمولاة محاددة مقابال تمكاين الطارف المصادر
ماان وضااع شااعار صاااحب العالمااة التجاريااة علااى بطاقاتااه واالسااتفادة ماان الخاادمات األخاارى
المرتبطة بتنظيم آلية عمل هذه البطاقات .وتتوزع هذه العمولة بين مبلاغ ثابات يفارض علاى كال
بطاقة مصدَرة بحسب نوعها ،277وبين نسبة مئوية من قيمة المبيعات التي تمت بالبطاقاة ،أي أن
النسبة المئوية التي يأخذها المصدر من التاجر يشرك فيها معه فعليا صاحب العالمة التجارية.
وال مانع شرعيا من هذا االتفاق ألنه يقوم علاى نفاع متباادل ولايس ثماة ماا يحرماه شارعا ماا دام
278
خاليا عن شرط دفع الربا في كل األحوال.
د.

العالقة بين مصرف التاجر وبين التاجر

تقوم هذه العالقة على السمسارة ،فمصارف التااجر يقاوم بتحصايل المباالغ المساتحقة للتااجر مان
مصاادر البطاقااة ،مقاباال عمولااة أو باادونها ،إذ يسااتفيد مصاارف التاااجر ماان إيااداع هااذه األمااوال
المحصلة لديه .وهذا العمل جائز شرعا في ذاته ،ألنه خدمة فجاز أن تكون بأجر أو بدونه.

 275نص القرار" :جواز ( يجوز) أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ،شريطة أن
يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" .قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم)12/2( 108 :
بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة.
 276لم يشترط معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين هذا الشرط ،بل سكت عنه ،فقد جاء النص مطلقا عن
الشروط في المعيار رقم ( ،)2الفقرة " :2/4يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل
البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات".
 277تختلف هذه النسبة كذلك بحسب جنسية البنك مصدر البطاقة ،حيث تقسم البلدان في أربع مجموعة رئيسية،
وكل مجموعة تفرض عليها رسوم إصدار بطاقات مختلفة.
صه "يجوز للمؤسسات االنضمام
 278نص معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين أيضا على جواز هذا ،ون ّ
إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك
المنظمات"؛ "يجوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسوم اشتراك وأجور خدمات
وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة ،مثل أن تتضمن األجرة زيادة نظير
االئتمان" .المعيار رقم ( ،)2الفقرة (/4أ و ب) .
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ه.

العالقة بين مصرف التاجر والمصرف المصدر ومصرف التسوية الدولي

عالقات تسوية الحسابات التي تجري بين المصارف عالقات قد تكون بعمولة فيما بينها أو بغير
عمولة ،وذلك جائز في ذاته ،ألنه في مقابل خدمات متقابلة ،فجاز أن تكون بأجر أو بغير أجر.
بطاقات االئتمان التي تصدرها المؤسسات المالية اإلسالمية
أصاادرت مؤسسااات ماليااة كثياارة بطاقااات ائتمااان بغاارض أن تكااون بااديال عاان بطاقااات االئتمااان
التقليدية بعد أن حكم علاى هاذه البطاقاات بعادم الشارعية لتضامنها االتفااق علاى الرباا الصاريح،
وذلك في العالقة بين مصدر البطاقة وحاملها ،التي تقوم على تعهاد األخيار بادفع الرباا إن تاأخر
عان سااداد قيمااة مشاترياته عاان فتاارة الساماح المحااددة فااي نشارة إصاادار البطاقااة ،أو ْ
إن اسااتخدم
البطاقة في السحب النقدي .أما العالقات األخرى بين أطراف البطاقاة ،فقاد تقادم أنهاا مماا تجاوز
شرعا مما ال يستدعي أي تغيير عليها ألسلمة بطاقات االئتمان.
وتصحيحا للعالقاة باين مصادر بطاقاة االئتماان وحاملهاا القائماة علاى الرباا المحارم ،فقاد جارت
إعادة هيكلة هذه العالقات وفق نماذج مختلفة أكثرهما شيوعا اثنان على التفصيل اآلتي:
أوالً -بطاقات االئتمان القائمة على العينة أو التورق

279

لما كانت مبدأ بطاقة االئتمان يقوم على التمويل ،أي منح المصارف تماويال لحامال البطاقاة ،ماع
االسترباح عن ذلك التمويل ،وكان الربا حراما شرعا ،فقاد عمادت بعا المصاارف اإلساالمية
التي ال تجد ضيرا في التعامل بالعينة أو التاورق إلاى اعتمااد إحادى هااتين الصايغتين فاي هيكلاة
بطاقاتها االئتمانية ،وصورة ذلك كما يلي:
يقوم المصرف اإلسالمي بتنفيذ بيع عينة أو تورق مع العميل ،ثم يضع مبلغ التمويل فاي حسااب
خاااص بحساااب بطاقااة االئتمااان لصااالح العمياال وال يسالّمه إليااه ،ثاام يعطااى العمياال البطاقااة التااي
يساااوي سااقفها االئتماااني مبلااغ التموياال المااودع فااي ذلااك الحساااب .أي أن حاماال البطاقااة عناادما
يستخدم بطاقته يدفع من ماله الذي آل إليه نتيجة عملية العينة أو التورق ،وال يستدين من مصدر
البطاقة .ويطلب من العميل حامل البطاقة أن يودع كال شاهر بعاد صادور الفااتورة الشاهرية فاي
هذا الحساب مبلغا يساوي قيمة مشترياته بالبطاقة ،وذلك خاالل مادة معيناة (تاوازي مادة الساماح

 279معنى العينة هي أن يتواطأ عاقدان على بيع أحدهما ل خر شيئا بثمن آجل ثم شرائه منه فورا بثمن حاضر
أقل؛ فيأخذ البائع بالثمن الحاضر النقدَ ،ويبقى مدينا بالثمن اآلجل األكثر للبائع األول باألجل .أي كأنه أقرضه
خمسين ليردها إليه ستين مستقبال .أما التورق ،فهو أن يجري ما سبق بوساطة ثالث ،فالمشتري بستين إلى أجل
يبيع إلى طرف ثالث بخمسين حالة ،وال يبيعها إلى بائعه األول ،بتواطؤ بين األطراف الثالثة.
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في البطاقات التقليدية) ليتجدد له رصيد البطاقة االئتماني ويعود كامال كما كان.
وعندما يتأخر العميل حامل البطاقة عن السداد ،فإن المصرف ال يساتوفي رباا مان المتعامال بال
يف ِعّل أو يثبت من حصيلة الفرق بين الثمنين في بيع العيناة أو التاورق مبلغاا ياوازي المبلاغ الاذي
يريد حقيقة ضربه على تأخر المتعامل في السداد .مثال هذا ،لو باع المصرف سلعة بالعيناة إلاى
العميل باثني عشر ألفا مؤجلة ،ثم اشتراها مناه بعشارة آالف حالاة ،فاإن عشارة اآلف هاي ساقف
البطاقة ،وهي التي تودع في حساب البطاقة وال تسلّم إلى العميل ،ثام إذا تاأخر العميال فاي ساداد
قيمة مشترياته عن أجل محدد ،عمد المصرف إلى تثبيت ما يريد تحميله على العميال مان جاراء
هذا التأخير في الفرق المستحق له بين الثمنين عشرةِ اآلالف واالثني عشر ألفا ،أي األلفين .وإن
تكرر التأخر مرارا من العميل حامل البطاقة حتى بلغ المبلغ المح ّمل على العميل األلفاي درهام،
طلب المصرف من العميل توقيع بيع عينة أو تورق آخر.
وهذا يعني أن بيع العينة أو التورق لن يكون ذا أثر إن التزم العميل حامال البطاقاة بالادفع خاالل
فترة الساماح ،أو ردَ البطاقاة دون أن يقاع مناه تاأخر فاي الادفع مان قبال .والاذي يجاري فاي هاذه
الحالة أن المصرف يجري مقاصة بين الثمن الذي اشترى به سلعة التورق أو العينة من العميل،
وبين ما يقابله من الثمن الادين المساتحق للمصارف ،والفارق بينهماا ،أي رباح العيناة أو التاورق
يسقطه المصارف ويبارئ العميال مناه .ففاي المثاال الساابق ،يقاع التقابال باين عشارة اآلالف وماا
يقابلها من االثني عشر ألفا ،ويبرئ المصارف العميال مان األلفاين الفارق .وكاذا يحصال اإلباراء
فيما لو لم يصل ما ح ّمل العميل عن تأخره إلى األلفين ،فإن المصرف يبرئه في هاذه الحالاة عان
المبلغ الباقي.
الحكم الشرعي لبطاقات االئتمان الصادرة وفق نموذج العينة أو التورق
العينة أو التورق مان الحيال الربوياة والمعاامالت المالياة المحرماة شارعا ،وقاد صادر بحرمتهاا
قارار مجمااع الفقااه اإلساالمي الاادولي ،280وعليااه يكاون إصادار بطاقااات االئتماان علااى أساسااهما
280

نظر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )19/5( 179بشأن التورق ،في دورة مجمع الفقه اإلسالمي

الدولي رقم  ،19والمنعقد بالشارقة في نيسان  30-26من عام  .2009والعينة محرمة باتفاق الفقهاء بمن فيهم
الشافعية الذين قالوا بتصحيح عقد العينة باعتبار استيفاء العقد لشروط الصحة الظاهرية ،لكنها عندهم حرام إن
كان الغرض منها الوصول إلى محرم .يراجع :الكاساني ،بدائع الصنائع( ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط ،2
1982م) ج ،5ص 199-198؛ ابن قدامة ،المغني ،ج ،4ص279-278؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي،
(القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،طبعة عيسى البابي الحلبي ) ،ج ،3ص .78يراجع في تفصيل القول في
العينة وموقف الشافعية منها كتاب العينة المعاصرة بيع أم ربا ،عبد العظيم أبوزيد( ،حلب ،دار الملتقى ،ط،1
.)2004
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حراما ،وال عبرة بالفتاوى الفردية الصادرة بتسويغ هذين البيعين ،لشذوذها ،وعدم افتراق هذين
281
البيعين جوهرا وأثرا عن الربا في شيء ،كما سيأتي بيانه.
ثانيا ً -بطاقات االئتمان الصادرة وفق نموذج إجارة الخدمات
ل ّما كانات البطاقاات االئتمانياة بالجملاة تقادم خادمات مختلفاة لحاملهاا ،منهاا االستعاضاة بهاا عان
الح ا ّل والساافر ،وإمكااان الشااراء بهااا علااى شاابكة االنترناات ،فضااال عاان بع ا
حماال المااال فااي ِ
االمتيازات األخرى ،كعضوية بع النوادي ،أو الحصول على أميال سفر بالطاائرة ،أو خدماة
صف السيارة المجاني ،أو التأمين المجاني للسيارة ،أو الحسومات علاى بعا المشاتريات؛ فقاد
قيل 282بإمكان تسويغ ضرب رسوم ثابتة على هذه البطاقاات مقابال هاذه الخادمات ماا دامات فاي
283
األصل خدمات مشروعة.
وماان المعلااوم شاارعا أنااه يسااوغ أخااذ أجاار عاان الخاادمات ،وهااذا ماان اإلجااارة المشااروعة ،ألن
اإلجارة بيع المنفعة ،وتلك منافع حقيقية يقدمها مصادر البطاقاة لحاملهاا مماا يساوغ لاه أخاذ أجار
في مقابلها ،سواء أجعل األجر رسما يدفع مرة واحادة ،أو شاهريا ،أو سانويا أو خليطاا مان ذلاك.
وتنوع هذه الخدمات وتفاوتها يسوغ فارض أجاور مختلفاة ،فاإذا كانات الخادمات فاي البطاقاة (أ)
أكثر منها في البطاقة (ب) ساغ زيادة األجر في الذهبية عن الفضية .أي أن حامال البطاقاة يادفع
أجرا ثابتا إلى مصدر البطاقة مقابل الخدمات التي يحصل عليها ،وهذا األجر غير مارتبط بقيماة
المشااتريات كمااا هااو الحااال فااي البطاقااات التقليديااة؛ فسااواء اسااتخدم البطاقااة حتااى كاماال السااقف
االئتماني أو إلى ما دونه بكثير ،فإن األجر المدفوع واحد.
وفي واقع الحال نرى المصارف اإلسالمية المصدرة لهذه البطاقات تتنازل عن األجر المساتحق
لها إن سدد حامل البطاقاة كامال قيماة مشاترياته خاالل فتارة محاددة مان تااريخ صادور الفااتورة
الشهرية؛ أما إن لم يسدد كامل تلك القيمة وترك شيئا ولاو درهماا واحادا أوجاب المصارف علياه
أن ياادفع كاماال األجاارة الشااهرية .هااذا التنااازل هااو مااا تمارسااه المصااارف اإلسااالمية المصاادرة

 281مزيد تفصيل لحكم هذين البيعين في الفصل التالي.
 282تقدم نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي" :جواز (يجوز) أخذ مصدرها (بطاقة االئتمان) من العميل
رسوما َ مقطوعة عند اإلصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه" .قرار المجمع رقم:
 )12/2( 108بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة.
 283نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي على أنه" :ال يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة،
كالتأمين التجاري أو دخول األماكن المحظورة شرعا .أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على
الخدمات أو التخفي في األسعار ،فال مانع من ذلك شرعا" .قرار المجمع رقم )15/5( 139 :بشأن بطاقات
االئتمان ،الفقرة (د).
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لبطاقات االئتمان سواء استخدم حامل البطاقة خدمات البطاقة أم لام يساتخدمها ،284تحقيقاا لعامال
التنافس في السوق .وهذا ألن البطاقات التقليدية تعفي حاملها من دفاع أي زياادة فاي حاال الساداد
المبكر ،مما يدفع المصارف اإلسالمية نحو انتهاج نفس الطريقة جاذبا للعماالء .وهاذا التناازل ال
حرج منه شرعا ،ألن ما جاز تقديمه بعوض جاز بذله بغير عوض ،ويكون على سبيل الهبة.
الحكم الشرعي لبطاقات االئتمان الصادرة وفق نموذج إجارة الخدمات
ب طاقة االئتمان تنطوي على بع خدمات التي تسوغ فرض عوض عليها ،لكنها تنطاوي كاذلك
على قرض ،وهو السقف االئتماني للبطاقة الذي يمنحه مصدر البطاقة لحاملها ،فهذا االئتماان ال
يمكن تكييفه إال بالقرض ،واالسترباح عن القرض حرام ،وهو الربا .أي أن فاي بطاقاة االئتماان
أماارين :إجااارة وقاارض ،ويمكاان المعاوضااة أو االسااترباح عاان األول وال يمكاان عاان الثاااني.
واجتماعها معا يوجب الحاذر الشاديد ،ألناه قاد يازاد فاي األجار تعويضاا عان القارض ،وقاد جااء
النص لهذا السبب باالنهي عان اجتمااع المعاوضاة ماع القارض ،ففاي الحاديث الشاريف "ال يحال
صا على اجتماع البيع فقط مع السلف ،أي القرض ،إال
سلف وبيع" 285.وهذا الحديث وإن كان نا ّ
أن مثل البيع أي عقد معاوضة كما يقول الفقهاء 286وسبب النهي أنه قد يازاد فاي ساعر المبياع أو
ينقص ألجل القرض؛ فيقول المقرض مثال أقرضك مئة بشرط أن تشتري هاذا بعشارين ،ماع أن
قيمته السوقية أقل من ذلك؛ أو بشرط أن تبيعني هذا بعشرين ،وقيمته السوقية أعلى من ذلك.
ع كاال معاوضااة مااع القاارض ،واإلجااارة عقااد
أي أن الوقااوف عنااد ظاااهر هااذا النهااي يمنااع اجتمااا َ
معاوضة .لكن بالنظر إلى علّة النهي الواضحة ،وهاي التحايال بالمعاوضاة علاى االساترباح مان
القاارض ،ولشاايوع الحاجااة إلااى حماال بطاقااات االئتمااان فااي زمننااا ،يمكاان القااول باغتفااار هااذا
األجر عن الخدمات ولو لم يستخدم العميل البطاقة أو
 284تستحق المصارف من حيث الحكم الشرعي
َ
خدماتها مطلقا ،أل ن الخدمات مسلمة إلى العميل وتحت تصرفه فامتناعه عن استيفائها ال يسقط األجر.
 285راوي الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وتمام لفظه "ال يحل سلف وبيع ،وال شرطان في
البيع ،وال ربح ما لم يضمن ،وال بيع ما ليس عندك" .وهذا الحديث أخرجه :أبو داود في سننه :كتاب البيوع،
باب الرجل يبيع ما ليس عنده ،رقم ( ،3504بيروت ،المكتبة العصرية ،تحقيق محي الدين عبد الحميد)،
ج ،3ص 283؛ والترمذي في سننه :كتاب البيوع  ،12باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك  ،19رقم
( ،1234القاهرة ،دار الحديث ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) ،ج ،3ص526؛ والنسائي في سننه :كتاب
البيوع  ،52باب بيع ما ليس عند البائع  ،61رقم( ،6204بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط ،1
1411هـ1991/م) ،ج39 ،4؛ وأحمد في المسند :حديث رقم ( ،6689مصر ،مؤسسة قرطبة) ،ج،2
ص178؛ والدارقطني في سننه :كتاب البيوع ،رقم ( ،3054بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط ،1
1417هـ1996/م) ،ج ،3ص62؛ والبيهقي في سننه :كتاب البيوع  ،21باب من قال :ال يجوز بيع الغائبة
 ،5رقم ( ،10189مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز ،تحقيق محمد عبد القادر عطا1414 ،هـ) ،ج ،5ص.267
 286يراجع :الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،ج ،3ص76؛ و النفرواي أحمد بن غنيم ،الفواكه
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني( ،بيروت ،دار الفكر1415 ،هـ) ،ج  ،2ص.90
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االجتماع إن لم يقع التحايل .وتطبيقا لذلك على بطاقات االئتمان ،ينبغي أن يتحقق الشرطان اآلتيان:

 .1أال يزيااد األجاار المضااروب علااى خاادمات بطاقااة االئتمااان األجاار السااوقي المعتاااد لهااذه
الخدمات إن أمكن تقديره.
 .2أال يتفاوت هذا األجر بتفاوت السقف االئتمااني إال إذا اقترنات البطاقاة ذات الساقف األعلاى
بخاادمات إضااافية وساااوت القيمااة السااوقية لهااذه الخاادمات اإلضااافية الفاارق فااي األجاار عاان
خدمات البطاقة ذات السقف األدنى.

287

وعليه ،يمتنع أن تتفاوت البطاقات في األجر بتفااوت الساقف االئتمااني إن تسااوت الخادمات فاي
هذه البطاقات  ،أو وجد الفرق في الخدمات لكن كانت القيمة السوقية لهذه الخدمات اإلضافية أقل
ماان الفاارق بااين أجاار البطاقااات ذات السااقوف االئتمانيااة المختلفااة .وهااذا حتااى ال يكااون األجاار
اإلضافي في مقابل الزيادة في السقف االئتماني ،أي القرض .وعلى سبيل المثال ،لو كان األجار
الشهري للبطاقة (أ)  200درهم ،وكان سقفها االئتماني  25ألف درهم ،ثام كاان األجار الشاهري
للبطاقة (ب)  400درهم وسقفها االئتماني  50ألف درهم ،ولم يوجد من الفرق في الخدمات بين
البطاااقتين إال خدمااة صااف الساايارة المجاااني لعاادد محاادود ماان الماارات شااهريا ،وكاناات القيمااة
السوقية الشهرية لهاذه الخدماة  50درهام فقاط؛ فهاذا يصايّر المبلاغ البااقي مان لفارق فاي األجارة
(150درهم) في مقابلة الزيادة في السقف االئتماني ،أي القرض ،فيكون حراما.
والقاعاادة فااي هااذا أن عقااد القاارض هااو عقااد تباارع وإحسااان ،فمااا ينبغااي أن يكااون سااببا لتكسااب
المقرض .وعليه ،فاإن انتفااع مصادر البطاقاة مان القارض ولاو بطرياق غيار مباشار حارام ،وال
يسوغه قرن القرض بعقد معاوضة كاإلجارة ،وال سيما أن عقاد المعاوضاة هاذا (اإلجاارة) غيار
ِّ
مقصود هنا حقيقة ،بدليل تناازل مصادر البطاقاة عان األجارة ولاو اساتوفى حامال البطاقاة جمياع
خدماتاها ،إن قام بسداد مبلغ القرض خالل فترة السماح.
االسترباح عن السحوبات النقدية ببطاقة االئتمان
ال يجوز للمصارف اإلسالمية المصدر لبطاقات االئتمان االساترباح عان الساحوبات النقدياة مان
أجهاازة الصا ّاراف اآللااي بهااذه البطاقااات ،ألن المبلااغ المسااحوب هااو قاارض ،واالسااترباح عاان
 287ليست السقوف االئتمانية للبطاقات ذات الفئة الواحدة سواء ،بل تختلف باختالف رغبة العميل حامل البطاقة أو
سن أن
باختالف تقييمه االئتماني ،فقد يتراوح مثال سقف البطاقة الذهبية بين عشرين ألفا وأربعين ألف .ومن الح َ
توحد الرسم السنوي أو الشهري المفروض على البطاقات ذات الفئة الواحدة بصرف النظر
المصارف اإلسالمية ّ
عن السقف االئتماني لكل بطاقة على حدة ،لكن من الضروري كما هو مذكور أعاله أن يتناسب الفرق في الرسوم
على البطاقات مختلفة الفئة مع الخدمات المتضمننة في كل فئة ،ويساوي الفرق في الرسم الفرق في القيمة السوقية
للخدمات اإلضافية ،وهذا حتى يسلم الزيادة في مبلغ القرض ،أي السقف االئتماني ،عن العوض ،فينتفي الربا.
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القارض ربااا .لكاان يجااوز للمصااارف اإلسااالمية أن تسااتوفي ماان الساااحب كلفااة السااحب الفعليااة،
ويمكن احتساب ذلك على سبيل التقدير ،ألن المصرف مصدر البطاقة يتحمل بع النفقات فاي
حااال السااحب ماان الصا ّاراف اآللااي ،وال ساايما عناادما يجااري السااحب ماان خااارج الدولااة وبعملااة
مختلفاة؛ وفضااال عاان ذلاك يجااوز لمصاادر البطاقاة أن يسااتوفي أجاار خدماة السااحب الفعليااة التاي
يستوفيها عادة عن استخدام بطاقة الحسم الفوري .وعندما يكون السحب من خارج الدولة يجاوز
للمصرف مصدِر البطاقة أيضا استيفاء عمولة مربحة معقولة ال تزيد عان أجار تحويال األماوال
المعتاد ،ألن المصرف مصدر البطاقة يقدم خدمة نقل المال في هذه الحالة.
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ناص علاى أن "الساحب النقادي مان قبال حامال
وإلى نحو هذا ذهب مجمع الفقه اإلسالمي ،حيث
َّ
البطاقة اقتراض من مصدرها ،وال حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ،وال يعد من
قبيلها الرسوم المقطوعاة التاي ال تارتبط بمبلاغ القارض أو مدتاه مقابال هاذه الخدماة .وكال زياادة
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على الخدمات الفعلية محرمة ،ألنها من الربا المحرم شرعا".
الصياغة المعيارية ألحكام البطاقات
 .1إصدار بطاقات االئتمان متوافقة مع الشريعة اإلسالمية على نحو مربح للمصرف المصدر
لها ممكن من حياث المبادأ ،وسابيل ذلاك هاو فارض األجار علاى الخادمات التاي تقارن بهاذه
البطاقة ،لكن مع ضرورة مرعاة الشرطين التاليين:
 .1.1أال يقصد بهذا األجر تعوي المصرف المصدر عان القارض الممناوح ماع البطاقاة،
ولهذا تجب مساوة هذا األجر للقيمة السوقية لتلك الخدمات.
 .1.2عدم الزيادة في األجر مع تفاوت السقف االئتماني للبطاقة إال إن اقترن ذلاك بخادمات
إضافية تساوي في قيمتها السوقية هذا الفرق في األجر.
 .2بطاقات االئتماان الصاادرة وفاق نماوذج العيناة أو التاورق غيار جاائزة شارعا ،لعادم جاواز
هذين البيعين أصال.

 288أجازت المعايير الشرعية الصادرة بالبحرين للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا مطلقا
بشرط أن يكون متناسبا مع خدمة السحب النقدي ،وليس مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب .المعيار رقم ( ،)2الفقرة
 . 5/4ونختلف مع هذا الرأي ألنه يفتح الباب على االسترباح من تقديم القرض إذ يعد السحب النقدي خدمة بذاتها
تخول مقدمها أجرا بصرف النظر عن مكان السحب .يدل على هذا أن بع المصارف اإلسالمية تتحايل على
عدم تجويز ربط الرسم بمبلغ السحب بتحديد الحد األعلى للمبلغ المسحوب في العملية الواحدة ،فتجعله مثال ألف
درهم كحد أقصى ثم تفرض عليه خمسين درهما رسما ،وذلك حتى تتكرر علميات السحب من قبل الساحب الواحد
ليتكرر الرسم عليه.
 289قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم )12/2( 108 :بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة.
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 .3ال مانع شرعيا من انضامام المؤسساات المالياة اإلساالمية إلاى عضاوية المنظماات العالمياة
الراعية للبطاقات االئتمانياة بشارط أن تشاترط لنفساها تجتناب المخالفاات الشارعية التاي قاد
تشااترطها تلااك المنظمااات .ويجااوز للمصااارف اإلسااالمية أن تاادفع لتلااك للمنظمااات رسااوم
اشتراك وأجور خدمات وغيرها من الرسوم التي ال تشتمل على فوائد ربوية.
 .4يجوز للمؤسسات المالية اإلسالمية المصدرة لبطاقات االئتمان أن تتقاضى عمولة من قابال
البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات ،ألن االتفاق على ذلك يقوم على نفاع متباادل ولايس
ثمة ما يحرمه شرعا.
 .5ال يجااوز االسااترباح عاان السااحب النقاادي ببطاقااة االئتمااان ماان أجهاازة الصااراف اآللااي إال
بمقدار الخدمة الفعلية بحيث ال يتجاوز أجار الساحب األجار الاذي يساتوفيه المصارف عاادة
ماان بطاقااات الحساام الفااوري ،أو عنااد تقااديم خدمااة إضااافية ،كالسااحب ماان خااارج الدولااة،
وبشرط أال يتجاوز األجر في هذه الحالة األجر السوقي المعتاد لخدمة تحويل المال.
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أحكام متفرقة
أ.

حجااب البطاقااات عاان العماال فااي شااراء مااا ال يحاال شاارعا ً ماان الساالع
والخدمات

على المؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الدفع بأنواعها أن تحرص ما أمكان علاى عادم تمكاين
حامل البطاقة من اساتخدامها فيماا ال يحال شارعا كشاراء الخماور والقماار .وذلاك ممكان برصاد
أرقام حسابات المحالت التي تبيع هذه األشياء وتعطيل البطاقة عنها.
ب.

مطالبة مصدر البطاقة حاملها بإيداع مبلغ كضمان مقابل منحه بطاقة االئتمان

يجوز للمصرف مصدر البطاقة أن يطالب حاملها بإيداع مبلغ مان الماال ماثال كضامان أو رهان
المقرض ،وال يجوز للمصرف اساتثمار هاذا المبلاغ لصاالحه إال باإذن مان مودعاه حامال
بالمبلغ
َ
البطاقاة ،ألن انتفاااع الماارتهن بااالمرهون يحتاااج إلاى إذن الااراهن .وال مااانع ماان أن تسااتثمر هااذه
الوديعة بالمضاربة لمصلحة الطرفين ،فتكون وديعة استثمارية.
ج.

شراء الذهب والفضة والعمالت بالبطاقات

يشااترط التقاااب فااي العوضااين عنااد شااراء الااذهب والفضااة والعمااالت بااالنقود ،ويعااد التقييااد
الحسابي كافيا في تحقق القب  ،ويعاد هاذا مان قبيال القاب الحكماي كماا ذهاب إلاى ذلاك قارار
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 290.وبناء على هذا ،فإن جواز الشراء الحال للذهب ،أو الفضة ،أو
العمالت ،بالبطاقات يتوقف على حصول قب البائع للعوض أو دخوله في حسابه.
وفي البطاقات بكل أنواعها يأخذ دخول الثمن الذي باع به البائع الذهب أو الفضاة أو العملاة مادة
يومين على األقل في الغالب .وهذا ينطبق على جميع البطاقاات ساواء ذات الحسام الفاوري منهاا
أو بطاقااات االئتمااان بنوعيهااا .لكاان الفاارق بااين بطاقااة ذات الحساام الفااوري وبطاقااة االئتمااان أنااه
يجري فورا اقتطاع المبلغ من حساب حامل بطاقة الحسام الفاوري بخاالف بطاقاة االئتماان التاي
يقتطع فيها مصدر البطاقة المبلغ من عنده ليعود به الحقا على حامل البطاقة ،لكن دخاول المبلاغ
في حساب التاجر في كال البطاقتين يتأخر ذات المدة ،فال تفترق بطاقة الحسم الفوري عن بطاقة
االئتمان في هذا .ومنه يعلم خطأ تفريق مجمع الفقه اإلسالمي الدولي باين بطاقاة الحسام الفاوري
(المغطاة) وبطاقة االئتمان (غير المغطاة) في تسويغ شراء الذهب والفضة باألولى دون الثانية،
 290قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  )6/4 ( 53 :بشأن القب  :صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها.
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إذ ليس العبرة في كون المبلغ مقتطعا من حساب حامل البطاقة أو مان حسااب غياره ،بال العبارة
كل العبرة في دخول المال في حساب البائع ،بصرف النظر عن كون هذا المال هو المشتري أو
291
مال يدفعه غير المشتري عنه.
وعليااه ،فااإن صااحة شااراء الااذهب أو الفضااة أو النقااود بالبطاقااات يتوقااف علااى ساارعة دخااول
العوض في حساب البائع ،292ومعاملة مدة اليومين إلى سبعة أيّام معاملة مع ّجل الدفع.293
د.

التأمين ضد مخاطر التخلف عن الدفع في بطاقات االئتمان

يجوز لحامل البطاقة أن يشترك في مؤسسات التأمين اإلسالمي ضد مخااطر التخلاف عان ساداد
القرض في بطاقات االئتمان .ويمكن تحديد موجباات الادفع باأمور مان مثال :الوفااة ،العجاز عان
الاادفع ،أو فقااد العماال ،مااع وجااوب مراعاااة أن يكااون هااذا االشااتراك بعلاام حاماال البطاقااة وبإذنااه
الصريح ،إذ تعمد بع المصاارف اإلساالمية المصادرة لبطاقاات االئتماان إلاى االشاتراك بهاذا
التأمين بالنيابة عن العميل دون تفوي منه ،وتضيف أقساط التأمين إلى الفاتورة الشهرية.
ه.

فرض رسوم على تجاوز الحد االئتماني

لاايس لمص ادِر البطاقااة أن يحادّ االئتمااان بسااقف معااين ثاام يم ّك ان البطاقااة ماان تجاااوز هااذا السااقف
ويفرض رسوما على هذا التجاوز .وهذا ألن الرسم إن كان في مقابل القرض الزائاد ،فهاو غيار
جائز ألناه ال يمكان للمقارض أي يساتربح عان القارض؛ وإن كاان غراماة علاى التجااوز ،فلايس
خطأ حامل البطاقة أن م ّكنه المصرف من تجاوز هذا السقف ،فذلك مساؤولية المصارف ،فضاال
عن صعوبة إدراك حامل البطاقة عمليا لتجاوزه ذلك السقف.
و.

انفراد مصدر بطاقة االئتمان بحق فرض رسوم جديدة على حاملي البطاقات

 291قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم )12/2( 108 :بشأن موضوع بطاقات االئتمان غير المغطاة ،ونصه
الفقرة " ال يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العمالت النقدية بالبطاقة غير المغطاة" .وقرار المجمع رقم139 :
( )15/5بشأن بطاقات االئتمان ،الفقرة (ج) ،ونص الفقرة " يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العمالت بالبطاقة
المغطاة".
سوت بين البطاقات في هذه المسألة ونصت على أنه " يجوز
 292أصابت هيئة المعايير الشرعية بالبحرين لما ّ
شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري ،وببطاقة االئتمان بنوعيها ذات االئتمان المتجدد وغير
المتجدد والحسم اآلجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل".
 293عامل المالكية اليوم واليومين والثالثة معاملة المعجل في عقد السلم لما أجازوا تأخير رأسمال السلم إلى ثالثة
في الجلس ،وأجاز بعضهم التأخير القليل مثل أن يترك أحد
أيام ،لكنهم في عقد الصرف اشترطوا التقاب
المتصارفين المجلس ويذهب ليجلب العوض من مكان قريب ،أو ليزن الذهب الذي اشتراه مثال ويفحصه في مكان
آخر قبل أن يدفع ثمنه ،ونحو ذلك .يراجع :حاشية الدسوقي  ،29/3مواهب الجليل للحطاب  ،304/4بداية المجتهد
.149-148/2

296

ال يجوز أن تنص لوائح إصدار البطاقات على حق المصارف مصادر بطاقاة االئتماان بااالنفراد
بفرض رسوم جديدة على البطاقات يدفعها حاملو البطاقات الحاليون ،أو زيادة الرساوم الساابقة،
بل ال بدّ من موافقة حامل البطاقة على تلك الزيادة ،وأال تكون بحيث تخرق ما تقادم مان شاروط
تتعلق بكون الرسوم معادلة للقيمة السوقية للخدمات التي تمثلها مستقلة عن القرض.
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الباب السادس والعشرون :المنتجات المالية المشبوهة
المنتجااات الماليااة المشاابوهة أو ساايئة الساامعة هااي منتجااات نتجاات عاان تقليااد التموياال التقلياادي،
بتعديل أشكال بعا منتجاتاه ،بماا ياوهم بأنهاا متوافقاة ماع الشاريعة ،ويعياب هاذه المنتجاات إماا
غياب صحة الشكل ،أو صحة الغرض ،أو كليهما.
وتضم المنتجات المشبوهة أو سيئة السمعة ما يلي:
1.

التمويل بالعينة

2.

التمويل بالتورق

3.

التمويل النقدي بالقرض مع الرهن المأجور

4.

التمويل النقدي بالسلم

5.

التعامل بالمشتقات المالية بعد محاولة إضفاء نوع من الشرعية الوهمية عليها.

أوالً -التمويل بالعينة
العيناة هااي بيااع يااراد بااه التوصاال إلااى التعاماال بالنقااد علااى نحااو يسااوغ الزيااادة المحرمااة ألجاال؛
فيتواطأ عاقدان على بيع أحدهما ل خر شيئا بثمن آجل ثم شرائه منه فورا بثمن حاضر أقل .
أ.

صورة العينة

للعينة صورتان تتحدان في الحكم والنتيجة :
الممول بزيادة هو مالك السلعة األول ،فيبيع إلى طالب التمويال شايئا
األولى :أن يكون
ِّ
الممول
بثمن آجل ثم يشتريه منه إثر ذلك بسعر حاضر أقل ،كأن يطلب تمويال بمئة ألف ،فيبيعه
ّ
عقارا بمئة وعشرين ألفا إلى سنتين ،ثم يشتري منه إثر ذلك العقار بمئة ألف حالّة .
الممول بزيادة هو المشتري ،فيشاتري مان طالاب التمويال شايئا باثمن
الثانية :أن يكون
ِّ
حاضر ثم يبيعه إليه بسعر أعلى مؤجل ،كأن يشاتري ممان يطلاب تماويال بمئاة ألاف عقاارا بمئاة
ألف ،ثم يبيعه إيّاه بمئة وعشرين ألفا إلى سنتين .
المماول
ليست السلعة المباعة فاي العيناة مقصاودة بحقيقاة البياع والشاراء ،فسايّان عناد
ّ
وطالااب التموياال أن تكااون الساالعة فااي العينااة بيتااا أو أرضااا أو ساايارة ،ألنااه ال غاارض لهمااا إال
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التمويل ،وإنما صورة البيع والشراء سبيلهما لتحقيق ذلك.
ب.

التطبيق المصرفي لبيع العينة:

تستخدم بع المؤسسات المالية بيع العينة لتمويل عمالئها بالنقد ،أفارادا أو شاركات،
فيبيع المصرف باألجل شيئا يملكه إلاى العميال بساعر شاامل للمبلاغ الماراد تمويلاه والاربح الاذي
يربحه المصرف ،ثم يعيد شراءه بثمن نقدي يمثل مبلغ التمويل.
-

تستخدم العينة أيضا لتالفي تعقيدات أو مخاطر التمويل بالبيع الحقيقي ،فبادل أن يماول

المصرف عقارا بالمرابحة مثال ،يوعز إلى العميل بشرائه لنفسه ثم يقوم فيشتري العقاار مان العميال
بثمن حاضر يمثل المبلغ الذي على العميل دفعاه إلاى مالاك العقاار األول ،ويجعال الاثمن فاي ياد ذلاك
المالك ،ثم يبيع المصرف العقار إلى العميل باألجل بثمن زائد يحقق الربح المنشود للمصرف.
ج.

حكم العينة

العينااة التااي يقصااد بهااا الوصااول إلااى النقااد بتواطااؤ ماان أطرافهااا علااى نحااو الصااورة
المتقدمة محرمة باتفاق الفقهاء بمن فيهم الشافعية الاذين بناوا صاحة العقاد علاى اساتيفاء شاروطه
الظاهرة ،وبنوا حلّه أو حرمته على غارض المتعاقادين مان العقاد ؛ فاإن كاان غرضاهما التحايال
على الربا فالبيع حرام عندهم وإن كان يحكم له بالصحة باعتبار استيفاء شروطه الظاهرة .
بيع العينة في هذا التطبيق التمويلي إنما يقصد باه التمويال بزياادة مضامونة علاى نحاو
يجنّب القرض الربوي الصريح ولايس يقصاد باه حقيقاة البياع والشاراء ،إذ ال معناى لاه إال ذلاك،
عرضااا ،باال هااو مقصااود ماان العاقاادين ومتفااق عليااه ساالفا للنجاااء
ولاايس تااوالي العقاادين حاصااال َ
بصااورة البيااع هااذه عاان صااريح الربااا علااى نحااو يحقااق ذات مفاسااد الربااا ،مم اا يناااق مقاصااد
الشريعة من تحريم الربا ويأتي علياه باالنق  .وعلياه ،ال يكاون هاذا البياع مشاروعا ،للتحيال باه
على الربا ،وال تكون صيغة التمويل هذه مشروعة لتضمنها لهذه العينة الممنوعة.
كاال مااا بنااي علااى بيااع العينااة ماان منتجااات ،كالتموياال الشخصااي ،أو السااحب علااى
المكشوف ،أو بطاقات االئتمان يكون حراما وباطال.
بالتورق
ثانيا ً -التمويل
ّ
التورق هو شراء سلعة من شاخص بأجال ثام بيعهاا إلاى آخار بساعر حاضار أقال بغياة الحصاول
على النقد .فيفرق التورق عن العينة في أن البيع الثاني هو لطرف ثالث في التورق ولايس لاذات
الطرف األول البائع.
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د.

التطبيق المصرفي للتورق

يتبع المصرف خطوات المرابحة مع العميل طالب التمويل النقدي ،فيشتري المصرف سالعة ماا
بالنقد من أسواق السلع المنظ ّمة ،ثام يبيعهاا باربح إلاى العميال ،ثام يتوكال عان العميال ببيعهاا فاي
سوق السلع بسعر حال أقل ويدفع ثمنها إليه ،فيحصل التمويل بالنقد للعميل .
ه.

لتورق
حكم ا ّ

التورق من حيث أصله له صور مختلفة بعضاها جاائز ،وهاي الصاور التاي تخلاو عان
التواطؤ بين أطراف البيع ،لكنه بالصورة التمويلياة المطبقاة فاي المؤسساات المالياة محار ٌم لعادم
خروجه من حيث األثر والنتيجة عن مضمون العينة المتواطأ بهاا علاى الرباا ،وبتحريماه صادر
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. 294
لاايس دخااول طاارف ثالااث فااي التااورق كفاايال بااإخراج العمليااة عاان مضاامون العينااة
المحرمة ،إذ لو كان األمر كذلك ،ألمكان تحليال العيناة بإدخاال طارف ثالاث ،ليقاوم الباائع األول
بإعادة شراء السلعة بعد أن باعها العميل إلى طرف ثالث بنفس الثمن .
يحاارم التااورق المصاارفي حتااى لااو كاناات عقااود البيااع والشااراء تتضاامن ساالعا حقيقيااة
وانتقاال حقيقيا لملكية السلع ،ألن المأخذ عليه ليس فاي وجاود السالع وانتقاال ملكيتهاا مان عدماه،
بل في اتخاذ عقد البيع سبيال لتحصيل مضمون القرض الربوي .وذلك حاصل مان حياث دخاول
المصاارف المما ّ ِاول فااي صاافقة بيااع مضاامونة الااربح علااى ساالعة يعلاام المصاارف أنااه ال غاارض
للمتعامل المشتري باقتنائها ،بل إنما غرضه من اقتنائها هو إعادة بيعهاا بخساارة بغياة الحصاول
على السيولة المطلوبة .وفيما يتعلق بالمتعامل ،فإن التاورق ال يفتارق أثاره علياه مان االقتاراض
بالرباا ،فهااو باالتورق يحصاال علاى مبلااغ نقادي محاادد مقابال التزامااه بادفع مبلااغ أعلاى منااه علااى
أقساط .وبالتالي ال تكون حقيقة البيع والشراء مقصودة من قبل المتعامل في عملية التورق.
كل ما بني على التورق من منتجات ،كالتمويل الشخصي ،أو السحب على المكشوف،
أو بطاقات االئتمان ،أو استثمارات الخزينة وودائع المصارف فيما بينها ،يكون حراما وباطال.
و.

-

استخدام مرابحة األسهم في التورق
اتخدام التااورق ،بااأن تقاادم المؤسسااة الماليااة
يحاارم اسااتخدام المرابحااة فااي األسااهم اسا
َ

 294قرار مجمع الفقه اإلسالمي الادولي رقام  )19/5( 179بشاأن التاورق ،فاي دورة مجماع الفقاه اإلساالمي الادولي
رقم  ،19والمنعقد بالشارقة في نيسان  30-26من عام .2009
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مرابحة األسهم على أنها منتج يحقق للعمالء التمويال النقادي الشخصاي ،ألنهاا باذلك كمان يادعو
العمالء للقيام بعمليات التورق معها.
ال عباارة بادعاااء تخيياار العمياال بااين بيااع األسااهم أو االحتفاااظ بهااا ،ألنااه فااي كاال ساالع
التورق المصرفي ال يجبر العميل أيضا على البيع .
ال يصااح القااول إن توكياال المؤسسااة الماليااة بإعااادة البيااع حاصاال فااي التااورق الساالعي

-

وليس حاصال في مرابحة األسهم ،وذلك ألن شركة وساطة األسهم تكون تابعة للمصرف وتقاوم
بإعادة بيع األسهم المشتراة بأمر من العميل وبأجر معلوم ،وفعل شركة الوساطة في هاذه الحالاة
هو فعل الوكيل بأجر؛ أي فيتحقق معنى التوكل ببيع األسهم نيابة عن العميل.
ثالثا ً -التمويل النقدي بالقرض مع الرهن المأجور)(PAWN BROKING
أ.

صورة العملية:

تقدم المؤسسة المالية المبلغ النقدي إلى طالب التمويل علاى سابيل القارض لكان مشاروطا بإياداع
شي ثمين علاى سابيل الارهن ،كمجاوهرات ماثال ،وتشاترط علاى العميال أن يادفع إلاى المؤسساة
أجرا عن حفاظ هاذه المرهوناات؛ فتكاون المرهوناات وديعاة باأجر وهاي رهان باالقرض المقادَّم.
و تربط المؤسسة األجر الواجب على المقتارض دفعاه بمبلاغ القارض علاى سابيل النسابة المئوياة
منه ،فكلما كان مبلغ القرض أكبر كلما كان المبلغ الواجب على المقترض دفعه أكبر .
ب.

حكم العملية
-

عقد القرض من عقود التبرع في الشريعة اإلساالمية فاال يجاوز االساترباح عناه ،وأي
ربح يجنيه المقرض من المقترض هو ربا.

-

يجوز للمقرض أن يستوفي من المقترض نفقات تقديم القرض الحقيقية بحيث ال يحقاق
المقرض ربحا بعد احتساب تلك النفقات.

-

ال يجوز التحايل على االسترباح عن القرض بضم عقد معاوضة إلياه ،كاالحفظ باأجر.
وقد ودر الانص باالنهي عان اجتمااع القارض ماع المعاوضاة فاي الحاديث المتقادم" :ال
صا على اجتماع البيع فقط مع السلف ،أي
يحل سلف وبيع" .وهذا الحديث وإن كان نا ّ
القرض ،إال أن مثل البيع أي عقد معاوضة كما يقول الفقهاء ،كما تقدم .

-

محرم وحيلة مفضوحة.
وعليه ،فإن هذا التمويل
ّ
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رابعا ً -التمويل النقدي بالسلم
عقد السلم بيع شرع استثناء علاى خاالف األصال تحقيقاا لمصاالح اقتصاادية ظااهرة ،ومضامونه
بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجل .
ج.

صورة التمويل النقدي بالسلم

تقوم المؤسسة المالية بدفع المبلاغ النقادي الماراد تمويلاه إلاى العميال تخريجاا علاى أناه
ثماان ساالع معلومااة تشااتريها المؤسسااة علااى ساابيل السالَم ماان طالااب التموياال ،ثاام تقااوم المؤسسااة
بالنيابااة عاان العمياال بشااراء الساالع المباعااة ساالما لتسااتلمها وتقااوم ببيعهااا بسااعر أعلااى وتحقااق الااربح.
ويقوم العميل بدفع ثمن السلع إلى من اشتريت منه وذلك بالدفع إلى ذات المؤسسة الممولة التي تادير
حسابا لمالك السلع ،ومالك السلع هذا هو من تبيع إليه المؤسسة المولة السلعة بعد الحصول عليها .
د.

حكم التمويل النقدي بالسلم

مضمون هاذه المعاملاة تمويال بالنقاد حقيقاة ال يختلاف عان مضامون العيناة أو التاورق
المحرمين .وعليه ،ال يحوز استخدام عقد السلم في تقديم التمويل النقدي لألفراد أو المؤسسات.
ال عبرة بشكليات العقود المستخدمة وتحقق قب السلع من عدمه ما دامت هذه العقود
تستخدم لتقديم التمويل لطالبه بزيادة يدفعها الحقا سواء إلى المؤسسة التي قدمت التمويال أو إلاى
طرف آخر بوساطة من هذه المؤسسة.
التمويل بهذه الصيغة أو بالصيغ المشبوهة األخرى من عيناة أو تاورق ينااق مقصاد
الشريعة من تحريم الربا ،ويعود علاى أصاله باالنق  .ولايس يعقال أن تحظار الشاريعة الرباا ثام
تفتح باب التحيل عليه بتسويغ بعقد كبيع العينة ،أو التورق ،أو بضام عقاد آخار ،أو السالم المانظم
على النحو السالف.
القول بتسويغ هذه الصيغ من صيغ التمويل مبني على اعتبار شكلية العقود في أقصاى
وتحكايم الظااهر ال فاي الحكام
درجاتها ،والوقوف عند ظااهر األشاياء وعادم اعتباار مضاامينها،
ِ
بصحة العقود وفسادها فحسب ،بل بحلها وحرمتها أيضا ،وهذا أمر لم يقال باه أحاد مان الفقهااء،
ويناق أصول الشريعة والمنطق العقلي السليم .
-

كل محاولة لالسترباح عان التمويال النقادي ال تخارج عان كونهاا تحاايال علاى الشاريعة باتبااع

شكليات معيناة تجعال األمار يبادو فاي الظااهر مقباوال ،لكناه فاي الحقيقاة رباا ممناوع ،ألن الشاريعة تمناع
االسترباح عن النقد ،فضال عن ترتب ذات اآلثار االقتصادية للتعامل بالربا عن االسترباح عن النقد.
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خامسا ً -التعامل بالمشتقات
أ.

معنى المشتقات المالية

المشاتقات المالياة ) (Financial Derivativesهاي أدوات مالياة ظهارت كثمارة عماا يعارف
باساام الهندسااة الماليااة ،أي تصااميم وابتكااار األدوات الماليااة ،وتطااوير القااائم منهااا .وقااد سااميّت
المشتقات المالية بهذا االسم لكون قيَمها مشتقة مان شايء آخار ،أي أنهاا ليسات ذات قيماة ساوقية
في األصل ،ولكن عمد إلى ما هو ذو قيمة سوقية ،فاشتقت منه أشياء صير إلاى بيعهاا وتاداولها،
فكان لها قيمة .وتستخدم المشتقات ألغراض التحوط والمضاربة السعرية على أثمان السلع.
ب.

أهم أنواع المشتقات المالية

المستقبليات ) (Future Contractsهاي عقاود بياع آجلاة تجاري فاي أساواق منظماة،
هي األساواق المالياة ،وهاي عقاود نمطياة بمعناى أنهاا تخضاع جميعاا إلاى أحكاام محاددة يضاعها
السوق المنظم لها ،ويكون هذا السوق هو الضامن لتنفيذها.
الخيارات ) (Optionsهاي اتفااق تعاقادي علاى إجاراء بياع وشاراء مساتقبلي محتمال،
يمنح بموجبه مصدر الخيار البائع الحقَ للمشتري ببيع أو شراء شيء ما بساعر محادد سالفا ،فاي
تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة المنتهية في ذلك التاريخ.
عمليات المبادلة المؤقتة ) (Swapsهي اتفاق طارفين علاى تباادل التزاماات الادفع ،أو
التدفقات النقدية أو العوائد ألصول أو أدوات مالية لمدة محددة .وذلك كمبادلاة عائاد متغيار بعائاد
ثاباات ،أو مبادلااة العائااد ماان عملااة بعائااد ماان عملااة أخاارى ،أو مبادلااة عائااد متغياار بعائااد متغياار،
كعوائد أسهم بعوائد أسهم أخرى (equity swap).
حكم المشتقات المالية :
تحرم عقود المستقبليات والخيارات والمبادالت المؤقتة في العوائد ،ألنها عقودٌ مؤجلة
البدلين ،وال سيما فيما يشترط فيه التقاب كالعمالت؛ وألن مآلها في مبادلة العوائد إلى بيع مال
بمال مع جهالة في العوضين أو أحدهما ،وذلك محرم؛ ومآلها في الخيارات إلى االعتيااض عماا
ال يجوز االعتياض عنه .
تحاارم المشااتقات باعتبااار اسااتخدامها كااأدوات للمضاااربة السااعرية فااي األسااواق؛ فااال
تنتهي عمليا بالتنفيذ الفعلي لصفقات البيع إال نادرا ،بل بالتسوية ودفع فروقاات األساعار ،يادفعها
الخاسر إلى الرابح .فلو ضارب اثنان علاى ساعر ساهم ماا بعقاد المساتقبليات ،بشاراء وبياع أساهم
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شركة معنية بتسليم مستقبلي محدد الزمن ،فإنه ينظر إلى سعر تلك األسهم عند ذلك األجال؛ فاإن
أكثر من الثمن الذي تحدد في عقد البيع ،دَفع حينئذ المتضارر بارتفااع الساعر الساوقي عان
وجد َ
ِ
الثمن المذكور في العقد هذا الفارقَ إلى العاقد اآلخر وانتهت الصفقة .
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الباب السابع والعشرون :قضايا في تسويغ المشتقات
لم تنضبط محاولة إلباس المشتقات بالمعيار الضروري لمشروعية أي منتج تتم أسلمته ،بشقيه:
األول :سالمة األدوات المستخدمة في تحقيق هذه األسلمة.
والثاني :سالمة الغرض والنتيجة واآلثار.
أوال :األدوات المستخدمة في أسلمة المشتقات:
أ.

التورق والعينة

جرى استخدام العينة أو التورق في مقايضة التزامات الدفع المتغيرة بالثابتة .مثال :لاو
كان على متعامل ما التزا ٌم بدفع أقساط متغيرة ،كأجرة في إجارة منتهية بالتمليك كل ثالثة أشاهر
مثال ،وأراد باالتفاق مع مصرفه الممول أن يقاي ذلك بالتزام بدفع أقساط ثابتة ،مخافةَ طاروء
زيادة كبيرة غير محسوبة على األقسااط المتغيارة بسابب تغيار األسااس المعيااري لتلاك األجارة،
اقترحت الصيغة التالية:
وهو معدل الفائدة ،فقد ِ
قبيل حلول أجل دفع القسط المتغير ،أي كل ثالثة شهور ،يوقع المتعامل مع المصارف
عقد تورق ،يبيع فيه المتعامل سلعة التورق (التي يشتريها له المصرف بالوكالة) إلى المصارف
بثمن يساوي القسط الواجب سداده ،والاذي كاان متغيارا لكان ع ِلام اآلن مبلغاه بحلاول أجلاه .يبياع
المصرف بعد ذلاك سالعة التاورق بساعر حاال فاي الساوق ،وبادل أن يادفع المصارف ثمان سالعة
التورق إلى المتعامل تقع المقاصة بالتساوي بينه وبين القسط (المتغير) الاذي اساتحق أجلاه علاى
المتعامل عن عقد اإلجارة؛ وبهذا تكون قاد حلات مشاكلة المتعامال فاي دفاع القساط المتغيار .لكان
يبقى أن يدفع المتعامل قسطا ثابتاا إلاى المصارف عبار دخاول المتعامال ماع مصارفه فاي صافقة
تورق أو عينة ،يبيع فيها المصرف إلى العميل سلعة بأقساط محددة ومعلومة ،بحيث يساوي كال
قسط المبلغ الثابت الذي يود المتعامل دفعه بدل القسط المتغير .
التورق والعينة من البياوع المحرماة ،للتحايال بهماا علاى الرباا ،فيكاون كال مناتج بناي
عليهما ممنوع كذلك؛ أي فهما أداتان محرمتان ألسلمة المشتقات.
ب.

-

الوعد :

استخدم الوعد بالبيع بديال عن عقد البيع في المشتقات المالية ،لكنه في بعا
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تطبيقاتاه

شاامل الوعااد الملاازم للطاارفين؛ والوعااد الملاازم للطاارفين ال يختلااف عاان العقااد ،فيترتااب عليااه مااا
يترتب عن العقد من محاذير .كما شمل الوعد الملزم لطرف واحد فقط لكن على نحاو ياؤدي فاي
بع األحوال إلى وقوع مفاسد االتفاق الملزم للطرفين؛ فضاال عان أن الوعاد الاذي قاال بعا
الفقهاء بلزومه على الواعد إنما يتقيد بوقوع الضرر على الموعود فحسب ،وال يكون عا ّماا؛ وال
يصلح أن يجعل الوعد بديال عن معاوضة ممنوعة على نحو يؤدي إلى وقوع مفاسدها .
-

يتقيد جاواز اعتمااد الوعاد الشارعي باديال عان بعا

المشاتقات بكاون ذلاك ألغاراض

التحوط ،وعلى نحو ال يؤدي إلى وقوع مفاسد معتبرة.
ج.

بيع العربون

معنى العربون :هو بيع يتضمن حقا للمشتري بفسخ البيع خاالل زمان معاين ،لكان علاى أن يادفع
المشتري مبلغا إلى البائع؛ فإن أمضى المشتري البيع ،كان ما دفعه من ثمن المبياع ،وإال آل إلاى
البائع .وقد أجازه بع الفقهاء دون أكثرهم.
 .1استخدام العربون في أسلمة المشتقات :
لما كان العربون يتضمن بالجملة مقابلة خيار شراء بمال ،فقد رأي أن هذا يصلح أساساا لتساويغ وأسالمة
الخيااارات الماليااة التقليديااة .فااإذا ص ا ّح شاارعا الحصااول علااى الخيااار بمااال ابتااداء ،فإنااه يصااح وفااق هااذا
التصور بيع هذا الخيار إلى الغير وتداوله على النحو الاذي يجاري فاي الخياارات مان المشاتقات المالياة،
حيث يباع خيار البيع ) (Put Optionوخيار الشراء ) (Call Optionفي األسواق المالية.

 .2خطأ تسويغ الخيارات التقليدية باستخدام العربون:
على فرض تبني القول المجيز للعربون ،تبقى الفروق بين بيع العربون وبين الخيارات التقليدياة
كبيرة ومؤثرة بحيث تقطع صلة أحدهما عن اآلخر ،وهي اآلتية:
•

من حيث المفهوم:

ما يدفع فاي العرباون لايس ثمناا للخياار علاى التحقياق ،إذ لاو كاان ثمناا الساتحقه الباائع
أمضى المشتري العقد أو لم يمضه .وإنما هو بمنزلة التعوي للبائع عن عادول المشاتري؛ ولاو
اختار المشتري إمضاء العقد ،كان العربون من ثمن المبيع .أما في الخياار التقليادي ،فاال يصاير
ما يدفعه المشتري ليحصال علاى هاذا الخياار جازءا مان ثمان المبياع بحاال ،بال هاو ثمان مساتقل
للخيار ،يستقر للبائع من لحظة البيع .أي فليس العربون شراء للخيار بالمال .
-

الخيار الذي يشتمل علياه بياع العرباون هاو خياار محصاور فاي ذات العاقاد المشاتري،
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ألن العقد قد جرى بينه وبين البائع ،فليس للمشتري إحالل مشتر آخر محله ببياع الخياار لطارف
ثالااث أو هبتااه ،باال السااتبدال العاقااد ،ينبغااي فسااخ العقااد األول ثاام إنشاااء عقااد جديااد بااين العاقاادين
الجديدين إن وافق العاقد األول .وإذا فسد العقد باستبدال العاقد ،فسدت توابعاه وآثااره ومنهاا هاذا
الحق ،أي حق الفسخ الثابت بالعربون.
من حيث التطبيق:

•

العربون يجري في بيع غير مؤجل البدلين ،أماا الخياارات التقليدياة فتكاون علاى بياوع
مؤجلة ،وهي ممنوعة في الشرع كما تقدم.
انقضاء وقت الخيار في العربون ،ومثله خيار الشارط ،يجعال العقاد الزماا؛ إذ األصال
قيام العقد ولزومه ،لكن يرتفع اللزوم بوجود الخيار؛ فإذا انقضى أجال الخياار ،أو العرباون ،وال
فسااخ ،عاااد العقااد إلااى اللاازوم وترتباات عليااه آثاااره .أمااا فااي الخيااارات التقليديااة ،فانقضاااء أجلهااا
يترتب عليه انفساخ االتفاق السابق على البيع والشراء.
وعليه ،فإنه ال يجاوز تساويغ الخياارات التقليدياة بتخريجهاا علاى العرباون؛ فاال يكاون
•
العربون أداة صالحة في أسلمة المشتقات ،لوجود الفوارق الكبيارة والماؤثرة بينهماا ،فضاال عان
أن الخيار ليس مما يباع في الشريعة اإلساالمية ،ألناه حاق مجارد يتعلاق باالبيع والشاراء ،ولايس
ماااال لتصااح المعاوضااة عنااه .وقااد صاادر قاارار عاان مجمااع الفقااه اإلسااالمي بمنااع التعاماال فااي
الخيارات وتداولها لعدم تحقق صفة المالية الشرعية المعتبرة فيها. 295
ثانيا:

عدم انضباط تسويغ المشتقات من حيث الغايات والنتائج

ليست المشكلة الكبرى في المشتقات المرتبطة ببيع السالع كامناة حقيقاة فاي الغارر مان
حيث احتمال عدم القدرة على التسليم ،ليقال بعد ذلك إن هذا األمر منتاف فاي تعاامالت األساواق
المالية المنظمة اليوم في المشتقات ،والتي تجري فاي سالع معيارياة وبطريقاة منظماة وبإشاراف
فتسوغ بناء على ذلاك هاذه المشاتقات أو بعضاها باعتمااد أدوات شارعية
السوق وضمانه للتنفيذ،
َّ
معينة .بل المشكلة الكبارى هاي فاي مضامون هاذه المعاامالت والاذي قاد ال يختلاف عان الرهاان
والمقامرة ،وفي اآلثار االقتصادية السلبية المترتبة عليها.
-

ينبغي أن تكون الغاية من المشتق بعد سالمة أدوات استخدامه غاية سائغة شارعا ،فاال

تكون ألجل تسويغ ما ال يساوغ شارعا ،كتساويغ المضااربة الساعرية فاي المشاتقات ألنهاا رهاان
ومقامرة ،أو مقايضة العوائد أو التزامات الدفع ألن مآلها بيع مال بمال.
295
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المالحق
ملحق ()1
وصف مختصر لدراسة الجدوى
يحتاج كثير من عقود التمويل اإلسالمي إلى إرفاق دراسة جدوى ،وبخاصاة تلاك المتعلقاة بكافاة
صيغ وأنواع المشاركة والمضاربة والوكالة .وفيما يلي نس ّ
طر باختصار أهم مكوناتها:
أوال :ينبغي أن تحتوي الدراسة على ثالث فرضيات (.)scenarios
أ.

فرضية األوضاع المتفائلة ،أو فرضية التفاؤل

هذه الفرضية تفصل تطورات المشروع من حيث الجدوى والربحية إذا تمات األماور علاى خيار
ما هو متوقع ،بدون عقبات أو مشاكل .وفي هذا الصادد يفصال المتماول الترتيباات واإلجاراءات
التااي سااوف يتخااذها لتحقيااق هااذه الفرضااية ،ولمنااع تاادهور األوضاااع لدرجااة تباارر االنتقااال إلااى
الفرضيات األخرى.
ب.

فرضية األوضاع المعتدلة ،أو الفرضية الوسطية

هذه الفرضية تقع في الوسط ما بين األوضاع المتفائلة وتلك المتشائمة ،وتتضمن تقادير الجادوى
والربحية وفقا لألوضاع المعتدلة.
ج.

فرضية األوضاع المتشائمة ،أو فرضية األسوأ

الفرضااية التااي تفصاال الظااروف التااي يمكاان أن تكااون معيقااة أو معطلااة ،وماادى تأثيرهااا علااى
الجدوى والربحية ،وكيف سيتعامل معها المتماول ،والوساائل التاي سيساتخدمها لتخطاي العقباات
وتذليلها .وكيف ساتؤثر تكااليف تلاك الوساائل علاى جادوى وربحياة المشاروع .ماع تقادير معادل
الربحية المتوقع في هذه الحالة.
ثانيا :أن يعلن المتمول التزامه بصاحة األرقاام فاي الدراساة بكافاة فرضاياتها .كماا يعلان التزاماه
بقيم الجدوى والربحية الواردة في الفرضية المعتدلة .كما يعلان التزاماه بإثباات حادوث ماا يبارر
عدم االلتزام بالفرضية المتفائلة .وعليه أن يقدم الدالئل المادية والوثائق التاي تعفياه مان االلتازام
بالفرضية المتفائلة.
308

ثالثا :في حالة ادعاء المتمول بحقه في االلتزام بالفرضية المتشائمة ،فإن عليه عبء إثبات ما يلي:

 .1العوائق والمشاكل التي أجبرته على العمل في ظل تلك الفرضية
 .2الجهود التي بذلها والوسائل التي اتبعها لتذليل العقبات وحل المشاكل ،وتكاليفها
 .3عدم مخالفة بنود العقد ،وعدم اإلهمال والتقصير بأي شكل من األشكال.
رابعا :أن تكون دراسة الجادوى علاى قادر كبيار مان الشافافية ،بحياث يمكان مراجعتهاا وتقييمهاا
بدقة من قبل متخصصين .لكي يمكن استخدامها كأساس لعقد التمويل.
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ملحق رقم ()2
قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي رقم  )4/12( 110بشأن موضوع اإليجار المنتهي
بالتمليك ،وصكوك التأجير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين ،وعلى آلاه وصاحبه
أجمعين.
إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الادولي المنبثاق عان منظماة الماؤتمر اإلساالمي فاي دورتاه
الثانية عشارة بالريااض مان  25جماادى اآلخارة 1421هاـ إلاى غاـرة رجاب 1421هاـ (28-23
سبتمبر .)2000
بعد اطالعه على األبحاث على المقدمة إلى المجماع بخصاوص موضاوع (اإليجاار المنتهاي
بالتملياااك ،وصاااكوك التاااأجير) ،وبعاااد اساااتماعه إلاااى المناقشاااات التاااي دارت حاااول الموضاااوع
بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي:
 اإليجار المنتهي بالتمليك:أوالً :ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
أ -ضابط المنع :أن يرد عقدان مختلفان ،في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
ب -ضابط الجواز:
 .1وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر زمانا ،بحيث يكون إبرام عقد البيع
بعد عقد اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة ،والخيار يوازي الوعد
في األحكام.
 .2أن تكون اإلجارة فعلية ،وليست ساترة للبيع.
 .3أن يكاااون ضااامان العاااين الماااؤ َجرة علاااى المالاااك ال علاااى المساااتأجر ،وباااذلك يتحمااال
المسااتأجر مااا يلحااق العااين ماان غياار ناشاائ ماان تعااد المسااتأجر أو تفريطااه ،وال يلاازم
المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
 .4إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤ َجرة فيجب أن يكون التاأمين تعاونياا إساالميا ،ال
المؤجر ،وليس المستأجر.
تجاريا ،ويتحمله المالك
ِ
 .5يجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طاوال مادة اإلجاارة،
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وأحكام البيع عند تملك العين.
المؤجر ،ال على المستأجر طول مدة اإلجارة.
 .6تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على
ِ

ثانياً :من صور العقد الممنوعة:


عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤ َجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خالل المادة
المحددة دون إبرام عقد جديد ،بحيث تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.



إجارة عين لشخص بأجر معلوماة ،ولمادة معلوماة ،ماع عقاد بياع لاه معلاق علاى ساداد
جميع األجرة المتفق عليها خالل المدة المعلومة ،أو مضافة إلى وقت في المستقبل.



عقد إجارة حقيقي ،واقترن به بيع بخياار الشارط لصاالح الماؤ َجر ،ويكاون ماؤجال إلاى
أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد اإليجار.

وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة عن بع

الهيئات العلمية.

ثالثاً :من صور العقد الجائزة:


عقد إجارة يم ّكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤ َجرة مقابال أجارة معلوماة ،فاي مادة
معلومة ،واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل األجرة وذلاك بعقاد
مستقل ،أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة – وذلك وفاق ماا جااء فاي قارار المجماع
بالنسبة للهبة رقم  3/1/13في دورته الثالثة.



عقد إيجار مع إعطااء المالاك الخياار للمساتأجر بعاد االنتهااء مان وفااء جمياع األقسااط
اإليجارية المستحقة خالل المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة
األجرة – وذلك وفق قرار المجمع رقم  )5/6( 44في دورته الخامسة.



عقد إجارة يم ّكن المستأجر من االنتفااع باالعين الماؤ َجرة مقابال أجارة معلوماة فاي مادة
معلومة ،واقترن به وعد ببيع العين المؤ َجرة للمستأجر بعاد ساداد كامال األجارة باثمن
يتفق عليه الطرفان.



عقد إيجار يم ّكن المستأجر من االنتفااع باالعين الماؤ َجرة مقابال أجارة معلوماة فاي مادة
المؤجر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين الماؤ َجرة فاي أي وقات
معلومة ،ويعطي
ِ
يشاء ،على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بساعر الساوق – وذلاك وفاق قارار المجماع
السابق رقم  ،)5/6( 44أو حسب االتفاق في وقته.

رابعا :هناك صور من عقود التاأجير المنتهاي بالتملياك محال الخاالف ،وتحتااج إلاى دراساة
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تعرض في دورة قادمة – إن شاء هللا تعالى.
 صكوك التأجير:يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التاأجير لمزياد مان البحاث والدراساة ليطارح فاي دورة
الحقة.
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ملحق رقم ()3
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي فاي موضاوع ساندات المقارضاة وساندات االساتثمار قارار
رقم )4/3( 30 :وتاريخ  23-جمادى اآلخرة 1408هـ
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
أجمعين
قرار رقم]1[)4/3( 30 :
بشأن
سندات المقارضة وسندات االستثمار
إن مجلااس مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي المنعقااد فااي دورة مااؤتمره الرابااع بجاادة ماان 23-18
جمادى اآلخرة  1408الموافق  11 –6شباط ( فبراير ) 1988م،
بعد اطالعه على األبحااث المقدماة فاي موضاوع ساندات المقارضاة وساندات االساتثمار ،والتاي
كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتادريب بالبناك
اإلسالمي للتنمية بتاريخ  9-6محرم 1408هاـ الموافاق  8 – 2أيلاول 1987م تنفياذا للقارار رقام
( )3/10المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي
المعهد وغيره من المراكز العلمية واالقتصادية ،وذلك لألهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة
استكمال جميع جوانبه ،للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات علاى تنمياة الماوارد العاماة
عن طريق اجتماع المال والعمل،
وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء األبحااث المقدماة
في الندوة وغيرها،
قرر ما يلي:
أوال :من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة:
.1

ساااندات المقارضاااة هاااي أداة اساااتثمارية تقاااوم علاااى تجزئاااة رأس ماااال القاااراض

(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية بارأس ماال المضااربة علاى أسااس وحادات متسااوية القيماة
ومسااجلة بأسااماء أصااحابها باعتبااارهم يملكااون حصصااا شااائعة فااي رأس مااال المضاااربة ومااا
يتحول إليه ،بنسبة ملكية كل منهم فيه.
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ويفضل تسمية هذه األداة االستثمارية صكوك المقارضة.
 .2الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام البد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصاار األول :أن يمثاال الصااك ملكيااة حصااة شااائعة فااي المشااروع الااذي أصاادرت الصااكوك
إلنشائه أو تمويله ،وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.
وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقاررة شارعا للمالاك فاي ملكاه مان بياع وهباة ورهان
وإرث وغيرها ،مع مالحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني :يقوم العقد في صاكوك المقارضاة علاى أسااس أن شاروط التعاقاد تحاددها نشارة
اإلصدار وأن اإليجاب يعبر عن االكتتاب في هذه الصكوك ،وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهاة
المصدرة.
والباااد أن تشاااتمل نشااارة اإلصااادار علاااى جمياااع البياناااات المطلوباااة شااارعا فاااي عقاااد القاااراض
(المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح ماع بياان الشاروط الخاصاة باذلك
اإلصدار على أن تتفق جميع الشروط مع األحكام الشرعية.
العنصر الثالث :أن تكون صاكوك المقارضاة قابلاة للتاداول بعاد انتهااء الفتارة المحاددة لالكتتااب
باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ -إذا كان مال القراض المتجمع بعد االكتتاب وقبال المباشارة فاي العمال بالماال ماا يازال نقاودا
فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
ب -إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.
ج -إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون واألعياان والمناافع فإناه يجاوز
تداول صاكوك المقارضاة وفقاا للساعر المتراضاى علياه ،علاى أن يكاون الغالاب فاي هاذه الحالاة
أعيانااا ومنااافع .أمااا إذا كااان الغالااب نقااودا أو ديونااا فتراعااى فااي التااداول األحكااام الشاارعية التااي
ستبينها الئحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.
وفي جميع األحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجالت الجهة المصدرة.
العنصر الرابع :أن من يتلقى حصيلة االكتتاب في الصكوك الستثمارها وإقامة المشروع بها هو
المضارب ،أي عامل المضاربة ،وال يملك من المشروع إال بمقدار ما قد يسهم به بشاراء بعا
الصكوك ،فهو رب مال بما أسهم به ،باإلضافة إلاى أن المضاارب شاريك فاي الاربح بعاد تحققاه
بنسبة الحصة المحددة له في نشرة اإلصدار ،وتكون ملكيته في المشروع على هذا األساس.
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وأن يد المضارب على حصيلة االكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشاروع هاي ياد أماناة
ال يضمن إال بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
 .3مااع مراعاااة الض اوابط السااابقة فااي التااداول :يجااوز تااداول صااكوك المقارضااة فااي
أسواق األوراق المالية ،إن وجدت ،بالضوابط الشرعية ،وذلاك وفقاا لظاروف العارض والطلاب
ويخضع إلرادة العاقدين .كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة
بإعالن أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خالل مدة محددة بشاراء هاذه الصاكوك مان
ربااح مااال المضاااربة بسااعر معااين ،ويحساان أن تسااتعين فااي تحديااد السااعر بأهاال الخباارة ،وفقااا
لظروف السوق والمركز المالي للمشاروع .كماا يجاوز اإلعاالن عان االلتازام بالشاراء مان غيار
الجهة المصدرة من مالها الخاص ،على النحو المشار إليه.
 .4ال يجوز أن تشتمل نشرة اإلصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامال
المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ،فاإن وقاع الانص علاى
ذلك صراحة أو ضمنا بَ َ
ط َل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
 .5ال يجوز أن تشتمل نشرة اإلصادار وال صاك المقارضاة الصاادر بنااء عليهاا علاى
نص يلزم باالبيع ولاو كاان معلقاا أو مضاافا للمساتقبل .وإنماا يجاوز أن يتضامن صاك المقارضاة
وعدا بالبيع وفي هذه الحالة ال يتم البيع إال بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضى الطرفين.
 .6ال يجااوز أن تتضاامن نشاارة اإلصاادار وال الصااكوك المصاادرة علااى أساسااها نصااا
يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطال.
ويترتب على ذلك:
أ-عاادم جااواز اشااتراط مبلااغ محاادد لحملااة الصااكوك أو صاااحب المشااروع فااي نشاارة اإلصاادار
وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.
ب-أن مح ل القسمة هو الربح بمعناه الشارعي ،وهاو الزائاد علاى رأس الماال ولايس اإلياراد أو
الغلااة .ويعاارف مقاادار الااربح ،إمااا بالتنضااي أو بااالتقويم للمشااروع بالنقااد ،ومااا زاد علااى رأس
المال عند التنضي أو التقويم فهو الربح الاذي ياوزع باين حملاة الصاكوك وعامال المضااربة،
وفقا لشروط العقد.
ج -أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك.
 .7يساااتحق الاااربح باااالظهور ،ويملاااك بالتنضاااي أو التقاااويم وال يلااازم إال بالقسااامة.
وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإناه يجاوز أن تاوزع غلتاه ،وماا ياوزع علاى طرفاي
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العقد قبل التنضي

(التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

 .8ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشارة اإلصادار علاى اقتطااع نسابة معيناة
في نهاية كل دورة ،إما من حصة حملة الصكوك في األرباح فاي حالاة وجاود تنضاي دوري،
وإما من حصصهم في اإليراد أو الغلاة الموزعاة تحات الحسااب ووضاعها فاي احتيااطي خااص
لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
 .9ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة اإلصدار أو صكوك المقارضة على
وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلاغ
مخصص لجبر الخسران في مشروع معين ،على أن يكون التزاما مستقال عان عقاد المضااربة،
بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزاماه لايس شارطا فاي نفااذ العقاد وترتاب أحكاماه علياه باين أطرافاه،
وماان ثاام فلاايس لحملااة الصااكوك أو عاماال المضاااربة الاادفع باابطالن المضاااربة أو االمتناااع عاان
الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بماا تبارع باه ،بحجاة أن هاذا االلتازام كاان
محل اعتبار في العقد.
ثانياً :استعرض مجلس المجمع أرباع صايغ أخارى اشاتملت عليهاا توصايات النادوة التاي أقامهاا
المجمع ،وهي مقترحة لالستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون اإلخاالل بالشاروط
التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي:
أ-

إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.

ب-

تقديم أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.

ج-

تعمير الوقف بعقد االستصناع مع المصارف اإلسالمية ،لقاء بدل من الريع.

د-

إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده ،أو مع أجرة يسيرة.

وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من
البحث والنظر ،وعهد إلى األمانة العامة االستكتاب فيهاا ،ماع البحاث عان صايغ شارعية أخارى
لالستثمار ،وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.
ملحق رقم ()4
نماذج للعقود المستخدمة في التمويل اإلسالمي
نماذج تطبيقية مقترحة يمكن استخدامها في المؤسسات التمويلية اإلسالمية
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نموذج رقم ( )1عقد مشاركة دائمة
نموذج عقد مشاركة دائمة باألرباح والخسائر
اسم المصرف :المصرف اإلسالمي(................................):
الطرف األول :اإلسالمي………………………… :
ويمثله السيد:
بصفته …………...…………...
الطرف الثاني :السيد/السادة …………………………………
ويمثله  /يمثلها السيد …………………………
بصفته ………………
تم االتفاق بين طرفي العقد على الدخول في مشاركه تجارية دائمة حتى تاريخ انتهاء هذا
العقد المبين الحقا ،من أجل القيام بالمناشط التجارية أو االستثمارية بيع  /شراء  /استيراد/
............................................
مناشط تجارية أخرى ،وهي:
………………
وقد تم االتفاق والتراضي بين الطرفين وهما بكامل أهليتهما على ما يلي:

 .1يقوم الطرف األول بتمويل أو شراء أو استيراد (الموصوف أدناه) تمويال جزئيا أو كليا
بناء على طلب الطرف الثاني وذلك وفق المواصفات التي يحددها الطرف الثاني والمبينة
تفاصيلها أدناه وذلك بتكلفة إجمالية قدرها………… على أن يقوم الطرف الثاني ببيع
وتسويق البضاعة  /أو القيام بالمهمات التالية/ ……………… / ..................... :
………………
 .2وعلى أساس المشاركة بين الطرفين في التصرف واألرباح والخسائر.
 .3يساهم الطرف األول في المشاركة بمبلغ ……… ………….........وتشكل مساهمته
ما نسبته …… %من رأس مال الشركة.
 .4يساهم الطرف الثاني في المشاركة بمبلغ………………………… وتشكل مساهمته
ما نسبته …… %من رأس مال الشركة.
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 .5يتم فتح حساب مشترك بين الشركاء وهو حساب خاص لعملية المشاركة لدى المصرف
اإلسالمي ........ :فرع ………………… توضع فيه مبالغ المشاركة المقدمة من
تورد إلى هذا الحساب إيرادات البيع أوال بأول ،ويتم السحب منه بموافقة
الطرفين ،كما َّ
الطرفين وعلمهما.
 .6يتعهد الطرف الثاني بأن ال يستعمل ثمن البضاعة المبيعة اال في الغايات المصرح بها،
ويكون مسؤوال عن كل مخالفة أو تقصير أو تعد ،كما ال يحق له التصرف بمال الشركة
إال بعد التنضي  ،ويقصد بالتنضي إجراء المحاسبة العامة والتأكد من وجود أرباح بعد
تسديد رأس المال ويقتصر تصرفه في حدود ما يخصه من األرباح فقط.
 .7يخول الطرف الثاني بالتصرف في البضاعة المسلمة إليه بما يحقق مصلحة الطرفين سعيا
لتحقيق الربح وبحدود الشرع اإلسالمي ،وتكون يد الطرف الثاني يد أمانة على البضاعة
المسلمة إليه وشريكا في األرباح المتحققة ،وعليه فإنه ال يجوز له أن يتصرف بالبضاعة
تصرفا يضر بالشريك أو يخالف عرف التجار إال بموافقة الطرف األول وعلمه.
 .8يتم البيع نقدا ،وال يجوز البيع بالدين ّإال بموافقة الطرفين وعلمهما.
 .9يتم تخزين البضاعة بإشراف مشترك وال يتم اخراج أي جزء منها ّإال بموافقة الطرفين
وعلمهما ،ويتم توريد اإليرادات أوال بأول في الحساب المشترك المشار إليه سابقا.
 .10إذا أهمل او تقاعس الطرف الثاني في تسويق البضاعة وبيعها خالل مدة سريان هذا العقد
فان من حق الطرف االول تسويقها وبيعها وتكون له الحصة المخصصة لذلك.
وفي
....................
 .11مدة هذا العقد تبدأ من استالم البضاعة ،وتنتهي بتاريخ:
حال عدم بيع البضاعة ألي سبب اقتصادي خارج عن إرادة الشريك المفوض بالبيع ،فإ ّنه
يتم بيع ما تبقى منها بالسّعر المتاح حتى وان كان قل من سعر البيع السابق.
 .12توزع االرباح الناتجة عن المشاركة بين الطرفين على النحو التالي:
 % ..........من صافي األرباح للطرف الثاني مقابل قيامه بالبيع والتسويق للطرف االول إن
هو من قام بالعمل المفوض إليه.
 % ..........من صافي األرباح توزع بين الطرفين بنسبة المساهمة المالية لكل منهما في
الشركة.
أما في حالة الخسارة فإن ّها توزع بحسب مشاركة كل فريق في راس المال.
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 .13إذا تلف شيء من مال الشركة من غير تعد وال اهمال وال تقصير فانه يحسم من الربح فإن
جاوزه حسم الباقي من رأسمال الشركة كل حسب مساهمته.
 .14تعتبر التكاليف التالية جزءا من النفقات المترتبة على رأس مال الشركة:
التأمين على البضائع والتخزين وأجور النقل وكل ما يتعلق برخصة االستيراد والتصدير من
رسوم وضرائب ........................ ،................ ،فيتحمل كل من الشريكين حصته منها
بنسبة مشاركته فيها
 .15يحق للفريق األول أن يطلب تصفية المشاركة المتفق عليها ،إذا نفذت مدة العقد ،أو إذا
خالف الفريق الثاني شروط هذا العقد ،وذلك دون حاجة الى تنبيه او إنذار او مراجعة
قضائية.
 .16إذا كان موضوع الشركة يتطلب استيراد بضائع من الخارج ّ
فإن الطرف األول يلتزم بفتح
خطاب اعتماد بثمن البضاعة المنوي استيرادها (موضوع الشركة بين الطرفين) وذلك
لصالح الجهة المصدرة لها في الخارج وذلك بعد حصول الطرف االول على تفوي
خطي من الطرف الثاني بمباشرة اجراءات االستيراد.
 .17في حال رغبة أحد الشريكين في شراء البضاعة موضوع الشركة فان له االولوية في ذلك
وفق السعر الذي يتم االتفاق عليه بينهما.
 .18يلتزم الطرف الثاني باإلفصاح عن كل العمليات المحاسبية وعن جميع الحسابات
المصرفية واألوراق التجارية التي تتعلق بالتجارة مفصلة وجميع العمليات التي قام بها
والمتعلقة بالمتاجرة بأموال الشركة مدعومة بالمستندات والفواتير المعتمدة ،ويجوز
للطرف االول بواسطة موظفيه او أي مدقق حسابات قانوني ان يقوم بمراجعة هذه
الحسابات اثناء وبعد انتهاء الشركة .ويتعهد الفريق الثاني بتقديم الحساب الختامي للفريق
االول في نهاية المدة او عند طلب الفريق األول ،وال تبرأ ذمة الفريق الثاني إال بعد الوفاء
بحقوق الفريق األول الواردة في هذا العقد.
 .19يكون كل طرف مسؤوال تجاه ضريبة الدخل والزكاة عن الدخل المتحقق له من عملية
المشاركة.
 .20يتعهد الفريق الثاني بان ال يستعمل ثمن البضاعة المبيعة اال في الغايات المصرح بها
أعاله ،ويكون مسؤوال عن كل مخالفة او ضرر او تعد او تقصير.
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 .21يتحمل المسؤولية جميع الموقعين على هذا العقد بصفة فريق ثاني ،بالتكافل والتضامن،
منفردين او مجتمعين ،تجاه الفريق االول عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.
 .22في حال النزاع بين الشريكين حول قضايا لم تحسمها بنود هذا العقد ،فإنّه يتم الفصل في
النزاع على اساس الشريعة االسالمية ،ويختار كل طرف منهما محكما ،ومحكم ثالث
يختاره القضاء ،ويكون حكمهم ،سواء صدر باإلجماع او باألغلبية ،ملزما للفريقين.
 .23حرر هذا العقد في يوم ……………………… تاريخ ……………………
الموافق………………………
الطرف األول

الطرف الثاني

االسم:

االسم:

التوقيع:

التوقيع:
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نموذج رقم ( )2عقد مشاركة متناقصة
عقد مشاركة متناقصة
Bild Operate Transfer
المصرف اإلسالمي  ............فرع  ............والمسمى فيما بعد )الفريق األول(
والسيد /السادة  ......................... :والمسمى /المسمون فيما بعد )الفريق الثاني(
لماااا كاااان الفرياااق الثااااني يملاااك قطعاااة األرض :رقااام الطاااابو  ......................ناااوع الطاااابو
 ........................من القرية/المدينة ...........................
القضاء  /المحافظة /الوالية ..................
والبالغة مساحتها .........

 ..........وهي بوضعها الحالي خالية من أية حقوق للغير.

وبما أن الفريق الثااني يرغاب فاي اساتثمار قطعاة األرض الموصاوفة أعااله ،وذلاك عان طرياق
إنشاااء :بناااء  /مزرعااة /مسااتودعات /موقااف ساايارات ،....................... /علااى أساااس عقااد
المشاركة المتناقصة ،حيث يقوم الفريق األول بتمويل تنفيذ البناء المطلوب تمويال كليا أو جزئياا
حسب ما هو مدون في هذا العقد ،ث ّم يستغله مدة محدد منصاوص عليهاا فاي هاذا العقاد ،ويتقاسام
األرباح والخساائر ماع الشاريك ،وبعاد انتهااء مادة التفاوي باالساتغالل ياؤول البنااء إلاى ملكياة
صاحب األرض ،وتوزع األرباح حسب النسب المتفق عليها في هذا العقد ،أ ّماا الخساائر فتاوزع
حسب رأس المال المساهم في إنشاء البناء.
وبناء عليه فقد تم االتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي:
 -1يلتزم الفريق الثاني بإصدار (وكالاة غيار قابلاة للعازل أو رهان) لاألرض المحاددة فاي
هذا العقد وما عليها من بناء لصالح الفريق األول ،وذلك لحين اساتيفاء الفرياق األول
جميع حقوقه المترتبة في ذمة الفريق الثاني الناشئة والمتعلقة بهذا العقد.
 -2يوافق الفرياق األول علاى تمويال الفرياق الثااني بطرياق المشااركة المتناقصاة ،إلقاماة
اإلنشاااءات الااواردة فااي المخططااات الهندسااية المتفااق عليهااا والتااي تحماال األرقااام
واألكواد التالية................ :
 -3حياااث يبلاااغ التمويااال بحاااده األقصاااى :المبلاااغ (……… ،TL ، $()..درهااام ،لاير،
جنيه ،)..........................................،ليتم دفعه وفق شروط هذا العقد.
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 -4يلتزم الفريق الثااني بادفع جمياع المصااريف اإلدارياة ،وجمياع الرساوم والتاراخيص،
والضرائب ،وأياة نفقاات تتعلاق بعملياة إنشااء البنااء .وفاي حاال رغباة الفرياق الثااني
بعدم دفع تلك النفقات ألي سبب كان ،يحق للفريق األول أن يدفع أيا مان تلاك النفقاات
وااللتزامااات المشااار إليهااا أعاااله ،وتقياادها كجاازء ماان رأساامال الفريااق األول فااي
الشركة ،أو تقيدها كديون على الفريق الثاني.
 -5ياادفع الفريااق األول مقاادار التموياال المتعاقااد عليااه إلااى الفريااق الث ااني علااى مراحاال،
مرتبطة بمراحل إتمام البناء.
 -6يحااق للفريااق األول أن يطلااب أيااة وثااائق تتعلااق بمراحاال إنجاااز البناااء ماان حيااث الكاام
والنوع ،كما يحق المراقبة والمتابعة ،ويحق له االمتناع عن الادفع حتاى يساتوثق مان
صحة مرحلة اإلنجاز.
 -7يعد االنتهاء من البناء يملك الفريق األول حق االستغالل ويفوض بذلك تفويضاا مطلقاا
بكافااة طاارق االسااتغالل المباحااة شاارعا ،تفويضااا غياار قاباال للعاازل ،وتكااون آليااة
االستغالل وتقاسم األرباح والخسائر كما يلي- :
أ -يستمر حق االستغالل لصالح الفريق األول مدة زمنية قدرها ....... :سنة
ب -حقوق الفريق األول هاي :رأس ماال التمويال ،وحصاته مان األربااح والتاي تمثال
نسبة % ........ :من األرباح المتحققة خالل مدة التفوي لالستغالل.
ت -يكون للفريق الثاني نسبة ( )%......من الاربح المتحقاق بعاد اساترجاع رأس ماال
التموياال للفريااق األول ،وبعااد اسااترداد كافااة الااديون المقياادة علااى حسااابه لصااالح
الفريق األول.
ث -يقب الفريق األول حصة الفريق الثااني مان األربااح؛ ليقياده فاي حسااب خااص
باسم الفريق الثاني لديه.
ج -في حال كانت اإليرادات خالل فترة االستغالل وإلاى غاياة انتهااء مادة التفاوي
أقل من حقوق الفريق األولّ ،
فإن الخسائر توزع على نسب رأس المال.

،

ح -يلتزم الفريقان بكامل اإلفصاح المالي والشفافية بكل ما يتعلق بالمشروع.
خ -يتعهااد الفريااق الثاااني بعاادم القيااام بااأي تصاارف أو إجااراء قااانوني علااى قطعااة
األرض الموصوفة أعااله ،أو علاى البنااء المقاام عليهاا يتعاارض أو يعرقال تنفياذ
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شاااروط هاااذا العقاااد ،مثااال البياااع أو الااارهن أو اإليجاااار أو أي حاااق مااان الحقاااوق
المتفرعة عن حق الملكية وغيرها من التصرفات القانونية التاي قاد تتعاارض ماع
الحق الذي يعطيه هذا العقد للفريق األول.
د -يعد انتهاء مادة االساتغالل يتعهاد الفرياق الثااني علاى ان يفاي بجمياع االلتزاماات
واآلثار القانونية الناتجة عن القرارات االستثمارية للفريق األول للغير مثل عقاود
اإليجار ،وغيرها.
ذ -عند انتهاء مدة االستغالل المتفق عليهاا ،تاؤول األرض وماا عليهاا مان بنااء و/أو
أية حقوق و/أو التزامات ناشئة و/أو متعلقة بهذا العقد إلى الفريق الثاني.
ر -عند انتهاء مدة االساتغالل المتفاق عليهاا ،أو اساتيفاء الفرياق األول كامال حقوقاه،
يتعهد الفريق األول بإسقاط الوكالة الغير قابلة للعزل ،أو فك الرهن.
ز -يستحق الطرف األول جميع التعويضاات التأمينياة حاال الكاوارث الطبيعياة ،دون
الفريق الثاني ،شريطة أن يتحمل تكاليف بوليصة التأمين.
 -8إذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من االلتزامات المنصوص عليها في هاذا
العقد ،يحق للفريق األول أن يقوم مقاماه وياؤدي االلتازام الاذي تخلاف الفرياق الثااني
عن أدائه ،ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت ،أو تقيد على حسابه.
 -9إذا تخلف الفريق الثاني عن إتمام البناء وفق المخططات الهندسية المتفاق عليهاا يحاق
للفرياق األول أن يقاوم مقاماه ،ويكمال البنااء الاذي تخلاف الفرياق الثااني عان إكمالاه،
ويحسم ذلك من حقوق الفريق الثاني إن وجدت ،أو تقيد على حسابه.
 -10يحق للفريق األول أن يستخدم الوكالة الغير قابلة للعزل كضمان لحقوقه.
 -11يحق إجراء أية تعديالت على هذا العقد ومن حين إلى آخر باتفاق الفريقين.
 -12يحقاق للفريااق األول وقاف العماال بهاذا العقااد باإرادة منفااردة ،إذا تباين لااه عادم جاادوى
االستمرار في التمويل و/أو إذا خالف الفريق الثااني أي شارط مان شاروط هاذا العقاد
و/أو إذا تخلف عن القيام بأي التزام من االلتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
 -13في حال مخالفة الفريق الثاني أي شرط من شروط هذا العقد و/أو إذا تخلف عن القيام
بأي التزام من االلتزامات المترتبة عليه بموجاب هاذا العقاد .فإنّاه يحاق للفرياق األول
التصرف بالعقار الستيفاء حقوقه بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل.
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 -14يتحمل كل فريق ضريبة الدخل عن األرباح التي آلت إليه.
 -15إذا وقع خالف ناشئ عن تطبيق أحكاام هاذا العقاد و/أو متعلاق باه ،يحاق للفرياق األول
عرض الخالف على ثالثة محكمين ،يتم اختيارهم على الوجه التالي:
حكما يختاره الفريق األول.

أ-

ب -حكما يختاره الفريق الثاني.
ت -وحكما تختاره المحكمة المختصة.
ويااتم الفصاال فااي الناازاع علااى أساااس الشااريعة اإلسااالمية ،ويكااون حكمهاام سااواء صاادر
باإلجماع أم باألغلبية ،ملزما للفريقين.
ه ،الموافق /

وقع هذا العقد من قبل الفريقين بتاريخ / /

 /م،

الفريق األول:
الفريق الثاني:
نموذج رقم ( ) 3عقد مشاركة متناقصة لتمويل المشاريع الصغيرة
نموذج 296عقد مشاركة متناقصة خاص بالتمويل األصغر
المصرف اإلسالمي ..................
أطراف التعاقد:
أوال :المصرف اإلسالمي ..............ا والمسمى فيما بعد (الفريق األول).
ثانيا :والسيد  /السادة:

والمسمى فيما بعد ا (لفريق الثاني).

_________

لما كان الفريق الثاني صاحب خبرة في مجال

________________.

وبمااا أن الفريااق األول يرغااب فااي مشاااركة الفريااق الثاااني ،وذلااك عاان طريااق إنشاااء وتجهيااز
ورشة /معمل /مختبر /مصنع /عيادة أسنان ..................... /على األسس التالية- :
 -1قيام الفريق األول بتمويل تنفيذ الورشة تمويال كلياا أو جزئياا حساب ماا هاو مادون فاي
هذا العقد.
 : 296انظر هاذا النماوذج المقتابس بتصارف شاديد مان كتااب :محماود الاوادي ،وحساين سامحان :البناوك اإلساالمية
األسس النظرية والتطبيقات العملية،الفصل السابع ،المشاركة المتناقصة ،ط2007 ،1م ،دار المسيرة.
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 -2يلتااز م الفريااق الثاااني أن يقاادم الضاامانات المناساابة لصااالح الفريااق األول ،وذلااك لحااين
اسااتيفاء الفريااق األول جميااع حقوقااه المترتبااة فااي ذمااة الفريااق الثاااني الناشاائة و/أو
المتعلقة بهذا العقد.
 -3يوافاق الفرياق األول علااى تمويال الفريااق الثااني بطرياق المشاااركة المتناقصاة ،بتقااديم
مبلغ حاده األقصاى (__________) __________ ألاف/آالف ديناار ،لياتم دفعاه
وفق الشروط التالية- :
أ.

مبلااااغ (__________) __________ ألااااف/آالف دينااااار ثمنااااا لألجهاااازة
والمعدات.

مبلاغ (__________) __________ ألااف/آالف دينااار لتجهيااز الورشااة
ب.
من ديكور وصيانة وخالفه.
ت .مبلغ (__________) __________ ألف/آالف دينار تدفع حسب الحاجة.
أ -يلتزم الفريق الثاني بدفع جميع المصاريف اإلدارياة ،ورساوم التارخيص ،والرساوم
-4
والضاارائب الحكوميااة والبلديااة ،ورساام التااأمين العقاااري وفكااه ،وأيااة نفقااات أخاارى يقررهااا أو
يوافق عليها الفريق األول ،من موارده األخرى الخاصة مباشرة إلى الجهات ذات العالقة.
ب -وفي حالة امتناع الفريق الثاني عن الدفع ألي سبب كان ،ومع االحتفاظ بجمياع حقاوق
الفريق األول المنصوص عليها في هاذا العقاد الناشائة و/أو المتعلقاة باإخالل الفرياق الثااني بهاذا
االلتزام يحق للفريق األول أن يدفع أيا مان االلتزاماات المشاار إليهاا أعااله وقيادها علاى حسااب
الفريق الثاني لديه إذا رأى ذلك مناسبا.
يدفع الفريق األول مقدار التمويل المتعاقد عليه إلى الفريق الثاني وذلك حساب ماا ورد
-5
فااي البنااد رقاام ( )3أعاااله ،ويحااق للفريااق األول أن يطلااب أن تكااون الاادفعات مساابوقة بعااروض
أسعار وذلك للتأكد من صحة المشتريات والمطالبات األخرى ،كما يحاق لاه االمتنااع عان الادفع
حتى يستوثق من صحة هذه الفواتير والمطالبات،
أ -يتعهد الفريق الثاني بعدم القياام باأي تصارف أو إجاراء قاانوني يتعاارض أو يعرقال
-6
تنفيذ شروط هذا العقد ،مثل البيع أو الرهن أو اإليجار أو أي حق من الحقوق المتفرعة عن حاق
الملكية وغيرها من التصرفات القانونية التي قد تتعارض مع الحق الذي يعطيه هذا العقد للفريق
األول.
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ب -الحقوق المترتبة للفريق األول بموجب هذا العقد ،يلتزم بها الفريق الثاني وخلفه العام.
جـ -يتقاضى الفريق األول نسبة ( )% .....بالمائة من صافي اإليرادات ربحا له.
د -يكون للفريق الثاني نسبة ( )% .....بالمائة من صافي اإليرادات ربحا له حيث يقبضاها
الفريق األول لتقيد لديه كما يلي- :
.1

(____) بالمائة ياتم قيادها فاي حسااب خااص باسام الفرياق الثااني يتصارف بهاا كياف

يشاء.
(____) بالمائااة يااتم قياادها فااي حساااب خاااص باساام الفريااق الثاااني مخصااص للتسااديد
.2
وذلك لحين سداد أصل مبلغ المشاركة وأية التزامات أو مصاريف دفعها الفريق األول.
هـ -يحاق للفرياق األول أن يقياد علاى الحسااب المخصاص للتساديد المفتاوح باسام الفرياق الثااني
لديه ،أية مصاريف أو نفقات أو التزامات ،يدفعها الفريق األول حساب شاروط هاذا العقاد ،حياث
يكون الرصيد المتبقاي مخصصاا لتساديد أصال ماا قدماه الفرياق األول مان تمويال ،وعناد تساديد
مبلغ التمويل بكامله يؤول المشروع موضوع هذا العقد إلى الفريق الثاني.
و -مدة هذا العقد ____ سنوات تقريبا تبدأ من صيرورة المشروع جاهزا للعمل.
ز -تتم أعمال المحاسبة دوريا وحسب األصول المحاسبية المتعارف عليها.
ح -يتم تحميل المصاريف المباشرة على حساب أرباح المشروع وال تشمل أجرة الفريق الثاني.
ط -تحسب االستهالكات حسب النسب المقررة من ضريبة الدخل وتحمل على المصاريف.
إذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من االلتزامات المنصوص عليها في هاذا
-7
العقد ،يحق للفريق األول أن يقوم مقاماه وياؤدي االلتازام الاذي تخلاف الفرياق الثااني عان أدائاه،
ويحساام ذلااك ماان حقااوق الفريااق الثاااني إن وجاادت ،أو تقيااد علااى حسااابه ،باإلضااافة إلااى أيااة
مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق األول ،أو أي عطال وضارر يلحاق باالفريق األول مان جاراء
ذلك ،والعودة عليه في أية حال بالقيد على حسابه دون إخطار عدلي.
يحق للفريق األول أن يطلب كفيال يكفل الفرياق الثااني فاي كافاة الحقاوق العائادة و/أو
-8
التااي سااتعود للفريااق األول و/أو الناشاائة و/أو المتعلقااة بهااذا العقااد وتكااون كفالااة الكفياال مطلقااة
و بصااورة التكافاال والتضااامن مااع الفريااق الثاااني ،فااي كاال مااا يتعلااق بهااذا العقااد ،وأيااة التزامااات
مترتبة عليه.
-9

يلتزم الفريق الثااني بمساك ساجالت محاسابية حساب األصاول المنصاوص عليهاا فاي
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قانون مهنة تدقيق الحسابات.
أ -يحق إجراء أية تعديالت على هذا العقد ومان حاين إلاى آخار باتفااق الفاريقين ،كماا
-10
يحق للفريق األول وقف العمل بهذا العقد بإرادة منفردة ،إذا تبين له عدم جادوى االساتمرار فاي
التمويل و/أو إذا خالف الفريق الثاني أي شرط مان شاروط هاذا العقاد و/أو إذا تخلاف عان القياام
بأي التزام مان االلتزاماات المترتباة علياه بموجاب هاذا العقاد ،وللفرياق األول الحاق بطارح ساند
وضع األموال غير المنقولة تأمينا للدين للتنفيذ وفاق األصاول ،دون أن يكاون للفرياق الثااني أي
حق في الطعن ،بأية صورة من صور الطعن ،أمام القضاء أو المراجاع اإلدارياة أو أياة جهاات
رسمية ذات عالقة.
-11

يصرح الفريقان األول والثاني بما يلي- :

أ-

أن الفريق األول اختار محل إقامته في الخرطوم.

ب-

أن الفريق الثاني اختار محل إقامته في الخرطوم.

وذلك لغايات أية إشعارات أو تبليغات أو إخطارات عدلية أو قضائية.
-12

يكون الفريق الثاني ملزما بضاريبة الادخل علاى األربااح التاي عاادت لاه بموجاب هاذا

العقد ،سواء التي استوفاها أو التي قيدت في الحساب المخصص لتسديد أصل قيمة التمويل ،باعتباار
هذا المبلغ ربحا للفريق الثاني مخصصا للتسديد من أصل قيمة التمويل المتحقق للفريق األول.

يجري تثبيت الفتة بالبيانات التي يعدها الفريق األول على مكاان باارز فاي المشاروع،
-13
حتى سداد كامل قيمة التمويل (مشروع رقم "____ ") بمشاركة مصرف .........اإلسالمي.
إن الفريق األول معفى من اتخاذ أية إجراءات قانونية مان إخطاارات عدلياة أو ساواها
-14
لغايات الرجوع على الفريق الثاني بأية حقوق يدعيها ناشئة و/أو متعلقة بهذا العقد ،بما فاي ذلاك
االدعاااء بالعطاال والضاارر ،ولااه حاق القيااد علااى حساااب الفريااق الثاااني دون إشااعار ،فااي جميااع
الحقوق وااللتزامات سواء أكانت للفريق األول أو للغير.
وللفريق األول حق تحديد المدة الزمنية ألي من تطبيقات هاذا العقاد ،إذا لام يانص علاى أي منهاا
صراحة في األوراق ذات العالقة.
يقاار الفريااق الثاااني بااأن دفاااتر الفريااق األول وحساااباته تعتباار بينااة قاطعااة إلثبااات أيااة
-15
مبالغ ناشئة و/أو متعلقة بهذا العقاد وتطبيقاتاه مهماا كانات ،ماع ماا يلحقهاا مان مصااريف ،ساواء
أكانت للفريق األول أو للغير ،ويصرح بأن قيود الفريق األول وحساباته تعتبر نهائية وصاحيحة
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بالنسبة له ،وال يحق له االعتراض عليهاا ،كماا أناه يتناازل مقادما عان أي حاق قاانوني يجياز لاه
طلب تدقيق حسابات الفريق األول وقيوده من قبل أية محكمة ،أو إبراز دفاتره وقيوده.
وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات ،والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن
الفريق األول على مطابقتها لألصل.
-16

إذا وقع خالف ناشئ عن تطبيق أحكاام هاذا العقاد و/أو متعلاق باه ،يحاق للفرياق األول

عرض الخالف على ثالثة محكمين ،يتم اختيارهم على الوجه التالي:
-

حكما يختاره الفريق األول.

-

حكما يختاره الفريق الثاني.

-

حكما تختاره غرفة تجارة و/أو صناعة الخرطوم.

وفي حالة اعتذار غرفة تجارة و/أو صناعة الخرطوم عن اختيار المحكم الثالث ،يقاوم الحكماان
المختاران من قبل الفريقين باختياره ،فإن تعذر ذلك تقوم المحكمة المختصة بتعيينه وفقا ألحكاام
قانون التحكيم المعمول به في السودان.
ويتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة اإلساالمية ،ويكاون حكمهام ،ساواء صادر باإلجمااع
أو باألغلبية ،ملزما للفريقين ،وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا.
وفي حالة عدم توفر األغلبية ،يحال الخالف موضوع التحكيم إلى المحاكم النظامية.
وتكون محاكم الخرطوم النظامية هي المختصة دون سواها بالفصل في أياة طلباات و/أو قضاايا
تنشأ بمقتضى التحكيم و/أو ناشئة و/أو متعلقة به و/أو بهذا العقد.
يلتاازم الفريااق الثاااني بشااراء موجااودات الورشااة ماان عاادد وأدوات ومااواد خااام بسااعر
-17
السوق في حالة التصفية.
-18

تسري على هذا العقد أحكام القوانين واألنظماة المرعياة ،فيماا عادا ماا ناص علياه مان

اتفاق بين الفريقين.
وقااع هااذا العقااد ماان قباال الفااريقين بااإرادة حاارة خاليااة ماان العيااوب الشاارعية والقانونيااة
بتاااريخ  / /هااـ ،الموافااق  / /م ،علااى نسااختين أصااليتين ،ويسااقط الفريااق
الثاني حقه فاي االدعااء بكاذب اإلقارار و/أو أي دفاع شاكلي و/أو موضاوعي ،ضاد ماا
جاء في هذا العقد.
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نموذج رقم ( )4لعقد مضاربة دائمة أو متناقصة في المصارف االسالمية
عقد مضاربة
نوع المضاربة( :دائمة)( ،متناقصة)( ،مقيدة)
شركة مضاربة بين رب المال ويمثله :المصرف اإلسالمي .....................
فرع  ..............والمسمى فيما بعد (الفريق األول).
والمضارب السيد  /السادة ويمثلهم.......................................... :
والمسمى  /المسمون فيما بعد (الفريق الثاني).
حيث تم االتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي:
 .3بناء على دراسة الجدوى المقدمة والموقعة من قبل الفريق الثاني والمصادق عليها من
قبل الفريق األول ،والمتضمنة وصف المشروع والتكاليف بتفاصيلها ،وخطة العمل
والتسويق واألرباح المتوقعة بمستوياتها الثالثة وهي :األرباح المتوقعة المتفائلة،
والمتوسطة ،والمتشائمة ،فإن الفريق األول يتعهد بأن يسلم الفريق الثاني مبلغا من
المال وقدره )..........( :نوع العملة )......( :على أساس األحكام الفقهية لعقد
المضاربة ،ويتم التسليم من خالل حساب خاص بالمضاربة يفتح لدى الفريق األول
لهذه الغاية ،ويكون الطرف الثاني أمينا على رأس المال وشريكا في الربح.
 .4يتعهد الطرف الثاني بفتح حساب خاص بالمضاربة موضوع هذا العقد في البنك
ويكون السحب واإلضافة من قبل الطرف الثاني وذلك ليتمكن البنك من إجراء عملية
التقويم بين الحين واآلخر.
قر الفريق الثاني بأنه قد تسلم من الفريق األول مبلغا من المال وقدره)..........( :
 .5ي ّ
نوع العملة ،)......( :وذلك الستعمالها فقط في الغايات المذكورة والمفصلة في
دراسة الجدوى الموقعة من قبل المضارب والتي صادق عليها الفريق األول ،والتي
تعد مرجعا لهذا العقد في كيفية استخدام المضارب لرأسمال المضاربة ،والتي سيشار
لها بدراسة الجدوى في هذا العقد.
 .6ي َعدُّ الفريق الثاني متعديا في الحاالت التالية- :
أ.

إذا استعمل المال المستلم في غير الغايات المصرح بها في دراسة الجدوى.
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ب .في حال إنفاق أي مبلغ من رأس المال على شؤونه الخاصة.
ت .إذا تصرف في مال المضاربة قبل التنضي

.

ث .إذا خلط مال المضاربة بماله دون إذن الفريق األول أو إعطاؤه للغير مضاربة
أو هبته أو إقراضه أو االقتراض عليه.
ج .في حال مخالفته لبنود هذا العقد او تعليمات الفريق األول المنصوص عليها في
دراسة الجدوى.
ح .في حال تحميل رأس مال المضاربة المستلم بأية نفقات وأية مصاريف غير
المنصوص عليها في دراسة الجدوى.
خ .في كل حالة ت َعدُّ في الفقه اإلسالمي من التعدي ،أو في عرف التجار ،أو
تعتبرها لجنة التحكيم من التعدي.

 .7يعَدُّ الفريق الثاني مقصرا في الحاالت التالية- :
أ.

اإلهمال في إدارة المال وحفظه.

ب .في حال عدم قيامه بما يلزم في الوقت والزمان المناسب مما ي َعدُّ عرفا عند
التجار وأصحاب الصنعة.
ت .إذا لم تتحقق األرباح المتوقعة بحدها المتشائم المنصوص عليها في دراسة
الجدوى ،وعليه يقع عبء اإلثبات بعدم التقصير ،وتبرير عدم تحقق األرباح
بحدها األدنى.
ث .عند وقوع الخسارة بسبب اإلهمال ،وعليه يقع عبء اإلثبات ونفي التقصير.
ج .في كل حالة ت َعدُّ في الفقه اإلسالمي من التقصير ،أو في عرف التجار ،أو
تعتبرها لجنة التحكيم من التقصير.

 .8مدة هذا العقد  .................من تاريخه ،ويتعهد الفريق الثاني بتقديم الحساب الختامي
للفريق األول في نهاية هذه المدة أو عند طلب الفريق األول ،وال تبرأ ذمة الفريق
الثاني إال بعد الوفاء بحقوق الفريق األول الواردة في هذا العقد ويجوز للفريق األول
أن يطلب تصفية المضاربة إذا خالف الفريق الثاني شروط هذا العقد ،وذلك دون
حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو مراجعة قضائية.
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 .9يكون الفريق الثاني أمينا على رأس المال وشريكا في الربح.
 .10توزيع األرباح والخسائر:
أ -يوزع صافي األرباح على الوجه التالي:
في المائة من االرباح الصافية.

ب -للفريق األول ()%......

ت -للفريق الثاني ( )%......في المائة من االرباح الصافية.
ث -أما في حالة الخسارة فإنها توزع بحسب مشاركة كل فريق في رأس المال.
 .11في حالة حدوث خسارة يتحمل البنك كامل الخسارة في حال إثبات الفريق الثاني
عدم تعديه أو تقصيره.
 .12إذا تلف شيئا من مال المضاربة بغير تعد وال تقصير من المضارب حسب من الربح
فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال.
 .13في حال رغبة الطرفان في تمديد عقد المضاربة بعد انتهاء المدة المقررة في هذا
العقد ،أو في حال رغبة أحد الفريقين بشراء البضاعة فإنه ال بد من إجراء عملية
"التنضي " للفترة السابقة وتكون حجة على الفرقاء بمجرد التوقيع عليها ،وتكون
كل فترة مستقلة عن األخرى وبعقد جديد.
 .14إذا رغب الفريق الثاني بشراء األموال والعروض عند عملية التصفية في نهاية المدة
المحددة في هذا العقد أو أثنائها سواء دفعة واحدة او على دفعات ّ
فإن التحول إلى
المضاربة المتناقصة موقوف على موافقة الفريق األول.
 .15إذا نشأ خالف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به ،يحق لكل فريق
عرض الخالف على ثالثة محكمين ،يتم اختيارهم من قبل رب المال والمضارب
والمحكمة المختصة .ويتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة اإلسالمية ،ويكون
حكمهم ،سواء صدر باإلجماع أو باألغلبية ،ملزما للفريقين.
 .14حرر هذا العقد بتاريخ /
الفريق الثاني
(

/

هـ .الموافق /

 /م.

الفريق األول
ممثل رب المال البنك اإلسالمي.............. :

المضارب)
نموذج رقم ( )5لعقد االستصناع

عقد استصناع
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الطرف األول " الصانع"  :المصرف ............
ويمثله السيد:

 ...................بصفته................ :

الطرف الثاني" :المستصنع" :فرد /هيئة /شركة......................... /
ويمثله السيد ....................................
بصفته........................... :
مقدمة:يتقدم المستصنع بطلب تصنيع............................................. :

من قبل الصانع ويمثله المصرف .................
وقد وافق المصرف  ...........بصفته صانعا على ذلك ،وقام الطرفان بالتوقيع علاى هاذا
العقااد وهمااا بكاماال أهليتهمااا الشاارعية والقانونيااة بعااد اإليجاااب والقبااول ووفااق الشااروط
التالية:
 .1يتعهااد الطاارف األول "الصااانع" بتصاانيع الساالعة المبينااة أوصااافها أدناااه وتسااليمها
للطرف الثاني في مدة أقصاها ...................
وصف المادة المستصنعة وترتيبات التسليم:
........................................................................
 .2يلتزم الطرف الثاني بدفع ثمن السلعة على النحو التالي:
□ دفعه واحدة عند استالم السلعة المصنوعة
□ تقديم جزءا من ثمن وقدره … …….......وتأخير جزء وقدره  …….....يادفع عناد
استالم السلعة.
□ أقساااااااااااط شااااااااااهرية وعااااااااااددها … .......…............وقيمااااااااااة كاااااااااال قسااااااااااط
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……….....................
□ ابتاااااااااااااااداءا مااااااااااااااان تااااااااااااااااريخ … .………………..............ولغاياااااااااااااااة
……………….............
 . 3اتفااق الطرفااان علااى أن يكااون عقااد االستصااناع ملزمااا للطاارفين ،مااا لاام تكاان الساالعة
المصاانوعة مخالفااة للمواصاافات والشااروط المطلوبااة حيااث يكااون للطاارف الثاااني خيااار
الرؤيااة ،وفااي حااال النكااول تقااع عليااه مسااؤولية إثبااات مخالفااة المواصاافات أو مخالفااة
الشروط المنصوص عليها في هذا العقد.
 .4يتعهااد الطاارف الثاااني باسااتالم الساالعة المصاانوعة  /المشااتراة فااور إعالمااه ماان قباال
الطرف األول في المكان والزمان المتفق عليهما بين الطرفين.
 .5يااتم تحرياار عمليااة االسااتالم فااي محضاار اسااتالم وتسااليم يوقااع عليااه الطرفااان أو ماان
يفوضانه.
 . 6ال ينحصر عقد االستصناع فيما يصانعه الطارف األول بنفساه ،بال يمكان لاه أن يعقاد
مع طرف ثالث عقاد استصاناع ماوازي وأن ياوفِّي باالمطلوب كاامال حساب المواصافات
سواء كان ذلك من صنعه أو من صنع غياره ،وذلاك كاون الماادة المطلاوب صانعها ديان
في الذمة.
 .7إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته ولم يقم باستالم المادة المصنوعة في الوقت المحدد
في هذا العقد ،أو تأخر عن سداد المبالغ المترتبة عليه فاي الوقات المحادد فاان علياه دفاع
غرامة مالية بنسبة ( )%من القيمة عن كل شهر تأخير بحيث ال تزيد مجموع الغراماات
عن ( )%من كامل المبلغ المستحق ،وعلى أن ترد له هذه المبالغ المحتجزة بعاد انقضااء
مثل مدة التأخير ،وال يجوز للمصرف أخذها أو ضمها الى حساباته.
أوصاف وشروط المستصنع  /المشتري:
........................................................................
حر هذا العقد للعمل بموجبه بعد توقيعه في يوم ………………… تاريخ ………
الموافق …….…….
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الطرف األول

الطرف الثاني

االسم:

االسم:

التوقيع:

التوقيع:
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نموذج رقم ( )6عقد السلم
نموذج عقد بيع السلم

الطرف األول :المصرف اإلسالمي ..........................................
ويمثلاااااااااااااااااااااااااه السااااااااااااااااااااااااايد ……………………… بصااااااااااااااااااااااااافته
………………………………...
الطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف الثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني :السيد/الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
………………………………………………………………...
ويمثلااااااااااااااااااااااااااااه الساااااااااااااااااااااااااااايد ……………………… بصاااااااااااااااااااااااااااافته
………………………………....

مقدمة:
يرغااب الطاارف الثاااني فااي بيااع الساالعة الموصااوفة وصاافا تامااا يمنااع الجهالااة ماان حيااث النااوع
والجاااااااااانس ......................................................................... :الحجاااااااااام والكاااااااااام:
.....................................................................
الوصف والجودة...............… :
مواصفات إضافية.................
السعر أو الثمن ............ :لكل كغم /طن............................ /
موعد التسليم...../ ..../...... :
عاان طريااق الساالم للطاارف األول وتسااليمه الموصااوف أعاااله فااي وقاات الحااق منصااوص عليااه
أعاله ،من استالمه الثمن ،فقد وافق الطرف األول على ذلك ،واتفق الطرفاان الماذكوران أعااله
وهما بكامل األهلية القانونية والشرعية وتراضيا بعد اإليجاب والقبول على ما يلي:
 .1يلتاااااااازم الطاااااااارف األول باااااااادفع مبلااااااااغ (باألرقااااااااام) ………………… (كتابااااااااة)
 …………………………… ............................للطااارف الثااااني فاااور انتهااااء
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مجلس العقد وذلك ثمنا للبضاعة الموصوفة والموضحة والمحدد جنسها ونوعها وأوصافها
وكمياتها وأسعارها ومواعيد تسليمها ومكان التسليم أعاله.

 .2أقر الطرف الثاني بأنه قد استلم المبلغ المذكور أعاله مان الطارف األول وذلاك بشاهادة كال
من:
أ.

االسم ،............ :تفاصيل الهوية الشخصية للشاهد ....... :التوقيع....... :

ب .االسم ،............ :تفاصيل الهوية الشخصية للشاهد ....... :التوقيع....... :

وقد قام بالتوقيع على هذا العقد.
 .3يلتزم الطرف الثاني بتسليم البضاعة في الزمان والمكان المقرر والمتفاق علياه أعااله وهاو
موعد الحصاد أو اإلنتاج ،وبفترة سماح ال تزيد عن ( ...يوم) من الموعد المحدد أعاله.
 .4يحق للطرف األول أن يقوم ببيع المثمن الذي هو دين عن في ذمة الطرف الثااني (وهاو ماا
يعرف بالسلم الموازي) وذلاك قبال اساتالم أو حلاول أجلاه إذا كانات المواصافات مضابوطة
بحيث ال توقع نزاعا بين المتبايعين .وإذا كان هذا التصرف ال يؤدي إلى المضااربات علاى
سلعة لم تنتج بعد.
 .5يتم تسليم السلع محل البيع إلى الطرف األول أو ما ينيبه ،وفي محضر استالم وتسليم موقاع
من قبل الطرفين.
 .6اتفق الطرفان على أن يكون مكان التسليم هو
…………………………… ويتحماااال الطاااارف الثاااااني نفقااااات النقاااال والتحمياااال
والتنزيل من والى ذلك المكان.
 .7يحق للطارف األول أن يطالاب الطارف الثااني بتقاديم كفالاة أو ضامان خطياا علاى االلتازام
والوفاء الذي تعهد به الطرف الثاني.
 .8يجوز للطرف األول توكيال الطارف الثااني ببياع البضااعة الموصاوفة نياباة عناه ولحسااب
الطاارف األول ووفااق الشااروط التااي يحااددها ،وال يعااد تصااريف البضاااعة ماان مسااؤوليات
الطرف الثاني.
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 .9إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته ولم يقم بتسليم السلع  /البضاعة  /المواد في الوقت المحدد
فإن عليه دفع غرامة مالية بنسبة ( )%عان كال شاهر تاأخر فياه عان التساليم بحياث ال تزياد
مجموع الغراماات عان ( )%مان مجمال القيماة وعلاى أن تارد هاذه الغراماات إلاى الطارف
الثاني بعد احتجازها مدة مماثلة لمدة التأخير ،وال يجوز للطرف األول أخذها أو ضمها إلى
حساباته.
 .10تكااون يااد الطاارف األول مطلقااة فااي مطالبااة الكفياال أو التصاارف فااي الاارهن الااذي يقدمااه
الطرف الثاني في حال تأخر األخير عن الوفاء بشروط هذا العقد.
 .11إذا تعذر على الطرف الثاني البائع بسابب قاوة قااهرة ودون خطاأ أو تاأخر مناه أن يسالم ماا
وعد به فللمشتري أن يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي أسلفه أو أن ينتظرا إلى السنة الثانية.
…………… تاااااااااااااااااااااااااااااااااريخ
 .12حرر هذا العقد للعمل بموجبه بعد توقيعه ،في يوم
……………… الموافق ……………………
الطرف األول

الطرف الثاني

االسم:

االسم:

التوقيع:

التوقيع:

العنوان:

العنوان:
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نموذج رقم ( )7عقد بيع مرابحة
عقد بيع بالمرابحة
مصرف  .......اإلسالمي ويمثله في هذا العقد السيد.................../
طرف أول /بصفته بائعا
السيد/السادة...........................................................................ومقره:
ثانيا:
..........................................................طرف ثاني/بصفته مشتريا
وقد أقر الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية واتفقا على ما يلي:
البند األول:
تنفيذا لطلب الشراء ووعد الشراء الموقع من طرف الواعد بالشراء وهو الطرف الثاني في هذا
العقد .باع المصرف اإلسالمي  ......وهو الطرف األول في هذا العقد للطرف الثاني البضاعة
المبينة أوصافها وكمياتها أدناه:
وصف البضاعة:
....................................................................................................................
الكمية:
....................................................................
......................................................................................
البند الثاني
تم االتفاق على ثمن البضاعة بمبلغ:
....................................................................
حيث يتضمن هذا الثمن المصاريف وأرباح المصرف ،ويتعهد الطرف الثاني بسداد الثمن
اإلجمالي المشار إليه أعاله على النحو التالي:
 oدفعة واحدة فور استالم البضاعة
 oدفعات مقسطة ،ويبلغ عدد األقساط ..........
البند الثالث
تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين بعد حيازة الطرف األول لهذه البضاعة وتحمله كافة
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مخاطر استمرار الملكية.
يحق للطرف الثاني الرجوع على الطرف األول في حال ظهور عيب في البضاعة.
البند الرابع
اتفق الطرفان على موعد التسليم وذلك بتاريخ.............. :
اتفق الطرفات على مكان التسليم وهو...................... :
تنتقل مخاطر الملكية للطرف الثاني بمجرد التسليم في الزمان والمكان المحددان.
البند الخامس
وافق الطرف الثاني على تسلم المستندات المتعلقة بالبضاعة المبينة في هذا العقد بعد تظهيرها
لص الحه من قبل الطرف األول ويتعهد بتسلم البضاعة والتخليص عليها بمعرفته وذلك بمجرد
تفريغها في مكان التسليم ،ويتحمل الطرف الثاني مصاريف نقل البضاعة إلى مخازنه.
البند السادس
تنتهي مسؤولية الطرف األول عن أية عيوب خفية او ظاهرة بعد ثالثة أيام من تسلم الطرف
الثاني للبضاعة ،وتقع مسؤولية تخزين البضائع وفقا لألصول الفنية على عاتق الطرف الثاني
وحده وال يحق له الرجوع على الطرف األول بالنتائج التي قد تترتب على مخالفته ذلك.
البند السابع
كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين واألعراف التجارية النافذة بدولة التعاقد بما ال
يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
البند الثامن
ال يحق للطرف الثاني (المشتري) أن يتأخر في دفع الثمن بالكيفية الموضحة في هذا العقد كما
ال يحق له أن يتأخر في دفع األقساط المقررة عليه ،وفي حالة تأخره عن دفع قسطين متتاليين
أو في حالة مماطلته أو امتناعه عن الدفع تحل باقي األقساط فورا دون تنبيه أو إنذار ويحق
للطرف األول في هذه الحالة أن يرجع على الطرف الثاني الستيفاء كافة حقوقه الناتجة عن هذا
العقد .كما يحق له الرجوع على الكفالء والتصرف بالرهن.
البند التاسع
أي خالف ينشأ حول تطبيق أحكام هذا العقد أو عن أي شيء متفرع عنه أوله عالقة به يعرض
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الخالف على لجنة تحكيم تشكل من ثالثة أعضاء على الوجه التالي:
حكم يختاره الفريق األول
حكم يختاره الفريق الثاني
حكم تختاره الجهات الرقابية ذات الطابع الدولي
ويتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة اإلسالمية ،ويكون حكمهم .سواء صدر باإلجماع أم
باألغلبية ،ملزما للفريقين ،وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونيا.
وفي حالة عدم توفر األغلبية ،يحال الخالف موضوع التحكيم إلى المحاكم ......
وتكون محاكم دولة التعاقد هي المختصة دون سواها ،بالفصل في أية طلبات و/أو تنشأ
بمقتضى التحكيم و/أو ناشئة و/أو متعلقة به و/أو بهذا العقد.
البند العاشر
في حال تعثر الطرف الثاني في دفع األقساط بسبب اإلعسار المثبت من قبل المتعثر ،تطبق
المبادئ والقيم الشرعية .وال يتقاضى الطرف األول أية غرامات تأخير أو أية جزاءات مالية.
وفي حال عجز الطرف الثاني إثبات اإلعسار فيحق للطرف األول إلزامه بغرامات تتناسب مع
مدة التعثر تعويضا عن الفرصة الضائعة ،على أن ترد جميع الغرامات للطرف الثاني بعد
مرور مدة زمنية مكافئة لفترة التعثر.
نموذج رقم ( )8عقد إجارة تشغيلية
نماذج عقد إجارة تشغيلية

المصرف اإلسالمي ................................
الطرف األول :المصرف اإلسالمي ............................
…………………………
السيد
ويمثله
………………………………...

بصفته

الطرف الثاني :السيد/السادة ………………………………….........
ويمثله

/

يمثلها

…………………………

السيد
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بصفته

…………………………
مقدمة :يعرض الطرف الثاني على الطرف األول حاجته ل الت الموصوفة:
...............................................................................
ويتعهد الطرف الثاني باستئجار اآلالت الموصوف أعاله لمدة ....................تبدأ اعتبارا من
 ................وبأجرة مقدارها  ...............وتدفع على النحو التالي:
أقساط □ شهرية

□ ربع سنوية □ نصف سنوية □ سنوية تدفع مرة واحدة

وقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد وهما بكامل األهلية القانونية باالتفاق بعد اإليجاب
والقبول على ما يلي:
 .1تعتبر هذه المقدمة جزءا ال يتجزأ من هذا العقد.
 .2يلتزم الطرف األول بتوفير ما تم االتفاق عليه والموصوف أعاله وفق المواصفات
المحددة؛ من أجل تأجيرها للطرف الثاني كي يستعملها في الغايات المحددة التالية:
........................
 .3يلتزم المؤجر (الطرف األول) بتمكين المستأجر (الطرف الثاني) من االستفادة من العين
المؤجرة خالل المدة المتفق عليها وبالكيفية المنصوص عليها.
 .4تبدأ مدة اإلجارة المتفق عليها منذ اللحظة األولى الستالم الطرف الثاني العين المستأجرة
بموجب إقرار خطي باالستالم.
 .5يحق للطرف األول أن يطلب الضمانات والرهون التي تضمن له استيفاء األجرة المتفق
عليها بالكيفية المنصوص عليها.
 .6يتحمل الطرف األول تبعة هالك العين المؤجرة إذا كان ذلك بغير إهمال وال تقصير أو
عمد من الطرف الثاني ،وكذلك تحمل نفقات التأمين والصيانة األساسية الواجبة على
المالك والتي يتوقف عليها بقاء وصالح المأجور الستيفاء المنفعة منه ،وال مانع أن يوكل
الطرف األول الطرف الثاني في ذلك على أن تحسب النفقات كجزء من أجزاء األجرة
المتفق عليها.
 .7يجوز ألي من الطرفين أن يطلب إجراء تعديل على المدة الزمنية أو الشروط اإليجارية أو
القيمة االيجارية إذا انتهت المدة المتفق عليها وذلك باتفاق الطرفين.
 .8تعد يد المستأجر ي د أمانة على العين المستأجرة وال يضمنها إال في حالتين هما :التعدي أو
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التقصير في المحافظة عليها ،وكل عطل أو ضرر يلحق بالمأجور نتيجة سوء االستعمال
من قبل المستأجر ّ
فإن أجور الصيانة تكون على حساب المستأجر.
 .9تعد يد المستأجر يد ضمان حال انتهاء العقد وعليه رفع يده عن استخدامها ما لم يجدد العقد.

 .10يحق للطرف الثاني:
-

أن يقوم بتأجير العين المستأجرة لطرف ثالث بشروط ال تزيد عن الشروط التي
استأجر بها ،سواء كان بمثل األجرة أو أقل أو أكثر منها شريط أال تتأثر العين
باختالف المستعمل وهي ما تعرف (االجارة الموازية).

-

ال يحق الطرف األول أن يقوم بتأجير العين المستأجرة لطرف ثالث.

 .11إذا ظهر في العين المؤجرة عيب يحول دون االنتفاع بها أو هالك محل اإلجارة ولم يقم
الطرف األول بتأمين عين بديلة في مدة …………… فأن الطرف الثاني يكون بالخيار
بين أن يتم عقد اإلجارة مع وجود العيب وبين ان يفسخ العقد ،وال يسقط عقد اإليجار إذا
قدم المؤجر عينا أخرى تتوافر فيها الصفات المتفق عليها في عقد اإلجارة.
 .12عقد اإلجارة عقد الزم خالل مدة العقد ،وال يجوز ألحد طرفي العقد فسخها اال بما يفسخ به
شرعا أو عند انتهاء مدة العقد وهي مدة حكمية ،فال يملك أحد المتعاقدين االنفراد بفسخ
العقد اال لمقتضى تنفسخ به العقود الالزمة من ظهور العيب أو فوات المعقود عليه
كاالنعدام أو هالك العين.
 .13إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته ولم يقم بدفع األجرة في الموعد المحدد فإن عليه دفع
غرامة مالية بنسبة … % .عن كل قسط تأخر فيه عن السداد بحيث ال تزيد مجموع
الغرامات عن … % .من مجمل األجرة ،وعلى أن ترد هذه الغرامات للطرف الثاني
كاملة بعد مرور فترة زمنية مماثلة لمدة التأخر تعويضا عن الفرصة الضائعة .وال يجوز
للمصرف أخذها أو ضمها إلى حساباته بعد انقضاء المدة المماثلة.
الطرف الثاني

الطرف األول
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نموذج رقم ( )9عقد إجارة منتهية بالتمليك
عقد إجارة

تمليكية297

المصرف اإلسالمي ......................................
الطرف األول :المصرف اإلسالمي ......................................
ويمثلاااااااااااااااااااااااااه السااااااااااااااااااااااااايد ……………………… بصااااااااااااااااااااااااافته
………………………………...
الطرف الثاني :السيد/السادة
…………………………………………………
ويمثله السيد …………… بصفته …………………....
مقدمة:
يعلن الطرف الثاني عن رغبته في استئجار معدات أو تجهيزات بالمواصافات والمقااييس التالياة
..............
ويعد الطرف الثاني المصارف اإلساالمي باساتئجار الموصاوف لمادة زمنياة قادرها،............ :
ويعد بشرائها بعد انتهااء عقاد اإلجاارة ،وقاد عارض األمار علاى الطارف األول وهاو المصارف
اإلسالمي من أجل توفير  /شراء هاذه ………………… الموصاوفة نوعاا وكماا وتأجيرهاا
له اجارة تمليكية ،وقد وافق الطرف األول على هذا العرض وقبل كال الطرفين التوقيع على هذا
العقد وهما بكامل األهلية القانونية .وفق الشروط التالية- :
 .1تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا ال يتجزأ منه
 .2قااااااار الطااااااارف الثااااااااني بأناااااااه طلاااااااب مااااااان الطااااااارف األول □ شاااااااراء □ تاااااااوفير
...............................
 .3يوافااااق الطاااارف الثاااااني علااااى أن يقااااوم باسااااتئجار الموصااااوف أدناااااه وملحقاتااااه وهااااي
.…………………………………………… ..........................
 .4يوافق الطرف األول على أن يسلم المأجور إلى طارف الثااني خالياا مان كال عياب وموافقاا
 : 297انظر هذا النموذج المقتبس بتصرف يسير مان كتااب :محماود الاوادي وسامحان ،مرجاع ساابق ،بااب التاأجير
في البنوك اإلسالمية ،بتصرف يسير.
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لجميع المواصفات المقدمة من الطرف الثاني.
 .5يقدم الطرف الثاني كفالة أو تعهدا بساداد كامال قيماة األقسااط اإليجارياة فاي مواعيادها كماا
…………........................................................
يلي:
 .6ال يحااق للطاارف الثاااني التراخااي فااي اسااتالم المااأجور أو رف ا اسااتالمه إذا كااان مطابقااا
للمواصفات ،ويعتبر عقد اإلجارة هذا ملزما منذ لحظة توقيعه ،وساري المفعول منذ لحظاة
التسليم والتمكين من االنتفاع به ،ومن حق الطرف األول المطالباة بكامال القيماة اإليجارياة
وعن المدة كاملة.
 .7إذا تلااف المااأجور أو هلااك وأصاابحت المنفعااة معدومااة منااه فأنااه للطاارف الثاااني الحااق فااي
مطالبة الطرف األول بإنهاء عقد اإلجارة أو تأمين البديل.
 .8يلتزم الطرف الثاني بدفع األقساط اإليجارية على النحو التالي- :
 .9كل □ شهر □ ثالثة أشهر □ ستة أشهر □ سنة

على أن تدفع في □ بداية □ نهاياة المادة

والبالغة ………………………… دوالر.
 .10يحق للطرف األول مراجعة وتعاديل القيماة اإليجارياة ماع المساتأجر كال □ ثالثاة أشاهر □
ستة أشهر □ سنة وفقأ للشروط والمعايير التالية..........................……… :
 .11تكون جميع األقساط اإليجارية في اإلجارة التملكية ثمناا للمنفعاة وال يمكان اعتبارهاا جازءا
من الثمن وتسري عليها أحكام اإلجارة العامة.
 .12جميع النفقات الالزماة للعاين المساتأجرة والتاي يتوقاف عليهاا إمكانياة االساتفادة منهاا تكاون
على الطرف األول وهي- :
......................................................................................
وماعدا ذلك فإنه يكون على الطرف الثاني.
 .13يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على المأجور وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل فاي عيناة اال
بعد أخذ موافقة الطرف األول واالتفاق على من يتحمل التكاليف.
 .14يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف الناتجة عن التحسينات التي أدخلها على الماأجور بعاد
استالمه من الطرف األول وال يحق له أن يطالب بها أو بجزء منها عند انتهاء مدة اإلجاارة
أو تسليم المأجور.
 .15التأمين على اآلليات الترخيص ودفع الضرائب المختلفة والمتعلقة بالسلع  /اآلالت المؤجرة
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يتحمله الطرف األول.
 .16حالة انتهاء مدة اإلجارة التملكية يتفق الطرفان على اختيار أحد البدائل التالية:
-

تجديد مدة اإلجارة بالشروط التي يتفق عليها الطرفان

-

إنهاااااااااااااء عقااااااااااااد اإلجااااااااااااارة وتسااااااااااااليم العااااااااااااين المااااااااااااأجور خاليااااااااااااا
………………….............................

-

شراء العين المستأجرة بعقد جديد وبالسعر الذي يتم االتفاق عليه بين الطرفين.

-

نقاال ملكيااة العااين المسااتأجرة عاان طريااق عقااد هبااة مسااتقل وجديااد ماان المالااك
للمستأجر.

 .17تتم اإلجارة التمليكيه بعقدين مستقلين ال عالقة ألحدهما باآلخر من حياث الاثمن أو الشاروط
العقدية.
 .18تعتبر دفاتر البنك وساجالته بيناة قاطعاة إلثباات المباالغ المساتحقة علاى الطارف الثااني وال
يحق له االعتراض أو النق أمام المحاكم أو أي جهة قضائية أخرى.
 .19حرر هاذا العقاد علاى نساختين أصاليتين بياد كال طارف نساخة للعمال بموجبهاا بعاد التوقياع
والتالوة.
أوصاف العين المؤجرة .....................................................
في يوم ………… تاريخ ………… الموافق ……………………
الطرف األول

الطرف الثاني

االسم:

االسم:

التوقيع:

التوقيع:
المراجع
علوم القرآن والسنة
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 -1تفسااير القاارآن العظاايم ،اباان كثير،أبااو الفااداء إسااماعيل باان عماار ،دار الفكاار ،بيااروت،
1405هـ.
 -2تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ابن حجر العساقالني ،شاهاب الادين
أحمد بن علي ،دار المعرفة ،بيروت.
 -3تهذيب سنن أبي داود(حاشية ابن القيم علاى سانن أباي داود) ،ابان القايم ،محماد بان أباي
بكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1415 ،2هـ.
 -4سنن ابان ماجه،محماد بان يزياد القزويناي ،باعتنااء محماد فاؤاد عباد البااقي ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت.
 -5سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث ،المكتبة العصرية ،بيروت ،تحقيق محي الدين عبد الحميد.

 -6سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بن الحسين ،مكتبة دار البااز ،مكاة المكرماة ،تحقياق محماد
عبد القادر عطا1414 ،هـ.
 -7سنن الترمذي ،محمد بن عيسى ،دار الحديث ،القاهرة ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
 -8سنن الدارقطني ،علي بن عمر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1417 ،1هـ1996/م.
 -9سنن النسائي ،أحمد بن شعيب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1411 ،1هـ1991/م.
 -10صااحيح اباان حبّااان ،أبااو حاااتم محمااد باان حبان،باعتناااء شااعيب األرناااؤوط ،مؤسسااة
الرسالة ،بيروت ،ط1993/2م.
 -11صااحيح البخاااري ،محمااد باان إساااعيل ،باعتناااء األسااتاذ الاادكتور مصااطفى البغااا ،دار
العلوم ،دمشق.
 -12صحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج ،باعتناء محمد فؤاد عبد البااقي ،دار إحيااء
التراث العربي ،بيروت.
 -13فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العساقالني ،شاهاب الادين أحماد ،باعتنااء
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب،دار المعرفة،بيروت1397،هـ.
 -14مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أبي بكر الهيثمي ،دار الفكر ،بيروت ،تحقيق عبد
هللا محمد الدرويش1414 ،هـ.

346

 -15المسااتدرك علااى الصااحيحين،الحاكم ،محمااد باان عبااد هللا النيسااابوري ،دار المعرفااة،
بيروت ،ط1986/1م.
 -16مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،مصر.
 -17مصباح الزجاجة،البوصيري ،شهاب الدين أحمد ،بيروت ،ط1403/2هـ.
 -18مصانف ابان أبااي شايبة ،عبااد هللا بان محمااد ،الادار الساالفية بالهناد ،تحقيااق مختاار أحمااد
الندوي ،ط 1400 ،1هـ1980/
 -19مصنف عبد الرزاق ،عبد الرزاق الصنعاني ،المكتب اإلسالمي،بيروت ،تحقيق حبياب
الرحمن األعظمي ،ط 2،1403هـ
 -20معجاااام الطبرانااااي األوسااااط ،سااااليمان باااان أحمااااد،تحقيق د.محمااااود الطحان،مكتبااااة
المعارف،الرياض ،ط1995/1م.
 -21المنتقى (شرح الموطأ)،أبووليد الباجي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط.1
 -22الموطأ،اإلمام مالك بن أنس ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق محمد فؤاد عباد البااقي،
1985م.
 -23نياال األوطااار ،محمااد باان علااي الشااوكاني ،دار الكلاام الطيااب ،دمشااق وبيااروت ،ط،1
1419هـ.
كتب الفقه
الفقه الحنفي
 -1البحر الرائق ،ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم ،دار المعرفة ،بيروت.
 -2بدائع الصنائع،الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،دار الكتاب العربي ،بياروت،
ط 1982 ،2م.
 -3تبيين الحقائق ،فخر الدين الزيلعي ،دار المعرفة ،بيروت ط.2
 -4رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ،ابن عابدين محمد أماين بان عمار،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط 1407 ،2هـ1987/م.
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 -5العناية على الهداية للبابرتي ،أكمل الدين محمد بن محمد ،مطباوع بهاامش فاتح القادير،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 -6فاتح القادير للعااجز الفقيار ،كماال الادين محماد بان عباد الواحاد(ابن الهماام) ،دار إحياااء
التراث العربي ،بيروت.
 -7المبسوط ،السرخسي ،شمس األئمة محمد بن أحمد ،دار المعرفة ،بيروت1406 ،هـ.
 -8مجلااة األحكااام العدليااة ،شاارح سااليم رسااتم باااز ،دار إحياااء التااراث العربااي ،بيااروت،
ط.1986/3
 -9الهداية للمرغيناني ،علي بن أبي بكار ،مطباوع بهاامش فاتح القادير ،دار إحيااء التاراث
العربي ،بيروت.
الفقه المالكي
 -1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد(ابن رشاد الحفياد) ،دار الفكار،
بيروت.
 -2حاشية الخرشي على مختصر خليل ،محمد بن عبد هللا الخرشي ،دار الفكر ،بيروت.
 -3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ألحمد الدردير ،شمس الدين محمد عرفة الدسوقي،
دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي).
 -4الذخيرة لشهاب الدين القرافي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1994/4م.
 -5الشااارح الصاااغير ألباااي البركاااات أحماااد الااادردير( ،مطباااوع ماااع كتااااب بلغاااة الساااالك
للصاوي) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1995/1م.
 -6فتاوى الشايخ علايش (فاتح العلاي المالك)،محماد بان أحماد ،المطبعاة التجارياة الكبارى،
القاهرة.
 -7الفواكه الدواني ،النفرواي ،أحمد بن غنيم ،دار الفكر ،بيروت1415 ،هـ.
 -8القوانين الفقهية ،ابن جزي ،أبو القاسم محمد بن أحمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -9المقااادمات الممهااادات البااان رشاااد (الجاااد) ،أباااو الولياااد محماااد بااان أحماااد ،دار الغااارب
اإلسالمي ،بيروت ط1988/1م.
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 -10المنتقااى (شاارح الموطااأ) ألبااي وليااد الب ااجي ،سااليمان باان خلااف،دار الكتاااب العربااي،
بيروت ،ط.1
 -11منح الجليل للشيخ عليش ،محمد بن أحمد ،دار الفكر ،ط1984/1م.
 -12مواهب الجليل ،الحطاب ،محمد بن محمد ،دار الفكر ،ط.1987/2
الفقه الشافعي
 -1األم ،اإلمام الشافعي ،محماد بان إدرياس ،دار المعرفاة ،بياروت ،تحقياق محماد زهاري
النجار ،ط 1393 ،2هـ.
 -2الحاوي للماوردي ،علي بن محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1992/1
 -3روضااة الطااالبين ،أبااو زكريااا يحيااى باان شاارف النااووي ،دار الكتااب العلميااة ،بيااروت،
1992م.
 -4المجموع شرح المهذب ،صنفه الناووي ،يحاي بان شارف ،حتاى أول كتااب المعاامالت
(نهايااة الجاازء  ،)9ثاام أتاام تقااي ال ادين الساابكي ثالثااة أجاازاء( :العاشاار والحااادي عشاار
والثاني عشر إلى باب المرابحة من كتاب البيوع) ،ثم صنف نجيب المطيعاي األجازاء:
(الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والساادس عشار والساابع عشار ،والملزماة
األولى من المجلد الثامن عشر) ،وبعد ذلك أتم محمد حسين الفقي المجلد الثاامن عشار،
ولكن عيب عمله بضعف ونقل دون عزو من شرح ابان بطاال الركباي للمهاذب؛ مكتباة
اإلرشاد ،جدّة.
 -5مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،دار
الفكر ،بيروت.
 -6المهذب ،أبو إسحاق الشيرازي ،دار الفكر ،بيروت.
 -7نهاية المحتاج ،ابن شهاب الرملي ،المكتبة اإلسالمية ،القاهرة1939 ،م.
الفقه الحنبلي
 -1إعالم الموقعين ،ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر ،دار الجيل ،بيروت1973 ،م.
 -2شرح منتهى اإلرادات لمنصور بن يونس البهوتي ،دار الفكر ،بيروت.
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 -3فتاوى ابن تيمية ،تقي الدين أحمد ،مكتبة ابن تيمية ،تحقيق عبد الرحمن العاصمي.
 -4كشاف القناع ،البهوتي ،منصور بن يونس ،دار الفكر ،بيروت.
 -5المغنااي والشاارح الكبياار علااى مااتن المقنااع ،موفااق الاادين وشاامس الاادين ابنااا قدامااة ،دار
الفكر ،بيروت ،ط1404 ،1هـ.
فقه مذاهب أخرى
-1

المحلى ،ابن حزم ،أبو محمد علي بن حزم ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.

معاجم اللغة
 -1القاااموس المحاايط للفيروزآباااادي ،مجااد الااادين محمااد باان يعقاااوب ،مؤسسااة الرساااالة،
بيروت1419 ،هـ1998 /م
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 .6صاايغ التموياال االسااالمي ( مزايااا وعقبااات ) ،سااامي حساان حمااود ،مجلااة البنااوك
االسالمية العدد .1988 ،63
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 .11القرار االستثماري فاي البناوك االساالمية ،مصاطفى كماال طايال ،مطاابع غاشاي،
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