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املخلص

بالخلغة العربية

أثر االجتهاد الفقهي يف عالج اإلشكاليات الواردة
عخلى التمويل باملشاركة املتناقصة

التمويلللل بالمشلللاركة ملللت المالللامالت الماليلللة التلللي راج ا لللتامالها ملللت جانللل

المصارف اإل المية ،ووجدت لهلا الكثيلر ملت التقبيقلات ،الم رجلة عللى كثيلر ملت

األكحكا الفقهية  ،ال نها ل ت لو مت المقال واالعتراض على باض صلوراا  ،ليما
الشركات المتناقصة المنتهية بالتمليك؛للاا تنوعلت فلي الاملل بهلا الفتلود ،وتصلدت

المجللاما الفقهيللة لهللا ،وماوالللت صللوراا الم للتجدة تللووت بمي لوات الفق ل المن للبق
بمقاصد الشرياة اإل المية الغراء.

وم للل لة التمويلللل بالمشلللاركة ملللت الق لللايا الشلللاتكة التلللي تكتنفهلللا الكثيلللر ملللت

اإلشكاليات،و اصة عند مت ال يجيوونها ويصلفونها ب نهلا تشلب القلرض بفاتلدة أو

بيا الوفاء أو بيوع الاينة المنهي عنها شرعاً.

وفي مقابل ااا الرأي وجلد ملت الفقهلاء ملت يجيوالا وي لوي اللدليل عللى جلواو

الامللل بهللا ،بللل تصللدت لهللا المجللاما الفقهيللة والنللدوات والماتمرات،وقللدمت الكحلللول
المبتكرة والمنا بة لاالج ااه اإلشكاليات ،التي يتصدد لها البكحث .

ااا وقد ق مت بكحثي لى تمهيد  ،ومباكحلث م لة ،انتهيلت منهلا للى أ للو

التمويل بالمشاركة ما أاميت ال أت الم لاقر والاقبلات التلي تكحليق بل تايقل علت

تكحقيي ما يراد منها أت تكوت مصدر ص ونملاء ملت مصلادر التمويلل التلي تجلد
فيهللا المصللارف اإل للالمية

التنموية الرابكحة .

للالتها فللي تللوفير التمويللل الللالو للقيللا بالمشللروعات

الكخلمات الدالة  :اجتهاد ل شكاليات ل تمويل ل شركة ل أمالك ل عقود ل مشاركة ل
متناقصة ل منتهية التمليك ل بيا وفاء .
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Effect of jurisprudential jurisprudence in the treatment
of the problems mentioned in the funding of decreasing
participation

Preparation
Dr. / Siddiq Abdel Fattah Siddiq
Teacher in the Department of Fiqh, Islamic Girls College
Participatory financing of financial transactions used by
Islamic banks, and found many applications, which resulted
in many jurisprudential rulings, but they did not abandon
the article and object to some of its images, especially the
declining companies end of ownership, And the
jurisprudence of the Islamic jurisprudence.
The issue of participatory financing is one of the thorniest
issues that are faced by many problems, especially those who
do not approve it, and describe it as a loan with interest, or
selling the fulfillment or selling the sample that is legally
forbidden.
In response to this view, it was found by jurists to authorize
and market evidence that it is permissible to work in it.
Rather, it has been addressed by jurisprudential councils,
seminars and conferences, and has provided innovative and
appropriate solutions to address these problems.
The research has been divided into five stages. I have
completed the method of funding in partnership with its
importance. However, the risks and obstacles that surround
it prevent it from achieving what is meant to be a source of
wealth and growth from the sources of finance in which the
Islamic banks find it necessary to provide the necessary
financing for the projects.
Development.
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الكحمد هلل الاي تابدنا بشريات الغراء،فجاها منهلاج كحكل و لبيل نجلاة وارشلدنا

َت َا ل َاا
لللى ص لراق الم للتقي ،وأوج ل علينللا اتباع ل فقللال فللي مكحك ل التنويللل َ وأ َّ
صلا ُك ِبل ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
يما فَاتَِّب ُاوهُ َوال تَتَِّب ُاوا ال ُّ ُلب َل فَتَفَ َّلر َ
ي ِب ُكل ْ َع ْلت َ ل ِبيل َال ُكل ْ َو َّ ْ
ص َراقي ُم ْ تَق ً
وت،)1(والصالة وال ال على المباوث ركحمة للاالميت ،بقرآت عربي مبليت
لَ َالَّ ُك ْ تَتَّقُ َ
علي وعلى آل وصكحب القااريت القيبيت،وباد:

التمويل بالاقود الموافقة ل وابق الشرع أصلل ملت أصلول االقتصلاد اإل لالمي

،الللاي يتكللوت مللت مجموعللة القواعللد واألصللول االقتصللادية الاامللة الم للتمدة مباشللرة

مللت الق لرآت الكللري وال للنة النبويللة المقهللرة  ،ومللت الننريللات والق لوانيت وال يا للات
المتفقة ما ااه األصول وما روح اإل ال ومبادت الاامة.
أرشدت الشرياة اإل المية لى

االقتللراض مللت المصلللارف والما

المشللاركة فللي الللربس وال

()2

رورة تواجلد صليت تمويلل

لالمية بديللة علت

للات الماليللة بفواتلللد ربويللة مكحرمة،وتاللد صللليغة

للارة مللت أكثللر القللري تابي ل ار عللت روح اإل للال ومبادت ل

االقتصادية في تونيف المال وتكحقيي الادالة واي مشروعة بنص الكحديث الشريف

الاي رواه أبو اريره عت النبلي -صللى اهلل عليل و لل  -قلال  :قلال اهلل تالالى أنلا
ثالث الشريكيت ما ل ي ت أكحداما صاكحب فإاا ان

رجت مت بينهما"(.)3

) (1ورة األناا ،اآلية (. .)153

( )2اننللر :مللت التلراث االقتصللادي للم لللميت :د.و رفاللت الاو للي ،ص  6ومللا باللداا  ،االقتصللاد
اإل المي مد ل ومنهاج :د.و عي ى عبده  ،ص  21وما باداا.

) (3أ رج :أبو داود في نن  ،كتا الشركة،با في الم ار ي لالف5(،و  )265رقل ()3383
وأ رج الكحاك فلي الم لتدرك عللى الصلكحيكحيت (2و  ،)52والبيهقلي فلي ال لنت الكبلرد (6و
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قال المناوي ":ثالث الشركيت" أي :بالماونة وكحصول البركة والنماء ،ما ل ي ت

أكحللداما صللاكحب بتللرك أداء األمانللة ،وعللد التكحللرو مللت ال يانللة ،فللإاا ان ل بللالك
رجت البركة مت بينهما ،ياني نوعت البركة مت مالهملا ،قلال القيبلي :فشلركة اهلل

لهمللا ا للتاارة ك ن ل جاللل البركللة بمنولللة المللال الم لللوق ،ف للمى اات ل ثالث لاً لهمللا،
وقول  :رجت ترشيس لال تاارة ،وفي ند ُ الشركة ،وأت فيها البركة بشرق األمانة،
والك ألت كالً منهما ي اى في نفا صاكحب  ،واهلل في علوت الابلد ملا دا الابلد فلي

عوت أ ي .)1( .

ومللت الثابللت بيقلليت أت الربللا مللدمر القتصللاد األمللة  ،ألت في ل تاقلليال لقاقللات

اال تثمار المنلت  ،وويلادة فلي أعبلاء اآل لريت دوت المبادللة المتكافتلة فلي ال للا
والمنافا  ،واو ي رج النقود عت دوراا االقتصادي في نهلا و ليلة للتبلادل ومايلار

للقي فيجالها لاة بااتها  .والفواتد البنكية اي مت ربلا القلرض  ،وربلا الن ليتة ،
واي مكحرمة  ،والبديل اإل المي عنها او المشاركة في الربس النلات علت ا لتثمار

األموال ما تكحملل الم اقرة  ،واو ما قامت ألجل البنوك اإل المية .

والتمويلللل بالمشلللاركة ملللت المالللامالت الماليلللة التلللي راج ا لللتامالها ملللت جانللل

المصارف اإل المية ،ووجدت لهلا الكثيلر ملت التقبيقلات ،الم رجلة عللى كثيلر ملت

األكحكا الفقهية  ،ال نها ل ت لو مت المقال واالعتراض على باض صلوراا  ،ليما
الشلركات المتناقصللة المنتهيلة بالتمليك؛لللاا تنوعللت فلي الامللل بهلا الفتللود وتصللدت

المجللاما الفقهيللة لهللا ،وماوالللت صللوراا الم للتجدة تللووت بمي لوات الفق ل المن للبق

بمقاصد الشرياة اإل المية الغراء.

، )78و اف األلباني .صكحيس و ايف نت أبي داود (رق  )3383:و لايف ،اإلرواء بلرق
(. )1468

) (1فيض القدير لإلما المناوي( 2و .)308
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وتاللد المشللاركة مللت أ للالي اال للتثمار المتميللوة فللي االقتصللاد اإل للالمي،كحيث

تالتلللل قبياللللة المصللللارف اإل للللالمية ،ويمكللللت ا للللت دامها فللللي تمويللللل األنشللللقة

االقتصادية الم تلفة .

وياتمللد مبللدأ التمويللل بالمشللاركة علللى أ للاص مشللاركة المصللرف فللي التمويللل

الللاي يقلبل المتااقللدوت مقابللل اشللتراك فللي النللات

المتوقللا ربكحلاً كللات أو

للارة

،والك بناء على قواعد توويا متفي عليها بيت المصلرف والمتااملل ،والاه القواعلد

م تمدة مت شركة الانات.)1( .
أهمية البحث:

االجتهللاد الفقهللي فللي الق للايا المااصللرة عنصللر مه ل فللي البنللاء االقتصللادي

المااصللر ،و اصللة مللا تقللور وتاقللد الكثيللر مللت الماللامالت الماليللة ،و للداً لارياللة
الربا أو الوقوع في ،وكحتلى اليقلال الشلرياة قاصلرة علت ماالجلة التقلورات والوقلاتا

الم تجدة.

والكحمد هلل أت األمة اإل المية –ك ابي عهداا -عامرة بالمجتهلديت المبصلريت

بقواعد الشرياة اإل المية الغراء وملا يتصلل بهلا ملت أكحكلا فلي الوقلاتا الم لتجدة

،اليتركلللوت م للل لة ال ويتاهلللدونها بالمناقشلللة والفكحلللص والتمكحللليص كحلللي يمكلللت

الوصول لى داترة الكحي والرشد والصوا .

وم للل لة التمويلللل بالمشلللاركة ملللت الق لللايا الشلللاتكة التلللي تكتنفهلللا الكثيلللر ملللت

اإلشكاليات ،و اصة عند مت ال يجيوونها ويصفونها ب نها تشلب القلرض بفاتلدة أو
بيا الوفاء ،أو بيوع الاينة المنهي عنها شرعاً.

) (1اننر :االقتصاد اإل المي راية مقاصدية ،دو مكحمد الصكحري( ،ص)44:
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وفي مقابل ااا الرأي وجلد ملت الفقهلاء ملت يجيوالا وي لوي اللدليل عللى جلواو

الامللل بهللا ،بللل تصللدت لهللا المجللاما الفقهيللة والنللدوات والماتمرات،وقللدمت الكحلللول
المبتكرة والمنا بة لاالج ااه اإلشكاليات ،التي يتصدد لها البكحث .

خطة البحث:

كحتى نصل لى ااه الدرجة مت درجات التمويل وجدت مت األامية تق ي ااا

البكحث لى تمهيد ومباكحث م ة:

*التمهيد في بيات أامية االجتهاد الفقهي في الم اتل االقتصادية .
*املبحث األول :كحقيقة عقد المشاركة .

*املبحث الثاني :صيت التمويل بالمشاركة في المشاريا.

*املبحث الثالث:االشكاليات الفقهية الواردة على عقود التمويل بالمشاركة.
*املبحث الرابع  :الم اقر التي تواج عقود التمويل بالمشاركة.

*املبحث اخلامس :ابتكار الكحلول التمويلية لماالجة عقود المشاركة..
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مبحث متهيدي

يف بيان أهمية االجتهاد الفقهي يف املسائل االقتصادية

مللت الثابللت بيقلليت أت المبللاد واألصللول الماليللة التللي وردت بنصللوص الق لرآت

الكري وال نة النبوية الشريفة مباد عامة ومكحلدودة ،وملت ثل فقلد ا لتلو اإل لال

االجتهللاد فللي تقبيقهللا بمللا ال ي للالف الق لرآت وال للنة والامللل علللى مالءمللة تقبيقهللا

با تالف نروف الومات والمكات ،فامل الباكحث في المالية اإل المية ش ت أي باكحلث

في كافة المجاالت اإل المية ،او تقبيقي ال نشلاتي؛ اللك ألنل ال ينشلم كحكملاً ملت

عنده ،وانما او ينهر ويكشف عت كحك اهلل تاالى في الم لة المقروكحة .

ت الباكحللث فللي االقتصللاد اإل للالمي ال يكفللي أت يكللوت ململلا بالد ار للات االقتصللادية

الفنيللة  ،وانمللا أي للا اإللمللا وعلللى نفللص الم للتود بالد ار للات الفقهيللة واألصللولية
والتمييو بيت النصوص الشرعية .ومت أمثلة الك:

أ -مللا ورد فللي ال للنة النبويللة مللت قول ل –": -مللت كانللت ل ل أرض فليورعهللا أو
ليمنكحها أ اه وال يكريها" ،وفي رواية أ لرد ":وال يااجرالا يلاه"

()1

فقلد اعتبلر اإلملا

ابت كحو أت ااا النص او تشريا عا يلتو بكحكم الم لموت في كلل وملات ومكلات
 ،ومللت ث ل فهللو يمنللا بصللفة مقلقللة ك لراء األرض أي ت جيراللا، ،ويقللرر فللي عبللارات

صارمة بكتاب المكحلى  ":ت األرض لمت يورعها"

( )2

بينما ياا أغل علماء الفقل

اإل المي لى أت ااا النص او تشريا اص موقوت بتوافر شروق ماينة وا لتدلوا
على الك ب ن كحيت الاجر الر لول  --للى المدينلة وكانلت تتمثلل الثلروة الااملة
في األرض ووراعتها ،وكانت يومتلا فلي يلد األنصلار وكحلدا وملنه ملت كلات يمللك

) (1رواه أبو داود في نن مت كتا البيوع  ،با في التشديد في الك 3(،و )269

رق الكحديث ( )3395وكح ن األلباني.اننر:صكحيس و ايف نت أبي داود رق .)3395:

) (2المكحلى البت كحو  ،الم الة( 7()1297و .)44
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فوي كحاجت وياجو عت وراعة ما كات يملك فياجره لغيره ،فرأد الر لول  --أت

المصلللكحة تق للي بللالنهي عللت ك لراء األرض وأشللار علللى مللت عنللده فللوي قاقت ل أو
كحاجتل أت يمللنس أ للاه مللا واد عللت كحاجتل ؛ ليقللو علللى وراعتهللا دوت أت ي للا منل

ننيللر لللالك،والك تو للاة علللى المهللاجريت بإيجللاد عمللل لهل يرتوقللوت منل كحتللى اا

تغيرت المصلكحة وا تقرت األملور ووجلد الفقلراء ملت المهلاجريت روقلاً  ،أبلاح- -
ألصكحا ااه األرض كراءاا لغيرا كما او الكحال قبل مقدم المدينة.

()1

ومت انا يتبيت أت ال الف كحول فه األدلة الشرعية أدد للى لالف قيلر

في المجال االقتصادي،وال يكح م

نوول النص أو أكحوال تقبيق .

ود الدراية الدقيقلة ب صلول الفقل ومارفلة لب

 :ما قرره الملاتمر األول للبكحلوث اإل لالمية لنة  :" 1964أت ألوليلاء األملر أت

يفر وا مت ال رات عللى األملوال ال اصلة ملا يفلي بتكحقيلي المصلالس الااملة  ،وأت
مت كحي أولياء األمور في كل بلد أت يكحدوا مت كحرية التمللك بالقلدر اللاي يكفلل درء

المفا د البيَّنة وتكحقيي المصالس الراجكحة ،وأت المال القي اللاي أدد ملا عليل ملت
الكحقللوي المشللروعة اا اكحتاجللت المصلللكحة الاامللة لللى شلليء منل أ للا مللت صللاكحب

ننير قيمت يو أ اه وأت تقدير المصللكحة وملا تقت لي الو ملت كحلي أوليلاء األملر

وعلى الم لميت أت ي دوا ليه النصيكحة ،ت أروا في تقديرا غير ما يروت".

()2

واالجتهللاد الفقهللي المن للبق بميلوات الشللرع اإل للالمي الكحنيللف صللورة مللت صللورالال

النلللافا وملللا يلللادي ليللل ملللت ابتكلللارات نافالللة لللبيل راشلللد للللى موجبلللات ال لللاادة

الكحقيقية؛لللاا قللال المللاوردي ":والجهللل والكحمللي كحرمللات وادبللار وات كثللر ماهمللا المللال
) (1اننر :ف يلة األ تاا الشلي عللى ال فيلف فلي بكحث (الملكيلة الفرديلة وتكحديلداا فلي اإل لال )
ص .128

) (2مت بكحوث الماتمر ال ابا لمجما البكحوث اإل المية الجوء الثاني، ،ص.78
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وات للات فيهمللا الكحللال؛ ألت ال لاادة لي للت بكثللرة المللال فك ل مللت مكثللر شللقي ومقللل
ايد .وكيف يكوت الجاال الغني ايدا والجهل ي ا  .أ كيف يكوت الالال الفقيلر

شقيا والال يرفا ؟ وقد قيل في منثور الكحك  :ك ملت اليلل أعلوه علمل  ،وملت عويلو

أال جهل  .وقال عبد اهلل بت الماتو( :)1الجاال كرو ة على موبلة"

(.)2

كما نبا الفقهلاء الجملود عللى المنقلوالت فلي الكتل – ملا تغيلر الواقلا ووجلو

تقرير ما ينا ب  -وفي ااا يقول القرافي المالكي ":فمهما تجدد في الالرف اعتبره

ومهما قق أ قق  ،وال تجمد عللى الم لقور فلي الكتل قلول عملرك ...والجملود

علللى المنق لوالت أبللداً
الما يت" .

()3

للالل فللي الللديت وجهللل بمقاصللد علمللاء الم لللميت وال لللف

لقلللد نجلللس الفقهلللاء المااصلللروت نجاكحلللاً كبيللل ارً فلللي ترشللليد المالللامالت الماليلللة

المااصللللرة،والك مللللت للللالل أعمللللال البنللللوك ﻭشﺮكاﺕ ﺍلتمﻮيﻞ ﻭشﺮكاﺕ ﺍال تثماﺭ
ب نﻮﺍعها ﻭشﺮكاﺕ ﺍلت مﲔ؛مما جلدد اإليملات بصلالكحية الشلرياة اإل لالمية وقلدرتها

على ا لتياا م لتجدات المالامالت الماليلة المااصلرة بصلورة عمليلة واات كفلاءة
عالية .

()4

( )1عبللد اهلل بللت الماتللو بللاهلل مكحمللد بللت المتوكللل جافللر بللت الماتص ل بللت مكحمللد الرشلليد اللاروت
الابا للي،أدي  ،شللاعر.ولد فللي شللابات ،وكللات يقصللد فصللكحاء االع ل ار وي للا عللنه  ،ولقللي
الالمللللاء مللللت النكحللللوييت واال بللللارييت كللللالمبرد وغيره،.مولللللده ووفاتلللل 296 - )1( 247(:

ال).اننر :ماج المالفيت:عمر ككحالة(6و  ،)154ير أعال النبالء :الاابي( 9و.)148
( )2أد الدنيا والديت للماوردي(ص.)46 :

) (3اإلكحكا في تمييو الفتاود عت األكحكا القرافي (ص.)232-231 :

) (4ﺍالجتهاﺩ في الفق اإل المي ،وابق وم تقبل ،أوعبد ال ال ال ليماني،ص(.)38
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وااه مة مت مات الفكر اإل المي الاي كات ل ال بي في تاللي الالال

أصللول الرقللي والكح للارة ،يقللول الللدكتور ومكحمللد عمللارة  ":ت تراثنللا اإل للالمي كحافللل

بللالكثير مللت الكتل التللي ألفهللا الاللر والم لللموت تكحللت عنلوات (األملوال  ،وال لراج)
وفي ااه الكت أودعوا ننرياته االقتصادية واالجتماعية التي انكحاووا فيهلا  ،غالبلاً

 ،وفي الكثير مت الق ايا للى جانل الااملة والجملااير  ،واعتبلروا جميالاً أت الاملل

الاي ياقلي ال للاة قيمتهلا .وملت اللايت ألفلوا فلي الاا الالل "أبلو عبيلد القا ل ابلت

للال " ( ) 837و "يكحيللى بللت آد " و"أبللو يو للف" ( ) 808و"ابللت رج ل " () 895

و"الللداودي" (440اللل)  ،وفللي مكتبللة المتكحللف البريقللاني بلنللدت كتللا فللي األم لوال

لمالللللف عربللللي مللللت القللللرت الرابللللا الهجللللري ي للللمى "أبللللو عبيللللد اهلل" ترجملللل أكحللللد
الم تشرقيت  ،اقلا علي "كارل ماركص" وقرأه  ،وعلي على اوامش ب ق تاليقات
تشيد باألفكار االجتماعية التي في ".

()1

وأ يلللرا :فلللإت ملللت شللل ت االجتهلللاد الفقهلللي م لللايرة الواقلللا االقتصلللادي

المااصر وما يتقلب مت ابتكار و لاتل تمويليلة مااصلرة لل يغل علت بلال الفقهلاء
القدامى ،بل و اوا ل

وصنفوا في الكثيلر ملت المالفلات ،واابلوا للى

لرورة أت

يكللللوت المجتهللللد فللللي مجللللال الفتللللاود المتالقللللة بالوقللللاتا الم للللتجدة ،بصللللي ار فللللي

اصلللقالكحات النلللاص ،فلللي عقلللودا وشلللروقه ،وعبلللاراته وألفلللانه ،وأال يكلللوت

مكحبو اً في جت األلفان ،وفي ااا يقول ابلت القلي  ":كثيل ار ملا يقلا غللق المفتلي
في ااا الق  ،فالمفتي ترد ليل الم لاتل فلي قوالل متنوعلة جلدا ،فلإت لل يلتفقت

لكحقيقلللة ال لللاال واال اللللك وأاللللك ،فتلللارة تلللورد عليللل الم للل لتات صلللورتهما واكحلللدة
وكحكمهملللا م تللللف؛ فصلللورة الصلللكحيس والجلللاتو صلللورة الباقلللل والمكحلللر وي تلفلللات

( )1اننر :ننرة جديدة للتراث د.و مكحمد عمارة  ،ص.18

668

أثر االجتهاد الفقهي في عالج اإلشكاليات الواردة على التمويل بالمشاركة المتناقصة

بالكحقيقللة ،فيللاال بالصللورة عللت الكحقيقللة ،فيجمللا بلليت مللا فللري اهلل ور للول بينل ،

وتللارة تللورد عليل الم ل لتات صللورتهما م تلفللة وكحقيقتهمللا واكحللدة وكحكمهمللا واكحللد،
فياال با تالف الصورة عت ت اويهما في الكحقيقة ،فيفري بيت ملا جملا اهلل بينل ،

وتارة تورد علي الم لة مجملة تكحتها علدة أنلواع ،فيلاا وامل للى واكحلد منهلا،

وياال عت الم تول عنل منهلا ،فيجيل بغيلر الصلوا  ،وتلارة تلورد عليل الم ل لة

الباقلة في ديت اهلل في قال مو رف ولفن كح ت ،فيتبلادر للى ت لويغها والي ملت

أبقللل الباقللل ،وتللارة بللالاكص؛ فللال ل ل ال اهلل ،ك ل اهنللا مللت مولللة أقللدا  ،ومجللال
أواا  ،وما دعي مكحي لى كحلي ال أ رجل الشليقات عللى ل لات أ يل  ،ووليل ملت

اإلنص في قال تنفر عن

فافيش البصاتر و افاء الاقول وا أكثر الناص ،وما

كحللار أكحللد مللت باقللل ال أ رج ل الشلليقات علللى ل للات ولي ل مللت اإلنللص فللي قال ل

مو رف ي ت ف بل عقلول اللك ال لر ملت النلاص في لتجيبوت لل  ،وأكثلر النلاص

ننرا قاصر على الصور ال يتجاووونهلا للى الكحقلاتي ،فهل مكحبو لوت فلي لجت

األ لفللان ،مقيللدوت بقيللود الابارات....و للبكحات اهلل ،ك ل توصللل بهللاه القللري لللى

بقللال كحللي واثبللات باقللل ،وأكثللر النللاص نمللا ا ل أاللل ن لواار فللي الكللال واللبللاص

واألفاال.)1( ".

وت كيداً لهاه المااني المرادة مت كلال ابلت القلي –ركحمل اهلل تالالى -وجلدت

الاديد مت اإل هامات التلي عنيلت بال لبق الفقهلي لمصلقلكحات المالامالت الماليلة
أبرواللا قيللا االتكحللاد الللدولي للبنللوك اإل للالمية عللا  1987ب للبق المصللقلكحات

الماليللة المااصللرة

للمت مشللروع ال للاص بهللاا الش ل ت ،كحيﺚ قاﻡ بللإعﺪﺍﺩ مصنﻒ

) )1عال الموقايت عت ر الاالميت البت القي 4( ،و .)147
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باللغة ﺍلاﺮبية ﻭﺍإلﳒليﺰية ﻭﺍلفﺮن ية للمصﻄلكحاﺕ ﺍلفنية ﺍلﱵ ت ت ﺪﻡﰲﳎال

ﺃنشﻄة ﺍلبنﻮﻙ ﺍإل المية ،والك بهدف توكحيد ااه المصقلكحات.

()1

املبحث األول

وفي مقال ثالثة:
املطخلب األول

حقيقة عقد املشاركة

 :تاريف المشاركة في اللغة واالصقالح

املطخلب الثاني  :التاريف بالصورة المااصرة للشركة
املطخلب الثالث  :القيمة االقتصادية للتمويل ب لو المشاركة
املطخلب األول

تعريف املشاركة يف الخلغة واالصطالح

المشاركة مفاعلة مت الشركة ،وعلي يلو تاريف الشركة في اللغلة واالصلقالح

،لتتمة المانى .

أوال :تاريللف الشللركة لغة:المشللاركة فللي اللغللة م ل واة مللت الشللركة ،والشللركة

م القة الشريكيت ،يقال :اشلتركنا بمانلى تشلاركنا ،وقلد اشلترك اللرجالت ،وتشلاركا،

وشارك أكحداما اآل ر ،والشريك المشارك ،والشرك كالشريك ،يقال :شريك ،وأشلراك،
كما يقال :يتي وأيتا  ،ونصير وأنصار ،واو مثلل شلريف وأشللراف وشلرفاء ،والملرأة

شريكة والن اء شراتك ،وشاركت فالنا صرت شريك .

()2

) )1اننر :البنوك اإل المية بيت الننرية والتقبيي ،دوعبد اهلل القيار ،ص.301-292
) (2ل ات الار البت مننور(10و  ،)448مادة( :شرك).
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ثانيا :تاريف المشاركة اصقالكحاً:

يقللللي الفقهلللاء لفلللن الشلللركة عللللى نلللوعيت ملللت أنلللواع الشلللركة ،واملللا :شلللركة

الملك( ،)1وشركة الاقد.والاي يهمنا في المو وع ما ي مى بشركة الاقد.

واللي أن لواع م للة عنللد الكحنابلللة :شللركة الانللات ،وشللركة المفاو للة ،وشللركة

األبدات ،وشركة الوجوه ،والم اربة.

()2

وق مها الكحنفية لى تة أنواع :واي شركة األموال ،وشركة األعمال ،وشركة

الوجوه .وكل نوع مت ااه األنواع ما مفاو ة واما عنات .

()3

وفللي الجملللة فللإت الشللركة عنللد فقهللاء األمصللار ومللنه المالكيللة  ،والشللافاية

أربالة أنواع :شركة الانات ،وشركة المفاو ة ،وشركة األبدات ،وشركة الوجوه .

()4

وأما شركة الاقد التي نكحلت بصلدد البكحلث فيهلا ،فقلد تنوعلت تاريفلات الفقهلاء

لهللا ،فمللت تاللاريف الكحنفيللة لهللا أنها":عبللارة عللت عقللد بلليت المتشللاركيت فللي األصللل

والربس".

()5

وفي مجللة األكحكلا الادليلة ملادة ( :)1329ب نهلا "عبلارة علت عقلد شلركة بليت

اثنيت ف كثر على كوت رأص المال والربس مشتركا بينه ".

) (1شللركة الملللك تقلللي وي لراد بهللا :االجتمللاع فللي اال للتكحقاي ،كاجتمللاع اثنلليت أو أكثللر فللي تملللك
عقار أو منفاة أو نكحو الك .اننر :الروض المربا،عبد الركحمت بت مكحمد بت قا

الكحنبلي (5و .)241

الااصلمي

) (2اننر :المغني البت قدامة (5و .)3

) (3اننر  :تبييت الكحقاتي للويلاي(3و )313
) (4الفق اإل المي وأدلت للوكحيلي (5و .)3878

) (5اننللللر :الللللدر الم تللللار وكحاشللللية ابللللت عابللللديت (رد المكحتللللار) (4و  .)298تبيلللليت الكحقللللاتي
للويلاي(3و .)312
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مت تالاريف المالكيلة لهلا أنهلا ":ات كلل واكحلد ملت المتشلاركيت لصلاكحب فلي أت

يتصرف في مال ل ولصاكحب ما تصرفهما ألنف هما أي ا".

()1

ومللت تاللاريف الشللافاية لهللا أنها":عقللد يقت للي ثبللوت الكحللي فللي شلليء الثنلليت

ف كثر على جهة الشيوع".

()2

وعرفها الكحنابلة ب نها( :اجتماع في تصرف مت بيا ونكحوه).

()3

وبالت مل في ااه التااريف نجد أنها تشير لى مانى واكحد واو أت الشركة عقد

مكلللوت بللليت أكثلللر ملللت شللل ص ،وأنللل يثبلللت فلللي الشلللركة كحقلللوي وواجبلللات عللللى
المتشاركيت فيها ،وااه المالاني متفلي عليهلا بليت الفقهلاء ،وملا ورد فلي تالاريفه

مت قيود واتدة على ااا المانى فللفقهاء فيها تفاصيل ليص الملراد ب لقها فلي الاا

المبكحث.

وت تلللف الشللركة عللت الم للاربة مللت الناكحيللة التمويليللة –ووج ل اال للتالف أت

الشركة يشارك فيها جميا أربا المال في اإلدارة ،ألت الشركة الي تااقلد علدد ملت

األفراد على لق أمواله وجهودا  ،أما في الم اربة فإت اناك انفصاال تاما بليت

ملكية رأص المال (والتي يقلدمها أكحلد األقلراف) وادارتل (والتلي يقلدمها الم لار )

.

()4

) (1شللرح م تصللر ليللل لل رشللي  ،دار صللادر ،بيللروت6 ( .و  ،)38الشللرح الكبيللر مللا كحاشللية
الد وقي(3و .)348

) (2كحاشية الجمل لشي اإل ال وكريا األنصاري6( ،و .)631
) (3الروض المربا5( ،و .)241

) (4أبكحاث الماتمر الاالمي الثالث لالقتصاد اإل الميجاماة أ القرد بمكة (3و .)34
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أنواع شركة العقد (:)1

اللي عبللارة عللت عقللد بلليت قللرفيت أو أكثللر علللى االشللتراك فللي رأص المللال

واألرباح الناتجة عت ا تثماره وتق
أ.

الشركة لى:

شركة الانات ( : )2واي أكحلد أنلواع شلركات الاقلود التلي تل االتفلاي فيهلا

بلليت األق لراف المتشللاركة علللى عللد تصللرف أي شللريك ال بللإات صللاكحب  .ويقللال:
الشركة بلاألموال.و الي :أت يتااقلد اثنلات فل كثر عللى ال للق لالشلتراك بمبللت ماليت
مت مالهما للتجارة في عللى أت يكلوت اللربس بينهملا ،واشلترقا عللى أت ال يتصلرف

أكحداما ال بإات صاكحب .

وبابلللارة أ لللرد الللي :أت يشلللترك أكثلللر ملللت واكحلللد فلللي رأص ملللال ب للللو عقلللد

مشترك ،على أت يكوت الربس النات من مشتركاً بينهما بقدر رأص مال كلل منهملا،

( )1للميت بالانللات؛ ألت األصللل فللي الشللريكيت أت يت للاويا فللي المللال والتصللرف ،كالفار لليت اا
ويا بيت فر يهما وت لاويا فلي ال لير ،فلإت عنلاني فر ليهما يكونلات لواء .وشلركة الانلات:

اتفللاي الللرجليت علللى االشللتراك فللي شلليء مالللو مللت مالهمللا ،وانف لراد كللل ببللاقي مال ل  ،فهمللا
مت للاويات فيمللا يشللتركات فيل  .وقللال الفلراء :اللي مشللتقة مللت عللت الشلليء :اا عللرض ،يقللال:

عنت لي كحاجة :اا عر لت ،ف لميت الشلركة عنانلا؛ ألت كلل واكحلد منهملا علت لل أت يشلارك
صاكحب  ،أو أنها تقا على كح

ما يات لهما في كل التجارات أو في با ها.

قللال ال للبكي :المشللهور أنهللا مل واة مللت عنللات الدابللة واللو مللا تقللاد بل  ،كل ت كللل واكحللد مللت
الشللللريكيت أ للللا بانللللات صللللاكحب  ،ال يقلقلللل يتصللللرف كحيللللث شاء.اننر:المب للللوق لل ر للللي

(11و،)152فتس القدير للكمال ابت الهما (6و  ،)176الشرح الكبير للشي اللدردير وكحاشلية
الد وقي (3و )351مغني المكحتاج للى مارفلة مالاني ألفلان المنهلاج لل قيل الشلربيني (3و

،)223المغني البت قدامة (5و .)3

) (2أبكحلاث الماتملر الاالملي الثاللث لالقتصلاد اإل الملي جاماة أ القرد بمكة (3و)34
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اا كات الامل على ال واء ،واال اعتبر لصاكح الامل في الربس عمل ورأص مالل .

()1

وااا النوع مت الشركة جاتو عند الجميا.)2( ،
وي تلف مانى شركة الانات بيت الكحنفية والمالكيلة ،فانلد الكحنفيلة تت لمت الاه

الشركة توكيل كل شريك لصاكحب فلي التصلرف ،واللك ملا يجالل لل كحلي اال لتقالل
ب اا أراد .أما عند المالكية فلال تت لمت اللك ،وال يمللك أكحلد الشلركاء أت يتصلرف

منفردا ال بإات صاكحب  ،وفي ااه الكحالة تكلوت الشلركة شلركة أملالك عنلد الكحنفيلة

وااا كات الشريك مقلي التصرف في رأص المال م تقال بدوت ات صاكحب فالشركة

مفاو ة عند المالكية.

()3

وتاتبللر شللركة الانللات مللت أن ل الصلليت اال للتثمارية فللي المصللارف اإل للالمية

مثل المشاركة الداتمة ،والمشاركة المنتهية بالتمليك.

) (1وكاة األ ه في الشركات ،ف يلة الشي ااروت ليف جيللي ،ع لو مجملا الفقل اإل لالمي
 -مجلة مجما الفق اإل المي (4و  )554واننر:الشركات في الفق اإل لالمي لس لتاا عللي

ال فيف.)48 ،35 - 23 :

) (2اننر :المب وق لل ر ي (11و  ، )152فتلس القديلر للكملال ابلت الهملا (6و ،)176الشرح
الكبير للشي الدردير وكحاشية الد وقي (3و  )351مغنللي المكحتللاج لللى مارفلة مالاني ألفلان

المنهاج لل قي الشربيني (3و ،)223المغني البلت قدامة (5و.)3

) (3اننر :الشركات في الفق اإل المي لس تاا عللي ال فيلف)ص ،)48 :الفقل اإل لالمي وأدلتل
للوكحيلي (5و .)3880
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ب.

شلللركة المفاو لللة ( :)1والللي عبلللارة علللت اتفلللاي بللليت أثنللليت أو أكثلللر عللللى

المشللاركة بملللال يصلللس االشلللتراك عليللل  ،علللى أت يت لللاويا فلللي رأص الملللال واللللربس

والتصرف والديت .

وبابارة أ رد اي :أت يتااقلد اثنلات فل كثر عللى أت يشلتركا فلي عملل بشلرق أت

يكونا مت اوييت في رأص مالهما وتصرفهما ودينهما أي (ملتهما) ،ويكوت كل واكحد
منهما كفيال عت اآل ر فيما يج علي مت شراء وبيا ،أي أت كل شريك مللو بملا

ألللو شللريك اآل للر مللت كحقللوي مللا يتجلرات فيل  ،ومللا يجل لكللل واكحللد منهمللا يجل

لآل للر ،أي أنهمللا مت للامنات فللي الكحقللوي والواجبللات المتالقللة بمللا يتللاجرات فيلل

ويكللوت كللل واكحللد منهملا فيمللا يجل لصللاكحب بمنولللة الوكيللل لل  ،وفيمللا يجل عليل
بمنولة الكفيل عن .

فهمللا يت للاويات فللي رأص المللال وفللي الللربس ،فللال يصللس أت يكللوت أكحللداما أكثللر

مللاال مللت اآل للر ،ك ل ت يملللك أكحللداما ألللف دينللار واآل للر مللص متللة ،ولللو لل يكللت
المبلت م تامال في التجارة ،أي أن ال يجوو أت يبقيا شيتا مت جلنص ملال الشلركة
ال ويد الن في الشركة.

()2

( )1المفاو ة في اللغة .و مي ااا النوع مت الشلركة مفاو لة العتبلار الم لاواة فلي رأص الملال
والللربس وفللي القللدرة علللى التصللرف وغيراللا ،قللال فللي الهدايللة :ألنهللا شللركة عامللة فللي جميللا
التجارات ،يفوض كل واكحد مت الشريكيت أملر الشلركة للى صلاكحب عللى اإلقلالي .وقيلل :الي

مللت التفللويض؛ ألت كللل واكحللد منهمللا يفللوض التصللرف لللى صللاكحب علللى كللل كحللال فللي غيبتل

وكح وره .الهداية في شرح بداية المبتدي ،للميرغيناني3( ،و .)5

وقللال المالكيللة والشللافاية :للميت مفاو للة مللت تفللاوض الللرجالت فللي الكحللديث :شللرعا فيلل

جمياللللا.اننر :بدايللللة المجتهللللد البللللت رشللللد(2و ،)251مغنللللي المكحتللللاج( ،)212 2المهللللا

للشيراوي(1و.)346

) (2الفق اإل المي وأدلت للوكحيلي (5و .)3882
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ج.

شركة األبدات  :اي أت يشترك صاناات اتفقا في الصناة أو ا تلفا على أت

يتقبال األعمال ويكوت الك

بينهما  .وت مى شركة التقبل أي اً ألت كل واكحد مت

الشركاء ينو عت صاكحب في تقبل األعمال التي ت ند ليه .
د.

شركة الوجوه  :قالي ا ل الوجلوه عللى الاه الشلركة مل وا ملت الجلاه أو

الوج  ،ألت القاتميت بها يتاجروت مت وجااة عنلد اآل لريت ،ماتملديت عللى ثقلته

به دوت أت يكوت له رصيد مت مال .

()1

املطخلب الثاني

التعريف بالصورة املعاصرة لخلشركة

يالكحن أت ااه الشركات شركات داتمة كحيث يقو الشركاء باالشتراك اللدات للى

تنتهللي مللدة الشللركة أو أت يللت عملهللا الللاي أنشللتت مللت أجلل .وقللد نهللر فللي اللاا
الاصر علدة صلور لشلركات األشل اص منها:المشلاركة المنتهيلة بالتمليلك (الشلركة

المتناقصة ) و ي تي بيانها بشيء مت التفصي .
تعريف املشاركة :

المشاركة الي عقلود ا لتثمارية موجهلة أكثلر للى الم لتقبل ،تتميلو بمجهوليلة

الاللوض فيهللا –أي الللربس -ممللا يقت للي الم للاواة أمللا الم للاقر المكحتملللة التللي
تشو عادة كل عقد ا تثماري

ماناً لتكحقيي الادالة التااقدية.

وااه الم اواة تابر عنها قاعدة (الغن بالغر ) ،و(ال راج بال مات) ،ا الياقلل

أت ي للتفيد مللت ال لراج مللت اليتكحمللل ال للمات ،واليمكللت أت يجتمللا مغنمللات لقللرف
واكحلللد(

لللمات لللالمة رأص الملللال ،و لللمات الااتلللد )،بينملللا يمنلللى القلللرف اآل لللر

بمغرميت ( ياع رأص المال ،و ياع الربس).

) (1الفق اإل المي وأدلت للوكحيلي (5و .)3882
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فمت أراد أت يغن أكثر علي أت يغر أكثر ،ومت أراد أت يغن أقل علي أت يغلر

أقللل ،ممللا ي للمس بو للا ص ليت متاللددة للمشللاركة ،تبتللد بن للبة مشللاركة منادمللة
مقابل ربس منالد و

لارة منادملة –كملا الو الشل ت بالن لبة للوداتلا المودعلة فلي

الكح لا الجلاري فلي المصلارف اإل لالمية – وتنتهلي بن لبة مشلاركة كامللة مقابللل
ربس كامل أو

التالي:

الر

نسبة

مشاركة

()1

ارة كاملة –كما او الش ت في الت ميت التجاري – وااا ما يو كح

نسبة مشاركة
الطرف (ب)

نسبة الطرف (أ)في:

نسبة الطرف (ب)في :

الغرم

الغنم

الغرم

الغنم

0

100

0

0

100

100

20

80

20

20

80

80

40

40

40

40

40

40

80

20

80

80

20

20

100

0

100

100

0

0

الطرف (أ)

) (1اننر:االقتصاد اإل المي،راية مقاصدية،دومكحمد الصكحري)45( ، ،
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وعلى ااا فالمشاركة اي اال تفاي بيت قرفيت أو أكثر بمقت ى عقد مايت على

القيا بامل أو نشلاق وفلي مقاصلد الشلرع يشلتركات فيل ب موالهملا أو أعمالهملا أو

جااهملللا،أو بالملللال ملللت جانللل والاملللل ملللت جانللل آ لللر ،عللللى أت يقت لللما اللللربس
ارة وفي ما اشترقاه.

وال

()1

املطخلب الثالث

القيمة االقتصادية لخلتمويل بأسخلوب املشاركة

تاتبللر المشللاركة مللت أف للل صلليت التمويللل اإل للالمي لفاعليتهللا فللي عمليللات

التمويل ،كحيث تتاامل أكثر البنوك وما

ات التمويل والشلركات اال لتثمارية بهلاه

الصيغة  ،واء المشاركة الم تمرة ،أ المتناقصة؛والك لس با اآلتية:

 .1المشاركة اي األ اص الاي يمكت االقتصاد مت ربلق اللدورة االقتصلادية(أي

نتاج ال لا وال دمات)بدورة النقود مما يقلص قر االنوالي بليت الاتيت اللدورتيت

الللك االن لوالي ال قيللر الللاي للب ك لوارث قيللرة للبنللوك والما

والما

ات المالية الاالمية.

للات االقتصللادية

 .2ت تكحللري ت ل جير رأص المللال النقللدي ننيللر فاتللدة تتاللدد فواتللده ف لي مجللال

اإلنتاج ،ا مت ش ت الاا التكحلري الو دفلا الملد ر للم لاامة فلي اإلنتلاج كشلريك

بللدالً مللت مقللرض يتقلل عاتللداً ،بغللض الننللر عللت اشللتراك أموالل فللي اإلنتللاج مللت

عدم ،وتكحقيقها ألرباح مت عدم .

) (1اننر:المو للوعة الالميللة والامليللة للبنللوك اإل للالمية (1و )28مشللكلة اال للتثمار فللي البنللوك
اإل للالمية وكيللف عالجهللا اإل للال دومكحمللد صللالح الصللاوي( ،ص،)619:الماللامالت الماليللة

لمكحمد عثمات شبير (ص،)212:
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ومادد ااا البديل اإل المي كحدوث ت فيض في نفقات اإلنتاج مت عدة ووايا:

األوللللى :واللللة أ لللبا الت للل

فللللي نفقلللات اإلنتلللاج الراجالللة للللى الموجللللات

الت ل مية ،ا مللت المالللو أت الجهللاو المصللرفي الربللوي الاللالمي ي لللي الوداتللا،
ويويلللد ملللت علللرض النقلللود ،وتتجللل مانللل قرو للل لتمويلللل الاجلللو فلللي ملللواويت

المللدفوعات ،واللى تمثللل فللي مانمهللا نفقللات ا للتهالكية .فبللدالً مللت أت تتج ل لللى
تمويل مشروعات نتاجية – تويلد ملت علرض ال للا وال لدمات – تويلد ملت علرض
النقود ،ومت ث فإت تكحري الربا مت شل ن أت يكحلول دوت الت ل

النلات علت الاا

االتجاه .والاكص كحيث المشاركة في ويلادة المشلروعات والمنتجلات دوت الم لاامة

في ويادة عرض النقود.

الثانيلللة :ينلللت علللت البلللديل اإل لللالمي – المشلللاركة – انلللدفاع الملللد رات للللى

اال تثمارات قويلة األجل اات الربكحية الاالية دوت وف ملت نقلص ال ليولة ،وملا

يتقلب ل مللت تجنيللد جللوء مللت اال للتثمارات كاكحتيللاقي للاتل ،ومانللى الللك ت فلليض

نفقات االكحتياقي ال اتل.

الثالثة :ت تكحري الربا ما منا االكتناو ملت شل ن أت يويلد ملت التمويلل اللالو

لإلنتللاج ،ومللت ث ل تقبللل راوص األم لوال – ننل ارً لللوفرة عر للها – المشللاركة بن للبة
صللغيرة فللي الللربس ،ومللا يتبللا الللك مللت لللي مشللروعات نتاجيللة ت للتوع الجان ل

األكبر مت القاقات الااقلة.

 .3المشاركة ال تكحمل في قياتها أي آثار ت

البنللوك الربويللة) فاللد اعتمللاد ما

مية (كما او الشل ت فلي تمويلل

للات التمويللل علللى الفللري بلليت للار الفاتللدة

الداتنلللة والمدينلللة يلللادي للللى تنشللليق عمليلللة التنميلللة فلللي المجتملللا ا لللليص أملللا

الما

ة واي تامل بصيغة المشلاركة ال تجديلد قاقاتهلا وامكانياتهلا فلي ا لت دا

األموال التي لديها في مشروعات التنمية (فهلي أ للو كحتملي للتنميلة االقتصلادية
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واالجتماعية باعتبار أت الااتد المكحقي الينت فاالً ال مت ا لتثمار نتلاجي وتنميلة

كحقيقية ،مما ي لاا فلي الكحلد ملت الت ل

،ف لالً علت الكحلد ملت ارتفلاع األ لاار

وت فلليض تكللاليف اإلنتاج،وبالتللالي للار المنللت النهللاتي للم للتهلك ،والللك لاللد

تكحميل التمويل بتكاليف وأعباء كما في القروض .

 .4تاتبللر صللكوك المشللاركة الصلليغة المف لللة فللي التمويللل متو للق أو قويللل

األجللل ؛والللك ألنهللا تتغللل علللى مشللكلة ان فللاض قيمللة الاملللة ،و صوصللاً فللي

البللدات التلي تاانللي ملت ان فلاض قيملة عملتهلا مقابلل الاملالت الصلابة با لتمرار
(.)1

) (1صلليت تمويلللل التنميلللة فلللي اإل لللال ،البنلللك اإل لللالمي للتنميلللة ،الماهلللد اإل لللالمي للبكحلللوث
والتدري ،ندوة ( )29ص ()53
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املبحث الثاني

صيغ التمويل باملشاركة يف املشاريع

تتادد أنواع المشاركات وفقاً للمننور لى :

أ .املشاركة الثابتة (طويل األجل) :

اي نوع مت المشاركة تاتمد على م اامة المصلرف فلي تمويلل جلوء ملت رأص

مللال مشللروع مالليت ،ممللا يترت ل علي ل أت يكللوت شللريكاً فللي ملكيللة اللاا المشللروع

وشريكاً كالك في كل ما ينت عنل ربلس أو

لارة بالن ل المتفلي عليهلا والقواعلد

الكحاكمة لشروق المشاركة .وفي ااا الشلكل تبقلى لكلل قلرف ملت األقلراف كحصلص

ثابتة في المشروع ،الاي ي ا شكالً قانونياَ كشركة ت امت او شركة توصية .
ب .املشاركة املتغرية :

اي البديل علت التمويلل بالكح لا الجلاري الملديت ،كحيلث ُيملول الاميلل بلدفاات
اكحتياج ث تا ا كحصة مت األرباح النقدية أثناء الاا .
نقدية كح
ج .املشاركة املتناقصة أو املشاركة املنتهية بالتمخليك:

واي نوع مت المشاركة يكوت مت كحي الشريك فيها أت يكحل مكحل المصرف فلي

ملكيلة المشللروع مللا دفاللة واكحللدة أو عللى دفاللات كح للبما تقت للي الشللروق المتفللي

عليهلا وقبياة الاملية .ومت صور المشاركة المناقصة المنتهية بالتمليك .
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وااه الصورة اي األكثر انتشا ارً لاا نفرد لها مشتمالت ااا المبكحث والك في

مقال :

املطخلب األول :كحقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك
املطخلب الثاني :قريقة جراء المشاركة المنتهية بالتمليك ،وصوراا ومجاالتها.
املطخلب األول

حقيقة املشاركة املنتهية بالتمخليك

تاتبلللر المشللللاركة المتناقصللللة لوًنلللا مللللت األ للللالي الجديلللدة التللللي ا للللتكحدثتها

المصارف اإل لالمية ال لتثمار أموالهلا ،ولكحلولهلا مكحلل البنلوك التقليديلة فلي تلبيلة

كحاجللات الامللالء التمويليللة بمنلل د عللت القللروض الربويللة  ،كحيللث يقللد المصللرف
اإل المي جوءا مت رأص المال المقلو للمشروع بصفت مشارًكا للاميل الاي يقد
الجوء الباقي مت رأص مال المشروع ،ويتفي المصرف ما الك الشريك عللى قريقلة
ماينة لبيا كحصت في المشروع تدريجيا لي .

ويتمتا المصرف في ااا األ للو بكاملل كحقلوي الشلريك الالادي فلي الشلركات

الم ماة ،وعلي جميا التواماتل وتبااتل و لمانات  ،غيلر أنل ال يقصلد  -كملا الو

مفهو منا بداية المراو ة والمواعدة ث االتفاقيلة ملا الاميلل  -البقلاء واال لتمرار
في الشركة ،ولهاا فهو ياقي الكحي للشريك (الاميل) في أت يكحل مكحلل فلي ملكيلة

الاقار أو المشروع ،ويارض موافقت عللى التنلاول علت كحصلت الشلاتاة فلي أعيلات
الشللركة وموجوداتهللا دفاللة واكحللدة أوعلللى دفاللات ،كح للبما تقت للي الشللروق المتفللي

عليها.

()1

) (1عقد اال تصناع،دوعلي ال الوص مجلة مجما الفق اإل المي (10و .)945

682

أثر االجتهاد الفقهي في عالج اإلشكاليات الواردة على التمويل بالمشاركة المتناقصة

وعلى ااا تارف المشاركة المنتهية بالتمليك ب نها" شركة ياقي المصلرف فيهلا

الكحي للشريك فلي الكحللول مكحلل فلي الملكيلة دفالة واكحلدة أو عللى دفالات كح لبما

تقت ي الشروق المتفي عليها"

()1

ويالكحللللللن أنلللللل شللللللركة تتفللللللي مللللللا الشللللللركة الداتمللللللة فللللللي عنصللللللر الللللللدوا

واال تمرار،فالمصللرف فللي المشللاركة المنتهيللة بالتمليللك ال يقصللد اال للتمرار فللي

الشركة ،وياقلي الكحلي للشلريك اآل لر فلي الكحللول مكحلل فلي ملكيلة المشلروع ،فلي

كحيت أت المصرف فلي الشلركة الداتملة يقصلد اال لتمرار فلي الشلركة كحتلى نهايتهلا
وتصفيتها.

()2

ومت الثابت أت المشاركة بهاه الصلورة قبقلت ألول ملرة فلي مصلر ،عنلدما قلا

فلللرع المالللامالت اإل لللالمية فلللي أكحلللد البنلللوك التجاريلللة بمشلللاركة كحلللدد الشلللركات

ال للياكحية فللي امللتالك أ للقول نقللل بللري بكحللري للياكحي لنقللل أفلواج ال للاتكحيت بلليت
القللاارة وأ لوات ،وكللات ثمللت ال لليارات وقتتللا م للة ماليلليت جني ل ،دفاللت الشللركة

منها مليوناً،ودفا الفرع أرباة مالييت ت دد عللى ملص لنوات بواقلا ثالثلة أربلاع
مليوت جنيل كلل لنة ،ولملا كانلت شلركات ال لياكحة تمللك ورش الصليانة والجهلاو

الفني إلدارة ااا األ قول كات توويا األرباح كاآلتي:
( )%15مت صافي الربس مقابل الامل واإلدارة .

( )%85مللت صللافي الللربس تللووع فللي ال للنة األولللى بن للبة ( )%4للمصللرف

ون بة( )%1لشركة ال ياكحة.

) (1دو مكحمد عثمات شبير ،فق الماامالت المالية المااصرة ،ص.334:
) (2أدوات اال تمرار في المصرف اإل المي دو وجة،ص.110:
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وكلما دفا ق قاً نقص نصي المصرف بن بة نقص نصيب فلي التمويلل ،وواد

نصي الشركة ال ياكحية.

وقد انتهت ااه الاملية ب ت أصبكحت ال يارات ملكاً للشلركة ال لياكحية بالد تملا

ال داد ،ما الال أت د ار ة الجلدود لهلاه الامليلة كانلت تشلير للى اكحتملال تكحقيلي

ربس صافي نويا اليقل عت ( )%40مت رأص المال.

()1

وقلللد ا لللت دمت المصلللارف اإل لللالمية الللاا األ للللو اال لللتثماري ،وا لللت دم البنلللك
اإل المي األردني في المشاريا الاقارية ،والم تشفيات  ،وكليات المجتما وغيراا.

()2

املطخلب الثاني

طريقة إجراء املشاركة املنتهية بالتمخليك ،وصورها وجماالتها

ً
أوال:طريقة إجراء املشاركة املنتهية بالتمخليك :

تتل ص الامليات النهاتية للمشاركة المنتهية بالتمليك على النكحو التالي:

 -1قل ل الاميللل مللت المصللرف اإل للالمي المشللاركة فللي مشللروع ا للتثماري

مشلاركة متناقصللة ،مرفقللا بل د ار للة علداد الجللدود االقتصللادية للمشللروع والوثللاتي

الالومة ك ند الملكية.

 -2قيا المصرف بد ار ة قل الاميل والتثبت مت صكحتها .

 -3في كحالة ما لوافي المصرف على قبول المشاركة يقو بتكحديد ما يلي.
أ.
ب.

قيمة التمويل الاي يقدم المصرف وكيفية الدفا وشروق .

تكحديد ال مانات المقلوبة مت رات عقار لصالس المصرف.

) (1دوعبلللد ال لللميا المصري،المصلللرف اإل لللالمي ،علميلللا وكح لللابياً،ص 69:مشلللار ليللل بفقللل
الماامالت المالية المااصرة،دومكحمد عثمات شبير ،ص.335:

) (2نشرة اال تثمار ،ماهد اإلدارة األردني  ،مشلار ليل بفقل
عثمات شبير ،ص.335:
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ج.
د.
ه.

كتابة الاقد والتوقيا علي .
فتس كح ا

اص بالشركة .

توويا األرباح يكوت بكح

االتفاي وال

ارة بقدر رأص المال.

 -4المصللرف يقبللل التنللاول للشللريك عللت كحصللت فللي المشللروع كليللا أو جوتيللا

ويكوت الك على النكحو التالي:
أ.

أت يقبلل القرفللات علللى أت يكحلل الشللريك مكحللل المصلرف باللد نهايللة عقللد

ب.

أت يتفللي القرفللات علللى أت يق ل الللربس ثالثللة أق للا بن ل متفللي عليهللا

الشركة ،بكحيث يكوت لهما الكحرية الكاملة في الك.

:ن بة للمصرف كااتد تمويل ،ون بة للشلريك اآل لر كااتلد لملا دفال وملا يقلو بل
مت عمل ،ون بة ل داد تمويل المصرف.
ج.

أت يتفي القرفلات عللى تق لي رأص الملال للى كحصلص أو أ له لكلل منهلا

قيمة ماينة ،ويكحصل كل منه على نصيب مت األرباح ،وللشريك شراء ما ي تقيا

مت أ ه المصرف في كل نة بكحيث تتناقص أ له المصلرف وكحصصل  ،فلي أت

أ ه الشريك تويد لى أت يمتلك جميا أ ه المصرف ملكية تامة.

()1

ثانيا :صور املشاركة املنتهية بالتمخليك:

الصللورة األولللى  :أت يتفللي المصللرف مللا الشللريك علللى أت يكللوت كحللالل اللاا

الشريك مكحل المصرف باقد م تقل يت باد تما التااقد ال اص باملية المشاركة ،بكحيلث
يكوت للشريكيت كحرية كاملة في التصرف ببيا كحصت لشريك او غيره .

الصللورة الثانيللة  :أت يتفللي المصللرف مللا الشللريك علللى المشللاركة فللي التمويللل

) – (1نشلللرة اال لللتثمار ،ماهلللد اإلدارة األردنلللي  ،ص ،109:دوعلللو اللللديت مكحملللد وجلللة،أدوات
اال لللللتمرار فلللللي المصلللللرف اإل لللللالمي ،ص.106:مشلللللار ليللللل بفقللللل

المااصرةومكحمد عثمات شبير ،ص.336:
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الكلي أو الجوتي لمشروع اي د ل متوقا ،واللك عللى أ لاص اتفلاي المصلرف ملا

الشريك اآل ر لكحصول المصرف على كحصة ن بية مت صافي الد ل المكحقلي فالالً

ما كحقل باالكحتفلان بلالجوء المتبقلي ملت اإليلراد أو أي قلدر ُيتفلي عليل ليكلوت اللك
الجوء م صصاً لت ديد أصل ما قدم المصلرف ملت تمويلل  .عنلدما ي لدد الشلريك
الك التمويل تاول الملكية ل وكحده .

الصللورة الثالثللة  :يكحللدد نصللي كللل شللريك كحصللص أو أ لله يكللوت لهللا قيمللة

ماينللة ويمثللل مجموعهللا جمللالي قيمللة المشللروع أو الامليللة ،وللشللريك اا شللاء أت
يقتنلللي ملللت الللاه األ للله المملوكلللة للمصلللرف علللدداً ماينلللاً بكحيلللث تتنلللاقص أ للله

المصرف بمقدار ما وتويد أ ه الشريك لى أت يمتلك كامل األ ه فتصلبس ملكيلة

كاملة .

ثالثا :جماالت تطبيق املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمخليك:

للوبا لتمويللل
أمللا عللت مجللاالت تقبيللي المشللاركة المتناقصللة ،فإنهللا تصلللس أ ل ً
مشلروعا
المنشآت الصناعية والملوارع والم تشلفيات ،وكلل ملا ملت شل ن أت يكلوت
ً
منتجا للد ل المنتن  ،كما أنها تصلس قريقة للتمويلل الاقلاري فلي البيلوت ال لكنية
ً
وغيراا كبديل عت القروض الربوية والراوت المرتبقة بها.

أرباكحلا دوريلة عللى ملدار
أما علت مواياالا ،فإنهلا بالن لبة للمصلرف :تكحقلي لل
ً
ال لللنة ،وبالن لللبة للشلللريك :تشلللجا عللللى اال لللتثمار الكحلللالل والتمللللك المشلللروع،
وتكحقي قموكحاتل المتمثللة فلي انفلراده بتمللك الاقلار أو المنشل ة أو المشلروع عللى

المدد المتو ق ،والك بت ارج المصرف تدريجيا مت الشركة.
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املبحث الثالث

اإلشكاليات الفقهية الواردة عخلى التمويل بعقود املشاركة

وفي مقال أرباة:

املطخلب األول :اال تالف كحول المشاركة المتناقصة ال اي شركة أمالك أو شركة عقود

املطخلب الثاني :وصف الشركة المتناقصة ب نهاقرض بفاتدة م تتر با

الشركة

املطخلب الثالث :وصف المشاركة المتناقصة ب نها صورة مت صور بيا الوفاء

املطخلب الرابع :وصف المشاركة المتناقصة ب نها صورة مت صور بيا الاينة
املطخلب األول

االختالف حول املشاركة املتناقصة هل هي شركة أمالك أو شركة عقود

ا تلف الباكحثوت في وصف شركة المتناقصة ال اي مت شركة األمالك أو مت

شركة الاقود؟ وقد وجد في ااا الصدد ثالثة أقوال  ،الصتها كما يلي:

القللول األول  :الشللركة المتناقصللة اللي مللت شللركة األمللالك ،والللى اللاا االل

الدكتور نوي كحماد ،والدكتور كح ت الشاالي ،والدكتور قق مصقفى انو.

()1

) (1اننلر قلول اللدكتور نويل كحملاد فلي كتابل  :فقل المالامالت الماليلة والمصلرفية المااصللرة (ص
 ،)82وبكحث المشاركة المتناقصة بالتمليك مجلة مجملا الفقل ِ
اإل لالمي ،الالدد الثاللث عشلر
(2و .)519

واننر قول الدكتور كح لت الشلاالي فلي بكحلث با ل (المشلاركة المتناقصلة وصلوراا فلي

وابق الاقود الم تجدة) ،مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد الثالث عشر (2و .)437

لوء

واننللر قللول الللدكتور ققل مصللقفى للانو فللي مجلللة مجمللا الفقل ِ
اإل للالمي ،الاللدد ال للامص

عشللر (1و  )553واننر:الماللامالت الماليللة أصللالة ومااصللرة المالللف :أبللو عمللر ُد ْب َيل ِ
لات بللت
مكحمد الد ُّْب َي ِ
ات 15( ،و )146
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وبنى ااا القول رأي في الم لة على ما يلي:

 .1أت الشركة المتناقصة مقصوداا التمليك وليص اال تثمار ،فهلي تقلو عللى

أ اص اتفاي قرفيت عللى نشلاء شلركة مللك بينهملا فلي مشلروع أو عقلار أو غيلر

مشاعا بينهما فلإت دفلا كلل منهملا نصلف اللثمت كلات البيلت
الك يشتريان  ،فيكوت
ً
مشاعا بينهما بالنصف ،وات دفا أكحلداما الثللث واآل لر الثلثليت كلات البيلت بينهملا
ً

أثال ثًا ،وبمجرد قيا الشركة يبدأ الامل على نهاء ااه الشركة ،والك بانتقال كحصة
تدريجيا باقلود بيلا م لتقلة متااقبلة ،فللو كلات مقصلوداا
أكحد الشريكيت لى اآل ر
ً
اال للتثمار لل يامللل علللى نهللاء الشللركة منللا لكحنللة قيامهللا .فالشللركة فللي كحقيقتهللا
صلليغة تمويللل تاتمللد علللى اشللتراك المصللرف مللا أكحللد عمالتل فللي شلراء أصللل مللت

تلدريجيا ،والغلرض ملت الشلركة أت تكلوت
األصول المنتجلة ،ثل بيلا كحصلت للاميلل
ً
بديال عت القرض الربوي كحيث يقد المصرف بوا قتها التمويلل لامالتل
رجا أو ً
م ً
على غير أ اص الفاتدة ،والهدف مت عقد الشركة منا بداية تكوينها تمكيت الاميل

مت تملك المشروع.

 .2أت شللركة الاقللد تقللو علللى وجللود وكالللة مللت الشللريكيت لآل للر ،فالشللريك

يتصرف بنصيب بموج الملك ،وبنصي شريك بموج الوكالة ،وااا ال يوجد في

الشركة المتناقصة.

 .3أت الشركة المتناقصلة ال تاقلي للشلريك كحلي التصلرف فلي الشلركة بموجل

الاقد وااا ياني أن ال ينقبي عليها أكحكا شركة الاقد.

) (1المراجا ال ابقة.
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القول الثاني:الشركة المتناقصة اي مت شركة الاقود ،واللى الاا اال اللدكتور

مكحمللد عثمللات شللبير
وابللة الوكحيلللي ،والللدكتور عبللد ال للتار أبللو غللدة ،والللدكتور َّ

وغيرا

()1

وج ااا القول :

 .1أت الشللركة المتناقصللة فللي كحقيقتهللا شللركة عنللات تت للمت وعل ًلدا مللت أكحللد
الشللريكيت لآل للر ببيللا كحصللت لشللريك مللا كليللا أو جوتيللا دفاللة واكحللدة ،أو علللى

دفاات.

 .2أت الغرض مت قيا الشلركة المتناقصلة الو ا لتثمار الملال ،وأت كلل شلريك

ليال عللت شللريك  ،وياقللى القللرف الاامللل كحريت ل الكاملللة فللي للبيل
فيهللا ياتبللر وكل ً
نجاح ااا المشروع ،واد ال أكبر قدر ممكت مت األرباح ،والاا عللى لالف شلركة

الملك.

القول الثالث:أنها مت الاقود الم تجدة ،وال تلكحي ب ي نوع ملت أنلواع الشلركات
مكحمد النجيمي.
النشمي ،والدكتور َّ

ا تار ااا الدكتور عجيل جا

()2

) (1اننلر :قللول اللدكتور وابللة وكحيللي فللي كتابل  :الماللامالت الماليلة المااصللرة (ص )436وبكحللث
المشاركة المتناقصة المنتهية

1422ه.

مت مجلة مجما الفق اإل المي بجدة ،بدورتل الثالثلة عشلرة

واننر :قول الدكتور عبلد ال لتار أبلو غلدة ،فلي مجللة مجملا الفقل ِ
اإل لالمي الالدد ال لامص

عشر (1و .)396

واننر :قول الدكتور أكحمد مكحيى الديت أكحمد (المشاركة المتناقصة وتقبيقاتها المااصرة) نلور

الديت عبد الكري الكواملة (ص .)85

مكحمد عثمات شبير في كتاب الماامالت المالية المااصرة (ص .)341
واننر :قول الدكتور َّ

اإل المي ،الادد الثالث عشر (2و  ،)567ومجلة مجما الفق ِ
) (2مجلة مجما الفق ِ
اإل المي،
الادد ال امص عشر (1و .)640
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وج

ااا القول:

أت شلللركة الانلللات والم لللاربة ال تصللللس توصللليفًا للشلللركة المتناقصلللة المنتهيلللة

بالتمليك؛ الك أت الشركة المتناقصة لي ت وكالة مت القرفيت ،ولليص فيهلا قلالي

يللد كللل مللت الشللريكيت ،ولي للت اللي دفللا مللال لمللت يامللل بل كحتللى تكللوت م للاربة

عملال كاملل الم لار ولليص الو كلالك ،وأي لاً
الله ال اا اعتبرنا دارة المشروع ً
فإت شركة الانات مقصوداا التجر واال تثمار ال التمليك.

ومت ااا يتبيت أت الشركة المتناقصة لي ت الي شلركة عنلات ،فلل يبلي ال أت

تكوت شركة جديدة م تجدة اي شركة تنتهي بتمليك الشريك بقريي البيا كاإلجارة

المنتهية بالتمليك بقريقة اإلجارة.

()1

القول الرابا :الشلركة المتناقصلة قلد تكلوت ملت شلركة األملالك ،وقلد تكلوت ملت

شللركة الاقللود ،فللإت كللات مقصللود الشللركة تمويللل الم للاكت وال لليارات ،فهللي شللركة

ملللك ،وات كللات المقصللود اال للتثمار فللي الم للتغالت والمللد رات ،أو فللي مشلللروع

مكحملد تقلي الاثملاني ،واللدكتور عللي بلت
تجاري فهي شركة عقلد ،وبل قلال الشلي
َّ

أكحمد ال الوص.

()2

وج ااا القول:

أت الشركة المتناقصة ال يمكت الكحك عليها ال الي شلركة مللك أو شلركة عقلد

ال ملت لالل الوقلوف عللى الاقلد بليت البنلك والاميلل ،اللك أت تقبيقلات المصلارف

صور م تلفة ،ففلي بالض تقبيقاتهلا فلي المصلارف تكلوت
ًا
للشركة المتناقصة ي ا
مت شركة الملك ،وفي عقود أ رد تكوت مت شركة الاقد ،والاي يكحكل الاا أو ااك

قبياة الاقد.

) (1اننر :مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد الثالث عشر (2و .)568
) (2اننر :مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد الثالث عشر (2و .)646
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فمللثالً لللو كللات للاميللل ققاللة أرض ،وأراد البنللك أت يتكحمللل تكللاليف قامللة بنللاء

علللى اللاه األرض ،وي للتص صلللاكح األرض بملكلل  ،وصللاكح البنللاء بملكللل ،فهنا

الشللركة شللركة ملللك ،ولي للت شللركة عقللد ،فللإاا أجل ار اللاا المشللروع ا للتص صللاكح

األرض بجللوء مللت األربللاح بقللدر قيمللة أر ل  ،وا للتص صللاكح البنللاء جللوًءا مللت
األرباح بقدر قيمة بنات  ،وال يوجلد فلي الاا الاقلد داتلت وملديت ،وانملا يوجلد شلركة
ملك بيت صاكح األرض وصاكح البناء.

أما لو أراد الاميل والبنك نشاء شركة عقد ،فإت األرض يج تقويمهلا باللدراا

عند قيا الشركة ،ويقو البناء بالدراا أي ً ا ،ويصبس مجملوع الملال الو رأص ملال
الشللركة ،ويامللالت علللى ا للتثماره ،ويصللبس كللل واكحللد منهمللا مال ًكللا لللسرض والبنللاء
بقللدر نصلليب فللي الشللركة ،فشللركة الاقللد رأص مالهللا مللت النقللود ،وأمللا الاللروض
المقدمة فيجل تقويمهلا عنلد قيلا الشلركة بلالنقود ،ليصلبس الشلريكات شلريكيت فلي

النقود ،ويمكت التفاوت في ن لبة األربلاح الفًلا لشلركة المللك ،واللاي يكلوت اللربس
تباا للملك ،واهلل أعل .
فيها ً

()1

) (1اننر :مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد الثالث عشر (2و .)646
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املطخلب الثاني

()1

وصف الشركة املتناقصة بأنهاقرض بفائدة مسترت باسم الشركة

وجد مت الالماء المااصريت مت يقول ت المشاركة المتناقصة اي في كحقيقتها

قرض بفاتدة م لتتر با ل الشلركة؛ ألنل ملت الوا لس أت البنلك وعميللل ال يريلدات
في واقا األمر مشاركة با هما الباض ،فالنية مبيتة في مت البداية على أت يبلدأ

ت ارج البنك مت التاامل فور االنتهاء مت قيا المشلروع وتنتهلي عمليلة المشلاركة

ب كملها بيت القرفيت بمجرد كحصول كل منهملا عللى الغلرض األصللي المنشلم لهلاا
التاامل ،واو القرض بالن بة للاميل ،والااتد مت ااا القرض (ملا ا لترداد أصلل )

بالن بة للبنك.

ويبلليت الللك المثللال التللالي :لللو أت أكحللد الامللالء قل ل مللت المصللرف ِ
اإل للالمي

الد ول ما في تمويل نشاء منول صغير مكوت مت قابي واكحد ل وأل رت  ،وااا

النلوع مللت التاامللل ي للتكحوا عللى ن للبة كبيللرة مللت أنشلقة البنللوك ،فقبللل البنللك اللاا
الارض على أت يكوت أ لو التمويل المشاركة المتناقصة ،فال اال ال نية البنلك

أصال على نشاء شركة غر ها المتاجرة في المنول ،وتكحقيلي اللربس
وعميل قامت ً

كمللا اللو مالللو مللت الغللرض األ ا للي لقيللا الشللركات ،أ أت النيللة مبيتللة لمجللرد

كحصللول الاميللل علللى تمويللل اتتمللاني يم ءكن ل مللت ش لراء المنللول؟ أيللت الللربس الللاي
يكحقق الشريكات مت جراء قيا ااه الشركة؟ وال يجوو شر ًعا م اء عقد شركة
يشترق فيل ملت البدايلة عللى أكحلد الشلريكيت شلراء كحصلة شلريك اآل لر لواء ملرة

واكحدة ،أو على دفاات متتالية.

()2

) (1كما او رأي ف يلة الدكتوروكح يت كاملل فهملي اننلر :مجللة مجملا الفقل ِ
اإل لالمي ،الالدد
الثالث عشر (1و :)639

) (2اننر :مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد الثالث عشر (1و )639
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نف

ي للاف لللى مللا تقللد أت اشللتراق أكحللد الشللريكيت علللى الشللريك اآل للر فللي الاقللد
مت البداية شراء كحصت من ياني اشتراق

مات ااه الكحصة في رأص المال

بقيمتها اال مية ولو ل يتاد أو يفرق ،وفي ااا يقول الدكتور كح يت كامل فهملي:

" اا أراد أكحد الشركاء الت ارج ملت الشلركة فهلو يبيلا كحصلت الشلاتاة التلي امتلكهلا

ما للغير ،واما لى باقي الشركاء الم تمريت في الشركة ،وااا كل جاتو فلي كحاللة

ملا اا تل الت للارج وبيللا الكحصللة دوت شللرق م لبي ،فالللى للبيل المثللال يقللول ابللت

قدامة ركحم اهلل" :وات اشترد أكحد الشريكيت ملت ملال الشلركة شليتا ،بقلل فلي قلدر
كحقل ؛ ألنل ملكل  ،والل يصللس فلي كحصلة شلريك ؟ علللى وجهليت ،بنلاء عللى تفريللي

الصفقة .وتت رج الصكحة في الجميا ،بناء على أت لر الملال أت يشلتري ملت ملال

الم اربة لنف
ملك غيره"

()1

 .وات اشترد أكحد الشريكيت كحصة شريك منل  ،جلاو؛ ألنل يشلتري

أما اا اشترق أكحلد الشلريكيت عللى الشلريك اآل لر فلي الاقلد نف ل ملت البدايلة

شراء كحصت من فك ن اشترق

مات ااه الكحصة في رأص المال بقيمتهلا اال لمية

دوت تاللد ،فيف للد الاقللد عنللد مللت يقللول :ت الشللرق الفا للد يف للد الشللركة ،ويف للد

الشرق عند مت يقول ب ت الشرق الفا د ال يف د الاقد".

()2

وأ ي ار فإت المصرف اشترد كحصة في الشركة وي لتفيد منهلا للى كحليت ت لديد

الشريك اآل ر ثمت تلك الكحصلة كملا فلي بيلا الوفلاء ،فلإت اللداتت اشلترد عينلا ملت
المديت فينتفا بها لى كحيت ت ديد المديت الديت.

ويجا عت الك ب ت الشركة المتناقصلة التشلب بيلا الوفلاء ،ألت المشلتري فلي

بيا الوفاء يكوت مالكاًوغير مالك ،فهو مالك بمقت ى الاقد،وغير مالك بمقت لى
) (1المغني البت قدامة (5و .)43

) (2اننر:مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد ال امص عشر (1و .)423
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الشرق الاي يلوم برد المبيا لى الملديت عنلد لداد اللديت ،وبالتلالي فالاقلد مايل

والشللرق منللاف لمقت للى الاقللد.أما المصللرف فللي الشللركة المتناقصللة فهللو شللريك
يتمتا بجميا كحقوي الشريك،ويلتو بجميا التوامات ،وكل ما تت من ااه المااملة

وعد مت المصرف ب ت يبيا كحصت للشريك اا توفر لدي المبلت الاي يشتري ب .

وقد أقر ماتمر المصرف اإل المي بدبي المشلاركة المنتهيلة بالتمليلك واشلترق

لها الشروق اآلتية :
أ.

أت ال تكوت المشاركة المتناقصلة مجلرد عمليلة تمويلل بقلرض فلال بلد ملت

ب.

أت يمتلك البنك كحصت في المشلاركة ملكيلة تاملة ،وأت يتمتلا بكحقل الكاملل

يجاد اإلرادة الفالية للمشاركة وأت يتكحمل جميا األقراف الربس وال

ارة .

فللي اإلدارة والتصللرف ،وفللي كحالللة توكيللل الشللريك بالامللل يكحللي للبنللك مراقبللة األداء

ومتابات .
ج.

أت ال يت مت عقد المشاركة المتناقصة شرقاً يق ي برد الشريك لى البنك

كامل كحصلت فلي رأص الملال باإل لافة للى ملا ي صل ملت أربلاح لملا فلي اللك ملت

شبهة الربا)1( .

) (1فق الماامالت المالية المااصرةومكحمد عثمات شبير ،ص.337:
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املطخلب الثالث

()1

وصف املشاركة املتناقصة بأنها صورة من صور بيع الوفاء

يرد الشي علي ال الوص أت بيا الوفاء  ،متكحقي في المشاركة المتناقصة ت

ل تكت المشاركة المتناقصة أ وأ منل  ،ويبليت اللك بل ت البنلك اا كلات لوف يبيلا
بالقيمللة اال للمية :أي بللالمبلت الللاي دفا ل البنللك ،فللإت اللاا يانللي ا للترداد المبيللا

بالمبلت الاي دفا ،وااا في كحقيقت بيا الوفاء.

()2

مكحمللد الم تللار ال للالمي "المشللاركة المتناقصللة أردت أت أقارنهللا
ويقللول الشللي
َّ
باقود أ رد ماروفة في الفق ِ
اإل المي فوجدت أقر الاقود ليها او بيلا الوفلاء،
فإت بيا الوفاء أت يبيا على اشتراق أت ياود الملك لى صاكحب "

()3

ونوقش ااا:

ب ت بيا الوفاء بيا م تلف في  ،والراجس تكحريم ألن يانلي قلراض اللثمت للى

أجلل مقابلل االنتفلاع بللالمبيا ،فصلار قر ً لا جلر منقاللة ،وت لميت بلالبيا ال ت رجل

) (1بيا الوفاءعند الكحنفية :او أت يقول الباتا للمشتري :بات منلك الاا الشليء بماللك عللي ملت
الديت على أني متلى ق ليت اللديت فهلو لي.وقيلل الو :أت يبيال الاليت عللى أنل اا رد عليل

اللللللثمت رد عليللللل الايت.وي للللللمى أي لللللا بيللللللا القاعلللللة.اننر :الدرالم تاروكحاشلللللليةابناابديت

(ردالمكحتار) (2و )333

وفي مجلة األكحكا الادلية (  : )118او البيا بشرق أت الباتا متلى رد اللثمت يلرد المشلتري
لي المبيا.

و ماه الشافاية بالرات المااد .جواارالاقود :شمص الديت مكحملد بلت أكحملد بلت عللي بلت عبلد
ال للالي ،المنهللاجي األ لليوقي ث ل القللااري الشللافاي (المتللوفى880 :اللل)،الناشر :دار الكت ل

الالمية بيروت – لبنات،القباة :األولى 1417 ،ال 1996 -

(1و .)8

) (2اننر :مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد الثالث عشر (1و .)651
مكحمد الم تار ال المي في مجلة مجملا الفقل ِ
اإل لالمي الالدد
) (3اننر :مدا لة ف يلة الشي
َّ
الثالث عشر (2و .)636
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عللت كحقيقتل  ،فللالابرة بالمقاصللد والماللاني ال لسلفللان والمبللاني ،وقللد شللب المللاناوت

المشلللاركة المتناقصلللة ببيلللا الوفلللاء كحيلللث تصلللوروا أت البنلللك ال يمللللك كحصلللة فلللي

الشركة ،وانما قصد التمويل مقابل أت يكحصل على ن بة مت األرباح الم تفادة مت

المشللروع ،وانللاك فللري كبيللر بلليت المشللاركة المتناقصللة وبيللا الوفللاء فالشللريك فللي
المشاركة المتناقصة يشارك في الغن والغر  ،ب الف بيا الوفاء ،ااا مت جهة .

كلامال
ومت جهة أ رد فإت بيا الوفاء يت مت لالل مبيلا ماليت تنتقلل ملكيتل
ً
ألكحد المتااقديت ،ث تالود ملكيتل للى البلاتا ال لابي ب لالف المشلاركة المتناقصلة
فإنها مشاركة يملك القرفات فيها مكحل المشاركة ،ولي ت موجلودات المشلاركة تبلدأ

بملكيللة واكحللد ،ثل تنتقللل لللى اآل للر ،ثل تاللود لللى ال للابي كمللا اللو الكحللال فللي بيللا

الوفاء.

()1

)(1الماامالت المالية أصالة ومااصرة (15و )160
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املطخلب الرابع

وصف املشاركة املتناقصة بأنها صورة من صور بيع العينة

يرد باض المانايت أت عقد المشاركة المتناقصلة الو أكحلد صلور بيلا الاينلة

()1

التلللي نهلللى عنهلللا الفقهلللاء ،واللللك لللللنص الصلللريس فلللي عقلللد البيلللا عللللى أت يايلللد

المشلللتري بيلللا األصلللل اللللاي اشلللتراه للللى نفلللص البلللاتا الماللللك األصللللي ،وااا كلللات
الشافاي قد الف الجمهلور ف جلاو بيلا الاينلة بصلفة عاملة ال أت اإلجملاع مناقلد

على تكحري بيا الاينة اا كات البيلا الثلاني مشلروقًا فلي الاقلد األول ،ولل ي لالف
فلي اللك أكحلد على تكحري الاينة في ااه الصورة ،وااا او المتكحقي في عقد

) (1الاينة في اللغة اي ال لف ،يقال باع باينة :أي ن يتة.وقيل لهاا البيلا عينلة؛ ألت مشلتري
ال لاة لى أجل ي ا بدلها عينا أي نقدا كحا ار .

وفي االصقالح  :عند الكحنفية اي:أت يبيا للاة بلثمت ماجلل ،ثل يشلتريها ملت المشلتري قبلل قلبض

الثمت نقد أقل مت الك القدر.الدرالم تاروكحاشيةابناابديت (ردالمكحتار) (5و .)325

ومت صوراا عند الكحنفية :قال األصيل للكفيل اشتر مت الناص نوعا مت األقمشلة ثل بال فملا

ربكح الباتا منك و

رت أنت فالي في تي للى تلاجر فيقلل منل القلرض ويقلل التلاجر منل

الربس وي اف مت الربا فيبيا التاجر ثوبا ي اوي عشرة مثال ب م ة عشر ن ليتة فيبيال الو

فلي ال لوي باشللرة فيكحصلل لل الاشلرة ويجل عليل للبلاتا م للة عشلر لللى أجلل أو يقر ل

م ة عشر دراما ث يبيا المقرض ثوبلا ي لاوي عشلرة ب م لة عشلرة ،في لا اللدراا التلي

أقر لللل علللللى أنهللللا ثمللللت الثللللو فيبقللللى عليلللل ال م للللة عشللللر قر للللا( .ردالمكحتللللار) (5و

،)325البناية شرح الهداية للايني (8و .)462

وعنللد المالكيللة :بيللا الرجللل مللا للليص عنللده ،واللي الم للل .وقيل اللي:أت ينهل ار فاللل مللا يجللوو

ليتوصللال ب ل لللى مللا ال يجللوو فيمنللا للتهمللة للدا للللاراتا.القوانيت الفقهيللة البللت جللوي (ص:
)171الشرح الكبير للشي الدردير وكحاشية الد وقي (3و )88

وفي قلول للكحنابللة أت يكلوت عنلد الرجلل المتلاع ،فلال يبيال ال للى أجلل م لمى.المغني البلت

قدامة (4و )133

697

أثر االجتهاد الفقهي في عالج اإلشكاليات الواردة على التمويل بالمشاركة المتناقصة

المشاركة المتناقصة.

()1

يو لس الللك الفقيل ال للبكي فلي ماللرض كالمل عللى بيللا الاينلة ،فيقللول" :فللإت

فرض الشرق مقارًنا للاقد بقل بال الف ،وليص مكحل الكال  ،وانما مكحل الكلال اا

ل يكت مشروقًا في الاقد ،والك مت الوا كحات"

()2

ونلللوقش الللاا :بللل ت الاينلللة فيهلللا بيالللات أكحلللداما كحلللال ،واآل لللر ماجلللل ،والللاه

المشاركة المتناقصة ليص فيها عقد بيا ،وانما فيها عقد مشلاركة ،ثل يكحصلل البيلا
بادتا ،واو يكحصل أي ً ا بالقيمة ال وقية ،أما بيا الاينة فإت اناك ويادة فلي البيلا
الماجل عت البيا الكحال ،واي التلي يوجلد بهلا عنصلر الفاتلدة ،وكلوت أكحلد القلرفيت

يريد الكحصول على الربس ف ي مانا في الشرع مت الك؟ اا كات يريد الكحصول على

الربس ،واآل ر يريد الكحصلول عللى الملكيلة الكامللة بالتلدري  ،فلليص انلاك ملا يمنلا
ااه الرغبات اا كانت وفي أكحكا الشرياة وعقوداا و وابقها.

()3

كمللا نللوقش ب ن ل " :للليص انللاك عالقللة بلليت مو للوع الشللركة المتناقصللة وبيللا

الاينللة ،فبيللا الاينللة بلليت قللرفيت ،واللاا بلليت عللدة أق لراف ،وبيللا الاينللة فللي نفللص
الوقت ،وااا باد وقت قويل ،وبيا الاينة ال بد أت يكوت ال ار ل يتغير ،وانا فلي
الغال ل تتغيللر األ للاار ،فلللالك ال تت لوافر فللي عقللد الشللركة المتناقصللة صللور بيللا

الاينة ،فينبغي أت ت تباد ااه الشبهة".

()4

) (1الماامالت المالية أصالة ومااصرة (15و .)158
) (2تكملة المجموع (10و .)130

) (3مناقشة أع اء مجما الفق ِ
اإل المي لاقد المشاركة المتناقصلة ،الالدد ال لامص عشلر ملت
مجلة المجما (1و  ،)616الماامالت المالية أصالة ومااصرة (15و .)158

) (4اننر مدا لة ف يلة الشي علي القره داغي في مجلة مجملا الفقل ِ
اإل لالمي ،الالدد الثاللث
عشر (2و .)659
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املبحث الرابع

املصاطر التي تواجه عقود التمويل باملشاركة

تواجللل ا لللتثمارات المصلللارف اإل لللالمية ن لللبة م لللاقرة أعللللى ملللت المصلللارف

التقليديللة ،نن ل ارً لكللوت الاالقللة بلليت المصللرف اإل للالمي والاميللل الم للتثمر ت للير
للمت قاعللدة الغللن بللالغر  ،بينمللا نجللد الاالقللة بلليت الم للتثمر والمصللرف التقليللدي

ت ير

مت مبدأ مقرض ومقترض.)1(.

مت ال مات المميوة لقبياة اال تثمار في المصارف اإل المية اي الاالقة بيت

الملللودعيت ملللت أصلللكحا األملللوال والمصلللرف اإل لللالمي فهلللي تقلللو عللللى أ لللاص
لاء علللى قاعللدة الغللر بللالغن  ،فالمغللان والمغللار
المشللاركة فللي الللربس وال للارة بنل ً
مووعة على أقراف الاملية اال تثمارية ،ولي ت على قرف واكحد كالربلا والقملار ا
الللرابس فيهللا قللرف وال ا للر القللرف اآل للر ،غيللر أت المصللارف اإل للالمية اليللو
تكحللاول أت تتجنلل ال
صلناديي التل ميت

للارة مقلقللاً با للت دا أ للالي المرابكحللة ،وبمكحاولللة يجللاد

للد الم للاقر؛ ألنهللا ال تريلد أت ت

عللللى الللاا األملللر أت عاتلللد ا لللتثماراتها

للر ،وكانللت النتللات المترتبللة

لللايف ،وفلللي الجهلللة المقابللللة نجلللد أت

المصلللارف اإل للللالمية تجنبلللت اال للللتثمار فللللي المشلللاركة والم للللاربة ،ألت ن للللبة
الم اقرة فيها عالية ون بة الااتد عالية كالك(.)2

( )1اننر:نكحو تقوير ننا الم اربة في المصلارف اإل لالمية ،مكحملد عبلد الملنا أبلو ويلد ،ق،1

القاارة :الماهد الاالمي للفكر اإل المي ،ص .215الصلاوبات التلي تواجل البنلوك اإل لالمية

وتصورات لكيفية مواجهتها ،ماعيل كح ت مكحمد بكحث في :مجلة مجما الفقل اإل لالمي -
جدة ،عدد  ،8ج3و ص.707

( )2اننللر :ننريللة الم للاقرة فللي االقتصللاد اإل للالمي – د ار للة ت صلليلية تقبيقيللة ،عللدنات عبللد اهلل
عوي ة ،ص .33-32
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ومت جهة أ رد فإت مت المبلاد األ ا لية للننلا االقتصلادي اإل لالمي مبلدأ

"الغن بالغر " واو مبدأ يقرر الادل في المالامالت ،ا ال يصلس أت ي لمت اإلن لات

لنف

مغنماً ويلقى الغر على عاتي غيره ،وتت س الاه القاعلدة عنلد تقبيقهلا فلي

الماللامالت الشللرعية ،ويتجلللى النل ل فللي أننمللة الماللامالت غيللر اإل للالمية عنللدما
يالليش المللد روت علللى عواتللد مللد راته دوت أت ي للاقروا با للتثماراا ،بكحيللث ال

يقدموت أي عمل فينالوت مغنماً دوت مغر .

ت مبدأ الم لاقرة فلي اال لتثمار يقلي تالوملاً منققيلاً أ ا ل الالدل بليت الاملل

والجواء وبيت الكحقوي وااللتوامات وبيت المغلان والمغلار  ،فا لتكحقاي اللربس فلي أي

عملية ا تثمارية نما منشاه الامل الم لاقر اللاي يكحقلي نملاء اا قيملة اقتصلادية

والامل الم لاقر كلالك يتميلو با لتاداد الم لتثمر لتكحملل نتلات اال لتثمار ربكحلاً أو
لارة وللوال اللاا اال لتاداد لتكحملل عل ء الم لاقرة لملا قللا اال لتثمار ملت األصللل

وبالتلللالي لملللا نشللل اللللربس ،فاال لللتاداد لتكحملللل الم لللاقرة شلللرق

الشرعية كي يقي الربس في أي عملية ا تثمارية(.)1

لللروري لل لللالمة

وي للتند مبللدأ الم للاقرة فللي اال للتثمار لللى مبللدأ عللا واللو الاللدل والللك بإقامللة

التواوت بيت أقراف التااقد على

وء القواعلد الفقهيلة التلي تجالل ال لراج لمتكحملل

ال مات وتجال الغر على م تكحي الغر  ،ويقلو مبلدأ الم لاقرة عللى درء مناق لة

الاللدل فللي الماللامالت الماليللة بللدليل أت لللبها ياللد منهل ارً مللت منللاار النلل وياللد
الالً لميوات الادل فال يجتما مغنمات لقرف ( لمات لالمة رأص الملال ،و لمات

الااتلد) ،بينملا ي لتكحي القللرف اآل لر مغلرميت (

لرات الجهلد ،وجبلرات رأص المللال

للقرف األول) ،لالك يمكت القول ب ت الكحكمة التشرياية لمبدأ الم اقرة اي تكحقيي

( )1ننرية الم اقرة في االقتصاد اإل المي – د ار ة ت صيلية تقبيقية ،ص .33-32
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المصلللكحة أو با للتناداا لللى روح الشللرياة ومقاصللداا فقللد نللص الشللارع علللى أت

ال راج بال مات(.)1

وويادة عللى ملا تقلد ،يمكلت القلول بل ت التمويلل بالمشلاركة تكتنفل الكثيلر ملت

المش كل أامها:

 أوالً :تواجل البنللوك اإل للالمية مشللكلة ال لليولة النقديللة  ،ا يقابللل تللدفقات

األموال والوداتا ليها بمادالت مرتفاة عد

هولة فلي التونلف أو اال لتثمار  ،ا

نهللا ال تتبللا ننللا ال للمانات التللي تقللدمها البنللوك التقليديللة ،بللل تشللارك البنللوك

اإل للالمية متقا للمة الللربس أو ال

للارة ،واللو نمللق للتاامللل وقللد يقلللل التكلفللة ،ولل

موايا متاددة ،ال أن ال ي فلي أت م لاقر التونيلف فلي البنلوك اإل لالمية قلد تويلد

عت مثيالتها في البنلوك التقليديلة .وملت ثل فلإت المصلارف اإل لالمية اآلت تكحلاول
اإلقلللالل ملللت المشلللاركات ،ودأبلللت عللللى المرابكحلللة؛ ألت دارة المرابكحلللة أ لللهل ملللت

المشللاركة كنشللاق ،رغ ل أت المشللاركة أكثللر غ لالًء للبنللوك اإل للالمية ،ولكللت بشللرق

اإلدارة ال لللليمة القويلللة وو لللا ننلللا مكحلللدد ووا لللس ،فبلللدالً ملللت تكحديلللد %10
بالمرابكحلة تشلارك فلي مشلروع ألنل أف لل فلادة لالقتصلاد القلومي ،وأي لاً ألت فلي
الللك عللد تكلفللة أر للمال أو ق لراض ،ولكللت للتكوت انللاك تكلفللة دارة عمللل فقللق

وأي اً يتاح تكحديد أ اار لل لا المنتجة ب لاار أقلل ملت ال لوي للنقص التكلفلة
فللي اإلنتللاج ،ولكللت عمليللة الت للوف مللت المشللاركة تكحللول دوت الللك ؛لللاا يج ل أت

تكللوت المشللاركة فللي كحللدود ماينللة ولمشللروعات مكحللدودة ،وأت يقللو البنللك بإدارتهللا
دارة الشريك ،ويديراا في مواقاها وليص مت مكات البنك.

( )1المرجا ال ابي ،ص .66
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 ثانيلللاً :يا للللا عللللى ننللللا المشلللاركة فلللي نلللل عملللل المصلللارف اإل لللالمية

ما يلي:

 -1وء ا تيار مجاالت المشاركة.

 -2عد اكتمال اإلدارة الفنية للمشروعات.

 -3للوء ا تيللار األش ل اص الللايت يشللاركه البنللك ،ا المفللروض اا كانللت

انللاك مشللاركة فللي مشللروع البللد للبنللك أت يللدير المشللروع دارة الشللريك ،بل ت يالليت

البنك عامليت فنييت دا ل المشروع لرقابت  ،ويشاركوت في مجلص اإلدارة.

 -4مت أا أ با فشل المشروعات بالمشاركة أت باض األفراد ا تغلوا فرصة

قيللا البنللوك اإل للالمية وقللاموا بامليللات مشللاركة ا للتغلواا ألنف لله  ،ولصللالكحه ،

وكحقق لوا أرباكح لاً قاتلللة منهللا ،وأنهللروا كح للاباته

ا للرة وبللالك

للر البنللك ،ول ل

يتكحقي ل عاتد ،بينما لو كات اناك دارة مشاركة ليمة للنجس المشلروع ،ونهلرت

نتاتج الكحقيقية.
وال

()1

 -5عمليللة المرابكحللة قليلللة الجللدود فللي كشللف الواقللا الكحقيقللي لكح للا األربللاح
للاتر ،ا أت الم لراجايت يولللوت جللل ااتمللامه لمشللروعية المصللروفات ال لواردة

في الكح ابات ال لمدد مالءمتها أو صكحتها.

وقللد ت للت د اللاه الو للاتل فللي التهللر مللت ال للرات  .ووجهللة ننللر رجلللال

األعمللال فللي اللاا الصللدد اللي أنهل مجبللروت علللى م للاك مجموعللات م تلفللة مللت
الدفاتر والكح ابات ب ب الف اد المنتشلر فلي جهلاو تكحصليل ال لرات  ،وأملا الاه

القللي األ القيلللة يبلللدو أت د لللال ننلللا المشلللاركة فلللي اللللربس وال

لللارة فلللي مجلللال

( )1اننللر تفصلليل الللك فللي األا ل ار االقتصللادي الاللدد  7 – 673دي للمبر  1981ص4و 6مقللال
تكحت عنوات "الفتنة تشتغل في بنك فيصل اإل
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الماللامالت الماليللة للمصللارف وغيراللا مللت الما

للات الماليللة يمكللت أت يللادد للى

تفللاق اللاه الممار للات ال لليتة .وال يمكللت ا للتبااد اكحتمللال التواقللا بلليت مللونفي

المصللارف والما

للات الماليللة وبلليت األقلراف الباكحثللة عللت التمويللل .وننل ارً لوجللود

مجللال أو للا للمكا ل غيللر المشللروعية مللت اللاا القريللي فللي ننللا المشللاركة فللي

الللربس وال

التواقا.

للارة ،يمكللت أت يكللوت انللاك غ لراء أقللود علللى اإلقللدا علللى مثللل اللاا

 -6في عقود النشاق التجاري التي تمار ها المصارف اإل المية ،التي ت ت د

فيها عقود الم اربة بالمشاركة في ربس و

ارة التشغيل ،ونن ارً لمشاكل الكح ا

فإت المصارف تربق كحصتها بكحج اإلنتاج "مبياات الاميل".

ويا ا على ااا األجراء :أن قلد يلادد للى ا لتمرار أ لا المصلرف كحصلت ملت

اإلنتاج ،رغ ملا قلد يصلي الاميلل ملت
قيمة ما ت نتاجل .

()1

لارة اا كانلت تكلاليف اإلنتلاج تويلد علت

وللالك اقتلرح اللباض أت يلت ربلق كحصلة المصلرف بملا يلت

تكحقيق ملت قليمة م افة في النشاق الاي نكحت بصدده.

()2

وملت الوا للس أت اللاا يشلب لللى كحللد كبيلر مللا نللادد بل باللض الفقهللاء

()3

مللت

رورة تقدي ماللك األرض فلي عقلد الموارعلة للبلاور ،وغيرالا ملت تكلاليف اإلنتلاج

؛والك كحتى يرتبق عاتد مالك األرض بالنات الصافي ،أو القيمة الم افة؛ ألن او

الاي يتكحمل ال لا الو يقة في الاملية اإلنتاجية.

( )1اننلللر :مجللللة االقتصلللاد اإل لللالمي – الالللدد رقللل  172ربيلللا األول – 1416الللل أغ لللقص
 1995ص.23

( )2اننر :البنوك اإل المية  ،ص.119

( )3الهداية في شرح بداية المبتدي :للميرغيناني (4و  ، )337بداتا الصناتا في ترتي الشلراتا
للكا اني(6و .)176
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 -7صاوبة كحالل المشاركة مكحل الفاتدة في تااملنا ما البالد غير اإل المية:

ما الت للي بكحرملة الفاتلدة المشلروقة واكحلالل المشلاركة مكحلهلا ،فإننلا ال نمللك

فرض ااا الكحك على البالد غير اإل المية التلي نتااملل ماهلا ،ومادمنلا م لقريت
للللى التااملللل ملللا الللاه اللللبالد فلللي ا لللتيراد للللا لللل نصلللل للللى نتاجهلللا ،واللللك

كاالعتمللادات الم للتندية ،التللي تمثللل تاهللداً مللت البنللك بلل ت يللدفا للمصللدر قيمللة
الب لاتا المشلكحونة مقابلل تقلدي الم لتندات التلي تثبلت أت الشل ص قلد تل  ،وبالد
الت كللد مللت مقابقللة اللاه الم للتندات لشللروق االعتمللاد .وتكحصللل البنللوك مللت قيامهللا
بفلتس االعتملادات الم لتندية علللى ملا ياتبلر أجل أر عللى نفلص ملا قللا بل البنلك مللت

تاهد بديت المشلترد واتصلال بالمصلدر ومقالبتل بم لتندات الشلكحت وايصلالها للى
المشترد ،ونكحو الك مت ال دمات الالميلة .كملا يكحصلل عللى ملا ياتبلر فاتلدة عللى
المبلت غير المغقى مت قيمة الب اعة ويكحصل كالك على فواتد المبالت الم لتكحقة

قيلة الفترة التي ت بي تكحصيلها في ال ارج مت قبل البنك الم ار ل.

فهاا النشاق المصرفي يمكت تقرير جلواوه عللى أ لاص ال لرورة الشلرعية التلي

ت للتوج ا للتمرار مالللامالت البنللك اإل لللالمي فللي ماامالتللل المصللرفية ال ارجيلللة

"اعتمللادات وكمبيللاالت" علللى الو للا القللات  ،وفللي الكمبيللاالت بالللاات لواء كانللت

م كحوبة لصالس مصدريت أجان  ،أو م كحوبة لصالكحنا مت مصدريت أجان .

()1

 -8عد مالتمة التمويل بالمشاركة لتمويل عجو الميوانية الاامة:

وبيللات الللك أن ل ال يمكللت تقبيللي ننللا المشللاركة تقبيق لاً مباش ل ارً علللى اقت لراض

الكحكوملللة .اللللك أت يلللرادات اال لللتثمارات الكحكوميلللة لسملللوال المقتر لللة ال يمكلللت

مارفتهللا ال مارفللة تقريبيللة جللداً .وال يمكللت تكحديللد الللد ل المباشللر ال فللي الكحللاالت

( ) 1اننر :المد ل لى الننريات االقتصادية في المنه اإل المي ،دو أكحمد النجار – ص.153
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التي يمكت فيها أت يقل مت الم تفيديت مت اإلنفاي الكحكومي دفا أجر في مقابل

اللاه المنللافا ،لكللت للليص مللت الممكللت ا للتبااد النللاص الللايت يرف للوت أداء مقابللل

ال للدمات الكحكوميللة التللي ي للتفيدوت منهللا ،لللالك فللإت اإلي لرادات المباشللرة ال يمكللت

ا تيالداا.

ولكت األا مت الك أت شراك األفراد في الققاع الاا البد أت يقل ااا الققاع

الاا لى ققاع اص ،أو مشترك ،وقد ال يكوت الك مرغوباً.

وانا يمكت تمييو ثالث فتات عري ة مت اإلنفاي الكحكومي:

 الفتة األولى :اإلنفاي على اإلدارة الاامة والدفاع واألمت .وفي الاه الفتلة ال

يمكت فرض ر و مكحددة على مت ي تفيد مت ااه ال دمات ،بلل األصلل أت تملول
انا نفقات كل نة بوارداتها ،لكت في كحاالت ا تثناتية اصة يمكلت تاجيلل قلبض

اللواردات ل للنة أو أكثللر ،علللى غلرار مللا ثبللت أت ر للول اهلل - -أنل كللات يتاجللل

وكاة نة أو نتيت أو ثالث .وياد ااا التاجيل قر اً عللى كح لا وكلاة ال لنة أو

ال نوات القادمة.

()1

 -الفتة الثانية :اإلنفاي على المشروعات التي يمكت تكحصليل يلرادات مباشلرة

منها مت كحيث المبدأ ،لكت مت الناكحية الاملية ال تكحصل ااه اإليلرادات فلي الالادة،

ب ب ارتفاع التكاليف اإلدارية لهلاا التكحصليل ،واللك مثلل نفقلات القنلوات واللري.و
ااه يمكت فرض

رات

اصة على الم تفيديت منها.

 -الفتللة الثالثللة :اإلنفللاي علللى المشللروعات الكحكوميللة ،مثللل "مصللانا الصللل

والقاقة الهادفلة أ ا لاً للى اللربس ،وات كانلت لهلا أالداف يا لية ،أو اجتماعيلة.

وتغقلللى مصلللاريف تشلللغيل الللاه المشلللروعات كليلللاً أو جوتيلللاً بكحصلللاتل بيلللا ال للللا
( )1يننر تفصيل الك في فتس الباري البت كحجر (3و ،)334األموال ألبي عبيد،ص،599
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وال دمات التي تنتجها ،واكاا ينهر لنا أت التقبيي المباشلر لننلا المشلاركة غيلر
لتمويل عجو الميوانية.

منا

()1

املبحث اخلامس

االجتهاد الفقهي وابتكار احلخلول التمويخلية ملعاجلة عقود املشاركة

مللت األاميللة بمكللات أت تكللوت و لليلة المشللاركة اللي الو لليلة األقللدر علللى

ت قللي عقبللات التمويللل  ،لواء فللي مجللال المشللروعات الصللغيرة أو الكبيللرة ،و لواء

علللى م للتود األف لراد والشللركات أو علللى م للتود الدولللة ؛والللك ل قللورة التمويللل

المصلللرفي المقلللروت بفاتلللدة،وما يصلللكحب ملللت التواملللات واتلللدة عللللى أصلللل القلللرض
تت اعف ماها كلفة اإلنتاج ،وتتراك المنتجات بال تصريف ،وتتاثلر بلرام التنميلة
كلية ؛لاا وجدت الكثير مت االجتهادات الفقهية في مجال الكحلول المقتركحة لماالجة

عقود المشاركة .

وفي المباكحث ال ابقة اكرت أقوال الالماء بشل ت الاه الو ليلة ،وعللى األ لص

قول مت قال بالد الجلواو ،و لاي أدلتل ،وتملت مناقشلتها ،وفلي مقابلل الاا القلول
وجللد مللت الالمللاء مللت يقللول بج لواو الشللركة المتناقصللة بشللروق،واوقول جمللا مللت

الالمللاء المااصللريت ،مللنه الللدكتور عبللد ال للتار أبللو غللدة ،والللدكتور نوي ل كحمللاد
والدكتور ققل
ال ام لة عشللرة
بدبي .

()4

لانو ( ، )2والو ملاا مجملا الفقل ِ
اإل لالمي اللدولي فلي دورتل

()3

 ،واألع للاء المللاتمروت فلي مللاتمر المصللرف ِ
اإل للالمي األول

( )1اننر :المد ل لى الننريات االقتصادية في المنه اإل المي،دو أكحمد النجار – ص.155
) (2مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد ال امص عشر (1و .)616 ،536
) (3ننر قرار مجما الفق ِ
اإل المي ،رق 2( 136و .)15

) (4ماتمر المصرف ِ
اإل المي األول اناقد بدبي نة 1399 ،ال
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ومت انا ت تي أامية الكحلول التمويليلة لماالجلة اإلشلكاليات الفقهيلة فلي عقلود

المشللاركة ؛لللاا رأيللت تق للي اللاا المبكحللث لللى مقال ل أرباللة ،أعللرض فيهللا أصللول
و وابق الكحلول المبتكرة ،والك كما يلي في المقال التالية:

املطخلب األول  :الت صيل الفقهي للكحلول المبتكرة لماالجة عقود المشاركة

املطخلب الثاني  :شروق الكحلول المبتكرة مت مننور شرعي

املطخلب الثالث :ما علي الفتود في مجما الفق اإل المي
املطخلببب الرابببع  :نمللااج مللت الصللور المبتكللرة للتمويللل بالمشللاركة فللي

للوء اللاا

الت ري .

املطخلب األول

التأصيل الفقهي لخلحخلول املبتكرة ملعاجلة عقود املشاركة

فللي قللار الللدعوة لللى تصللكحيس عقللود المشللاركة المتناقصللة بللا يتفللي وأصللول

الشرياة اإل المية فلي المجلال االقتصلادي والملالي ،بنلى الالملاء المااصلروت الاا

التصكحيس على عدد مت الراد الفقهية ،منها (:)1

 .1أت األصل في الماامالت الصكحة واإلباكحة ،وكوت الشلركة تجملا بليت عقلود

م تلفة كالشركة والبيا ،واإلجارة فال يوجد ما يمنا مت اجتماع ااه الاقود في عقد
واكحد واء أكانت ااه الاقود متفقة األكحكا أ م تلفة األكحكا  ،قالملا ا لتوفى كلل

عقد منها أركان وشراتق الشرعية ،و واء أكانت ااه الاقود مت الاقود الجلاتوة أ

مالا ،وانملا الممنلوع ملت اجتملاع الاه الاقلود اا كلات
مت الاقود الالوملة أ منهملا ً
الشرع قد نهى عت ااا االجتماع ،أو كلات فلي اجتماعهلا توصلل للى ملا الو مكحلر

) (1الندوة الفقهية ال ام ة التي ننمها بيلت التمويلل الكلويتي ملت الفتلرة ملت ( )15 - 13رجل
نة  1419ال.
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شر ًعا ،وااا ال يوجد في عقد الشركة المتناقصة ،فل يمنا الشرع مت اجتماع البيا
والشركة واإلجارة
 .2أت اللاه الشللركة تاتبللر مللت شللركة الانللات ،اقتللرت بهللا شللرق صللكحيس بالوعللد

بالبيا أو اإلجلارة والاا غيلر منلاف لمقت لى الاقلد ،وال منلاف للشلرع ،ولل يلرد فلي
ش ن نص اص يمنا  ،أو يصاد قاعدة عامة ققاية؛ ألت الشريك كحلر التصلرف

في نصيب  ،وال يوجد في الشرع ما يمنلا ملت تمليلك الشلريك كحصلت فلي الم لتقبل

لشريك

لواء كلات اللك دفالة واكحلدة أو عللى دفالات؛ ألت الشلركة عقلد غيلر الو ،

فل في أي وقت ال روج مت الشركة.

()1

ال أت ااا الت ري نوقش ب ت اناك فرقاً وا كحاً بيت أت تكوت النية مبيتة ملت

البداية للت ارج ،ومرت لها ،ومنصلوص عليهلا كشلرق أ ا لي دا لل الاقلد نف ل ،
وبيت أت يايت ألكحد الشركاء الت ارج باد بداية النشاق لوقوع أكحداث جديدة ل يكلت
يتوقاها مت قبل ،فال شك أت كال الشريكيت في عقد الشركة يكحي لهما بداء الرغبة

في الت ارج في أي وقت شاءا باد بداية التااقد ،أملا أت يلنص عللى الاا الت لارج،

وعلى بيا كحصة أكحد الشريكيت للشريك اآل ر بنفص القيمة اال لمية كشلرق م لبي

دا ل الاقد نف

 ،أو فلي قلرار أو فلي وعلد مللو مصلاكح للاقلد ملت البدايلة فهلاا

مات وا س مت الشريك المشلتري للشلريك المت لارج ،والو ملا ي بلاه عقلد الشلركة

باتفاي الالماء في كل عصر ومصر (.)2

املطخلب الثاني

شروط احلخلول املبتكرة من منظور شرعي
ات بت مكحمد الد ُّْب َي ِ
) (1الماامالت المالية أصالة ومااصرة،أبو عمر ُد ْب َي ِ
ات (15و )160
) (2اننللر :مجلللة مجمللا الفق ل ِ
اإل للالمي ،الاللدد ال للامص عشللر (1و .)433الماللامالت الماليللة
ات بت مكحمد الد ُّْب َي ِ
أصالة ومااصرة  ،أبو عمر ُد ْب َي ِ
ات (15و .)160
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تتكحدد أا ااه الشروق فيما يلي:

الشرق األول :مقابقة الكحلول التمويلية المبتكرة ألكحكا الشرياة اإل المية :

والك بل ت تكلوت المشلروعات اال لتثمارية فلي قلار مبلدأ الكحلالل أو القيبلات قلال
يت آم ُنلوا أَ ْن ِفقُلوا ِمل ْلت قَ تيبل ِ
تاللالىَ :يللا أَي َّ ِ
لت
لات َمللا َك َ ل ْلبتُ ْ َو ِم َّمللا أَ ْ َر ْج َنللا لَ ُكل ْ ِمل َ
َ
َ َ
ُّهللا الللا َ َ
األ َْر ِ
اعلَ ُملوا
ض َوال تََي َّم ُموا ا ْل َ ِب َ
لوت َولَ ْ لتُ ْ ِبآ ِ ِايل ِ ِالَّ أ ْ
يث ِم ْنل ُ تُْن ِفقُ َ
َت تُ ْغ ِم ُ لوا ِفيل ِ َو ْ
يلد (، )1والو قلا لجميلا األملة  ،لواء أكلات الملراد بل الوكلاة
أ َّ
َت اللَّ َ َغ ِن ٌّي َكح ِم ﴾
المفرو للة  ،أو التقللوع  ،أو الوجهللات ما لاً،والمراد بالقي ل  :الكحللالل؛ ألن ل صللفة

الك ل  ،قللال القرقبللي-ركحم ل اهلل تاللالى ": -أصللل القي ل الم للتلا بللالقبا  ،ث ل
أقلي على المقلي بالشرع واو الكحالل".

()2

و للتل عبللد اهلل بللت المبللارك-ركحملل اهلل تاللالى :-الرجللل يريللد أت يكت لل

وينللوي باكت للاب أت يصللل ب ل الللركح  ،وأت يجااللد  ،ويامللل ال ي لرات ويللد ل فللي

آفات الك ل لهلاا الشل ت ؟ .قلال ":ت كلات مال قلوا ملت الاليش بمقلدار ملا يكلف

نف

فترك ااا أف ل؛ ألن اا قل كحالالً وأنفي في كحالل تل عن وعت ك ب

وعت نفاق  ،وترك الك واد  ،فإت الواد ترك الكحالل".

()3

وقال شي اإل ال ابت تيميلة-ركحمل اهلل تالالى " :-نل لليص كلل ملا اعتقلد

فقي مايت أن كح ار كات كحراملاً ،نملا الكحل ار ملا ثبلت تكحريمل بالكتلا أو ال لنة أو

اإلجماع أو قياص مرجس لالك.".

()4

( )1ورة البقرة ،اآلية (.)267

( )2فتس الباري شرح صكحيس الب اري ،البت كحجر( .ص)4 (،و)449
( )3الجاما ألكحكا القرآت للقرقبي (3و.)331

( )4ر الة الكحالل والكح ار  ،لشي اإل ال ابت تيميلة  ،تكحقيلي :عبلد الفتلاح أبلو غلدة  ،الناشلر:
مكت المقبوعات اإل المية بكحل  ،ق أولى 1417الو ( ، 1997ص.)23 ، 22 :
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ونكحوه.

والمكحر او ما كات مكت باً بقريي مكحر كالربلا والرشلوة والقملار واالكحتكلار

وعلى ااا فإت المكحر لغيره او كل مال كحرمل الشلرع لوصلف دوت أصلل

ألت

للب التكحللري ل ل يق ل فللي اات الشلليء وماايت ل  ،وانمللا جللاءت الكحرمللة مللت أمللر

ارجي منفك علت اات الملال  ،كالملال الم لروي  ،كحلر عللى الم لل ال بااتل بلل

بصفت  ،اا او في اات كحالل  ،لكن أصبس كحراملاً عللى ملت الو فلي يلده ،ب لب

د ول تكحت يده بقريي غير مشروع واو ال رقة.

()1

الشلللرق الثانللللي :ترتيلللل أوليللللات المشروعللللات التمويليللللة المبتكللللرة وفقللللاً ل لللل

األولويلات اإل الميلة:ويكلوت اللك بمراعلاة ال روريلت (،)2

( )1أكحكا الملال الكحل ار و لوابق االنتفلاع والتصلرف بل فلي الفقل اإل لالمي ،د.و عبلاص أكحملد
الباو (،ص.)42 :

( )2المصالس ال لرورية":اي األعملال والتصلرفات التلي البلد منهلا فلي قيلا مصلالس اللديت واللدنيا
وصيانة مقاصلد الشلرياة  ،بمانلي الي األعملال التلي انتهلت الكحاجلة ليهلا للى كحلد ال لرورة

بكحيث اا فقدت كالً أو با اً ،ل تجلر مصلالس اللدنيا عللى ا لتقامة  ،بلل عللى ف لاد وتهلارج
وفللوت كحيللاة = ،وفللي اآل للرة فللوت النجللاة والناللي والرجللوع بال ل ارت المبلليت " الموافقللات فللي
أصول الشرياة  :أبو

كحاي الشاقبى (2و.)324
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فالكحاجيات

()1

فالتكح ينات

()2

،والك كح ل

تاود على الموقوف عليه (.)3

كحاجلة المجتملا الم لل والمنلافا التلي

وتنهلللر أاميلللة الللاا التق لللي فلللي التلللرجيس بللليت المصلللالس المتاار لللة  :لهلللاا

التق ي أامية كبيرة عنلدما تكلوت الواقالة الواكحلدة مناقًلا لمصللكحتيت أو مقصلوديت

ا يجللل تلللرجيس كحلللدد المصللللكحتيت عللللى األ لللرد  ،وقلللد قلللرر ُكتلللا األصلللول أت
المصلللكحة ال للرورية تقللد علللى المصلللكحة الكحاجية،والكحاجيللة تقللد علللى المصلللكحة
التكح لللينية ،كللل يقلللد مكملللل ال لللروري عللللى الكحلللاجي  ،ومكملللل الكحلللاجي عللللى

التكح يني (.)4

( )1عرفها اإلما الشاقبى بقول ":اي ما يفتقر ليها مت كحيث التو اة ورفا ال يي المادي في
الغال

لى الكحرج والمشلقة الالكحقلة بفلوت المقللو  ،فلإاا لل تلراع د لل عللى المكلفليت عللى

الجمللة الكحلرج والمشلقة  ،ولكنل ال يبللت مبللت الف لاد الالادي المتوقلا فلي المصلالس الااملة ،
واي جارية في الابادات والالادات والجنايلات  ،ففلي الابلادات كلالر ص الم ففلة بالن لبة للى

لكحوي المشقة بالمرض وال فر  ،وفي الاادات كإباكحة الصيد والتمتا بالقيبات مملا الو كحلالل

ومركبا "..الموافقات للشاقبي (2و،326وما باداا ).
م كالً ومشرباً وملب ً ا وم ك ًنا
ً
( )2واي التي ل يقصد بها ما قصد في ابقتيها ملت المكحافنلة عللى ملا بل تقلو الكحيلاة  ،وملا
ب تتي ر أمور الناص  ،ويندفا عنه الكحرج  ،وانما يقصد بها ما وراء الك مت األ ا ب لياج

أدبللي مللت األ للالي  ،ومكحا للت الاللادات التللي ت للاعد المجتمللا داتمللا علللى نللوع مللت الي للر
والت امس في التاامل وقري الايش" مصادر التشلريا اإل لالمي ومنلاا اال لتنباق :دومكحملد

أدي صالس (صل294وماباداا).

( )3ا للللللللتثمار أمللللللللوال الوقللللللللف ،دوكح لللللللليت كح لللللللليت شللللللللكحاتة  ،مجلللللللللة أوقللللللللاف ،الاللللللللدد
(. (،)6ص)(،ص،)78:الوقف ال لمي تقوره وادارت وتنميت ،دومنار قكحف د(،ص.)297:

) (4ننرية المصلكحة في الفق اإل المي  :دو كح يت كحامد كح ات (،ص:ل.)32-31
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ومت التقبيقلات الامليلة لهلاا المبلدأ ،ملا قلرره عملر بلت ال قلا  --عنلدما

كلللات بصلللدد شلللباع كحاجلللة عاملللة ،تمثللللت فلللي تلللوفير و لللاتل الاللليش لفريلللي ملللت

الم للللميت ،يلللواوت بللليت أت ي صللله دوت غيلللرا با لللتغالل مراعلللى الدوللللة لرعلللى
ماشيته القليلة بها؛ كحتى يقو نتاجها به  ،أو ال يفال الك في قر للى أت يقلد

له الم اعدة النقدية اا الكت ماشيته .

وا تار عمر--األ للو األول ،مبينلاً أنل أالوت تكلفلة عللى الدوللة ،أي أت

عاتدات تربوعلى تكاليف بن بة تفوي المشروع الثاني ،فيقول عملر للمشلرف عللى

المرعلى الاللا ( :)1أد لل لللي ر الصلريمة ور الغنيمللة – الغلن القليلللة – ،ودعنللي
مت نا ابت عفات وابت علوف فإنهملا ت الكلت ماشليتهما ،رجالا للى المدينلة للى

ن للل وورع ،وأت اللاا الم لكيت ت الكللت ماشلليت جللاءني بايال ل يصلليس :يللا أميللر

علي مت الدينار والدرا ) (.)2
المامنيت (أفتاركه أنا ؟ ال أبا لك ،فالكس أاوت ء
فلللالنفا ملللت المشلللروعيت واكحلللد ،غيلللر أت التكلفلللة م تلفلللة ،وقلللد ا تلللار عملللر

المشروع األقل تكلفلة ،وفلي الاا األ للو مكحافنلة عللى الرصليد النقلدي للدد بيلت
المال ،والم صلص إلشلباع الكحاجلات الااملة وبليت ال للا وال لدمات التلي تكحتاجهلا

قاتفة الفقراء ،ومت في كحكمه .

الشرق الثالث :تكحقيي أعلى منفاة ممكنة للموقوف عليه :

لكللل مشللروع مللت المشللروعات التللي تصلللس إلشللباع الكحاجللة الاامللة التللي وقللا

اال تيار عليها إلشباعها تكلفة وعاتد ،وتكلفلة المشلروع ال تتمثلل فلي المبلالت التلي

تنفي علي  -واى ما تارف بالتكلفة ال اصة -وانما لى جان الك اآلثار الجانبيلة

( )1الكحمى،واو المو ا الاي في كالء يكحمى مت الناص أت يرعى.الماج الوجيو( ،ص)174 :
( )2اننر :ال راج ،ألبى يو ف  (،ص،)105:األكحكا ال لقانية (ص.)263-262:
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التللي تتمثللل فللي تكحمللل المجتمللا لللباض النللروف االقتصللادية ال لليتة نتيجللة للقيللا

بهاا المشروع .

والمشروع يمثل "التكلفة االجتماعية" التي يتكحملها المجتما مت أجل نشاء ااا

المشروع" .ااا ب صوص التكلفة".

أما الااتد :فإن أي اً ال يتمثل في الااتد ال اص الاي نكحصل علي مت نشاء

المشلللروع ،وانملللا يتمثلللل أي لللاً فلللي الفواتلللد ال ارجيلللة التلللي تالللود عللللى غيلللره ملللت
المشللروعات مللت جلراء نشللات  ،كمللا تتمثللل فللي أثللره علللى البيتللة المكحيقللة بموقا ل
وكحاصل ااه الفواتد يمثل الااتد االجتماعي مت المشروع.

()1

فاند المقارنة بيت مشروعيت إلشباع كحاجة ماينة ،يج الننر لى كلل مشلروع

على أن مكحصلة نهاتيلة لمجموعلة ملت التكلاليف ،ومجموعلة ملت الاواتلد ،وكحاصلل
الجما الجبري لهايت المتغيريت للمشروع ،او الاي يقارت بالكحواصل األ لرد لغيلره
مت المشروعات البديلة ،والمشروع الاي يكحقي أكبر نفا للمجتملا "أكبلر فلري بليت

التكلفة والااتد" او المشروع األف لل ،اللاي يجل أت ي تلار ك للو ل لد الكحاجلة

الاامة (.)2

ت ا تيللار اال للتثمارات التللي تكحقللي أعلللى عاتللد مللالي مجللود كحجللو فللي داتللرة

اال للتثمارات الكحللالل  ،يجل أت يللت باأل لللو الالمللي لد ار للة الجللدود االقتصللادية
للمشللروعات كحتللى يمكللت التاللرف علللى تكللاليف نشللاء المشللروع ،وتكللاليف تشللغيل

وادارات  ،والد ل المتوقا مت تشغيل  ،على أت تت ا جراءات تنفيا المشروع فلور
الت كد مت ارتفلاع ربكحيتل المتوقالة واللد ل المتوقلا أت يتوللد منل  ،كحتلى ال يلادد

( )1اننر :اقتصاديات المالية الاامة ،دو أكحمد كحافن الجاوينى (،ص.)46

( )2الماليللة الاامللة  ،دو ال لليد عبللد المللولى( ،صللل) 162؛اقتصللاديات الماليللة الاامللة ،دو علللى
لقفي (ص.) 70
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قول المدة بيت جراء الد ار لة وتنفيلا المشلروع  ،للى أت ينقلل اللربس للى

مكحققة (.)1

لارة

ومت أا ااه المجاالت  :اال تثمار فلي مجلال التاللي والتلدري والصلكحة التلي

لها مردود اقتصادي كبيلر  ،بجانل الملردود االجتملاعي  ،باإل لافة للى اال لتثمار

فللي ققللاع الصلللناعة والوراعللة والتجللارة والنقلللل والمواصللالت واالتصللاالت ال للللكية
والال لكية والبرام الكحا وبية المتقدمة  ............ال

الشلللرق الرابا:علللد تالللريض راوص أملللوال المشلللروعات لدرجلللة عاليلللة ملللت

الم اقر ،والكحصول عللى ال لمانات الالوملة المشلروعة للتقليلل ملت تللك الم لاقر

واجراء التواوت بيت الاواتد واألمات

(.)2

املطخلب الثالث

ما عخليه الفتوى يف جممع الفقه اإلسالمي

بيَّت مجما الفق اإل المي الكحكل الشلرعي للمشلاركة المتناقصلة بموجل القلرار

رقللللل 2( 136 :و)15بشللللل ت المشلللللاركة المتناقصلللللة و لللللوابقها الشلللللرعية،وانتهى

المجلص لى ما يلي:

ت مجللللص مجملللا الفقللل اإل لللالمي اللللدولي المنبثلللي علللت مننملللة الملللاتمر

اإل المي المناقد في دورتل ال م لة عشلرة بم لقق ( للقنة ُعملات) ملت  14للى
 19المكحر 1425ال ،الموافي  11- 6آاار (مارص) . 2004

() 1

للمت كتللا

دارة وتثميللر ممتلكللات األوقللاف ،د و مصللقفى أنللص الورقللا البنللك اإل للالمي

للتنمية بجده  1415ه (ص.) 15:

( )2اننللر :ا لللتثمار أمللوال الوقلللف ،دوكح لليت كح للليت شللكحات  ،(،مجللللة أوقللاف ،الالللدد ()6
،ص.)79:
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باللد اقالع ل علللى البكحللوث ال لواردة لللى المجمللا ب صللوص مو للوع المشللاركة

المتناقصللللة و للللوابقها الشللللرعية ،وباللللد ا للللتماع لللللى المناقشللللات التللللي دارت

كحول ،قرر ما ي تي:

( )1المشاركة المتناقصة :مااملة جديدة تت مت شركة بيت قرفيت في مشروع

اي د ل يتاهد فيها أكحداما بشراء كحصة القلرف اآل لر تلدريجاً لواء كلات الشلراء
مت كحصة القرف المشتري في الد ل أ مت موارد أ رد.

( )2أ اص قيا المشلاركة المتناقصلة :الو الاقلد اللاي يبرمل القرفلات وي له

فيللل كلللل منهملللا بكحصلللة فلللي رأص ملللال الشلللركة ،لللواء أكلللات

لللهام بلللالنقود أ

باألعيللات باللد أت يللت تقويمهللا ،مللا بيللات كيفيللة توويللا الللربس ،علللى أت يتكحمللل كللل

منهما ال

ارة  -ت وجدت  -بقدر كحصت في الشركة.

( )3ت تص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملو ملت أكحلد القلرفيت فقلق ،بل ت

يتملك كحصة القرف اآل ر ،على أت يكوت للقرف اآل ر ال يار ،والك بلإب ار عقلود
بيا عند تملك كل جوء مت الكحصة ،ولو بتبادل شااريت باإليجا والقبول.

( )4يجوو ألكحد أقراف المشاركة ا لتتجار كحصلة شلريك بل جرة مالوملة ولملدة

مكحددة ،وينل كل مت الشريكيت م اوالً عت الصيانة األ ا ية بمقدار كحصت .

( )5المشللاركة المتناقصللة مشللروعة اا التُللو فيهللا باألكحكللا الاامللة للشللركات،
وروعيت فيها ال وابق اآلتية:
أ.

عد التاهد بشراء أكحد القرفيت كحصة القرف اآل ر بمثل قيمة الكحصة عند

نشاء الشركة ،لملا فلي اللك ملت

لمات الشلريك كحصلة شلريك  ،بلل ينبغلي أت يلت

تكحديد ثمت بيا الكحصة بالقيمة ال وقية يلو البيلا ،أو بملا يلت االتفلاي عليل عنلد

البيا.
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تكحمللل أكحللد القللرفيت مصللروفات التلل ميت أو الصلليانة و للاتر
ب .عللد اشللتراق ء
تكحمل على وعاء المشاركة بقدر الكحصص.
المصروفات ،بل ء
ج.

تكحديد أرباح أقراف المشاركة بن

د.

الفصل بيت الاقود وااللتوامات المتالقة بالمشاركة.

مت األرباح أو ن بة مت مبلت الم اامة.
ه.

شاتاة ،وال يجوو اشلتراق مبللت مققلوع

منللا الللنص علللى كحللي أكحللد القللرفيت فللي ا للترداد مللا قدم ل مللت م للاامة

(تمويل).واهلل أعل .

()1

املطخلب الرابع

مناذج من الصور املبتكرة لخلتمويل باملشاركة يف ووء هاا التصري

واي كثيرة منها :

أوال:تمويل المشروعات الكبيرة على أ اص المشاركة في اإلنتاج أو األرباح:

وتصلللس اللاه الصلليغة لتمويللل المشللروعات الكبيللرة القابلللة للتشللغيل،التي تكحتللاج

لللى ا للتثمارات

ل مة فللي األصللول الثابتللة ،مقابللل رأص مللال عامللل صللغير نكحللو

ج للر أو نفللي أو للكة كحديللد ،و صوص لاً اا ت ل تمويلهللا مللت قبللل الجمهللور عللت
قريي صدار شهادات ملكية بم لاامة أصلكحابها فلي المشلروع  .وتكلوت ألصلكحا

ااه الشهادات كحصة في اإليرادات اإلجمالية للمشروع  .وتقو ال لقة الاامة عللى
دارتل علللى أ للاص المشللاركة فللي الااتللد اإلجمللالي لل  .واللو وا للس فللي الموارعللة

والم للاقاة كحيللث تو للا األرض والشللجر تكحللت تصللرف ال لوارع الللاي يتقا ل مجمللل
اإلنتاج ملا الملال كح لبما اتفقلا عليل  .وتت ل الاه الصليغة بالد الكحاجلة لكح لا

) (1ق اررات وتوصيات مجما الفق اإل المي جدة ( 162 - 1ص)253 :
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األرباح وال

اتر أو تقيي األصول الثابتة التي ت تقلديمها فلي الامليلات التمويليلة

ألت المشاركة انا في اإلنتاج وليص الربس.
وال

( )1

ااا مت جانل .

ومللت جانللل آ لللر يجلللوو تلللوفير التمويلللل عللللى أ لللاص المشلللاركة فلللي األربلللاح
اتر إلكحدد الشركات لتلبية المتقلبات الاامة للتمويل لمدة مكحلددة ملت الوقلت

والك مقابل أجر مكحدد أو متغير يت تقا ي عللى موجلودات الشلركة .وي لتند الاا

النوع مت التمويل أي ا على مباد المشاركة .فيجلوو للما

لة المموللة أت ت لا

كحصة مت األرباح مقابل قيامها بتلوفير التمويلل .وت لدد ن لبة متويلة متفلي عليهلا
مقدما لى البنك اللاي يقلد التمويلل (بكحيلث ت تللف علت لار الفاتلدة) ناشلتة ملت
مبلت الربس الاي تكحقق الما

ة با ت دا أ لو التمويل بالمشاركة فلي األ ربلاح

وال

لللاتر .ويمكلللت اكحت لللا توويلللا اللللربس لمبللللت التمويلللل علللت قريلللي القيلللا أوال

يق

لاتر للى

باقتقاع دفا مقابل دمات اإلدارة المقدمة مت الاميل فلي دارة الما

المبلت الباقي بالن بة المباشرة للتمويل بالمشاركة في األربلاح وال

جمللالي الملوارد الماليللة المونفلة فللي أعمللال الما

األرباح.

اتر فإت ااه ال

وااا تكبدت الشركة

لة .عندتلا

للة والتللي تااللل للمشللاركة فللي

لاتر يلت تغقيتهلا أوال ملت االكحتياقلات

المتوفرة وااا ل يمكلت تغقيتهلا فلإت المملول يجل أت يتكحملهلا فلي كحلدود مشلاركت
في التمويل اإلجمالي.

()2

) (1أبكحللاث المللاتمر الاللالمي الثالللث لالقتصللاد اإل للالمي بجاماللة أ القللرد بمكللة المكرمللة ،للالل
شهر مكحر 1424ال(3و )34

) (2أقتللرح اللاا النللوع مللت التمويللل بالمشللاركة الللدكتورو نبيللل عبللد اإلل ل فللي بكحث ل المانللوت بللل "
األ واي المالية مت مننور الننا االقتصادي اإل المي (د ار لة مقارنلة) ،مجللة مجملا الفقل

اإل المي (6و .)1092
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وي للتامل شللكل الشللركة فللي تمويللل رأص المللال الثابللت والاامللل بكح ل مللدتها

والللدفها التملللويلي ،ويكحصلللل فيهلللا داتملللا تقيلللي للما

لللة بتلللاري بلللدء المشلللاركة

التمويلية  -تكلوت كحصلة الم لتفيد ملت التمويلل ويقابلل المبللت اللاي يقدمل البنلك
اإل المي ،وتمارص الشركة نشاقها في كافة مجلاالت التجلارة والصلناعة وال لدمات

وكافة المالامالت الناشلتة عنهلا .ويمكلت أت ت لت د الاه الصليغة فلي كحلال ملا اا
رغ الققاع الاا في اال تفادة مت مهارات رجال األعمال فلي ات لاا القل اررات وانلا
يقد الققاع ال اص التمويل واإلدارة ،أملا الفاتلدة التلي لتاود عللى الدوللة فهلي

تنفيللا المشللروع مللا االكحتفللان بكحللي الرقابللة اإلداريللة .ويمكللت للكحكومللة أت تويللد أو
ت فض مت ن بة مشاركتها مت الل وي األوراي الماليلة كتلداول أ له الشلركة

.

()1

والبتاللاد ر المللال عللت اإلدارة أثللر مه ل  ،بالن للبة لتغقيللة الاجللو فللي المواونللة

الاامللة ننل ار ألت اللاا يكحفللن لل لللقات الاامللة كحريللة التصللرف بمشللروعات المواونللة

كلها ،وعد تد ل الجهة الممولة بالقرار اإلداري للجهلة الكحكوميلة اآلملرة بالصلرف.

()2

ثانياً:شهادة المشاركة ألجل

()3

وتالللرف ب نها"شلللهادات المشلللاركة ألجلللل الللي بال لللرورة تمويلللل الكحصلللص فلللي

األرباح وال

اتر ألجل مكحدد .وقد تاتبر ااه الشلهادات بصلفة لندات اات تلاري

) (1أبكحاث الماتمر الاالمي الثالث لالقتصاد اإل المي بجاماة أ القرد بمكة (3و )34
) (2أبكحاث الماتمر الاالمي الثالث لالقتصاد اإل المي بجاماة أ القرد بمكة (3و )34

) (3أقت رررا ار ر ا الن ررل م ررر التأللت ررل كالألش رراركة اال ررتاا الر ر كتلر م ألر ر
الفرفلر،في ك ثر الألننرلب ك ر أل االرلام الألال رة مأا امفرا الفيف رة فري

ملألع الفي اإللالمي ()1098 6
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ا تكحقاي ماروف كحيث يكوت لداد رأص الملال بصلفة (تجريبيلة) أو بصلفة دوريلة
بموج جدول ومني متفي علي .

ومللا اللاا وبالمقارنللة بإصللدار ال للندات التقليديللة فللإت شللهادات المشللاركة ألجللل

تنقوي عللى المشلاركة فلي اللربس وال

لاتر اإلجماليلة لسعملال عللى أ لاص ن لبة

متوية متفي عليها ،فالى لبيل المثلال اا كلات التمويلل بشلهادات المشلاركة ألجلل

يمثلل  % 30مللت جملالي التمويللل عندتللا فقلد يتفللي علللى عقلاء كحللاملي شللهادات

المشاركة ألجل  % 25مت كحصة مت الد ل الصافي لسعمال .ما ااا اا تار ت
األعمال ل

ارة عندتا تكوت كحصة الممول مت ال

ارة  % 30ياني ااا أت مدير

األعمال وف يكحتفن بجوء ملت اللربس مقابلل دماتل للإلدارة لكلت ال
وف تشترك الما

لارة بكاملهلا

ة المالية في تكحملها على أ اص الن بة الم تكحقة عليها.

وقللد ا للتامل اللاا النللوع مللت التمويللل فللي باك للتات لتللوفير التمويللل لما

للات

تامل في ققاع التصنيا لسجل المتو ق .وبال رورة فإت الاا يكحلل مكحلل القلروض

المتو قة األجل في نقاي الننا المصرفي التقليدي .ومت وجهة ننر الاميلل فلإت
ااا النوع مت التمويل يوفر األموال الالومة للم لاعدة عللى نشلاء المشلروع بلدوت
لوام با تمرار مشاركة الما

ة المالية على المدد القويل .وبالتالي فإت الاميل

يتمتا بالفواتد الكحقيقية للملكية المقلقة.

مت ناكحية أ رد وبالد أت تجلري الما

لة الماليلة تقويملا وافيلا للمشلروع وبالد

أت تدرص بدقة مدة ال داد والجوان األ رد المشابهة للتمويلل فإنهلا تت كلد ملت أت

م اامتها في المشلروع لوف ت لتمر ل لنوات قليللة فقلق .ويم تكلت الاه الما

لة

المالية مت ا تغالل أموالها التي يفرج عنهلا ملت ا لتثمار ماليت لكلي ت لت د فلي
فرصة ا تثمارية أ لرد .وبلالننر للى الاه االعتبلار فلإت البنلك يمكلت أت ي صلص
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مبلغللا أكبللر ألكحللد المشللاريا فللي نقللاي اللاه القريقللة للتمويللل بللدال مللت الللد ول فللي
مشاركة داتمة.

()1

وبللالرغ أت شللهادات المشللاركة ألجللل اللي بال للرورة مثللل تمويللل المشللاركة فللي

الللربس وال

للارة فللإت الفللري يمكللت فللي شللكل صللداراا بموجل شللهادات .فللإاا كللات

مبلت الشهادة

الما

ما فإن يمكت تقلوير لوي للتااملل فلي الاه الشلهادة فيملا بليت

لللات الماليلللة ف لللال علللت الم لللتثمريت ملللت األفلللراد .والللاه ال لللندات القابللللة

للتداول تتمتا بفرصة أف ل للنجاح بالن بة للشركات الكبيرة والما

ات الماروفة

التللي قللد تاتبللر م اقراللا جيللدة وقللد تتمتللا بمكانللة اتتمانيللة جيللدة اا قبقللت عليهللا

الماايير الدولية في ااا المجال.
ويمكت أت ت اف صاتص

افية مثل التكحويل لى أ ه في رأص الملال فلي

نهايلة الملدة وفقللا لملا ي تلاره الم للتثمر واللك لكلي تصللبس الاه األداة أكثلر جاابيللة
بالن بة للم تثمريت.

()2

) (1األ لللواي الماليلللة وأكحكامهلللا الفقهيلللة فلللي عصلللرنا الكحا لللر ،دو مكحملللد عبلللد اللقيلللف صلللالس
الفرفور،مجلة مجما الفق اإل المي (6و .)1098

) (2اال ررلام الألال ررة مأا امف ررا الفيف ررة ف رري

ر ررنا ال اض ررر  ،م ألر ر

الفرفلر،مل ة ملألع الفي اإللالمي ()1098 6
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اخلامتة

الكحمللد هلل ر الاللالميت ،وصللالة و للالماً علللى للات النبيلليت و لليد المر للليت

وباد:

فإت االجتهاد الفقهي مد ل اة وتي ير،ينهر الشرياة اإل المية فلي أ لمى

صوراا التي تت ا لت توع كل جديد يتفي ومقاصداا الغراء ،وي لا الكحللول لكلل

ما لة لينا الناص ب بوا الركحمة والتي ير .

والشلللك أت أثلللر الللاا االجتهلللاد فلللي و لللا الكحللللول المنا لللبة لاقبلللات وم لللاقر

التمويل بقريي المشاركة يمكت المصارف اإل المية مت تبوء مقاد ال بي والريلادة

فلللي مجلللاالت التمويل،مملللا يغنلللي الالللال الاربلللي واإل لللالمي علللت م لللاقر التمويلللل

المصللرفي بصلليغ التقليديللة التللي تاتمللد فللي األعل األغلل علللى الفاتللدة المصللرفية
،وقد قاد الدليل القاقا على أت ااا األ يرة مصدر أ اص ملت مصلادر تاثلر بلرام

التنمية .

الاا وقلد ق لمت بكحثلي للى تمهيلد ومباكحلث م لة ،انتهيلت منهلا للى أ لللو

التمويل بالمشاركة ما أاميت ال أت الم لاقر والاقبلات التلي تكحليق بل تايقل علت
تكحقيي ما يراد منها أت تكوت مصدر ص ونملاء ملت مصلادر التمويلل التلي تجلد

فيهللا المصللارف اإل للالمية

التنموية الرابكحة .

للالتها فللي تللوفير التمويللل الللالو للقيللا بالمشللرروعات

لكل ما تقد فإت البكحث ياكد على أامية و ا آلية لتجن عقبات التمويلل

بالمشاركة ،و اصلة قريقلةا تيار نوعيلة الاملالء التلي ليقد المصلرف اإل لالمي
عللى د لول المشلاركة ماهل واللك عللت قريلي د ار لة درجلة االلتل او األ القلي عنللد

الاميلللل ،ويمكلللت مارفلللة اللللك علللت قريلللي قيلللا المصلللرف اإل لللالمي ببنلللاء قاعلللدة
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مالومات عت الم تثمريت بكحيلث تو لس كلل ملا يتاللي بهل  ،مملا لل عالقلة بالبالد

اال تثماري ،ومت الل متاباة مشروع اال تثماري واالن راق في .

كما ياكد البكحث على أامية فتس با الكحوار والمناقشة لكل ما او م تجد ملت

أدوات التمويلللل ملللت لللالل عملللل النلللدوات والملللاتمرات الالميلللة المت صصلللة ملللا

اال للتاانة بفريللي متكامللل مللت ال ب لراء والم تصلليت فللي مج لال التمويللل المصللرفي
؛إلنهار أثلر أدوات التمويلل اإل لالمي فلي تكحقيلي تنميلة اقتصلادية شلاملة م مونلة

الم اقر.

وآ ر دعوانا أت الكحمد هلل ر الاالميت ،،،
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أهم املصادر واملراجع

 .1الصللاوبات التللي تواجل البنللوك اإل للالمية وتصللورات لكيفيللة مواجهتها ،للماعيل
كح ت مكحمد بكحث في :مجلة مجما الفق اإل المي  -جدة ،عدد .8

 .2أبكحاث الماتمر الاالمي الثالث لالقتصاد اإل المي بجاماة أ القرد بمكة.

 .3أكحكلللا الملللال الكحللل ار و لللوابق االنتفلللاع والتصلللرف بللل فلللي الفقللل اإل لللالمي،
د.وعباص أكحمد الباو  ،دار النفاتص،األردت. 1998،

 .4أد الللدنيا والللديت :أبللو الكح للت علللي بللت مكحمللد بللت مكحمللد بللت كحبيل ،الشللهير
بالملللللاوردي (المتلللللوفى450 :الللللل)،الناشر :دار مكتبلللللة الكحياة،القبالللللة :بلللللدوت

قباة.تاري النشر. 1986 :

 .5ا تثمار أموال الوقف ،دوكح يت كح يت شكحاتة  ،مجلة أوقاف ،الادد (.)6

 .6عال الموقايت عت ر الاالميت:مكحمد بلت أبلي بكلر بلت أيلو بلت لاد شلمص
الللديت ابلت قللي الجوويللة (المتللوفى751 :اللل)تكحقيي :مكحمللد عبللد ال للال بلرااي
،الناشر :دار الكت الالمية – بيروت،القباة :األولى1411 ،ال . 1991 -

 .7اقتصاديات المالية الاامة ،دو على لقفي ،مكتبة عيت شمص ( .) 1988

 .8اقتصلللاديات الماليلللة الااملللة ،دو أكحملللد كحلللافن الجالللوينى ،دار النه لللة الاربيلللة
(1417الو.) 1997

 .9ﺍالجتهاﺩ في ﺍلفق ﺍإل المي ﻮﺍبﻄ ﻭم تقبل ..ﺃ .عبﺪﺍل الﻡﺍل ليمانلي 1 ،ﻃبا
:ﻭﺯﺍﺭﺓﺍألﻭقاﻑﻭﺍلشﺆﻭﻥ ﺍإل المية ،المملكة المغربية .ﻡ1996وال1417ه.

 .11األكحكلللا ال للللقانية ،للملللاوردي دار النشلللر :دار الكتللل الالميلللة  -بيلللروت -
1405ال.)، 1985 -
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 .11اإلكحكا في تمييو الفتاود عت األكحكا وتصرفات القا ي واإلما  :أبلو الابلاص
شها الديت أكحمد الشهير بلالقرافي ،الناشلر :دار البشلاتر اإل لالمية للقباعلة

والنشر والتوويا ،بيروت – لبنات ،القباة :الثانية 1416 ،ال . 1995 -

 .12األ لواي الماليللة مللت مننللور الننللا االقتصللادي اإل للالمي (د ار للة مقارنللة)،
الدكتور نبيل عبد اإلل ،الماتمر الاالمي الثالث لالقتصاد اإل المي،الايننتم

كلية الشرياة والد ار ات اإل المية،بجاماة أ القرد بمكة المكرمة الل شلهر

مكحر 1424ال

 .13األ واي المالية وأكحكامها الفقهية في عصلرنا الكحا لر  ،اللدكتورو مكحملد عبلد
اللقيف صالس الفرفور ،الماتمر الاالمي الثالث لالقتصلاد اإل لالمي،الايننتم

كلية الشرياة والد ار ات اإل المية،بجاماة أ القرد بمكة المكرمة الل شلهر

مكحر 1424ال

 .14االقتصللاد اإل للالمي رايللة مقاصللدية ،دو مكحمللد الصللكحري ،دار كحيللاء للنشللر
الرقمي،مجلللة االقتصللاد اإل للالمي الاالميللة ،اإلصللدار االلكترونللي األول ،يللار

. 2013

 .15االقتصللللللللاد اإل لللللللللالمي ملللللللللد ل ومنهلللللللللاج :د.و عي لللللللللى عبلللللللللده  ،ق دار
االعتصا ،.القاارة . 1987،

 .16األموال:أبللو ُعبيللد القا ل بللت لالء بللت عبللد اهلل الهللروي البغللدادي ،المكحقللي:
ليل مكحمد اراص.الناشر :دار الفكر - .بيروت.
 .17األاللل ار االقتصلللادي الالللدد  7 – 673دي لللمبر  ، 1981مقلللال تكحلللت عنلللوات
"الفتنة تشتغل في بنك فيصل.
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 .18البنايللة شللرح الهدايللة :أبللو مكحمللد مكحمللود بللت أكحمللد بللت مو للى بللت أكحمللد بللت
كح يت الغيتابىالكحنفى بدر الديت الاينى (المتلوفى855 :الل)الناشر :دار الكتل

الالمية  -بيروت ،لبنات ،القباة :األولى 1420 ،ال . 2000 -

 .19البنلللوك اإل لللالمية بللليت الننريلللة والتقبيلللي ،دوعبلللد اهلل القيار،قبالللة االتكحلللاد
الدولي للبنوك اإل المية . 1998،

 .21الجللاما ألكحكللا القرآت:أبللو عبللد اهلل مكحمللد بللت أكحمللد بللت أبللي بكللر بللت فللرح
األنصاري القرقبي،تكحقيي :أكحمد البردوني وابرااي أقفيش،الناشر :دار الكتل

المصرية – القاارة،القباة :الثانية1384 ،ال . 1964 -

 .21ال راج:أبو يو ف ياقو بت بلرااي بلت كحبيل بلت لاد بلت كحبتلة األنصلاري
(المتللللوفى 182 :اللللل) الناشللللر  :المكتبللللة األواريللللة للتللللراث  ،تكحقيللللي  :قلللل
عبدالرءوف اد ،اد كح ت مكحمد

 .22الللروض المربا،عبللد الللركحمت بللت مكحمللد بللت قا ل الااصللمي الكحنبلي،الناشللر:
(بدوت ناشر) القباة :األولى  1397 -ال .

 .23الشركات في الفق اإل المي لس تاا علي ال فيف.

 .24الفق اإل المي وأدلت للوكحيلي ،الناشر :دار الفكر  -وريَّة  -دمشي

 .25الماليللللة الاامللللة  ،دو ال لللليد عبللللد المللللولى ،ودار الفكللللر الاربللللي – القللللاارة
(87و.) 1988

 .26المكحلى البت كحو  ،منشورات دار األفاي الجديدة –بيروت.

 .27المد ل لى الننريات االقتصادية في المنه اإل المي ،دو أكحمد النجار،قبالة
االتكحاد الدولي للبنوك اإل المية . 1987،
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 .28الم لللللتدرك عللللللى الصلللللكحيكحيت :مكحملللللد بلللللت عبلللللداهلل أبلللللو عبلللللداهلل الكحلللللاك

الني ابوري،الناشر  :دار الكتل الالميلة – بيروت،القبالة األوللى – 1411 ،

. 1990

 .29المشلللللاركة المتناقصلللللة بالتمليلللللك ،،دونويللللل كحملللللاد ،مجللللللة مجملللللا الفقللللل
اإل المي،الدورةالثاثلة عشرة 1422ه.

 .31المشللاركة المتناقصللة وصللوراا فللي

للوء

لوابق الاقللود الم للتجدة) ،دوكح للت

الشاالي ،مجلة مجما الفق ِ
اإل المي ،الادد الثالث عشر.

ات بلت مكحملد اللد ُّْب َي ِ
 .31الماامالت المالية أصالة ومااصرة المالف :أبو عمر ُد ْب َي ِ
ات
الناشللللللر :مكتبللللللة الملللللللك فهللللللد الوقنيللللللة ،الريللللللاض  -المملكللللللة الاربيللللللة
ال اودية،القباة :الثانية 1432 ،ال.

 .32الماللللللامالت الماليللللللة لمكحمللللللد عثمللللللات شبير،نشللللللر دار النفللللللاتص ،قباللللللة
3،1419و. 1999

 .33الماوقللات ال ارجيللة للمصللارف اإل للالمية-د ار للة تقبيقيللة آلثاراللا علللى البنللك
اإل لللالمي األردنلللي،

لللماعيل عبلللد ال لللال الاملللاوي ر لللالة ماج لللتير ،غيلللر

منشورة ،جاماة اليرموك ،ربد ،األردت.) 2003(،

 .34المغني:أبو مكحمد موفي الديت عبد اهلل بت أكحمد بت مكحمد بت قدامة  ،الشهير
بابت قدامة المقد ي (المتوفى620 :ال)،الناشر :مكتبة القاارة،القباة :بلدوت

قباة.

 .35الملكيللة الفرديللة وتكحديللداا فللي اإل للال  :ف لليلة األ للتاا المركحللو الشللي علللى
ال فيف،المقللد لمللاتمر علمللاء الم لللميت األول المناقللد بالقللاارة فللي مللارص
لللنة  1964كتلللا الملللاتمر الملللاكور لناشلللره مجملللا البكحلللوث اإل لللالمية

بمشي ة األوار الشريف.
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 .36الموافقات في أصول الشرياة  :أبو

كحاي الشاقبى  ،دار المارفلة – بيلروت

–لبنات ،القباة الثالثة (1417الو. 1997

 .37الندوة الفقهية ال ام ة التي ننمها بيت التمويل الكويتي ملت الفتلرة ملت (13
 )15 -رج

نة  1419ال.

 .38الهداية في شرح بداية المبتدي :أبو الكح ت براات الديت الميرغيناني،المكحقي:
قالل يو ف ،الناشر :دار اكحياء التراث الاربي  -بيروت – لبنات.

 .39الوقلللف ال للللمي تقلللوره وادارتللل وتنميتللل ،دومنلللار قكحلللف ،الناشلللر،دار الفكلللر
بدمشي القباة األولى.

 .41بداتا الصناتا في ترتي الشلراتا:عالء اللديت ،أبلو بكلر بلت م لاود بلت أكحملد
الكا اني ،الناشر :دار الكت الالمية،القباة :الثانية1406 ،ال . 1986 -

 .41تبييت الكحقاتي شرح كنو الدقاتي :عثمات بلت عللي بلت مكحجلت البلارعي ،ف لر
الديت الويلالي الكحنفلي (المتلوفى743 :ه ،الناشلر :المقبالة الكبلرد األميريلة
 -بوالي ،القاارة،القباة :األولى 1313 ،ال.

 .42جللواار الاقلللود :شلللمص اللللديت مكحمللد بلللت أكحملللد بلللت علللي بلللت عبلللد ال لللالي،
المنهللاجي األ لليوقي ث ل القللااري الشللافاي (المتللوفى880 :اللل)،الناشر :دار

الكت الالمية بيروت – لبنات،القباة :األولى 1417 ،ال . 1996 -

 .43كحاشية الجمل لشي اإل ال وكريا األنصاري،دار النشر و دار الفكر – بيروت.
 .44كحاشللية الد للوقي علللى الشللرح الكبيللر :مكحمللد بللت أكحمللد بللت عرفللة الد للوقي
المالكي (المتوفى1230 :الل)الناشر :دار الفكلر ،القبالة :بلدوت قبالة وبلدوت
تاري .
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 .45رد المكحتللار علللى الللدر الم تللار :ابللت عابللديت ،مكحمللد أملليت بللت عمللر بللت عبللد

الاويلللو عابلللديت الدمشلللقي الكحنفلللي (المتلللوفى1252 :الللل)الناشر :دار الفكلللر-
بيروت ،القباة :الثانية1412 ،ال . 1992 -

 .46ر الة الكحالل والكح ار  ،لشي اإل ال ابت تيمية  ،تكحقيي :عبد الفتاح أبو غدة
 ،الناشر :مكت المقبوعات اإل المية بكحل  ،ق أولى 1417الو. 1997

.47

نت أبي داود :أبو داود ليمات بت األشاث ال ج تاني،الناشر  :دار الكتا

.48

ير أعال النبالء :شمص الديت أبو عبلد اهلل مكحملد بلت أكحملد بلت عثملات بلت

الاربي ل بيروت.

قَ ْايماواللللللللاابي،المكحقي  :تكحقيلللللللي شللللللللاي األرنااوق،الناشلللللللر  :ما
الر الة،القباة  :الثالثة  1405 ،ال و . 1985

للللللللة

 .49شرح م تصر ليل لل رشي  ،دار صادر ،بيروت

 .51صكحيس و ايف نت أبي داود :مكحمد ناصر اللديت األلبلاني ،مصلدر الكتلا :
برنلللام مننوملللة التكحقيقلللات الكحديثيلللة  -المجلللاني  -ملللت نتلللاج مركلللو نلللور

اإل ال ألبكحاث القرآت وال نة باإل كندرية.

 .51صيت تمويلل التنميلة فلي اإل لال ،البنلك اإل لالمي للتنميلة ،الماهلد اإل لالمي
للبكحوث والتدري ،ندوة ()29

 .52عقد اال تصناع ،دوعللي ال لالوص مجللة مجملا الفقل اإل لالمي،الدورةالثاثلة
عشرة 1422ه.

 .53فلللتس البلللاري شلللرح صلللكحيس الب لللاري :أكحملللد بلللت عللللي بلللت كحجلللر أبلللو الف لللل
الا قالني الشافاي،الناشر :دار المارفة  -بيروت1379 ،ه.
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 .54فللتس القللدير ::كمللال الللديت مكحمللد بللت عبللد الواكحللد ال يوا للي الماللروف بللابت
الهمللا (المتللوفى861 :اللل) الناشللر :دار الفكللر ،القباللة :بللدوت قباللة وبللدوت
تاري .

 .55فليض القللدير شلرح الجللاما الصللغير :ويلت الللديت مكحمللد الملدعو بابللد الللراوف
المناوي ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرد – مصر،القباة :األولى.

 .56ل ات الار  :مكحمد بت مكر بلت عللى ،أبلو الف لل ،جملال اللديت ابلت مننلور

األنصاري (المتوفى711 :ال) الناشر :دار صادر – بيروت ،القباة :الثالثة -

 1414ال.

 .57مجلة االقتصاد اإل المي – الادد رق  172ربيا األول – 1416ال أغ قص
. 1995

 .58مجلللة مجمللا الفق ل اإل للالمي بجللدة ،الاللدد الثالللث عشللر ،وال للامص عشللر،
1407ه1986موما باداا.

 .59مشكلة اال تثمار في البنوك اإل المية وكيف عالجها اإل لال دومكحملد صلالح
الصاوي،مكتبة دار لوفاء المنصورة،القباة األولى 1410،ال.

 .61مصادر التشريا اإل لالمي ومنلاا اال لتنباق :دومكحملد أديل صلالس  ،مكتبلة
الابيكات ،ق1432( 1الو.) 2002

 .61ماجلللل المللللالفيت:عمر بللللت ر للللا بللللت مكحمللللد ككحالللللة الدمشللللقي (المتللللوفى:
1408ال)،الناشر :مكتبة المثنى  -بيروت ،دار كحياء التراث الاربي بيروت.

 .62مغني المكحتاج للى مارفلة مالاني ألفلان المنهاج:ال قيل الشلربيني ،الناشلر:
دار الكت الالمية،القباة :األولى1415 ،ال . 1994 -

 .63مت التلراث االقتصلادي للم للميت :د.و رفالت الاو لي  ،ل للة دعلوة الكحلي ،
الادد  ، 40رابقة الاال اإل المي – مكة المكرمة 1405الو. 1985
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 .64ماتمر المصرف ِ
اإل المي األ ول المناقد بدبي نة 1399 ،ال

 .65نكحو تقوير ننلا الم لاربة فلي المصلارف اإل لالمية ،مكحملد عبلد الملنا أبلو
ويد ،ق ،1القاارة :الماهد الاالمي للفكر اإل المي.

 .66ننريللة الم للاقرة فللي االقتصللاد اإل للالمي – د ار للة ت صلليلية تقبيقيللة ،عللدنات

عبللد اهلل عوي للة ،ر للالة دكتللوراه غيللر منشللورة ،جاماللة اليرمللوك – اربللد –

األردت.

 .67ننرية المصلكحة في الفق اإل المي  :دو كح يت كحامد كح ات مكتبة المتنبي ،
القاارة . 1981
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