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Research Summary
Thank God Almighty that created the men of scientists and thinkers in this era to create a
large number of
Islamic banks, which play a major role in the analysis of the livelihood of Muslims and
livelihoods, deportation for forbidden usury, which are dealing in riba-based banks, and
simplify the number of investment formulas and banking products, and application of an
Islamic manner fashionable in committed to the provisions of Islamic Sharia law in all its
dealings part of these curves banks that every effort and the work of human marred error,
and show it problematic LED Ra need Sthe and find out the causes and treatment have first
hand, the steps and procedures for formulas investment in the Yemeni Islamic banks have
emerged during the application problematic has been the study of the most important of
those shenanigans in this research, methodology and descriptive identified the shenanigans
of each formula, and then studied then updated study.
This division has been problematic for each format to SSI by the nature of the banking
application for the formula, and the stages of its implementation, and then consider all
forms of demand follows a section on it.
And that made me interested in studying it, is the answer to a number of suspicions raised
about banking transactions for the existence of the problems which, as well as contribute to
the Islamic banks to develop the proper implementation of these formulas with dimension
for Applied shenanigans by their employees, and make them eat their own hands and the
hands of researchers with the development of treatments for any Confusion them. Through
the study, the researcher found that a large number of these problems have emerged during
the implementation of a natural, including errors in the proceedings due to poor
understanding of the workers the right to implement, and some of them disabled for the
application of the formula for legitimate reasons or economic, and all you need to statement
is clear and easy treatment and have led in the study

Find a problem: The study is a problem for investment formulas and their applications in the Yemeni Islamic
banks in Applied following problems: -1 Problematic departments of banks has not been completed or addressed during the
period on the application of investment formulas properly as the setting contracts and
adjust procedures and training.
-2 Apprehensive based on some of the banks from the application of certain formulas to the
presence of high-risk ratio has led to the emergence of several problematic.
Applied -3 scattering problems for each formula in the writings of researchers and those
interested in it, which I have created a desire to collect this diaspora to make it at their
fingertips, with the head d processors have to contribute to the progress and development
of Islamic banks.
-4 Theoretical scientific side of the existing formats, but it appears problematic when the

application calls for the implementation stand Adlerasthe and then develop solutions to
them.
The importance of research:
The importance of the study is that it deals with scientific and other practical matters:
-1 Scientific importance: scientific importance lies in collecting the pieces of Applied
problems and formulas necessary to study and develop appropriate treatments, in order to
be scientific material accessible to researchers, scholars and practitioners in Islamic banks.
-2 Practical importance: lies in the selection of applied problems from the reality of the
application of the formulas according to the stages and steps and operational procedures in
the Yemeni Islamic banks, both forms of the seller or the bank or the client, and whether the
shapes in the proceedings before the execution or during execution or after, with study
processors process if any of the Yemeni Islamic banks or other Islamic banks, and finishes
with an easy understanding of the development and the application process processors.
Objectives: The study aims to release the following matters:
-1 Study necessary Shenanigans updated study theoretically and practically.
-2 Contribute to the development of solutions to all the problems studied.
-3 Contribute in supplying the Islamic banking specialist Applied studies.
-4 To collect the pieces of Applied sporadic problems for facilitating the reach of the hands
of workers in banks
The researchers, universities and libraries.
Assumptions:
-1 Researcher assumes the existence of several practical problematic need to be studied and
solutions.
-2 Researcher is supposed to study Applied problematic on investment formulas that can
contribute to reducing or cured.
-3 Researcher assumes the existence of deficiencies in the application of factors have led to
the presence of some of these problems
-4 Researcher assumes that the study will contribute to the treatment of a lot of practical
problems, which leads to the development of the Yemeni Islamic banks.
-5 Researcher is assumed that many of these problems appeared when the application, were
not a phenomenon before, have not attained their share of the search.
Approach to the study:
The researcher used the descriptive approach + analytical + Comparative

The study population:
Islamic banks without the Yemeni Islamic branches of conventional banks.
The limits of the study:
Spatial Boundaries: Islamic banks in the Republic of Yemen.
. Temporal boundaries: from the year 2012 to the year 2022
Recommendations
1. The researcher recommends the application of Islamic banks all formulas albeit to varying
degrees and address the problems that hamper the application of some of the formulas and
risk reduction.
2. The researcher recommends the composition of Islamic banks specialized department
dealing with the processing of integrated products and investment projects studied viable
with interest in marketing, promotion and customer choice righteous to invest in.
3. The researcher recommends the development of an annual plan specifies the percentage

of each credit formula.
4. The researcher recommends Islamic banks activating an automated system is not allowed
to waive the step to another, but after the first completion of the move, with the separation
between the conflicting positions so that the learner process independent officer, the buyer
and the seller another employee and the seller of the commodity and recognized her client's
third employee in order to ensure the sequence of steps Murabaha as stated in governance
studies for the Islamic banks.
5 State researcher recommends taking advantage of the formulas in the Islamic investment
banks in the completion of infrastructure and various industries.
6 researcher recommends universities to open departments of Islamic banks to study the
formulas and banking academic study and even contribute to the process of supplying the
Islamic banking institutions.
7. The researcher recommends Yemeni Islamic banks apply speculative participation formula
by studying the risks and reduce them, and then the adventure makers credit decision to
start in investments of this kind is graded, and raise the experience to take advantage of
them, and the application of what can be applied, with a focus on customer choice.
8. The researcher recommends to apply peace formula work and clear study of the
possibility of the application in which places and varieties and customers identify with the
establishment of a partnership between the Islamic banks or banking institutions generally
in the formation of an investment portfolio means investing in Wales of grazing and livestock
this formula field even contribute to the development, and can be applied to establish
company or agricultural companies bearing credit responsibility and decision-making and
follow-up with the responsibility of marketing and sales.
Can be seen from the foregoing that the researcher was able to provide a detailed search for
Applied shenanigans formats investment in the Yemeni Islamic banks, the researcher took a
series of findings and conclusions. It also made several recommendations and proposals on
the subject of the thesis.
And upon the foregoing, the researcher Mohammed Hamoud Abdullah al-Bakri deserve
awarded doctoral degrees in Finance and Banking
Director of the Doctoral Program
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– اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﺼﻴﻎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ
ذا آ ر/

ن

ا
ﻨﺤﻤد اﷲ ﻋز وﺠل أن ﻫﻴﺄ رﺠﺎﻻ ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر ﻹﻨﺸﺎء ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن
اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒدور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ارزاق اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن وﻤﻌﺎﻴﺸﻬم  ،ﺒﺈﺒﻌﺎدﻫم ﻋن
اﻝرﺒـﺎ اﻝﻤﺤـرم اﻝـذي ﻴﺘﻌـﺎﻤﻠون ﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـوك اﻝرﺒوﻴـﺔ  ،وﺘﺒﺴـﻴط ﻋـدد ﻤـن اﻝﺼـﻴﻎ اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ
واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ  ،وﺘطﺒﻴﻘﻬـﺎ ﺒطرﻴﻘـﺔ إﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋﺼـرﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺎرف ﻤﻠﺘزﻤـﺔ ﺒﺄﺤﻜـﺎم اﻝﺸـرﻴﻌﺔ
اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ .وﺒﻤﺎ أن ﻜل ﺠﻬد وﻋﻤل ﺒﺸري ﻴﻌﺘرﻴﻪ اﻝﺨطﺄ ،وﺘظﻬر ﻋﻠﻴﻪ اﺸﻜﺎﻻت
ﺘﺤﺘـﺎج ﻝـد ار ﺴـﺘﻬﺎ وﻤﻌرﻓـﺔ أﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ واﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻝﻬـﺎ أوﻻ ﺒـﺄول  ،ﻓـﺈن اﻝﺨطـوات واﻻﺠـراءات ﻝﺼـﻴﻎ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ظﻬرت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺜﻨـﺎء اﻝﺘطﺒﻴـق اﺸـﻜﺎﻻت ﺘـم د ارﺴـﺔ أﻫـم
ﺘﻠك اﻻﺸﻜﺎﻻت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث  ،ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وﺼﻔﻴﺔ ﺤددت ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺸـﻜﺎﻻت ﻝﻜـل ﺼـﻴﻐﺔ  ،وﻤـن ﺜـم
دراﺴﺘﻬﺎ ﺒﻌد ذﻝك دراﺴﺔ ﻤﺴﺘوﻓﺎة.
وﻗد ﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻻت ﻝﻜل ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻰ ﻤﺒﺎﺤث ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺼرﻓﻲ ﻝﻠﺼﻴﻐﺔ
,وﻤراﺤل اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻬﺎ  ،وﻤن ﺜم اﻋﺘﺒﺎر ﻜل إﺸﻜﺎل ﻤطﻠﺒﺎ ﻴﺘﺒﻊ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻪ.
واﻝذي ﺠﻌﻠﻨﻲ أﻫﺘم ﺒدراﺴﺔ ذﻝك  ،ﻫو اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﺸﺒﻬﺎت اﻝﻤﺜﺎرة ﺤول اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت
اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻝوﺠود اﻻﺸﻜﺎﻻت ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻜذا اﻻﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻠﻴم
ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻎ ﻤﻊ اﻝﺒﻌد ﻋن اﻻﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ  ،وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎول أﻴدﻴﻬم
وأﻴدي اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤﻊ وﻀﻊ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻷي إﺸﻜﺎل ﻤﻨﻬﺎ .وﻤن ﺨﻼل اﻝدراﺴﺔ وﺠد اﻝﺒﺎﺤث أن ﻋددا
ﻜﺒﻴ ار ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻻت ظﻬرت أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﻫﻲ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أﺨطﺎء ﻓﻲ اﻻﺠراءات ﺒﺴﺒب
ﻀﻌف ﻓﻬم اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺼﺤﻴﺢ  ،وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻌوق ﻋن ﺘطﺒﻴق اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﺸرﻋﻴﺔ أو
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ،وﻜﻠﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎج اﻝﻰ اﻝﺒﻴﺎن اﻝواﻀﺢ واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺴﻬﻠﺔ وﻗدﺘم ذﻝك ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ

ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺒﺤث:-

ﺘﻜﻤن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺼﻴﻎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺸﻜﺎﻻت
اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:-
-1إﺸﻜﺎﻻت ادارات اﻝﻤﺼﺎرف ﻝم ﺘﺴﺘﻜﻤل أو ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺤول ﺘطﺒﻴق ﺼﻴﻎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻜﺈﻋداد اﻝﻌﻘود وﻀﺒط اﻻﺠراءات واﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻴﻬﺎ.
-2ﺘﺨوف ﺒﻌض اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﻤن ﺘطﺒﻴق ﺒﻌض اﻝﺼﻴﻎ ﻝوﺠود ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر
اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ أدى إﻝﻰ ظﻬور ﻋدة إﺸﻜﺎﻻت.
-3ﺘﻨﺎﺜر اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻜل ﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﻬﺘﻤﻴن اﻷﻤر اﻝذي أوﺠد ﻝدي
اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻫذا اﻝﺸﺘﺎت ﻝﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول أﻴدﻴﻬم ،ﻤﻊ د ارﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻝﻬﺎ ﻝﻺﺴﻬﺎم ﻓﻲ
ﺘﻘدم اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘطورﻫﺎ.
-4اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻨظري ﻤوﺠود ﻝﻠﺼﻴﻎ إﻻ أﻨﻪ ﻋﻨد اﻝﺘطﺒﻴق ﺘظﻬر إﺸﻜﺎﻻت ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ
ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻝوﻗوف ﻋﻨدﻫﺎ ادﻝراﺴﺘﻬﺎ ووﻀﻊ اﻝﺤﻠول ﻝﻬﺎ.

أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث:

ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎول أﻤور ﻋﻠﻤﻴﺔ وأﺨرى ﻋﻤﻠﻴﺔ:
ا

-1ا ه

 :ﺘﻜﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺸﺘﺎت اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ

ﻝﻠﺼﻴﻎ ودراﺴﺘﻬﺎ ووﻀﻊ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻬﺎ  ،ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻤﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎل ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن
واﻝدارﺴﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
-2ا ه

ا

 :ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤن واﻗﻊ ﺘطﺒﻴق اﻝﺼﻴﻎ ﺤﺴب

اﻝﻤراﺤل واﻝﺨطوات واﻻﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ  ،ﺴواء ﻜﺎن
اﻹﺸﻜﺎل ﻤن اﻝﺒﺎﺌﻊ أو اﻝﻤﺼرف أو اﻝﻌﻤﻴل  ،وﺴواء ﻜﺎن اﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ اﻻﺠراءات ﻗﺒل اﻝﺘﻨﻔﻴذ أو
أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻨﻔﻴذ أو ﺒﻌدﻩ  ،ﻤﻊ دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إن وﺠدت ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ أو
ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻷﺨرى  ،وﻨﺨﺘم ﺒوﻀﻊ ﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ اﻝﻔﻬم واﻝﺘطﺒﻴق.
اﻷﻫداف:-
ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻷﻤور اﻵﺘﻴﺔ:
-1دراﺴﺔ اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻀرورﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﺴﺘوﻓﺎة ﻨظرﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ.
-2اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺤﻠول ﻝﻜل ﻤن اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻤدروﺴﺔ.
-3اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ رﻓد اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ.
-4ﺠﻤﻊ ﺸﺘﺎت اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول أﻴدي اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف
واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝﻤﻜﺘﺒﺎت.
اﻹﻓﺘراﻀﺎت:
-1ﻴﻔﺘرض اﻝﺒﺎﺤث وﺠود ﻋدة إﺸﻜﺎﻻت ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ دراﺴﺔ وﺤﻠول.
-2ﻴﻔﺘرض اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝدراﺴﺔ ﻝﻺﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤول ﺼﻴﻎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﻬم ﻓﻲ
اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ أو ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ.
 -3ﻴﻔﺘرض اﻝﺒﺎﺤث وﺠود ﻋواﻤل ﻗﺼور ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق أدت ﻝوﺠود ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻻت
-4ﻴﻔﺘرض اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝدراﺴﺔ ﺴﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ
ﺘطور اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ.
-5ﻴﻔﺘرض اﻝﺒﺎﺤث أن ﻜﺜﻴ ار ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻻت ظﻬرت ﻋﻨد اﻝﺘطﺒﻴق  ،ﻝم ﺘﻜن ظﺎﻫرة ﻤن ﻗﺒل،
وﻝم ﺘﻨل ﺤظﻬﺎ ﻤن اﻝﺒﺤث.
ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ:
اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ  +اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  +اﻝﻤﻘﺎرن

ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ:
اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ﺒدون اﻝﻔروع اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ.
ﺤدود اﻝدراﺴﺔ:
اﻝﺤدود اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ :اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ.
.اﻝﺤدود اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ :ﻤن اﻝﻌﺎم  2012م اﻝﻰ اﻝﻌﺎم2022

ا

ت

.1ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻜل اﻝﺼﻴﻎ وﻝو ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
اﻻﺸﻜﺎﻻت اﻝﻤﻌﻴﻘﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﺒﻌض اﻝﺼﻴﻎ واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر.
.2ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻜوﻴن ادارة ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺠﻬﻴز ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤدروﺴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻤﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴق واﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻬﺎ واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻤﻼء
اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
.3ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺤدد ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺌﺘﻤﺎن ﻝﻜل ﺼﻴﻐﺔ.
.4ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻨظﺎم آﻝﻲ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎوز ﻤن ﺨطوة اﻝﻰ اﺨرى
اﻻ ﺒﻌد إﺘﻤﺎم اﻝﺨطوة اﻻوﻝﻰ ،ﻤﻊ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻜون اﻝدارس ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻤوظف ﻤﺴﺘﻘل ،واﻝﻤﺸﺘري ﻤن اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻤوظف آﺨر واﻝﺒﺎﺌﻊ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ واﻝﻤﺴﻠم ﻝﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﻤوظف ﺜﺎﻝث
ﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤن ﺘﺴﻠﺴل ﺨطوات اﻝﻤراﺒﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دراﺴﺎت اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
5ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺼﻴﻎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻜﻤﺎل
اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
6ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﻔﺘﺢ اﻗﺴﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ اﻝﺼﻴﻎ واﻝﺨدﻤﺎت
اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ دراﺴﺔ اﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ رﻓد اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
.7ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وذﻝك ﺒدراﺴﺔ
ﻤﺨﺎطرﻫﺎ واﻝﺤد ﻤﻨﻬﺎ ،ﺜم اﻝﻤﻐﺎﻤرة ﻤن ﻤﺘﺨذي ﻗرار اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺎﻝﺒدء ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع
ﺒﺸﻜل ﻤﺘدرج ،ورﻓﻊ اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺘطﺒﻴق ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻪ ،ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر
اﻝﻌﻤﻼء.
.8ﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﺘطﺒﻴق ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺴﻠم ﺒﻌﻤل دراﺴﺔ واﻀﺤﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴق ﺘﺤدد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻤﺎﻜن
واﻷﺼﻨﺎف واﻝﻌﻤﻼء ﻤﻊ إﻗﺎﻤﺔ ﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ أو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ
ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻤﺤﻔظﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝز ا رﻋﻲ واﻝﺤﻴواﻨﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ

ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ،وﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺸرﻜﺔ او ﺸرﻜﺎت زراﻋﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
اﻻﺌﺘﻤﺎن واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻤﻊ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺴوﻴق واﻝﺒﻴﻊ.

ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﺘﺒﻴن ﺒﺎن اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘطﺎع ان ﻴﻘدم ﺒﺤﺜﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻋن
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وﻗد ﺨرج اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت .ﻜﻤﺎ ﻗدم ﻋدة

ﺘوﺼﻴﺎت وﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺸﺄن ﻤوﻀوع اﻻطروﺤﺔ .
وﻋﻠﻴﻪ وﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻓﺄن اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺤﻤد ﺤﻤود ﻋﺒد اﷲ اﻝﺒﻜري ﺘﺴﺘﺤق ﻤﻨﺤﻬﺎ درﺠﺔ اﻝدﻜﺘوراﻩ
ﻓﻰ اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ
ﻤدﻴر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝدﻜﺘوراﻩ
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اإلشكاالت التطبيقية لصيغ االستثمار يف املصارف
اإلسالمية اليمنية (دارسة ومعاجلة)
د ار

مقدم ل يل درج الدكتوراه
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محمد حمود يبد اهلل البكري
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ملخص البحث
الحمد هلل الذي علم بالقلم  ،وفضل العلماء على غيرهم بما حملوه من العلم وبتعليمهم األمة شرائع
الدين وأحكامه  ،كما نحمده جل وعال أن جعلنا من خير األمم  ،ونصلي ونسلم على خير نبي أرسل ،
نشهد أنه بلغ الرسالة  ،وأدى األمانة  ،وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزغ عنها إال هالك.
وبعد :ـ ـ ـ
فنحمد اهلل عز وجل أن هيأ رجاال من العلماء والمفكرين في هذا العصر إلنشاء عدد كبير من
المصارف االسالمية  ،التي تقوم بدور كبير في تحليل أرزاق المسلمين ومعايشهم  ،بإبعادهم عن الربا
المحرم الذي يتعاملون به في البنوك الربوية  ،وتبسيط عدد من الصيغ

االستثمارية والمنتجات

المصرفية  ،وتطبيقها بطريقة إسالمية عصرية في مصارف ملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية في كل
تعامالتها .
وبما أن كل جهد وعمل بشري يعتريه الخطأ ،وتظهر عليه اشكاالت تحتاج لدراستها ومعرفة
أسبابها والمعالجة لها أوال بأول  ،فإن الخطوات واإلجراءات لصيغ االستثمار في المصارف اإلسالمية
اليمنية  ،ظهرت عليها أثناء التطبيق اشكاالت تم دراسة أهم تلك االشكاالت في هذا البحث ،
بمنهجية وصفية حددت فيها االشكاالت لكل صيغة  ،ومن ثم دراستها بعد ذلك دراسة مستوفاة .
وقد تم تقسيم هذه اإلشكاالت لكل صيغة الى مباحث حسب طبيعة التطبيق المصرفي للصيغة
ومراحل التنفيذ لها  ،ومن ثم اعتبار كل إشكال مطلبا يتبع المبحث المعني به.
والذي جعلني أهتم بدراسة ذلك  ،هو الرد على عدد من الشبهات المثارة حول التعامالت المصرفية
لوجود االشكاالت فيها  ،وكذا االسهام في تطوير المصارف االسالمية بالتنفيذ السليم لهذه الصيغ مع

أ

البعد عن االشكاالت التطبيقية من قبل العاملين فيها  ،وجعلها في تناول أيديهم وأيدي الباحثين مع
وضع المعالجات ألي إشكال منها.
 ومن خالل الدراسة وجد الباحث أن عددا كبي ار من هذه اإلشكاالت ظهرت أثناء التنفيذ وهيطبيعية منها أخطاء في اإلجراءات بسبب ضعف فهم العاملين للتنفيذ الصحيح  ،وبعضها
معوق عن تطبيق الصيغة ألسباب شرعية أو اقتصادية  ،وكلها تحتاج الى البيان الواضح
والمعالجة السهلة وقدتم ذلك في الدراسة.
 كما وجد الباحث أيضا إشكاالت أخرى سببها وجود تخوفات لدى القائمين على المصارفاالسالمية  ،من تطبيق الصيغ االسالمية كاملة لوجود مخاطر عالية فيها ،وقصور في إدارات
المصارف اإلسالمية في توظيف المتخصصين في دراسة الجدوى ومتابعة المشاريع حتى يمكن
دراسة مشاريع العمالء في المضاربات والمشاركات  ،للتحول من صيغة المرابحة إلى تلك
الصيغ  ،كما أن ضعف التعاقد مع شركات زراعية وتسويق سبب رئيسي لعدم تطبيق صيغة
السلم.
إضافة الى ذلك فإن ضعف التعاون بين المصارف االسالمية في تكوين محافظ استثمارية لتطبيق
الصيغ التي تسهم في التنمية االقتصادية للبلد كالسلم واإلجارة والمضاربة واالستصناع  ،وساعد على
ذلك غياب السياسات االقتصادية للدولة الذي أدى إلى عدم االستفادة من البنوك عموما والمصارف
االسالمية على وجه الخصوص في االسهام بتحقيق التنمية عن طريق تطبيق هذه الصيغ في المجاالت
المحققة للتنمية االقتصادية ،أو تخصيص بنوك لكل مجال من مجاالتها .
وقد ساهم في ذلك أيضا ضعف الجانب األمني والضبط القضائي و ضعف البنية التحتية وغيرها
من العوامل التي أسهمت في بقاء المصارف االسالمية على صيغة المرابحة.
ب

ولعلي بهذه الدراسة قد ذللت الصعب ،وجمعت الشتات  ،ورددت على كثير من الشبهات المثارة
حول المصارف االسالمية واشكاالتها التطبيقية  ،و ساهمت

في رسم المعالجات

المفيدة لهذه

اإلشكاالت كلها.
و نأمل أخي ار أن تستفيد منها المصارف االسالمية حتى يكون لها السبق في منافسة البنوك
التقليدية.
واهلل نسال أن نكون قد وفقنا في تقديم الصورة الصحيحة والمختصرة عن مسار البحث من خالل
هذه المخلص.

ج

املقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
فان اهلل عز وجل بحكمته لم يخلق الناس عبثا أو يتركهم سدى بل خلقهم لغاية قدرها وشرع الشرائع
لتحقيقها  ،ومنها ما شرعه من أنظمة وحدود وضوابط الستثمار المال والحفاظ عليه حتى يكون أداة
اإلعمار ليسهم في االستخالف الذي كلف اهلل به المسلم في الدنيا.
واستثمار المال وتنميته من أعظم ما يحرص عليه الناس ويتنافسون فيه  ،وقد يتجاوزون ويصلون
إلى المحذور ،لذا جاءت الشريعة بأحكام المعامالت المالية المبينة لطرق االستثمار ومجاالته ليشق
المستثمر طريقه وفق أحكامها.
وقد توسع االستثمار في العالم وتنوعت وسائله وأدواته وانتشرت البنوك الربوية حتى دخلت البالد
اإلسالمية  ،في عصور االنحطاط إلى أن امتألت من كثرتها وسيطرت على التعامالت المالية فيها ،
وتنادى علماء األمة وفقهاؤها ورجال الصحوة اإلسالمية إلى خطورة محاربة اهلل بالربا رسميا  ،وعملوا
على إنشاء المصارف اإلسالمية في كثير من الدول اإلسالمية حتى انتشرت في الدول غير اإلسالمية ،
ف قامت هذه المصارف بدور الوسيط المالي بعيدا عن الربا المحرم وبنت فكرتها على مبدأ الغنم بالغرم
والخراج بالضمان  ،وأن النقود ال تولد نقودا وانما تنمو بفعل استثمارها والمشاركة في الربح والخسارة .
وتوسعت المصارف اإلسالمية في العالم كله  ،بما قدمته من منتجات متكاملة عن طريق الصيغ
االستثمارية والخدمات المصرفية  ،حتى سدت االحتياج في السوق وفرضت وجودها على الساحة ،
ونافست األنظمة المصرفية التقليدية  ،فأصبح نجاحها مثار جدل لدى االقتصاديين جعلهم يدرسون
تجربتها  ،ويدعون لتطبيق منتجاتها ،أو فتح فروع إسالمية في كثير من البنوك الربوية وخاصة بعد
األزمة المالية العالمية.
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ولما كانت الصيغ االستثمارية في فقه المعامالت المالية قد أخذت من الدراسة النظرية والبحث
والتأليف  ،فأسهمت المصارف اإلسالمية بتطبيقها بطريقة مصرفية إسالمية تخرج األمة من االنحراف
واالنحدار الذي أصابها من جراء التعامل الربوي عبر المصارف التجارية واألسواق الدولية .
وقطعت المصارف اإلسالمية شوطا كبي ار في هذا المضمار وطبقت معظم الصيغ ومنها
المصارف اإلسالمية اليمنية األربعة التي هي محل الدراسة  ،إال أنه أثناء الممارسة والتطبيق ظهرت
إشكاالت وأخطاء تطبيقية أخرت تطبيق بعض الصيغ  ،وأوجدت تخوفا لدى القائمين على المصارف
مانعة من تطبيقها لزيادة حجم المخاطر فيها  ،وظهرت إشكاالت كثيرة لدى العاملين بهذه الصيغ ،
وتم معالجة كثير منها من إدارات الرقابة الشرعية وهيئاتها ،واإلدارات األخرى في المصارف اإلسالمية
 ،ومع هذه الجهود المبذولة إال أن عددا كبي ار من هذه اإلشكاالت بحاجة إلى جمع وبحث ودراسة
تفصيلية ومعالجة تسهم في تطور المصارف اإلسالمية ونموها  ،وقد قام الباحث في هذه الدراسة
بجمع اإلشكاالت التطبيقية للصيغ االستثمارية من الناحيتين الشرعية واالقتصادية وذلك من خالل
نزوله لجمع الفتاوى وتقارير زيارات العاملين في المراجعة والتدقيق الشرعي  ،ومن خالل زيارة إدارات
االستثمار والمراجعة والرقابة الشرعية  ،فوجدنا سهولة إعطاء المعلومة من بنك سبأ اإلسالمي
ومصرف اليمن البحرين الشامل  ،ووجدنا ضعفا في التفاعل من بنك التضامن اإلسالمي  ،أما البنك
اإلسالمي فال توجد معلومة وال كتب وحصل الباحث على بعض المعالجات في سياق التطبيق تم
اإلشارة إليها في ثنايا البحث.
وقد قام الباحث بجمع إشكاالت كل صيغة على حدة  ،واعتبارها فصال مستقال  ،وبعد الدراسة تم
تقسيمها إلى عدة مباحث حسب مراحل تطبيق تلك الصيغ في المصارف اإلسالمية  ،ثم اعتبر كل
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إشكال مطلبا ضمن المبحث الذي يتعلق به  ،فكانت الفصول التطبيقية ستة فصول متعلقة بإشكاالت
الصيغ الست تم ترتيبها حسب زيادة تطبيق كل صيغة منها .
وقد سبق هذه الفصول الستة فصالن  ،الفصل التمهيدي التعريفي بمصطلحات البحث ،
والفصل األول الذي يعتبر مقدمة مختصرة عن الصيغ في فقه المعامالت المالية وتطبيقاتها المصرفية
وآثارها على التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،وأما دراسة اإلشكال فكانت بوضع اإلشكال الرئيسي
عنوانا للمطلب ثم تحديد اإلشكاالت المتعلقة والمترتبة عليه  ،والبدء بدراسة اإلشكال من الناحية الشرعية
في كتب الفقه  ،وجمع المستندات والمؤيدات لذلك  ،ثم دراسة فتاوى المصارف اإلسالمية عموما
والمصارف اإلسالمية اليمنية على وجه الخصوص  ،مع االستشهاد بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين  ،ثم وضع المعالجات كنقاط عملية  ،وعلى هذا المنوال سارت
الدراسة لكل اإلشكاالت .
مشكلة البحث-:
تكمن مشكلة الدراسة لصيغ االستثمار وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية اليمنية في اإلشكاالت
التطبيقية التالية -:
 -1إشكاالت في إدارات المصارف لم تستكمل أو تعالج خالل الفترة حول تطبيق صيغ االستثمار
بالشكل الصحيح كإعداد العقود وضبط اإلجراءات والتدريب عليها.
 -2تخوف بعض القائمين على المصارف من تطبيق بعض الصيغ لوجود نسبة من المخاطر المرتفعة
أدى إلى ظهور عدة إشكاالت.

و

 -3تناثر اإلشكاالت التطبيقية لكل صيغة في كتابات الباحثين والمهتمين األمر الذي أوجد لدي الرغبة
في جمع هذا الشتات لجعله في متناول أيديهم ،مع دارسة المعالجات لها لإلسهام في تقدم
المصارف اإلسالمية وتطورها .
 -4الجانب العلمي النظري موجود للصيغ إال أنه عند التطبيق تظهر إشكاالت في التنفيذ تستدعي
الوقوف عندها لدراستها ووضع الحلول لها .
أهمية البحث:

أمور علمية وأخرى عملية:
تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول ا
 -1األهمي العلمي  :تكمن األهمية العلمية في جمع شتات اإلشكاالت التطبيقية الضرورية للصيغ
ودراستها ووضع المعالجات الالزمة لها  ،حتى تكون مادة علمية سهلة المنال للباحثين والدارسين
والعاملين في المصارف اإلسالمية .
 -2األهمي العملي  :تكمن في اختيار اإلشكاالت التطبيقية من واقع تطبيق الصيغ حسب المراحل
والخ طوات واإلجراءات التنفيذية لها في المصارف اإلسالمية اليمنية  ،سواء كان اإلشكال من
البائع أو المصرف أو العميل  ،وسواء كان اإلشكال في اإلجراءات قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو
بعده  ،مع دراسة المعالجات العملية إن وجدت للمصارف اإلسالمية اليمنية أو للمصارف
اإلسالمية األخرى  ،ونختم بوضع معالجات عملية سهلة الفهم والتطبيق.
األهداف-:
تهدف الدراسة إلى بيان األمور اآلتية:
 -1الدراسة لإلشكاالت الضرورية دراسة مستوفاة نظريا وعمليا .
 -2اإلسهام في وضع الحلول لكل من اإلشكاالت المدروسة .
ز

 -3اإلسهام في رفد العمل المصرفي اإلسالمي بالدراسات التخصصية التطبيقية .
 -4جمع شتات اإلشكاالت التطبيقية المتفرقة لتسهيلها في متناول أيدي العاملين في المصارف
والباحثين والجامعات والمكتبات .
اإلفرتاضات:
 -1يفترض الباحث وجود عدة إشكاالت تطبيقية تحتاج إلى دراسة وحلول.
 -2يفترض الباحث أن الدراسة لإلشكاالت التطبيقية حول صيغ االستثمار يمكن أن تسهم في التقليل
منها أو المعالجة لها.
 -3يفترض الباحث وجود عوامل قصور في التطبيق أدت لوجود بعض هذه اإلشكاالت
 -4يفترض الباحث أن الدراسة ستسهم في معالجة الكثير من اإلشكاالت التطبيقية مما يؤدى إلى تطور
المصارف اإلسالمية اليمنية .
 -5يفترض الباحث أن كثي ار من هذه اإلشكاالت ظهرت عند التطبيق  ،لم تكن ظاهرة من قبل ،ولم تنل
حظها من البحث.
منهج الدراسة:
ا ستخدم الباحث المنهج الوصفي  ،ويقوم هذا المنهج على وصف اإلشكال ودراسة أسبابه والعوامل
التي تتحكم فيه  ،ودراسة المعالجات التي سبقت للمصارف اإلسالمية واليمنية  ،ووضع المعالجات لهذا
اإلشكال واستخالص النتائج لتعميمها ،وهكذا يتم السير في البحث لدراسة بقية اإلشكاالت  ،وقد تم
توظيف هذا المنهج في هذا البحث من أجل تجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بموضوع اإلشكاالت
التطبيقية في صيغ االستثمار وتبويبها ،للوصول إلى معرفة دقيقة وتفصيلية لهذا الموضوع.

ح

جمتمع الدراسة:
المصارف اإلسالمية اليمنية بدون الفروع اإلسالمية للبنوك التقليدية .
عينة الدراسة:
 -1إدارة االستثمار في المصارف.
 -2هيئات الرقابة الشرعية وادارات الرقابة الشرعية .
 -3اإلدارة المالية والمراجعة .
 -4بعض المتعاملين مع المصارف اإلسالمية.
أدوات الدراسة:
 -1المقابالت.
 -2تقارير إدارات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية.
 -3فتاوى هيئات الرقابة الشرعية للمصارف.
 -4التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية وللبنك المركزي.
 -5المصادر والمراجع من الكتب والنشرات.
حدود الدراسة:
الحدود المكانية :المصارف اإلسالمية في الجمهورية اليمنية.
الحدود الزمانية :من العام 0222م الى العام .0212
الحدود الموضوعية :اإلشكاالت التطبيقية لصيغ االستثمار في المصارف اإلسالمية اليمنية (دراسة
ومعالجه).
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المبحث األول
تعريف صيغ االستثمار
المطلب األول  :تعريف االستثمار
الفرع األول  :اال تثم ر

اللغ

مصدر استثمر يستثمر  ،وأصله من الثمر ،وله عدة معان  :منها ما يحمله الشجر وما ينتجه،
ومنها الولد حيث يقال :الولد ثمرة القلب ،وأنواع المال .ويقال :ثمر (بفتح الميم) الشجر ثمو ار أي :ظهر
ثمره ،وثمر الشيء أي نضج وكمل ،ويقال :ثمر ماله أي كثر ،وأثمر الشجر أي :بلغ أوان اإلثمار،
وأثمر الشيء أي :آتى نتيجته ،وأثمر مالُه –بضم الالم -أي كثر ،وأثمر القوم :أطعمهم الثمر ،ويقال:
استثمر المال وثمره  -بتشديد الميم  -أي استخدمه في اإلنتاج ،وأما الثمرة هي واحدة الثمر فإذا أضيفت
إلى الشجر فيقصد بها حمل الشجر ،وجمع الثمرة :ثمر–بفتح الثاء والميم-وثمر -بضمها -ثمار
وأثمار(.)1
وقد وردت كلمة "أثمر" ،وثمرة ،وثمر ،وثمرات أربعا وعشرين مرة في القرآن الكريم منها قوله
تعالى:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ

()0

أي :انظروا إلى ثمار

تلك األشجار والنباتات ،ومنه قوله تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
()1محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ)  ،لسان
العرب :ن :دار صادر  ،بيروت ط الثالثة  1212 -هـ عدد األجزاء ،.12 :ج ، 2ص.127

()0

األنعام اآلية 66

1

ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

()1

حيث أمرنا أن نأكل من ثمار هذه األشجار

والنباتات عندما تثمر وتنتج  ،وفي هذه اآلية وآيات أخرى أسند اهلل اإلثمار إلى الشجر والنبات أنفسهما
مما يدل على أهمية العناية بالسنن واألسباب الظاهرة التي لها تأثير على النمو والثمر والنضج مع أن
الفاعل الحقيقي هو اهلل تعالى  ،ولذلك أكد هذه الحقيقة في آيات أخرى فقال ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﭼ

()0

وقوله تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰕﭼ

()2

ويالحظ أن القرآن

الكريم أطلق الثمر أو الثمرة ،أو الثمرات على ما تنتجه األشجار والنباتات فقال ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭭ ﭼ ( ،)2ولم يطلق على ما تنتجه التجارة من أرباح
إال إذا علمنا المراد بقوله تعالىﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﯙ ﭼ (.)2
وقد وردت هذه الكلمة أيضا في السنة  ،وال تعدو معانيها عن ثمار األشجار والنباتات ،ومنها أنه
" : نهى عن بيع الثمر حتى يزهو"

()1

األنعام اآلية 121

()0

البقرة اآلية رقم .00

()2

البقرة اآلية رقم .122

()2

()2

()3

وقوله  ": اللهم ارزقنا من ثمرات األرض"(.)7

البقرة اآلية رقم . 103
القصص اآلية رقم .27

()3

مسند ابويعلى مـن حـديث انـس بـن مالـك ج 3ص  263رقـم الحـديث  2722وشـرح السـنة للبغـوي بـاب النهـي عـن بيـع

()7

االمام احمد بن حنبل  ،مسند أحمد  ،ت 021هـ 02 ،رقم  22رقم الحديث  ،12362ط ،1مؤسسة الرسالة ،

الثمار حتى يبدو صالحها ج 2ص .62

 1201هـ  0221 -م.

2

واذا كان من معاني التثمير النماء والتكثير ،فاالستثمار كذلك بل فيها زيادة داللة على االهتمام
بالتنمية وتكثير المال ،ألن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ،ولذلك جاء في المعجم الوسيط في
تعريف االستثمار لغة هو" :طلب تنمية المال وتكثيره"(.)1

الفرع الث

اال طالح:

 :اال تثم ر

المعروف عند الفقهاء استخدام عدة ألفاظ لالستثمار مثل :التثمير واالتجار بالمال ،واالستنماء،
والتنمية والنماء ،والكسب واالكتساب ،واالسترباح والتصرف في المال بقصد الربح
( )

فقد ورد لفظ "التثمير" في عرف الفقهاء بأنه :العمل في المال لتنميته واصالحه 2 .

وما ذكره الباجي المالكي في شرح حديث ِ
المغيرِة ْب ِن ُش ْعبة مرفوعا بلفظ(:وك ِره ل ُك ْم ِقيل وقال وكثْرة
ال و إِضاعة اْلم ِ
السُّؤ ِ
ال )

()2

ضيِ ِ
يع ِه ت ْرك تثْ ِم ِ
يرِه و ِح ْف ِظ ِه  ،وي ْحت ِم ُل أ ْن ُي ِريد بِ ِه
قال " ي ْحت ِم ُل أ ْن ُي ِريد بِت ْ

ف واْلمع ِ
ْإنفاقه ِفي غ ْي ِر و ْج ِه ِه ِمن السَّر ِ
اصي "
ْ
ُ

()2

وفي معنى الرشد  ،نقل ابن رشد " إن مالكا يرى َّ
أن

الرشد هو تثمير المال واصالحه فقط .)2(" ،

()1

إبـ ـراهيم مص ــطفى وأحم ــد الزي ــات وآخ ــرون  ،المعج ــم الوس ــيط  ،دار ال ــدعوة  ،مجم ــع اللغ ــة العربي ــة بالق ــاهرة .،ج 1

()0

أبو الفضل محمود اآللوسي ت 1072هـ  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ،دار إحياء التراث

()2

هذا الحديث :رواه البخاري [كتاب األدب :الباب(:)3الحديث(])2672

ص.122

()2
()2

العربي  ،بيروت  ،ط 1622 ، 2م  ( ،جـ  ، 22صـ ) 37

أبوالوليد سليمان بن خلف الباجي  ،ت272هـ  ،المنتقى شرح الموطأ  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،ج ، 7ص212
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي ت 262 :ه ـ  ،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ،ط2

 ،مصر 1262هـ ـ ـ 1672م .ج ،2ص32

3

وفي السنة قوله  « : م ْن تص َّدق بِع ْد ِل تم ٍرة ِم ْن ك ْس ٍب طي ٍ
ِّب وال ي ْقب ُل اللَّهُ إِال الطَّيِّب وِا َّن اللَّه
ْ
يتقَّبلُها بِي ِمينِ ِه ثَُّم يربِّيها لِص ِ
احبِ ِه كما ُيربِّي أح ُد ُك ْم فلُ َّوهُ حتَّى ت ُكون ِم ْثل اْلجب ِل » (.)1
ُ
ٍ
والتكسب  :طلب الرزق  ،وأصله  :العمل ُّ ،
عامل ع ِمل بمباشرة منه لما عمل ومعاناة
فكل
باحتراف فهو كاسب لما عمل "(.)0
وجاء في المغني عن المكاتب " :وال يمكنه األداء إال باالكتساب  ،والبيع والشراء من أقوى جهات
االكتساب "( .)2ويقول الكاساني وهو يتحدث عن الشركة  " :أن هذه العقود شرعت لمصالح العباد
وحاجتهم إلى استنماء المال متحققة وهذا النوع طريق صالح لالستنماء فكان مشروعا "(.)2
وأما مصطلحا التنمية والنماء فيقصد بالتنمية ما يقوم بها الفرد أو الجماعة للحصول على نماء
المال  ،ويقصد بالنماء الثمرة والنتيجة لعملية التنمية .
ت إل ْي ِه
َّرورة دع ْ
جاء في الفقه المالكي في سياق الحديث عن عقد القراض ( المضاربة )  " :أن الض ُ
اس إلى التَّص ُّر ِ
ف ِفي أ ْموالِ ِهم وت ْن ِميتِها بِالتِّج ِ
الن ِ
لِحاج ِة َّ
ارة ِفيها (.)2
ْ
وفي الفقه الشافعي يقول أبو إسحاق الشيرازي في أحكام الشركة " :ويقسم الربح والخسران على قدر
المالين،ألن الربح نماء مالهما  ،والخسران نقصان مالهما فكانا على قدر المالين (.)1

()1

رواه البخـ ـ ـ ـ ــاري[كتـ ـ ـ ـ ــاب الزكـ ـ ـ ـ ــاة :البـ ـ ـ ـ ــاب( )2رقـ ـ ـ ـ ــم( (])1212ص )111ومسـ ـ ـ ـ ــلم[كتـ ـ ـ ـ ــاب الزكـ ـ ـ ـ ــاة  :البـ ـ ـ ـ ــاب(: )16

الحديث((])0222ص )222عن ابوهريرة.

()0
()2

ابوجعفر الطبري  :ت212ه ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،دار الفكر  ،بيروت1222 ،هـ  ،ج ، 1ص.222
أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد اهلل بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي :ت 302هـ ـ  ،المغنــي ،مكتبــة القــاهرة تــاريخ النشــر

1222هـ  ،جـ ،12صـ .267

( )2اإلمام عالء الدين ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي ،بدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع  ،ط  ، 0دار إحيـاء التـراث
 ،مؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت  -لبنان 1216هـ 1662م  ،ج ، 2ص.73-72

()2

ابوعبد اهلل محمد بن عبد الرحمن المغربي  ،ت622هـ ،مواهب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل  ،ط ، ،0دار الفكـر

 ،بيروت 1262 ،ه  ،ج ، 2ص.223

4

وأما مصطلح االسترباح فيقصد به :عملية طلب الحصول على الربح كذلك  ،فقد أورد المرغيناني
ِ
وهو يتحدث عن عقد المضاربة قال :واْلم ْقص ُ ِ
ص ُل إال بِالتِّجارِة  ،في ْنت ِظ ُم اْلع ْق ُد
اح وال يتح َّ
االست ْرب ُ
ود م ْنهُ ْ
ُ
يع التُّج ِ
َّار .)0(.
صُنوف التِّجارِة وما ُهو ِم ْن صنِ ِ
ُ
أما فقهاؤنا المعاصرون فقد اشتهر لديهم مصطلح االستثمار ،وتحدثوا في مؤلفات وأبحاث ومقاالت
كثيرة  ،وبينوا تعريف االستثمار فيها ،والمالحظ أن تعريفاتهم جاءت انطالقا من المعنى اللغوي
لالستثمار مقيدا بقيود الشرع  ،من هذه التعريفات  ( :نشاط إنساني إيجابي مستمد من الشريعة
اإلسالمية  ،ويؤدي إلى تحقيق وتدعيم أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي  ،من خالل األولويات
اإلسالمية التي يعكسها واقع األمة اإلسالمية ) (.)2
عرف بأنه  ( :جهد واع رشيد يبذل في الموارد المالية والقدرات البشرية بهدف تكثيرها وتنميتها
و َّ
والحصول على منافعها وثمارها )

()2

الفرع الث لل :اال تثم ر ي د االقت

.

ديين:

ُعِّرف االستثمار عندهم باعتبارين؛ باعتبار :الجهد والعمل أو باعتبار :النتيجة المثمرة.
اوال :باعتبار الجهد والعمل:
ومن تعريفاتهم في هذا الباب تعريفهم لالستثمار بأنه هو:
()1

ألب ـي إســحاق إب ـراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي  :ت273هـ ـ ،المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي  ،دار الفكــر ،

بيروت ،ج ، 1ص.223
()0

أبــو الحســن برهــان الــدين علــي بــن أبــي بكــر المرغينــاني تـ ـ 262 :هـ ـ  ،الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي  ،دار إحيــاء

()2

س ــيد الهـ ـواري  ،االس ــتثمار م ــن الموس ــوعة العلمي ــة والعملي ــة للبن ــوك اإلس ــالمية  ،االتح ــاد ال ــدولي للبن ــوك االس ــالمية

التراث العربي  ،بيروت جـ ، 2ص. 022

1222هـ 1622م . ،

()2

شوقي أحمد دنيـا  ،تمويـل التنميـة فـي االقتصـاد اإلسـالمي  ،ط ، ،1مؤسسـة الرسـالة  ،بيـروت 1222 ،ه ـ1622م ،
ص .27
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الجهد الذي يبذله اإلنسان لتنمية المال وزيادته بالكشف عن الثروات الطبيعية المتاحة واستغالل
المستكشف منها استغالال أمثل(.)1
أو هو التوظيف المنتج لرأس المال(.)0
أو هو استغالل المال بقصد الحصول على دخل(.)2
ويعرفه الباحث :هو بذل الجهد الجسدي والعقلي لتحويل المواد االقتصادية من مادة غير صالحة
لالستعمال إلى سلع وخدمات صالحة لالستعمال فهو مضمون العملية االستثمارية.
ث ي  :ب يتب ر ال تيج المثمرة يرف اال تثم ر بأ ه :
(اإلنفاق على شراء أو تكوين األصول اإلنتاجية الجديدة وعلى زيادة المخزون )(.)2
وقد جمع بين االعتبارات المذكورة في تعريفاتهم بأن االستثمار هو (كل جهد أو عمل يقوم به فرد
أو جماعة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الناتج القومي أو نماء في رؤوس األموال أو اإلضافة
()2

إليها

()1

خلف بن سليمان النمري ،شركات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي0222 ،م  ،ص .22-20

()0

راشد البراوي  ،الموسوعة االقتصادية  ،ط ،0مكتبة النهضة العربية  ،القاهرة 1627 ،م  ،ص. 21

()2

صــبري أبــو زيــد  ،أصــول االقتصــاد التحليلــي الجزئــي والكلــي  ،مكتبــة عبــد الــدائم باالســماعيلية1662.م62-م  ،ص

()2

()2

محمد شقيق غربال  ،الموسوعة العربية الميسرة  ،دار إحياء التراث العربي  ،ج ،1ص.126
.027،

نص ــر محم ــد الس ــالمي  ،الضـ ـوابط الش ــرعية لالس ــتثمار  ،د ارس ــة وتطبي ــق ،رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة  ،ص ــنعاء
0222م  ،ص.12
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المطلب الثاني :تعريف صيغ االستثمار
الفرع األول :تعريف ال يغ :
في اللغة :مصدر صاغ يصوغُ والصِّياغةُ :الحرفةُ ،و َّ
الصيغ ِة:
الش ْيء مصوغٌ :،هذا
شيء حسن ِّ
ٌ
أي :حسن اْلعمل ،وفُالن حسن الصِّيغ ِة :أي حسن ِ
الخْلق ِة  ،وصاغ شع ار أو كالما :وضعه ورتبه ،وهو
()1

مجاز ،ويقال :صيغة األمر كذا وكذا ،بالكسر ،أي :هيئته التي بني عليها

صيغ االستثمار  :هي العقود الشرعية التي يجري التطبيق ألحكامها في استثمارات المصارف
اإلسالمية  ،ولفظ الصيغة اصطالح مصرفي.

الفرع الث

 :تعريف العقد

في اللغ :نقيض الحل  ،وهو مصدر للفعل عقد يعقد عقدا فهو عاقد ومعقود وجمعه (عقود)
ومنه قوله :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮣ ﭼ

()0

()2

ومعناه (الربط والشد) (عقد الحبل والبيع والعهد يعقده أشده) ويأتي بمعنى الضمان والعهد

()2

والعقد :العهد ،والجمع عقود وهي أوكد العهود (.)2
ا طالح  :العقد عند الفقهاء له معنيان  :معنى عام ومعنى خاص.

()1

()0
()2
()2
()2

محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن األزه ــري اله ــروي :ت 272هـ ـ ـ  ،ته ــذيب اللغ ــة  ،ط  ،1دار إحي ــاء التـ ـراث العرب ــي – بي ــروت
0221م ج ، 2ص.122

لسان العرب  ،فصل العين ،ج ، 2ص  .063مرجع سابق
سورة المائدة (اآلية )1:
القاموس المحيط  ،باب الدال فصل العين  ،ص ،220مرجع سابق
لسان العرب حرف الدال فصل العين  ،ص ،222مرجع سابق
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المعنى العام :هو األقرب إلى المعنى اللغوي وهو  :ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة
()1

منفردة كالطالق والوقف واليمين  ،أو بإرادتين كالبيع واإليجار والوكالة

()0

المعنى الخاص :يطلق على ما ينشأ عن إرادتين بظهور أثره في المحل
()2

(ارتباط اإليجاب بالقبول)

وبهذا المعنى عرف بأنه

وهما صيغتا العقد وركناه ودليل رضا العاقدين .

الفرع الث لل :تعريف يقود اال تثم ر
للعقد عموما في الشريعة اإلسالمية عدة تقسيمات يمكن اجمالها في سبع مجموعات :
.1

عقود التمليكات :وهي العقود التي يقصد بها التمليك لشيء معين أو منفعة معينة وهي نوعان:

النوع األول :عقود المعاوضات :كعقود البيع واإلجارة والصرف واالستصناع.
النوع الثاني :عقود التبرعات :وهي ما كان التمليك فيها بغير عوض كعقود الهبة والقرض والوقف
واإلعارة والصدقة وغيرها.
.2

عقود اإلسقاطات :وهي العقود التي يقصد بها إسقاط حق من الحقوق سواء عن مال كالخلع أو
إسقاط القصاص بالدية أو بدون مال كالطالق والعفو عن القصاص .

.3

عقود اإلطالقات :وهي التي يقصد بها إطالق الشخص يد غيره في العمل كالوكالة وتولية القضاة
والوالة.

()1

()0

()2

أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر  ،احكام القرآن  ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت 1222 ،
ج ، 2ص.022
زي ــن ال ــدين ب ــن ابـ ـراهيم ب ــن محم ــد الش ــهير ب ــن نج ــيم  :ت 67ه ـ ـ  ،البح ــر ال ارئ ــق ش ــرح كن ــز ال ــدقائق  ،دار الكت ــاب
االسالمي ،بيروت ج ، 2ص.072
ابوعبد اهلل الزركشي ،المنشور في القواعد الفقهية  1222 ،هـ  ،ج ،0ص.067
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.4

عقود التقييدات :وهي التي يقصد بها منع الشخص من التصرف كعزل الوكالء والوالة والقضاة
والحجر عليه من التصرف لجنون أو سفه أو صغر.

.5

عقود التوثيقات :وهي العقود التي يقصد بها ضمان الديون ألصحابها وتأمين الدائن على دينه
كعقود الكفالة والرهن.

.6

عقود المشاركات :وهي التي يقصد بها المشاركة في الربح كعقود الشركات بأنواعها والمضاربة
والمزارعة والمساقاة.

.7

عقود الحفظ :وهي العقود التي يقصد بها حفظ المال لصاحبه كعقد اإليداع(.)1

ولو تتبعنا عقود االستثمار المسماة في الفقه اإلسالمي نجد أنها في الحقيقة نوعان :
النوع األول  :عقود المعاوضات  :وهي كل عقد فيه مبادلة بين طرفين .
النوع الثاني  :عقود المشاركات  :وهي كل عقد فيه مشاركة في المغنم والمغرم بين طرفين.
وسيتناول الباحث في هذا البحث العقود المطبقة منها في المصارف اإلسالمية،
أوال -:يقود المع و

:

وت ق ل إلى يدة يقود :
أ -عقد البيع :وفيه معاوضة مال بمال أو منفعة بمنفعة وله صور منها:

()1

)1

عقد الصرف :وهو بيع لعوضين من النقود ذهب ،وفضة  ،وغيره.

)2

عقد السلم :وهو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد.

)3

عقد المرابحة :وهو بيع بثمن الشراء مع زيادة ربح معلوم .

نصر السالمي  ،الضوابط الشرعية لالستثمار دراسة وتطبيق  ،مرجع سابق ص ،17بتصرف.
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)4

عقد اإلستصناع :وهو عقد على مبيع في الذمة اشترط فيه العمل.
()1

ب -عقد اإلجارة :وهو عقد على المنفعة بعوض مالي


،أو عمل معلوم بأجر معلوم.

ث ي -:يقود المش رك :
وهي عقود تبرم بين طرفين في المال أو العمل أو الربح ومنها:
أ -عقود الشركات  :وهي عقود بين متشاركين في األصل والربح .
ب -عقد المضاربة  :وهو عقد على المشاركة في الربح بمال أحدهما وعمل اآلخر(.)0


المطلب الثالث :أهمية االستثمار
الفرع األول :اال تثم ر

ال بوي المطهرة

القرآن الكريل وال

أوال -:األدل من القرآن الكريل:
من خالل استقراء نصوص القرآن الكريم نجد أن كثي ار من اآليات تأمر وتدعو وتحث على
االستثمار والسعي والعمل لتوفير الضروريات والحاجيات التي يحتاجها اإلنسان للقيام بمهمة االستخالف
في األرض والعبودية الكاملة هلل تعالى وسنتحدث في هذا المبحث عن صيغ االستثمار من خالل
النصوص والدالالت المتعلقة بها في العرض التالي:
.1

قال اهلل تعالى:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (،)1
فاآلية دليل على ندب التكسب والتسبب و فيها إظهار امتنان اهلل على عباده وتسخير األرض

()1

()0

أبــو محمــد بــن حــزم األندلســي القرطبــي الظــاهري ت223 :هـ ـ  ،المحلــى البــن حــزم  ،دار الفكــر – بيــروت  ،ج، 6
ص. 222
ابــن عابــدين ،محمــد أمــين بــن عابــدين الدمشــقي الحنفــي ت1020 :هـ ـ  ،رد المحتــار علــى الــدر المختــار ط  ،0دار
الفكر-بيروت 1210 ،هـ 1660 -م ج 2ص.66
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وتذليلها ليزرعوها ويغرسوها ويحفروا آبارها ويستخرجوا كنوزها وخيراتها  ،وهذا يستلزم منهم العمل
والسعي فيها لسد حاجتهم التي ال غنى لهم عنها(.)0
.0

قال اهلل تعالى ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ ( .)2ذكر السرخسي( :أن األمر يفيد الوجوب ثم قال طلب الكسب فريضة ،وحجتنا
قوله تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﯓ ﭼ

()2

وهو للوجوب ،وال

يتصور اإلنفاق من المكسوب إال بعد الكسب وماال يتوصل إلى إقامة الفرض إال به فهو فرض،
واهلل أمر باإلنفاق على العيال من الزوجات واألوالد ،وال يمكن إال بتحصيل المال بالكسب ،وما
يتوصل به إلى أداء الواجب فهو واجب ،والمعقول يشهد له(.)2
.2

قال اهلل تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮫ ﭼ

()3

فالسعي للكسب والتجارة

وتنمية المال عذر مقبول وسبب للتخفيف والترخيص ،حيث سوى بين من م ِرض ولم ِ
يقم الليل
ومن سافر للتجارة ومن جاهد في سبيل اهلل(.)7

()1

سور ة الملك آية رقم .12

( )0شــهاب الــدين محمــود بــن عبــد اهلل الحســيني األلوســي  ،ت1072 :هـ ـ ،روح المعــاني فــي تفســير الق ـرآن العظــيم والســبع
المثاني  ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت  1212 ،هـ ،ج ،12ص.16

( )2سورة الجمعة آية رقم .12
()4
()2

()3
()7

سورة البقرة آية رقم . 037

أب ــو عب ــد اهلل محم ــد ب ــن ش ــمس ال ــدين القرطب ــي  ،ت 371 :ه  ،الج ــامع ألحك ــام القـ ـرآن الكـ ـريم  ،دار ع ــالم الكت ــب،
الرياض 1202 ،هـ 0222 /م  ،ج  ، 12ص.012
سورة المزمل آية رقم .02
أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت772 :هـ  ،تفسير ابن كثيـر ،ط ،0طيبـة للنشـر والتوزيـع 1202ه ـ
1666 -م  ،جـ  2صـ . 232
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قال ابن مسعود  :أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صاب ار محتسبا فباعه بسعر
يومه  ،كان له عند اهلل منزلة الشهداء  ،وق أر اآلية السابقة والحديث ( :الساعي على األرملة والمسكين
) ()1

كالمجاهد في سبيل اهلل أو القائم الليل الصائم النهار .
.2

قال اهلل تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ
تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰊ ﭼ

()2

()0

وقوله

قال ابن كثير :يقول اهلل ممتنا على عباده

فيما مكن لهم من أنه جعل األرض ق ار ار  ،وجعل فيها رواسي وأنها ار  ،وجعل لهم فيها منازل
وبيوتا ،وأباح لهم منافعها ،وسخر لهم السحاب إلخراج أرزاقهم ،وجعل لهم فيها معايش -أي
)2( .

مكاسب -وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها

وقال اآللوسي :جعلكم عمارها وسكانها

فاالستفعال بمعنى اإلفعال ،وقال زيد بن أسلم  :أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن،
وحفر أنهار ،وغرس أشجار وغير ذلك
.2

()2

.

قال اهلل تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯰ ﭼ ( .)3تأكلوا لحما طريا ،تستخرجوا منه حلية ،تبتغوا من فضله هذه منافع البحر
والحصول عليها بحاجة إلى عمل وصيد وكسب ،قال القرطبي :تسخير البحر تمكين البشر من

()1

()0
()2
()2
()2
()3

اخرجـ ــه البخـ ــاري فـ ــي كتـ ــاب النفقـ ــات حـ ــديث رقـ ــم  2222ص 230ومسـ ــلم كتـ ــاب الزهـ ــد البـ ــاب الثـ ــاني حـ ــديث رقـ ــم
7232ص 1162مرجع سابق

سورة األعراف آية رقم .12
سورة هود آية رقم.31

تفسير ابن كثير ج0ص 012مرجع سابق.
روح المعاني ج ،10ص ،22مرجع سابق.
سورة النحل آية .12
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التصرف فيه ،وتذليله بالركوب واإلرفاء وغيره وهي نعمة منه  ،ولو شاء لسلطه علينا وأغرقنا  ،ثم
قال في معنى "ولتبتغوا من فضله" لتركبوه للتجارة وطلب الربح(.)1
.3

قال تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮡ

()0

فهذه اآلية دعوة الى إصالح

العمل وتجويده بالمجال الفني ،أي تكون الدروع سابغة دقيقة الحلقات حتى تؤدي عملها بكفاءة.
ويحدثنا اهلل في القرآن عن عناصر اإلنتاج -اإلنسان والمال  -وأن وجود المال ال يكفي بل البد
له من العمل الذي تقوم بهما حياة اإلنسان بالسعي ،أو المشي  ،أو الضرب في األرض  ،أو
االبتغاء من فضل اهلل  ،وباستخدام هذه العناصر االستخدام الرشيد تتحقق الدرجة العالية من
الجودة  ،وقد جاء هذا الوصف بتعانق عناصر هذا اإلنتاج المختلفة بنسب صحيحة في ملحمة
سد يأجوج ومأجوج قال تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ (.)2
ث ًي  :األدل من ال

:

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدعو لالستثمار وتحث عليه وترشد إلى اعمار األرض إلقامة
المجتمع العامل المستقر ،وسنورد هنا بعضا من األدلة مع توضيح دالالتها على هذا الموضوع ومنها:

()1
()0
()2

جامع أحكام القرآن الكريم ج ، 12ص 22مرجع سابق.
سورة سبأ اآلية رقم (.)11

سورة الكهف اآلية ()63 - 62
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)1

االيتم د يلى ال ف

ب ألكل من يمل اليد:

عن المقداد بن معد كرب عن رسول اهلل  قال ":ما أكل أحد طعاما قط خي ار من أن يأكل من
عمل يده" (.)1
وعن رافع بن خديج قال قيل يا رسول اهلل أي الكسب أطيب قال " :عمل الرجل بيده وكل بيع
مبرور"( ")0والحديثان فيهما حث ودعوة لألمة للتنافس في أطيب المكاسب  ،وفيهما إشارة لألمة بالعمل
والسعي في استخراج الثروات والخيرات وتبادل التجارات.
وعن حكيم بن حزام عن النبي  قال  ":اليد العليا خير من اليد السفلى  ،وابدأ بمن تعول  ،وخير
()2

الصدقة عن ظهر غنى  ،ومن يستعف يعفه اهلل ومن يستغن يغنه اهلل"

في هذا الحديث حث للفرد

والمجتمع على بذل الجهد والسعي لجمع المال وتنميته  ،حتى يصبحوا من أصحاب اليد العليا.
وعن ابي هريرة  قال :قال رسول اهلل  ":والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب
على ظهره خير له من أن يأتي رجال فيسأله أعطاه أو منعه( ،")2وفي هذا الحديث تحريم المسألة والحث
على العمل والكسب الممكن لسد الحاجة وتحقيق الكفاية.
قال لقمان الحكيم البنه :يا بني استغن بالكسب الحالل عن الفقر ،فإنه ما افتقر أحد قط إال أصابه
ثالث خصال :رقة في دينه ،وضعف في عقله ،وذهاب مروءته ،وأعظم من هذه الثالث استخفاف
الناس به(.)1

()1
()0

()2
()2

البخاري كتاب البيوع باب 12رقم 0270ص  130مرجع سابق.
رواه احمــد فــي مســنده رقــم 17222ج2ص 121والحــاكم فــي المســتدرك علــى الصــحيحين رقــم 013ج2ص 12مرجــع
سابق.
رواه البخاري كتاب الزكاة باب12رقم  1207مرجع سابق.
رواه البخاري كتاب الزكاة باب 22رقم 1272ص113ومسلم رقم  0220ص 220مرجع سابق.
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 )2م ع الزك ة أو ال دق ين الق در يلى الك ب:
فقد أتى رجالن إلى النبي  وهو يقسم الصدقة فسأاله منها قاال :فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا
جلدين فقال" :إن شئتما أعطيتكما والحظ فيها لغني وال لقوي مكتسب" ( .)0وداللة ذلك  :أن القادر على
االكتساب حكمه حكم الغني  ،ولذلك ال يعطى من الصدقة فهو غني بما يملكه من قوة على االكتساب
 ،فإذا أراد المال فما عليه إال أن يستثمر قوته ال أن يطلب الصدقة.
)3

األمر ب إلتج ر

أموال اليت مى:

عن أنس ابن مالك  قال  :قال رسول اهلل ": اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة"

()2

فهذا

أمر للقائمين على أموال اليتامى باستثمار أموالهم حتى ال تستهلكها الزكاة.
)4

زع البرك من الم ل الذي ي تهلك وال ي تثمر:
عن سعيد بن حريف  قال  :سمعت رسول اهلل  يقول" :من باع دا ار أو عقا ار فلم يجعل ثمنه

في مثله كان قمنا أن ال يبارك فيه"( .)2ومعنى  ( :قمنا ) أي جدي ار وخليقا  ،ففي هذا الحديث الجزم
بنفي البركة عن من لم يحرك المال الستثماره وفيه النهي عن بيع وسائل اإلنتاج واستهالك ثمنها.

()1

()0

()2

()2

أب ــو حام ــد محم ــد ب ــن محم ــد الغ ازل ــي الطوس ــي  ،ت222 :ه ـ ـ  ،إحي ــاء عل ــوم ال ــدين  ،دار المعرف ــة  ،بي ــروت ،ج، 0
ص.71

الس ِج ْســتاني ت072 :هـ ـ ، ،المكتبــة
أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو األزدي ِّ
العصرية ،صيدا – بيروت رقم  ،1322ص  ، 112والنسائي رقم 0266ص 0023وقال األلباني صحيح .
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي ،أبـو القاسـم الطب ارنـي (المتـوفى232 :ه ـ)، ،رقـم  ،1220ج، 2
ص.032
أبــو عبــداهلل محمــد بــن يزيــد القزوينــي  ،ســنن ابــن ماجــه  ،دار الفكــر – رقــم  026ص ،0303ورواه اإلمــام أحمــد فــي
مسنده جـ  2صـ 227وحسنه األلباني .
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)5

الميتَه تمليك له :
إحي ء األرض ِّ
عن سعيد بن زيد  عن النبي  قال " :من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" (،)1

هذا التحفيز من النبي  لمن يستثمر األرض الميتة المتروكة بتمليكه ما استثمر منها.
)6

إقط ع األرض إليم ره وا تثم ره من أ

ل القرب :

يقول النبي " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان
له به صدقة"( .)0وقد أقطع النبي  الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها

()2

(.المرتفع

والمنخفض منها ) فهذه األدلة من الكتاب والسنة تدعو وتحث الفرد والمجتمع على االستثمار واالعتماد
على النفس بالطرق المشروعة .

الفرع الث

 :أهمي

اال تثم ر ب ل يغ اال تثم ري ي د أ ح ب المق

د:

من خالل استقراء نصوص الشريعة نجد أن من مقاصدها الكلية حفظ المال من جانب الوجود:
حيث دعا اإلسالم الستثمار خيرات األرض التي جعلها مسخرة لإلنسان ،وحافظ اإلسالم على
ملكية الفرد الخاصة مهما بلغت  ،وحماها من أي خطر ،وجعل حقوق العباد مصانة ومحترمة.
ومن جانب العدم :منع اإلسالم اإلسراف في استخدام المال ،ومنع السفيه من التصرف فيه بالحجر
عليه ،وحرم االعتداء على المال سواء بالسرقة أو النهب أو االختالس  ،ووضع عقوبات وحدودا لمنع
االعتداء على هذا المال  ،بقطع يد السارق ،أو الحبس ،أو القتل ،أو الصلب قال اهلل تعالى:

()1

()0

اب ـ ـ ــو داوود  ،رق ـ ـ ــم  2272مرج ـ ـ ــع س ـ ـ ــابق .والترم ـ ـ ــذي رق ـ ـ ــم  1272ص1761والبيهق ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــنن الكب ـ ـ ــرى رق ـ ـ ــم
11212ج3ص ،66وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم .2673
البخاري كتاب الحرث رقم 0202ص121ومسلم كتاب المساقاة رقم 2672ص.122
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ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭭ ﭼ ()1ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮓ

ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮟ
ﭼ

()0

جوز لمن يعتدى على ماله أن يقاتل المعتدي  ،وان قتل دون ماله اعتبره الشارع شهيدا ،كما
كما َّ
أنه حافظ على هذا المال من أن يصرف في غير موضعه ولغير أهله؛ فجعله حقاًّ للورثة إذا بلغ مالكه
مرض الموت ،فال يجوز له أن يتصرف بزيادة على الثلث سواء بالصدقة أو الوصية أو الوقف أو غيره،
كما أنه حافظ على هذا المال إذا حصل عليه اعتداء خاطئ كاإلتالف بتحمل المعتدي ما أتلف ،وهذه
المقاصد وغيرها مما سنذكره الحقا تتطلب استثمار المال وفق الطرق الشرعية الصحيحة.
والمق د الشريي  :هي المعاني والحكم والغايات والمصالح التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم
سواء كان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار(.)2
وبعد دراسة المقاصد الخاصة بالمعامالت المالية الداعية الستثمار المال وفق الصيغ االستثمارية نوجز
هذه المقاصد وهي -:
)1

تحقيق كف ي المجتمع ور هيته:
إن الحفاظ على المال وصيانته من الكليات الضرورية  ،وهذا الحفظ يتطلب استثمار هذا المال

وتنميته ألداء الحقوق الواجبة فيه ،وال يمكن ذلك إال بالعمل على إنتاجه .

()1
()0
()2

سورة المائدة آية رقم (.)22
سورة المائدة آية رقم (.)22
د :حامد يوسف العالم  ،المقاصد العامة للشريعة االسالمية ،دار الحديث  ،القاهرة  ،ص.76
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ويأتي في الدرجة الثانية بعد الضروريات إشباع الحاجيات للمجتمع ألجل التوسعة  ،ورفع الضيق
المؤدي للحرج والمشقة من المأكل والمشرب والمسكن والمركب بتحصيلها عن طريق االستثمار للمال
حتى نسد هذه الحاجيات محليا  ،دون أن يبقى المجتمع اإلسالمي مستهلكا لما ينتجه غيره المستفيد من
هذا المال.
ويأتي في الدرجة الثالثة توفير الكماليات (التحسينيات) من أنواع المطاعم  ،وتحسين وتزيين
المالبس وال مساكن وتوفير أحدث أنواع المراكب ووسائل االتصاالت والتكنولوجيا الحديثة وغيرها ،مما
أصبح بعضها اليوم في حكم الحاجيات  ،وال يمكن أن تتوفر إال بإيجاد المصانع وتوسيع االستثمارات
لتحقيق زيادة اإلنتاج حتى ينعم المجتمع اإلسالمي بخيراته ويعيش في رفاهية تامة.
)2

ا تخراج الخي ار والثروا :

قال تعالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (،)1

ﭽﯛ

ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (.)0
فالنعم والخيرات موجودة في األرض  ،ففيها البترول والمعادن  ،وفيها المزروعات التي تكفي الناس
في قوتهم ومعاشهم  ،وال يمكن الحصول عليها إال بالعمل وبذل الجهد الستخراجها واالستفادة منها  ،وما
حصل خالل األحقاب الزمنية من تطور وسائل ومصانع وأجهزة ومعدات وآالت  ،إنما كان بما استخرج
اإلنسان من خيرات هذه األرض  ،وال زال التقدم في جميع العوالم مستم اًّر حسب قدرة هذا اإلنسان
وتفكيره في استغالل خيرات األرض وتنميتها.
()1
()0

سورة الملك آية رقم (.) 12
سورة النحل آية رقم (.) 12
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)3

تحريك األيدي الع مل والق

ء يلى البط ل :

إن من مقاصد الشريعة في االستثمار بهذه الصيغ تحريك األيدي العاملة للقضاء على البطالة
،وذلك ألن العمل عبادةٌ ،والبطالة مدخ ٌل من مداخل الشيطان المؤدية إلى الفقر والموصلة إلى الفواحش
()1

والفجور .قال المناوي

( :حكم الفقير الذي ال حرفة له كالبومة الساكنة في الخراب ليس فيها نفع ألحد

)

وقد أصبحت اليوم البطالة من أكبر ما يدمر الشعوب والجماعات والدول  ،وال يمكن القضاء عليها
إال بالتفكير في وسائل تعليم ية مهنية ،كالمعاهد المهنية والكليات ،إليجاد الحرف التي يحتاجها المجتمع
لتحريك األيدي العاملة من قبل الدولة أوال ،ثم المستثمرين ثانيا ،وبالدخول في مجاالت االستثمار
المتنوعة خير وسيلة لتحريك األيدي العاملة والقضاء على هذا المرض الناتج عن انتشار البطالة الذي
أصبح المجتمع اإلسالمي اليوم عالة على غيره بسبب انتشار هذا الداء.
)4

تحقيق األرب ح وايج د مؤ

إ المي ت هض ب لمجتمع اإل الم :

إن االستثمار للمال وفق الصيغ المشروعة هو الذي يحقق األرباح والعوائد الكفيلة بتحقيق الرخاء
للمجتمع  ،وال يمكن ذلك إال بالوعي من قبل األمة والحكام بفتح مجاالت االستثمار وتقديم التسهيالت
للمستثمرين ،وتوسيع المؤسسات المالية االستثمارية كالمصارف والشركات وبناء المصانع ،وتحريك
المال الراكد والمكنوز باستثماره وتنميته.
وقد قطعت المصارف اإلسالمية في هذا المجال شوطا كبي ار وحققت نجاحا في التنمية وتحريك
األموال وتنميتها بقدر ما لديها من رأس مال ،وكل ما توسعت وتحولت المصارف الربوية إلى إسالمية ،
وازداد رأس المال العامل وهيئت الدولة القوانين واألنظمة المسهلة للتنمية واالستثمار تحقق العائد األعلى

()1

زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ت1221 :هـ  ،فيض القـدير شـرح الجـامع
الصغير ،ط ، 1المكتبة التجارية الكبرى – مصر  ،1223 ،ج  ،0ص.061

19

من األرباح  ،واستطاعت المصارف اإلسالمية الدخول في االستثمارات المتخصصة في المجاالت
المطلوبة للمجتمع المؤدية إلى التنمية المحققة ألعلى األرباح.
)5

التداول للم ل ب تثم ره وم ع اكت زه أو احتك ره :
إن تنمية المال واستثماره تقتضي تداوله وتقليبه وعدم اكتنازه  ،وهذا مقصد من مقاصد الشريعة قال

تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

()1

ثم إن المال المكنوز ينقص وينتهي وهو في مكانه  ،خاصة في حالة وجود التضخم الذي يتطلب
السيولة الكبيرة الرتفاع األسعار ،وهبوط قيمة العملة  ،وال بقاء للمال والحفاظ عليه إال باستثماره
وتحريكه ،ولهذا جاءت اآليات واألحاديث بالنهي عن اكتناز المال قال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ( ،)0وهكذا جاء
حديث النبي " : ال يحتكر إال خاطئ" ( ،)2وال حل من هذه المعضالت االقتصادية إال بالفهم لمعاني
هذا الدين والوعي الكامل بأهمية التعاون ،واالشتراك في استثمار المال وتحريكه ،واقامة المشروعات
الفردية والمشتركة المؤدية لتحقيق األرباح والتنمية .

()1
()0
()2

سورة الحشر آية رقم (.)7
سورة التوبة آية رقم(.)22
رواه مسلم رقم2102ص 627مرجع سابق
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العدل و ده الظلل:

)6

ا لعدل هو الميزان الذي انزل اهلل الكتاب به ليقوم الناس بالقسط ،والتجارة والبيوع بين الناس فيها
المعاوضة والمشاحة المؤدية للظلم  ،ولتحقيق مقصد العدل أباح اهلل البيع وحرم الربا قال تعالى :ﭽ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

()1

وقال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

()0

وقد راعت الشريعة اإلسالمية هذا المقصد من

جهتين :
أ-

مصادر كسب األموال.

ب -االستخدامات وأوجه اإلنفاق.
فحرم الشارع الكسب الحرام بطريق الربا  ،أو الغش  ،أو الغرر ،أو الكذب  ،وحرم اإلسراف في
إنفاق المال  ،وأوجب أداء الحقوق كالزكاة  ،و النفقة على من يعول و األمانات.
كما أمر الشارع الحكيم بوضع الجوائح قال  " : لو بعت من أخيك ثم ار فأصابته جائحة فال يحل
لك أن تأخذ منه شيئا ،بم تأخذ مال أخيك بغير حق( .")2فمنع البائع أخذ المال المسلم إليه من المشتري

()1
()2
()2

سورة البقرة آبه .076
سورة البقرة آبه .072
مسلم باب الغرس والبيع  .رقم () 1222ج 2/ص (.) 1162مرجع سابق

21

الذي منعه حصول الجائحة االستفادة من هذا المال  ،ومنع اشتراط المضارب ماال معينا ربحا من
المضاربة(.)1
)7

ال دق والبي ن و دهم الكذب والكتم ن -:
وذلك أن تجرى العقود والمعامالت المالية على هذا المقصد ــالصدق والبيان ـ حتى تنتفي المفاسد

المترتبة على اإلخالل به من تنازع أو اختالف  ،سواء في بيان ذات العقد وماهيته من الخطوات
واإلجراءات  ،أو في بيان آثار العقد ونتائجه من حقوق والتزامات مترتبة على العقد سدا آلفة النزاع
والشقاق .
ومن ذلك حديث النبي " : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ،فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما،
وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"(.)0
ومنه األمر بكتابة الديون قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﰂ ﭼ

()2

واألمر باإلشهاد على الحقوق المالية :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ

()1

()0

()2

رياض منصف الخليفي  ،المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعامالت الماليـة ،مكتـب االستشـارات الشـرعية ـ ـ الكويـت ـ
من ص 07ـ ـ ـ20بتصرف .
البخاري ج،2/ص:22/باب البيعان إذا بينـا ولـم يكتمـا .رقـم  )0276 (:ومسـلم ج2/ص /122،بـاب الصـدق فـي البيـع
والبيان مرجع سابق.
سورة البقرة آية رقم .020

22

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﰂ ﭼ

()1

وشرع الرهن وهو توثيق دين بعين :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ( ،)0وكل ذلك لدفع التنازع المؤدي
الى الفساد  ،ومنه تحريم البيوع المجهولة وما يؤدي الى الخالف مثل "من غشنا فليس منا "( ،)2و:
"ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال يزكيهم ولهم عذاب أليم" ومنهم "المنفق سلعته بالحلف الكاذب"(.)2
فمنع الشارع الحيل ووضع ضوابط للبيع والشراء ،حيث نهى عن بيع ماال يملك  ،وربح ما لم يضمن ،
وبيع المعدوم  ،وضبط عقود السلم واالستصناع وغيرها من العقود التي في الذمة باألوصاف الدقيقة
واآلجال المحددة .
)8

االئتالف والتع ون و ده االختالف والتدابر-:
قال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ
( .)2فنهى اإلسالم أن يبيع الرجل على بيع أخيه  ،وأن يسوم على سوم أخيه  ،وال يبع حاضر لباد.

()1
()0
()2
()2
()2

سورة البقرة آية رقم .020
سورة البقرة آية رقم .022
رواه مسلم شرح النووي /ج/0ص .1222 122/مرجع سابق.
رواه الترمذي ج 2ص 222رقم(.)1011باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا  ،مرجع سابق.
سورة آل عمران أية .122
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)9

التي ير ور ع الحرج و ده المشق والتشديد-:
وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى "المشقة تجلب التيسير بدليل قوله تعالى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯴ ﭼ

(

 ،)1وقوله " : بشروا وال تنفروا

ويسروا وال تعسروا "(.)0
فاألحكام في المعامالت قائمة على اإلباحة "والنبي  ما ُخيِّر بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم
يكن إثما"(.)2
وقد أباح الشارع عقد السلم مع عدم وجود السلعة ــكما أباح قبول الحواالت" :واذا أحيل أحدكم على
()2

مليء فليحتل"

ونهى عن الغرر( الجهالة في البيع ) وأباح بيع الصبرة( كومة الطعام ) ورخص في

العرايا وهذه أمثلة منها وهي كثيرة ال سبيل لحصرها في هذا المقام.

الفرع الث لل :حكل اال تثم ر
الذي يظهر من النصوص الشرعية ومقاصدها السابق ذكر بعضها أن االستثمار واجب ألن
النص وص الثابتة في أهمية المال في حياة الفرد واألمة ،وتقديم المال على النفس في معظم اآليات
وامتنان اهلل تعالى بالمال ،والمساواة بين المجاهدين ،والساعين في طلب الحصول على الرزق ،وتسمية
العامل والتاجر بالمجاهد في سبيل اهلل في أحاديث كثيرة ..كل ذلك يدل بوضوح على وجوب العناية
بالمال وتثميره وتقويته حتى تكون األمة قادرة على الجهاد والبناء والمعرفة والتقدم والتطور والسعادة
والنهضة والحضارة ،كل ذلك ال يتحقق إال بالمال كما يقول اهلل تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
()1
()0
()2
()2

سورة الحج آية رقم .72
فتح الباري ج 1ص132مرجع سابق.
ابو داود بسند صحيح ج.2/ص122/رقم .2722باب التجاوز في األمر  ،مرجع سابق .
البخاري فتح الباري ج2ص.232ومسلم شرح النووي ج2ص 70مرجع سابق.
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ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﭼ

()1

فقد سمى اهلل _تعالى_ المال بأنه قيام للمجتمع

اإلسالمي ،وهذا يعني أن المجتمع ال يقوم إال به ،كما أن قوله تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯤ ﭼ
()0

ولم يقل" :منها" يدل بوضوح على وجوب االستثمار حتى تكون نفقة هؤالء المحجور عليهم من

األرباح المتحققة من االستثمار وليست من رأس المال نفسه.
وأمر المكلفين بحفظ األموال ،فقال تعالى:ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ ( ،)2وقال تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ( ،)2وقال تعالى:

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ ( ،)2وقد رغب اهلل في حفظ المال في آية المداينة
حيث أمر بالكتابة واإلشهاد والرهن.
ويدل على وجوب تثمير األموال في قوله تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

()3

حيث إن األموال ال تتداول إال عن طريق توزيع الصدقات،

واالستثمار الذي يؤدي إلى أن يستفيد منها الجميع من العمال والصناع والتجار ونحوهم ،وكذلك قوله

()1
()0

سورة النساء اآلية .2
سورة النساء اآلية 2

()2

سورة اإلسراء اآلية رقم .07 – 03

()2

سورة الفرقان اآلية رقم .37

()2

()3

سورة اإلسراء آية

رقم .06

سورة الحشر آية رقم .7
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تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ ( ،)1
ومن القوة بال شك قوة المال بل هي مقدمة في معظم اآليات على النفس كما سبق  ،فإذا كانت قوة
البدن والسالح مطلوبة فإن قوة المال أشد طلبا ووجوبا.
ومن مقاصد الشريعة االستخالف الذي يقتضي القيام بشؤون األرض وتدبيرها واالستفادة منها
وتعميرها وكل ذلك ال يتحقق على وجهه األكمل إال عن طريق االستثمار.
وهذا الوجوب كفائي فيجب على األمة أن تقوم بعمليات االستثمار حتى تتحقق وفرة األموال وتتحرك
األيادي العاطلة  ،ويتحقق حد الكفاية للجميع إن لم يتحقق الغنى  ،ومن القواعد الفقهية في هذا المجال
(ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

)

قال الشافعي في كتابه الرسالة  " :وهكذا ُّ
صد الكفاية فيما
كل ما كان الفرض فيه مقصودا به ق ْ
ت
وب ؛ فإذا قام به عن المسلمين من فيه الكفايةُ خرج من تخلَّف عنه من المأثم  ،ولو ضيعوه معا ِخ ْف ُ
ُين ُ
يق فيه من المأثم "
احد منهم ُم ِط ٌ
أن ال يخرج و ٌ

()0

.

وقال اإلمام الغزالي عند حديثه عن األشياء التي يجب على التاجر أن يراعيها دينا:
" أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات  ،فإن الصناعات والتجارات لو
وتكفل ِّ
تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق  ،فانتظام أمر ِّ
اون ال ُك ِّل ُّ
كل فري ٍ
الكل بتع ِ
ق بعمل.)2("...
ُ

()1
()0

()2

سورة األنفال آية رقم (.)32
اإلم ــام ابوعب ــد اهلل محم ــد ب ــن إدري ــس الش ــافعي  ،الرس ــالة  ،ط  ،1دار الكت ــاب العرب ــي  ،بي ــروت 1202ه ـ ـ1666م،
ص.026
إحياء علوم الدين  ،مرجع سابق  ،ج ،0ص.62
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وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى في سياق ذكره لبعض الصناعات َّ ":
أن هذه الصناعات
فرض على الكفاية  ،فإنَّه ال تتم مصلحة الناس إال بها "(.)1
ٌ
ويثور التساؤل حول وجوب االستثمار على الفرد إذا كان له فائض مالي ،فالذي يقتضيه المنهج
اإلسالمي أن المال مال اهلل تعالى  ،وأن ملكية اإلنسان له ليست مطلقة بل يجب عليه أن يستثمر
أمواله بالطرق المشروعة سواء كان بنفسه ،أو عن طريق المضاربة والمشاركة من غيره  ،وأنه ال ينبغي
له أن يترك أمواله الصالحة لالستثمار فيعطلها عن أداء دورها في التدوير الذي يعود بالنفع العام على
المجتمع ،كما أن قوة المجتمع واألمة بقوة أفرادهما  ،وال سيما في ضوء منهج االقتصاد اإلسالمي الذي
يعترف بالملكية الفردية ،وأن ملكية الدولة محدودة  ،ومن هنا فتقع على األفراد مسؤولية كبرى في زيادة
األموال وتقويتها عن طريق االستثمار.
أما استثمار الفرد لماله في تحقيق الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من يجب عليه نفقته من
الزوجة واألوالد الصغار  ،واألبوين المعسرين  ،ع ْن ع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن ع ْم ٍرو قال  :قال ر ُسو ُل اللَّ ِه « : 
وت »
كفى بِاْلم ْرِء إِثْما أ ْن ُيضيِّع م ْن يقُ ُ

()0

وتنطبق األحكام الشرعية المتبقية على ما عدا هذه الحالة ،

فقد صح أ َّن النَّبِ َّي  كان ي ْحبِ ُس أل ْهلِ ِه قُوت سنتِ ِه ْم .

()1

()0
()2

()2

تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحميد بن تيمية الحراني  :ت ، 702 :مجموع فتاوى ابن تيميـة  ،مجمـع الملـك
فهد لطباعة المصحف الشريف  ،المدينة المنورة 1213ه 1662م  ،ج، 02ص.22
رواه أبو داود (رقم()1360ص )1226مرجع سابق وحسنه األلباني انظر حديث (رقم )2221في صحيح الجامع.
رواه البخ ــاري واللفــظ لــه [كتــاب النفقــات :البــاب( :)2الح ــديث((])2227ص )230ومس ــلم [كتــاب الجهــاد :البــاب(:)2
الحديث((])2272ص.)626مرجع سابق
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المبحث الثاني
تعريف البنوك والمصارف اإلسالمية
المطلب األول  :تعريف البنوك والمصارف
الفرع األول :تعريف الب وك :
تعريف البنك لغ  -:البنك في اللغة اإلنجليزية تقابل كلمة مصرف في اللغة العربية وكلمة بنك
مأخوذة من كلمة  )BANKOومعناها بااليطالية منضدة أو طاولة ،وذلك أن الصراف كان يجلس في
األماكن العامة على طاولة أو منضدة يبيع ويشتري العمالت المختلفة دون غيرها من البضائع.
وفي المعجم الوسيط البنك :مؤسسة تقوم على االئتمان باإلقراض واالقتراض(.)1
يمكن تعريف البنك  :بأنه المنشأة التي تقبل الودائع من األفراد والهيئات تحت الطلب أو ألجل  ،ثم
تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف(.)0

الفرع الث

 :شأة وطبيع

شأة الب وك التج ري

ش ط الب وك التقليدي

:

عرف العالم هذا النوع من التعامل باالئتمان منذ العصور القديمة  ،ثم تطور تبعا الستعمال النقود
وسيطا للمبادالت  ،وذلك مع بدأ الزراعة والصناعة والتجارة  ،حيث دلت الحفريات على أن السومريين
في بالد الرافدين قد عرفوا ألوانا من النشاط المصرفي كالتمويل  ،شمل القطاع الزراعي كذلك في منطقة
بابل التي قامت فيها الحضارة على أنقاض الحضارة السومرية  ،ثم اإلغريق ثم تتلمذ الرومان على يد
()1

()2

د :عبد اهلل العبادي  ،موقف الشريعة من المصارف االسالمية المعاصرة  ،ط ،0دار السالم للطباعة والنشر1662 ،م
ص02
د :إسماعيل محمد هاشم  ،مذكرات في النقود والبنوك  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1363 ،ص .22
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اإلغريق وتعلموا العمل المصرفي وعن طريقهم نشر العمل المصرفي اإلغريقي في معظم أرجاء العالم ،
نظ ار ألتساع نفوذهم.
بدأت نشأة المصارف في إيطاليا في مدينة البندقية في العام  1127م توالى ظهورها بعد ذلك ،
فظهر بنك أمستردام عام 1326م وبنك إنجلت ار عام  1362م وبنك فرنسا عام 1222م.
وظ ئف الب وك التج ري :
وظيف الو ط  :أي التوسط بين المقرضين والمقترضين بتجميع المدخرات والفوائض المالية ووضعها
في متناول األفراد والمشروعات الطالبة للتمويل .
وظيف خلق ال قود :هي الصفة األساسية التي تتميز بها البنوك التجارية عن المؤسسات المالية األخرى
و عن سائر الوسطاء الماليين.
ومعنى خلق النقود :إمكان البنك إحالل تعهده بالدفع محل النقود فيما يمنحه من قروض ،فيخلق
البنك وسائل دفع تتمثل في قدرة العميل على التعامل بتلك الوسائل في شكل كتـاب ـ كالشيك مثال ـ ـ
فيقبلــها اآلخرون في المعامالت.
يقول الدكتور محمد زكي شافعي :يمكن تلخيص أعمال البنوك التجارية في عبارة واحدة هي:
التعامل في االئتمان أو االتجار في الديون ؛ إذ ينحصر النشاط الجوهري للبنوك في االستعداد لمبادلة
تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون اآلخرين  ،سواء أكانوا أفرادا أم مشروعات أم حكومات  ،ويقبل األفراد
هذه التعهدات المصرفية -وهي التي عرفت باسم الودائع الجارية  -في الوفاء بما تزودهم به البنوك من
نظر لما يتمتع به التعهد المصرفي بالدفع لدى الطلب من قبول عام في تسوية
ا
اعتمادات وسلف ؛
الديون
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وهكذا تتوصل البنوك التجارية إلى مزاولة نشاطها الذي تبرز به وجودها  ،وتستمد من القيام به
أرباحها  ،باالضطالع تارة بمركز الدائن  ،وتارة بمركز المدين

)1(.

وخالصة ما سبق :أننا بصدد مؤسسة محل نشاطها وتعاملها النقود  :تحصلها أو تدفعها  ،والديون
تلتزم بها أو تُلزم بها  ،والقروض  :تقترضها  ،وهذا هو محل نشاطها ومحوره  ،فال تتدخل بطريقة
مباشرة في العملية اإلنتاجية  ،وانما تتوسط بين المقرضين والمقترضين  ،فتقوم بتحويل الفوائض المالية
من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية المقترضين
ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين  ،وما تدفعه من فوائد
يسير من عائداتها .
ا
للمقرضين  ،أما العموالت التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها فتمثل جزءا

المطلب الثاني  :المصارف اإلسالمية
الفرع األول :تعريف الم رف اإل الم
والم

رف :جمع مصرف وهو مأخوذ من الفعل صرف ،والصرف :والصرف لغة [ :رُّد الشيء عن

وجهه ]  ،أو هو الزيادة ، .وصرف الشيء إعماله في غير ٍ
وجه ،كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه،
والصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار ألن كال منهما يصرف على قيمة صاحبه،
والصرف بيع الذهب بالفضة والصراف والصرف( ).
وال ير  :النقاد من المصارفة ،والصراف :من يبذل نقدا بنقد ،والصرافة :مهنة الصراف(،)2
والمصرف اسم مكان يتم فيه الصرف:

()1

د :محمد زكي شافعي  ،مقدمة في النقود والبنوك  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر1663 ،م ،ص.167

( )2ل ن العرب ،ب ب ال د ،مرجع
()2

بق  ،ج ،1ص686

.

محمود عبد الكريم احمد رشيد  ،الشامل في معامالت وعمليات المصارف االسالمية ،ط ،1دار النفائس0227 ،م
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و

د :مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية(.)1

االقت

ولما كانت أكثر المعامالت التجارية والمالية تتم عن طريق مبادلة األثمان والنقود بعضها ببعض،
سمي ذلك المكان بـ(المصرف) ،وبخاصة أن التعامل التجاري الضخم يتم عن طريق مؤسسات تجارية
مالية اقتصادية ،وهي التي تسمى المصارف .فاألصل اللغوي لكلمة (مصرف) يتفق مع التعريف
االصطالحي والداللة العرفية ،أكثر من األصل اللغوي لكلمة ( :بنك).
رف اإل المي ا طالح :

تعريف الم

ه ك يدة تعريف

ذكر بع

مه:

التعريف األول :مؤسسة مالية مصرفية تزاول أعمالها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

()0

 :المؤسسات المصرفية التي ال تتعامل بالفائدة ( ()2الربا ) أخذا وعطاء.

التعريف الث

التعريف الث لل :هي المؤسسات المالية التي تقوم بعمليات الصرافة واستثمار األموال بما يتفق وأحكام
الشريعة الغراء(.)2

الفرع الث
شأة الم

 :شأة الم رف اإل المي
رف اإل المي :

أول ظهور لنظام المصارف اإلسالمية يتمثل في بيت مال المسلمين  ،حيث كان يتولى رعاية
شؤون المسلمين ويعنى باحتياجاتهم  ،فكان يقوم بيت المال بمتطلبات التمويل الالزم للمجتمع.
()1
()0

()2
()2

المعجم الوسيط ،مرجع سابق  ،ج1/ص.212

د:عبــد الــرزاق رحــيم جــدي الهيت ـي  ،المصــارف االســالمية بــين النظريــة والتطبيــق  ،ط ،1دار اســامة للنشــر والتوزيــع ،
1662م ص.172
د :محمود عبد الكريم احمد رشيد  ،الشامل في معامالت المصارف االسالمية  ،ط0221 ، 1م  ،ص. 12.
د:عــون محم ــود الكفــراوي  ،النق ــود والمص ــارف ف ــي النظ ــام االس ــالمي  ،ط ، 0دار الجامع ــات المصـ ـرية االس ــكندرية،
ص.102
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أما في العصر الحديث وبعد أن تغيرت ظروف الحياة في شتى المجاالت االجتماعية واالقتصادية
والثقافية  ،وظهرت النقود الورقية وبرز دورها في حياة الفرد والمجتمع  ،ظهرت الحاجة إلى وجود
مؤسسات مالية تلبي متطلبات المجتمع في ناحيتي التمويل واإلنتاج ،

فأدخل اليهود والنصارى

المؤسسات الربوية مطلع القرن الرابع عشر الهجري  ،حتى قام البعض بإضفاء الشرعية على هذه البنوك
فأفتى بجواز أخذ فوائدها بدعوى إنها ليست من ربا الجاهلية الذي نزل به القرآن وأنه يجوز أخذها
للحاجة والضرورة  ،وعند ما أدرك الغيورون من أبناء األمة خطورتها  ،بدأت األصوات تنادي بتحويل
هذه المؤسسات المالية الربوية إلى مؤسسات مالية إسالمية  ،وهكذا تبلورت فكرة إنشاء المصارف
اإلسالمية ،وظهرت إلى حيز الوجود.
.1

أول محاولة لهذا التوجه في إحدى المناطق الريفية في باكستان  ،في نهاية الخمسينيات من

القرن الماضي  ،عن طريق ظهور مؤسسة تقوم باستقبال الودائع من الميسرين واقراضها إلى المزارعين
بدون عائد  ،وتتقاضى أجو ار رمزية تغطي تكاليفها اإلدارية  ،وقد أغلقت أبوابها لعدم وجود كادر مؤهل
من العاملين  ،وعدم تجدد اإلقبال على اإليداع .
.0

ظهرت التجربة الثانية في الريف المصري بمدينة ميت غمر في العام  1632م حيث تأسست

بنوك ادخار  ،تعمل وفق الشريعة اإلسالمية  ،وتعد هذه التجربة أول تجربة في العصر الحديث في
مجال العمل المصرفي اإلسالمي ،أسسها د  .أحمد النجار  -رئيس االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية
األسبق ونتيجة لعدم تعاملها بالفائدة حظيت هذه المصارف المحلية بتشجيع من مواطني الريف ودعمهم
لها  ،بلغ عدد المودعين فيها حوالي ( )26222مودع خالل ثالث سنوات من عملها  ،وهذه التجربة
أيضا لم تستمر ففي العام  1637م تم إيقاف العمل بها نتيجة لظروف داخلية.
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وقد عكست التجربتان السابقتان لعدم نجاحهما رغبة المسلمين في إيجاد البدائل للمؤسسات
المصرفية القائمة  ،والتي تتفق مع الشريعة اإلسالمية .
.2

شهدت السبعينات من القرن الماضي  ،انطالقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف والمؤسسات

المالية اإلسالمية ففي العام 1671م أسس بنك ناصر االجتماعي وقد كانت طبيعة معامالته النشاط
االجتماعي وليس المصرفي بالدرجة األولى.
.2

جاء االهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية في

توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية عام ، 1670
حيث ورد النص على ضرورة إنشاء بنك إسالمي دولي للدول اإلسالمية  ،وجاء نتاج ذلك إعداد اتفاقية
تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية والتي وقعت من وزراء مالية الدول اإلسالمية عام  1672وباشر البنك
اإلسالمي للتنمية نشاطه عام 1977بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ،ويتميز هذا البنك بأنه بنك
حكومات ال يتعامل مع األفراد في النواحي المصرفية.
ثم جاء إنشاء أول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية عام 1672
وهو بنك دبي اإلسالمي .
.2

إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية سنة 1677م :اتفق رؤساء مجالس المصارف اإلسالمية

على إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية وذلك فى سنة 1267هـ 1677 /م ويهدف إلى دعم الروابط
بين المصارف اإلسالمية وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين نشاطاتها وتأكيد طابعها اإلسالمي
تحقيقا لمصالحها المشتركة ودعما ألهدافها فى تطبيق قواعد ونظم المعامالت اإلسالمية فى المجتمع ،
والمقر الرئيسي لالتحاد مكة المكرمة وله أمانة فى القاهرة ومكاتب فرعية في بعض البلدان اإلسالمية ،
ومازال هذا االتحاد موجودا حتى اآلن ولكن لم يباشر نشاطه.
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.3

توالت حركة تأسيس البنوك اإلسالمية بظهور مصرف فيصل اإلسالمي عام  1677وبنك

فيصل اإلسالمي السوداني  ،وبيت التمويل الكويتي  ،أعقبها البنك اإلسالمي األردني في العام 1672م
ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف اإلسالمية لتصل إلي 222مصرفا منتشرة في  22دولة علي مستوي
((1

العالم  ،هذا بخالف فروع المعامالت اإلسالمية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم

.

الفرع الث لل :الم رف اإل المي اليم ي :
نشأت المصارف اإلسالمية اليمنية في عام 1662م بعد قرار وزارة التموين والتجارة وترخيص البنك
المركزي وتأسست بموجب ذلك أربعة مصارف إسالميه سنذكر نبذة حول التعريف بها على النحو
التالي(-:)0
أوال :الب ك اإل الم اليم

للتمويل واال تثم ر

()3

 :هو أول مصرف إسالمي في اليمن تأسس عام

1662م كشركة مساهمة مقفلة .افتتح بموجب قرار وزير التموين والتجارة ( )127وترخيص البنك
المركزي رقم ( )07لسنة 1662م برأس مال قدره مليار لاير يمني بمليون سهم يهدف إلى المساهمة في
تغطية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية في مجال التمويل واالستثمار والخدمات المصرفية بما
يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ ومن أنشطته -:
.1

تمويل المشاريع االستثمارية بصيغ االستثمار المختلفة كالمرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها .

.0

فتح الحسابات الجارية بالعملة المحلية واألجنبية وقبول الودائع االستثمارية واالدخارية .

( ) انظر نصر سلمان  ،البنوك االسالمية تعريفها نشأتها مواصفاتها طبيعتها التمويلية ،بحث مقدم للملتقى الدولي حول
ازمة النظام المالي والمصرفي وبديل البنوك االسالمية  ،بتصرف .

( )0د :ياســين حميــد الحمــادي  ،تقيــيم دور المصــارف االســالمية اليمنيــة فــي تعبئــة الم ـوارد ورقــة مقدمــة لمــؤتمر المصــارف
()2

االسالمية اليمنية بين الواقع وآفاق المستقبل المنعقد في اليمن 02ـ  01مارس 0212م  ،صنعاء.
التقرير السنوي للبنك االسالمي اليمني للعام 0220م  ،ص.6
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.2

بيع وشراء العمالت – فتح االعتمادات – إصدار خطاب الضمان.

.2

تقديم الخدمات االجتماعية كالقرض الحسن.

ث ي ً -:ب ك الت

من اإل الم الدول

()1

 :تأسس عام 1662م بموجب قرار و ازرة التموين ()127

وترخيص البنك المركزي رقم ( )07لسنة 1662م برأس مال  721مليون لاير يمني منها ( )%62من
الجانب اليمني و ( )%2من بنك قطر اإلسالمي قُدم باسم مصرف ،ثم ُعدل إلى البنك اإلسالمي
اليمني للتنمية ثم إلى بنك التضامن اإلسالمي اليمني  ،وفي عام  0220تم تغيير اسمه إلى بنك
التضامن اإلسالمي الدولي.
بدأ نشاطه في  02يوليو 1663م بموجب القرار الوزاري ( )136لعام 1663م حقق نجاحا حتى
أصبح األول بين البنوك اليمنية من الناحية المصرفية واالستثمارية وله ( )00فرعا ويزيد في أنشطته
على المصارف األخرى فتح صناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية إضافة إلى ما ذكر في توظيف
األموال وصيغ االستثمار وقبول الودائع المختلفة وتأجير الخزائن الحديدية والخدمات المصرفية بأنواعها.
ث لث ً  -:ب ك بأ اإل الم

()0

 -:تأسس كشركة مساهمة يمنية عام 1663م بموجب قرار وزاري رقم

( )02برأس مال مصرح له اثنان مليار لاير يمني فتح أبوابه للجمهور في ابريل 1667م وبلغ عدد
المساهمين فيه  3722مساهم حتى أطلق عليه بنك الجماهير حيث أصبحت عدد فروعه ( )12فرعا
منها فرع في دولة جيبوتي  ،ومن أنشطته -:
-1
()1

()0

فتح الودائع االستثمارية .

د:عبداهلل علي عبداهلل الطوقي  ،المصـارف االسـالمية فـي ضـوء التطـورات الدوليـة د ارسـة تطبيقيـة علـى الـيمن  ،رسـالة
دكتوراه 0222م  ،ص.122
التقرير السنوي لبنك سبأ عـام 0222م  ،موقـع بنـك سـبأ اإللكترونـي والمصـارف االسـالمية اليمنيـة فـي ضـوء التطـورات
الدولية والمحلية مرجع سابق  ،ص.123
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-0

تقديم خدمات مصرفية جديدة (فتح حسابات لالستثمار السلعي بالدوالر) مع توزيع األرباح كل
ثالثة أو ستة أشهر.

-2

يقدم بيع العمالت والحواالت – االعتمادات – خطابات الضمان .

-2

تمويل المشروعات الصغيرة والحرفية واألسرية للجميع.

-2

تمويل المشروعات االستثمارية بصيغ االستثمار المختلفة وتمويل التجارة المحلية والدولية.

-3

يقوم بإعطاء القروض الحسنة للمحتاجين وتمويل المشاريع لألسر الفقيرة.

رابع ً -:م رف اليمن البحرين الش مل-:
تأسس برأس مال قدره مليار لاير

يمني بتصريح من البنك المركزي بتأريخ 0220-0-17م ،من

أنشطته(-:)1
-1

تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة .

-0

تقديم التمويالت لصيغ االستثمار المختلفة للمشاريع االستثمارية.

-2

تقديم القروض الحسنة .

()1

يحيى حسن العطافي  ،التقارير السنوية الصادرة عن البنـوك االسـالمية  ،د ارسـة عـن البنـوك االسـالمية اليمنيـة  ،بحـث
ماجستير االكاديمية العربية ،ص.121
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الفصـل األول
صيغ االستثمار يف املصارف اإلسالمية وأثرها
على التنمية االقتصادية واالجتماعية
املبحث األول  :صيغ االستثمار يف الشريعة
اإلسالمية وتطبيقاتها املصرفية .
املبحث الثاني :أثر التمويل بالصيغ
االستثمارية على التنمية االقتصادية
واالجتماعية

الفصل األول
صيغ االستثمار يف املصارف اإلسالمية واثرها على التنمية االقتصادية
واالجتماعية
هذه الصيغ الست التي يجري تطبيقها في المصارف االسالمية عموما واليمنية على وجه الخصوص
مع تفاوت في التطبيق تختلف أسبابه لكل صيغة عن األخرى.
وفي هذا الفصل سوف يتم تناول كل صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي من حيث تعريفها ومدى
مشروعيتها ومجاالت تطبيقها في المصارف اإلسالمية بصفة مختصرة ،وسنبدأ بهذه الصيغ مرتبة
حسب زيادة تطبيقها في المصارف اإلسالمية اليمنية (:)1
-1

صيغة التمويل بالمرابحة .

-0

صيغة التمويل بالمضاربة.

-2

صيغة التمويل باالستصناع.

-2

صيغة التمويل باإلجارة.

-2

صيغة التمويل بالمشاركة.

-3

صيغة التمويل بالسلم .

()1

انظــر د:عبــد الحميــد محمــود البعلــي  ،االســتثمار والرقابــة الشــرعية فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة اإلســالمية ،ط، 1
دراسة فقهية وقانونية ومصرفية كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر .
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المبحث األول
صيغ االستثمار في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها المصرفية
المطلب األول :صيغة التمويل بالمرابحة:
يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة ،وأحد قنوات التمويل بالمصارف اإلسالمية وقد تم
استعراض كثير من األبحاث والمراجع لنعطي صورة ملخصة عن هذه الصيغة في فقه المعامالت
المالية وتطبيقاتها المصرفية .

()1

الفرع األول :بي ن م هي المرابح
المرابح

اللغ :

مفاعلة من الربح وهو النماء والزيادة في التجارة ،يقال نقد السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم
درهم ،ورابحته على السلعة مرابحة أي أعطيته ربحا ،وهذه المفاعلة ليست على بابها

()0

المرابح ا طالح :
( بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم( .))1وهذا هو المعنى الذي اتفقت عليه عبارات الفقهاء
وان اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه.

()1

انظـر د:عبــد العظـيم أبــو زيـد  ،بحــث بيــع المرابحـة لامــر بالشـراء  ،وبحــث مــن صـيغ االســتثمار المرابحـة الداخليــة فــي
البنك اإلسـالمي األردنـي والمالحظـات عليهـا د/محمـود إبـراهيم الخطيـب ،أسـتاذ الفقـه واالقتصـاد اإلسـالمي  ،رئـيس
مركز البحوث بكلية المعلمين محافظة القنفدة  ،وعقد المرابحة ضـوابطه الشـرعية – صـياغته المصـرفية  ،وانحرافاتـه

التطبيقية د /الواثق عطا المنان محمد أحمد أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الشريعة والقـانون جامعـة أم درمـان،
()0

المنتدب بالمعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية.
الق ـ ـ ــاموس المح ـ ـ ــيط ب ـ ـ ــاب الح ـ ـ ــاء فص ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـراء  ،مرج ـ ـ ــع س ـ ـ ــابق ،ط ،1622 ، 2ولس ـ ـ ــان الع ـ ـ ــرب الب ـ ـ ــن منظ ـ ـ ــور
ج0ص220مرجع سابق.

38

المشرويي :
األصل في العقود اإلباحة ،وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ،والوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى :
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮣ ﭼ ( ،)0فالنص القرآني أوجب الوفاء بالعقود من غير تعيين
والمرابحة صورة من صور البيع الجائز في الجملة .
وقد استدل الجمهور على جوازها بما يلي:
.1

عموم األدلة التي تقضي بإباحة البيع مثل قوله تعالى  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮃ ﭼ (،)2
وقوله " سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل
بيده"(.)2

.0

واإلجماع :حيث انعقد اإلجماع عليها  ،وتعامل الناس بها في جميع األعصار واألمصار بغير
نكير.

.2

المعقول  :فالحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ،ألن الجاهل الذي ال يهتدي في التجارة يحتاج
إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي ،وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول
بجوازها.

()1

محمد بـن عبـد اهلل الخرشـي المـالكي أبـو عبـد اهلل  ،ت 1121:ه ـ  ،شـرح الخرشـي علـى خليـل ،دار الفكـر للطباعـة –

بيروت ج ، 2ص.171
()0
()2
()2

المائدة اآلية(.)1
سورة البقرة اآلية (.)072
مسند احمد ج 02ص127رقم .12223
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أرك ن بيع المرابح ه -:
.1

العاقدان.

.2

الصيغة ( اإليجاب والقبول ).

.3

المعقود عليه.

شروط بيع المرابح -:
 -1أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري الثاني ألن المرابحة بيع بالثمن األول مع زيادة ربح ،
والعلم بالثمن األول شرط لصحة البيع فإن لم يكن معلوما فهو فاسد.
 -0أن يكون الربح معلوما ألنه بعض الثمن  ،والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
 -2أال يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من أموال الربا  ،فإن كان كذلك اشترى المكيل أو
الموزون بجنسه مثال بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة  ،ألن المرابحة بيع الثمن األول وزيادة ،
والزيادة في أموال الربا تكون ربا ال ربحا.
 -2أن يكون العقد األول صحيحا فإذا كان فاسدا لم يجز.

الفرع الث

 :تطبيق

يغ المرابح

الم رف اإل المي :

تبين من الواقع العملي أن هذا النوع من البيوع يطبق في المصارف اإلسالمية تحت اسم " بيع
المرابحة لامر بالشراء"  ،والفرق بينه وبين بيع المرابحة البسيطة أن بضاعة المرابحة هنا مملوكة للبائع
حال البيع فيشتريها البنك ثم يبيعها للعميل بعكس البسيطة ،وصورة هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى
المصرف طالبا منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة
الالزمة له فعال مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكاناته ،على أن يدعم هذا
الطلب بالمستندات الالزمة ،ومنها على سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة ،ويقوم
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المصرف بعد ذلك باإلجراءات الالزمة للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها للبائع ثم يبيعها
للعميل بثمنها األول وربح معلوم.

()1

وجاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي حول المرابحة ليحدد األساسيات التي اتفق عليها( :)0إن مجلس
مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ،بعد اطالعه على البحوث المقدمة من
األعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ،والمرابحة لامر بالشراء ،واستماعه للمناقشات التي
دارت حولهما .قرر:
أوال :أن بيع المرابحة لامر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ،وحصول القبض
المطلوب شرعا  ،هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم  ،وتبعة الرد
بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ،وتوافرت شروط البيع ،وانتفت موانعه.
ث ي :الوعد :وهو الذي يصدر من اآلمر أو المأمور على وجه االنفراد  -يكون ملزما للواعد ديانة إال
لعذر ،وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ،ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد.
ث لث ً :المواعدة :وهي التي تصدر من الطرفين  -تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما
أو أحدهما ،فإذا لم يكن هناك خيار فإنها ال تجوز؛ ألن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع
نفسه ،حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى ال تكون هناك مخالفة لنهي النبي  عن
) ()2

بيع اإلنسان ما ليس عنده .
()1

()0

()2

د :حســن عبــد اهلل األمــين  ،بحــث االســتثمار الالربــوي فــي اطــار عقــد المرابحــة  ،المركــز العــالمي ألبحــاث االقتصــاد
اإلسالمي جامعة الملك عبد العزيز ،جدة .بتصرف.
مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ،من  3 -1جمادى األولي 1226هـ 12-12/كانون
األول (ديسمبر) 1622م.

أبـو داود ( ،)2222بـاب فــي الرجـل يبيـع مــا لـيس عنـده  .مرجــع سـابق والترمـذي ج 2/ص 203رقــم ( )1020وقـال الترمــذي:
حديث حسن ،والحديث صحيح مرجع سابق .والنسائي (7ج/ص ،)022رقم (  .)2311مرجع سابق.
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وهذا الكالم بين خالصة هذه الصيغة وتطبيقاتها المصرفية من بداية تقديم الطلب فالدراسة
االئتمانية فتقديم الضمانات إلى الموافقة على التمويل ثم توقيع الوعد بعد تحديد عرض السعر ثم شراء
المصرف للسلعة وتملكها وحيازتها ثم بيعه لها من اآلمر بالشراء بمبلغ التكلفة وربح معلوم على أقساط (
بصيغة المرابحة ) مع تسليم العميل السلعة .

المطلب الثاني  :صيغة التمويل عن طريق المضاربة
تعد المضاربة من أهم صيغ استثمار األموال في الفقه اإلسالمي ،وهي نوع من المشاركة بين رأس
المال والعمل  ،وسوف يتم تناولها من حيث تعريفها ومدى مشروعيتها وأركانها وشروطها وأنواعها
ومجاالت تطبيقها في المصارف اإلسالمية.

الفرع األول :بي ن م هي الم رب
المضاربة لغة :مفاعلة من الضرب في األرض وهو السير فيها وضربت في األرض ابتغي الخير
من الرزق قال اهلل عز وجل "فإذا ضربتم في األرض " " أي سافرتم وقوله تعالى "ال يستطيعون ضربا
في األرض " والضرب يقع على جميع األعمال إال قليال .ضرب في التجارة وفي األرض  ،وفي سبيل
اهلل  ،وضربه في المال من المضاربة وهي القراض وتسمى قراضا ومقارضة وهي مشتقة من القرض
وهو القطع سميت بذلك ألن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيه بجزء من الربح والعامل قطع لرب
()2

المال جزءا من الربح الحال بسعيه

( (1سورة النساء .121
( (0سورة البقرة .072

( )2ابن منظور لسان العرب  ،ج ،1ص 222مرجع سابق .
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اصطالحا :أن يدفع المالك إلى العامل ماال ليتَّجر فيه والربح مشترك بينهما أو هي  :إعطاء المال لمن
يتجر به بجزٍء مسمى من الربح .
والم

()1

رب  :هي أن يعطي الرج ُل الرجل المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال

أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا  ،أو ربعا  ،أو نصفا ،وتسمى مضاربة أو قراضا .والقراض بلغة أهل
()0

الحجاز أو المضاربة كالتي تسمى في العراق عقد من عقود الجاهلية ،شاع التعامل به قبل اإلسالم
رب :

مشرويي الم

كانت المضاربة شائعة بين العرب في زمن الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة
لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح  ،وقد أقر الرسول  ذلك في اإلسالم  ،ومن األمثلة على ذلك
خروج الرسول  قبل البعثة للتجارة في أموال السيدة خديجة  -رضي اهلل عنها  -على أن يكون له
نصيب في الربح ،فهو عقد مضاربة وقد استمر العمل به بعد البعثة ،وبذلك تستند مشروعية عقد
المضاربة إلى السنة العملية الثابتة بإقرار الرسول  واجماع الصحابة على العمل بها ،قال الشوكاني
في النيل  " :فهذه اآلثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك
إجماعا منهم على الجواز "( .)2وتبعهم فقهاء األعصار واألمصار وقد نقلت هذا اإلجماع كتب المذاهب
()2

األربعة وغيرها
()1

مغني المحتاج(ج0ص )266والمغني البن قدامة(ج2ص)122وشرح مختصر خليل للخرشي(ج1ص)022مراجع سابقة.

()2

محمــد بــن علــي الشــوكاني اليمنــي  ،ت 1022هـ ـ  ،نيــل األوطــار  ،ط  ،1دار الحــديث ،مصــر 1212هـ ـ 1662 -م

()0

()2

بداية المجتهد ابن رشدج 0ص ،172مرجع سابق
(ج2ص.)037

بـ ـ ــدائع الصـ ـ ــنائع(ج2ص )126والمغنـ ـ ــي والشـ ـ ــرح الكبيـ ـ ــر(ج2ص )122واإلجمـ ـ ــاع البـ ـ ــن المنـ ـ ــذر (ص )62وبدايـ ـ ــة
المجتهــد(ج2ص)226ومغنــي المحتــاج للخطيــب(ج0ص )266وش ــرح مختصــر خليــل للخرش ــي(ج3ص )020م ارجــع
سابقة .
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فقد ورد أن العباس ابن عبد المطلب كان إذا دفع ماال مضاربة اشترط على صاحبه أال يسلك
بحر وال ينزل به واديا وال يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فوقع شرطه على
طريقا به ٌ
رسول اهلل  فأجازه (.)1
وقد ذكر الفقهاء أن عموم اآليات اآلتية واطالقها يقتضي العمل بالمضاربة يقول تعالى:

ﭽ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮫ ﭼ ( ،)0ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮏ ﭼ (،)2ﭧ ﭨ ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭼ
أرك ن الم

(.)2

رب :

رأس المال ؛ العمل ؛ الربح؛ الصيغة؛ العاقدان.
شروط الم رب :
من الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يلي(:)2
أ) الشروط المتعلق ب أر

الم ل :

 -1أن يكون رأس المال من النقود المضروبة من الدراهم والدنانير وهو اشتراط عامة الفقهاء.
 -2أن ال يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب.

()1
الخ ْسـرْو ِجردي الخ ارسـاني  ،السـنن الكبـرى البيهقـي  ،رقـم  ،11311ط ، 2دار
أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى ُ
الكتب العلمية ،بيروت 1202 ،هـ  0222 -م  ،ج  ، 3ص . 122
()0
()2
()2
()2

سورة المزمل آية02
سورة البقرة آية162
سورة الجمعة آية 12
فتاوى هيئة بنك دبي االسالمي  ،ج ، 2ص ، 01- 02ط ،1مرجع سابق ،بتصرف.
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 -3أن يتم تسليم رأس المال للمضارب ( إما أن يكون التسليم بالمناولة أو بالتمكين من المال ) .
 -4أن يكون رأس المال معلوما.
ب) الشروط المتعلق ب لربح:
 -1أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة.
 -2أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثال.
ج) الشروط المتعلق ب لعمل :
 -1اختصاص العامل بالعمل دون رب المال.
 -2أن ال يضيق رب المال على العامل بتعيين شيء يندر.
 -3أن ال يضرب له أجل يمنعه من التصرف.
 -4كما يشترط في المضاربة أهمية التوكيل والوكالة وال يشترط إسالمه ،وال يشترط أهلية التوكيل
والوكالة لرب المال ويتضح ذلك من حديث رسول اهلل  : من ولي يتيما فليتجر له وال يتركه
حتى تأكله الصدقة "
أ واع الم

رب :

ت ق ل الم

رب إلى ويين:

أ) الم

()1

 ،حيث أن رب المال (اليتيم) لم يبلغ بعد أهلية التوكيل والوكالة.

رب المطلق  :وهي أن تدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة

العمل  ،فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال
إال عند نهاية المضاربة.

( )

رواه الترمذي .ج ،2/ص02/رقم ( .)321باب ما جاء في زكاة مال اليتيم .مرجع سابق
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ب) الم

رب المقيدة :وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله

كما ورد في رواية العباس بن عبد المطلب  ،وهذا النوع من المضاربة جائز ،وقد قال اإلمام أبو
حنيفة وأحمد إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة.

الفرع الث

 :تطبيق

يغ الم رب

()1

الم رف اإل المي :

تبين من الواقع العملي أن المضاربة المطلقة أو المقيدة مالئمة لمعامالت المصارف اإلسالمية غير
أن المضاربة المطلقة هي األصل في التعامل بين المصرف وأصحاب ودائع االستثمار ،فهذه الصيغة
تجيز للمصرف أن يباشر جميع التصرفات التي يرى فيها المصلحة بكونه مضاربا في مال صاحب
الوديعة فيخلطها بأموال أصحاب األسهم والودائع األخرى  ،وتجيز له أيضا أن يدفعها لغيره ليضارب
بها ،فالمصرف عندما يكون هو المضارب كما في الصناديق االستثمارية تالئمه المضاربة المطلقة
وعندما يكون هو رب المال أو نائبا عنه كما في تمويل المستثمرين تالئمه المضاربة المقيدة.
والمضاربة في المصارف اإلسالمية مع المستثمرين قد تكون قصيرة األجل أو متوسطة األجل أو
طويلة األجل  ،فقد يضارب المصرف على صفقة واحدة فهي مضاربة قصيرة األجل ،وقد يضارب في
سلعة تشترى ثم تباع على فترات فهي مضاربة متوسطة األجل  ،وقد يشترك مع آخرين في تمويل رأس
مال مشروع بالكامل لفترة طويلة فهي مضاربة طويلة األجل.
ولقد تبين أن بعض المصارف اإلسالمية تحجم عن التعامل بصيغة المضاربة كتمويالت للعمالء ،
ويرجع ذ لك إلى عدم استيعاب المتعاملين ألسلوب تطبيق هذه الصيغة لعدم توافر نوعية المستثمرين

()1

المغني البن قدامة ج ،2ص72-36مرجع سابق وبدائع الصنائع» للكاساني ج 3ص102مرجع سابق.
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بهذه الصيغة من ذوي األمانة والثقة العالية  ،باإلضافة إلى المخاطر المترتبة على قيام المصرف
بتمويل كافة العملية دون أن يدفع العميل حصة في التمويل.
أما ما تقوم به المصارف اإلسالمية من استقبال األموال من المستثمرين كودائع فاستثمارها بصيغة
المضاربة في مختلف الصيغ االستثمارية والخدمات المصرفية في نمو وازدياد .

المطلب الثالث  :صيغة التمويل باالستصناع:
هي صيغة من الصيغ التي طبقتها المصارف اإلسالمية في مجاالت عديدة ،وسنتكلم عن تعريفها
ومشروعيتها وأركانها وشروطها وطريقة تطبيقها في المصارف اإلسالمية.

الفرع األول :بي ن م هي اال ت
تعريف اال ت
اال ت

ع

ع

اللغ :

ع  -:استفعال من صنع مصدر قولك صنع إليك معروفا  ،أو صنع بك صنيعا قبيحا.

و ِ
الصناعة بالكسر حرفة الصانع ،وأصطنعه  :قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

()1

ويقال استصنع

فالن خاتما إذا سأل رجال يصنع له خاتما واستصنع الشيء دعا إلى صنعه فاالستصناع له طلب
()0

الصنع

.

تعريف اال ت

ع ا طالح ً :

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف االستصناع فمنهم من أدخله ضمن السلم ومنهم من جعله عقدا
مستقال بذاته ،وذلك على النحو التالي :

()1
()0

سورة طه اآلية(.)21
ابن منظور لسان العرب ج ، 2ص  ،026مرجع سابق  ،والفيروز أبادي القاموس المحيط ج1ص726مرجع سابق.
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(هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل) (.)1
أو (هو طلب الصنعة ،وهو أن يقول لصانع مكعب أو أواني :اصنع لي ُحقا طوله كذا وسعته كذا بكذا
ويعطي الثمن المسمى أو ال يعطي شيئا فيعقد اآلخر معه)

()0

ويتضح من خالل هذه التعريفات أن فيها قصور ونقص ويمكن اختيار تعر ٍ
جامع وهو( :عقد
يف
ٍ
على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم)(.)2
مشرويي اال ت

ع:

ألحقه الجمهور بعقد السلم بينما جعله األحناف عقدا مستقال بذاته .
ولذا فأدلتهم ما يلي :
 -1ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد اهلل بن عمر  ، أن النبي  اصطنع خاتما من ذهب
وجعل فصه في بطن خفه إذا لبسه ،فاستصنع الناس خواتم من ذهب فرقى المنبر وحمد اهلل وأثنى
عليه فقال  :إني كنت اصطنعته واني ال ألبسه فنبذه ،فنبذه الناس(.)2
 -0ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل قال  :أرسل رسول اهلل  إلى فالنة  -امرأة قد سماها
سهل  -قال  " :مري غالمك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس" فأمرته
()2

فعملها من طرفاء الغابة  ،ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول اهلل فأمر بها فوضعت هاهنا"

وجه

الداللة طلب المرأة أن تأمر غالمها بصنع المنبر فهو دليل على مشروعية االستصناع .
()1

بدائع الصنائع للكاساني  ،ج ، 2ص ،0مرجع سابق

()2

بدائع الصنائع الكاساني مرجع سابق ج 0/2وعقد اإلستصناع للبدران ص.01

()0

()2

()2

فتح القدير  ،باب السلم  ،ج ، 7ص ،112مرجع سابق.
رواه البخاري باب من جعل فـص الخـاتم فـي بطـن كفـه رقـم ()2226ج2ص022ومسـلم بـاب تحـريم خـاتم الـذهب علـى
الرجال رقم()0261ج2ص323
رواه البخاري رقم  272ج0ص 6ومسلم رقم  222مرجع سابق.
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 -2من المعقول :أن حاجة الناس لالستصناع كبيرة ،فالشريعة اإلسالمية ومقاصدها جاءت لرعاية
حاجات الناس ومصالحهم ،وفي هذا من التيسير عليهم والرفق بهم ،فجاز االستصناع استحسانا
وقد ذهب مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى جوازه  ،حيث جاء في ق ارراته ما يلي :
 -1أن عقد االستصناع وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه األركان
والشروط
 -0يشترط في عقد االستصناع ما يلي :
أ -بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة .
ب -أن يحدد فيه األجل .
 -2يجوز في عقد االستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه .
 -2يج وز أن يتضمن عقد االستصناع بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف
قاهرة ).)1( .
أرك ن يقد اال ت

ع:

أرك ن يقد اال ت

ع ي د الجمهور ت -:

الصانع ،المستصنع ،المحل ،الثمن ،اإليجاب ،القبول.
ويمكن إجمالها في  :العاقدين ويشمل الصانع والمستصنع والمعقود عليه ويشمل المحل والثمن ،والصيغة
( اإليجاب والقبول ) .
-

()1

أما عند األحناف فركنه  :الصنعة فقط فينعقد باإليجاب والقبول .

قرار مجمع الفقه االسالمي الدولي  ،مجلة المجمع  ،العدد السابع ،ج ، 0ص. 777
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شروط يقد اال ت
-

ع -:

يشترط في عقد االستصناع إضافة إلى شروط البيع ما يأتي -:
 .1أن يكون المصنوع معلوما لتحديد مواصفاته تحديدا يمنع التنازع عند التسليم .
 .0أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة فال يصح االستصناع في الحبوب والبقول ونحوها .
 .2أن يكون الشيء المصنوع مما يجري التعامل فيه .
 .2أن تكون المواد المستخدمة للشيء المصنوع من الصانع فإن كانت من المستصنع فهي إجارة.
 .2بيان الثمن جنسا وعددا بما يمنع التنازع .
 .3بيان مكان تسليم المبيع عند الحاجة لذلك .
 .7أن يحدد فيه األجل .

الفرع الث

 :تطبيق

يغ اال ت

ع

الم رف اإل المي

تحتل صيغة االستصناع مكانة رئيسية في استثمارات المصارف اإلسالمية ،سواء كانت بإنشاء
المدن السكنية  ،والطرقات والجسور  ،والصناعات باختالف أنواعها ،كتجهيز احتياجات المباني من
األبواب والنوافذ  ،وكذا تجهيز خزانات المياه وغرف النوم والمجالس بمواصفات معينة حسب شروط
وضوابط عقد االستصناع ،وأبرز استثمارات المصارف اإلسالمية بصيغة االستصناع في المجال
العقاري.
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وسنورد هنا األسلوب المطبق لالستصناع العقاري للمصارف اإلسالمية بإيجاز(:)1
 -1يتقدم المتعامل إلى المصرف بطلب منه أن يصنع له مبنى معينا ويرفق مع هذا الطلب بيانا
متكامال مدعما بالرسم والخرائط بمواصفات المبنى وصور الملكية ومخطط األرض وتقرير من
المهندس الذي صمم البناء محددا فيه التكلفة واإليراد المتوقع وغيره .
 -0يعرض مع هذا الطلب تقريره للمبنى مع صور المخطط والمبلغ الذي سيدفعه ضمانا للجدية
ومساحة األرض وموقعها والضمان وطريقة السداد .
 -2يقوم المصرف بعمل دراسة جدوى متخصصة بالمشروع بمعرفة المهندسين في المصرف ثم دراسة
مالية يقدر فيها اإليرادات المتوقعة ومدى قدرة العميل على الوفاء بااللتزامات
 -2عند الموافقة على طلب العميل وعرضه المقدم يطلب منه تقديم الضمانات الالزمة .
 -2بعد االتفاق النهائي يوقع مع العميل عقد االستصناع المحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف
على أن يشمل هذا العقد الثمن  ،وميعاد التسليم طبقا للمواصفات  ،ومدة السداد  ،وقيمة كل قسط
 ،والدفعة المقدمة .
-3

بعد توقيع هذا العقد بين المصرف والعميل يقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع آخر مستقل مع
المقاول الذي رسا عليه العطاء عبر المناقصة المعلنة ويسمى االستصناع الموازي على أن ال
عالقة للعميل بالمقاول .

()1

انظــر برنــامج االســتثمار اإلســالمي فــي المجــاالت المص ـرفية والتجاريــة الصــادر عــن وحــدة الب ـرامج الشــرعية التربويــة
مرجع سابق .
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 -7يقدم المقاول خطابا بنكيا بنسبة معينة من قيمة المشروع لضمان حسن التنفيذ ويحجز المصرف
من قيمة كل دفعة للمقاول نسبة معينة لضمان حسن التنفيذ تدفع له بعد االنتهاء من العمل إذا
كان مطابقا للمواصفات كما يحجز  ٪2من قيمة المشروع لضمان صيانة المبنى لمدة سنة.
 -2إذا لم يلتزم العميل بسداد ما عليه من ديون في المواعيد المحددة ولم ِ
تف اإليرادات التي قدمت
بقيمة األقساط  ،فعلى المصرف أن يعطيه مهلة ويساعده على إيجاد الحل ثم يكون من حق
البنك اتخاذ إجراءاته بالرجوع للرهن وعرض العقار للبيع.
وما سبق من الخطوات واالجراءات كمثال تطبيقي على المباني والمقاوالت و أما ما يطبق في
المجاالت األخرى فهو مقارب لذلك  ،ولو استخدمت هذه الصيغة في كل مجاالت الصناعة لقفزت
بالدول اإلسالمية في هذا الجانب إلى منافسة الدول الصناعية الكبرى .

المطلب الرابع :التمويل بصيغة اإلجارة في المصارف اإلسالمية:
اإلجارة عقد من عقود المعاوضات؛ ألنه بيع منافع  ،ولذلك تنطبق عليه جميع شروط البيع العامة .

الفرع األول :بي ن م هي اإلج رة.
اإلج رة لغ  :اسم لألجرة من أجر يؤجر  ،وهي كراء األجير " أي ما أعطيت من أجر في العمل "
واألجر  :الثواب والجزاء على األعمال  ،ويطلق األجر على الثواب الذي يكون من اهلل للعبد على العمل
الصالح .)1( .
ا طالح ً  :عقـد على منفعـة مبـاحة مقصودة معلومة قـابلة للبـذل واإلباحة بعـوض معلـوم ،أو موصوفة
بالـذمة إلى مدة معلومة.

()1
()0

()0

ابن منظور لسان العرب  ،ج ، 2ص 11-12مرجع سابق  ،والجوهري مختار الصحاح  ،ص 7-3مرجع سابق.
مغني المحتاج  ،ج ، 0ص ،207مرجع سابق.
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مشرويي اإلج رة :
عقد اإلجارة عقد مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول على النحو التالي :
ف الكتة ب  :فمنه قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭼ ( )1فقد يكون من تسكينهن االستئجار لهن .
ومنه قولـه تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (.)0
وقوله تعالى  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
وأم ال

()2

.

 :فمنها حديث ابن عمر ـ قـال  :قال رسول اهلل  " : أعطوا األجير أجره قبل أن

يجف عرقه " (.)2
وحديث أبى هريرة  أن النبي  قال  " :ما بعث اهلل نبيـا إال رعى الغنم " فقال أصحابه  :وأنت ،
قال  " :نعم كنت أرعاها على ق ارريط ألهل مكة " (. )2
وأم اإلجم ع  :فقد أجمع أهل العلم في مختلف األعصار واألمصار على جواز اإلجـارة والعمل بها

()1
()0
()2
()2

الطالق  :اآلية . 3
القصص :اآلية . 03
الكهف  :اآلية . 77
رواه ابــن ماجــه رقــم (  ) 0222ج  ،0ص  217مرجــع ســابق .عيســى الب ـابوالحلبي عــدد األج ـزاء :0 :قــال األلبــاني :

حسن انظر حديث رقم (  ) 1222في صحيح الجامع أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجـاتي بـن
آدم ،األش ــقودري األلب ــاني (المتـ ــوفى1202 :ه ـ ـ) صـ ــحيح الج ــامع الصـ ــغير وزيادات ــه  ،الناشـ ــر :المكتـــب اإلسـ ــالمي ج1/
ص. 022/

()2

) البخــاري فــتح البــاري البــن حجــر  ،كتــاب اإلجــارة بــاب  :رعــي الغــنم علــى قـ ارريط رقــم (  ) 0030ج ،2:ص،221:
مرجع سابق.
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منذ عصر الصحـابة والى اآلن قـال ابن المنذر « :اتفق على إجازتها كـل من نحفظ قولـه من
علمـاء األمة » (. )1
وأم العقل  :فالحـاجة داعية إليـه ؛ ألن أكثر المنـافع بالصنـائع  ،والحـاجة إلى المنافع كالحـاجة إلى
األعيـان  ،وليس كل إنسان له أرض يزرعهـا  ،وال دار يسكنهـا  ،وال سيـارة يستخدمهـا  ،وال غيرها من
االعيان ،وقد ال يتمكـن من شـراء ذلك  ،ولم يجد أحدا يعطيه العين التي يريدها مجانا فشرعت اإلجارة
رعاية لمصالح الناس  ،ورفع الحرج عنهم .
شروط يقد اإلج رة .
 -1ر

المتع قدين  :يشترط توافر رضا المتعاقدين كما في البيع لقوله تعالى  :ﭽ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﭼ

()2

 .واإلجارة تجارة ؛ لوجود معنى مبادلة المال بالمال فيها(.)3

 -0أال يكون العمل ر ً أو واجب ً  :اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز أخذ األجرة على العبادات التي
ال تصح الني ــابة فيها كالصلوات المفروضة  ،والصيام  ،واختلفوا في غير ذلك من العبادات مثل
قراءة القـرآن  ،وتعليمـه  ،وعلـى األذان  ،واإلمامة  ،والحج على قولين :
أحدهم  :أن األجرة ال تحل ال على القراءة  ،وال على التعليم وهو مذهب الحنفية والحنابلة ( ،)1واستدلوا
بحديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي أنه قال " :اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه وال تجفوا عنه وال تأكلوا
به وال تستكثروا به " (.)0
()1

()0
()2

ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 216 :هـ)  ،االجماع  ،ط 1دار المسلم للنشر والتوزيع ،
1202هـ 0222 ،مـ  ،ج ، 1ص.012
النساء  :اآلية . 06
الكاساني بدائع الصنائع  ،جـ  ، 2صـ  176مرجع سابق.

54

ث يهم  :أن األجرة تحل على ما تجوز فيه النيابة من العبادات كمن عجز عـن أداء الحج بنفسه
لمرض  ،أو مات قبل أن يؤدي فريضة الحج وهو مذهب الشافعية والحنابلة  ،وعند المالكية مع الكراهة
 ،وحجتـهم جواز النيابة بالنص عن عبد اهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ أنه قال  :ثم كان الفضل بن
عباس رديف رسول اهلل  فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فقـالت  :يا رسول اهلل إن فريضة اهلل على
عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبي ار ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال  ":نعم " ،
وذلك في حجة الوداع (.)2
 -2أن تكون الم فع متقوم  :أي لها قيمه شرعية مباحة يجوز بذل األجرة مقابلها  ،ويصح االنتفاع
بها .
 -2أن تكون الم فع مب ح  :فكل عمل حرمه الشارع ال يجوز االستئجار عليه  ،وال يجوز أخذ
األجرة في مقابلته ؛ قال ابن رشد  ( :وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ي ْنه الشرعُ
عنه )

()2

 ،فال يجوز االستئجار على سقي الخمر وعصره ونحو ذلك مما حرمه الشارع .

 -2أن تكون الم فع معلوم  :فال يصح ما هو مجهول الجنس  ،أو مجهول العين  ،أو الصفة ،
أو القدر.
 -3أن تكون الم فع مقدورة اال تيف ء  :يشترط لصحة عقد اإلجارة أن تكون المنفعة مقدورة
االستيفاء فال تكون مستحيلة وال يحول حائل بين المستأجر وبين إمكانية استيفاء منفعة العين
المستأجرة  ،فإن عسر على المؤجر تسليم المنفعة لم يصح العقد.

()1
()0
()2
()2

مرجع سابقة.
االختيار جـ  ، 0صـ  ، 26ابن قدامة المغني جـ  ، 3صـ  . 63ا
محمد بن علي الشوكاني  ،نيل األوطار ج  ، 2ص  ، 200مرجع سابق .
النيسابوري صحيح مسلم  ،رقم  1022باب الحج هم العاجز لهرمه جـ  ، 0صـ  672مرجع سابق.
ابن رشد  ،بداية المجتهد  ،جـ  2صـ  ، 3مرجع سابق .
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 -7أن تكون الم فع مملوك للمؤجر  ،أو مأذونا له فيها ،ألنها بيع منافع.
تق يم

اإلج رة:

الق ل األول  :اإلجارة الصحيحة واإلجارة الفاسدة :
أ) اإلجارة الصحيحة  :وهي التي تتوفر فيها األركان والشروط  ،وينتفي فيها موانع الصحة والفساد.
ب) اإلجارة الفاسدة  :وهي التي لم تتوفر فيها األركان والشروط ،أو ط أر عليها مانع ،أو مفسد كجهالة
المدة  ،أو األجرة  ،أو كانت األجرة ماال غير متقوم ال يباح االنتفاع بها شرعا .
الق ل الث

 :منافع األعيان ومنافع اإلنسان :

أ) اإلج رة يلى م ع األيي ن  :كإجارة ٍ
دار للسكنى  ،أو المحالت التجارية  ،أو أرض للزراعة  ،أو
سيارة لركوبها  ،أو حلي للبسه  ،أو األواني وغيرها وهو قسمان:
الق ل األول  :إجارة العين :ما كان العقد فيها على منفعة عين بذاتها كالدار للسكنى ،واألرض للزراعة.
الق ل الث

 :إجارة الذمة  :ما كان العقد فيها على منفعة عين موصوفة في الذمة كقول المؤجر

للمستأجر لدي دار صفتها كذا وكذا في مكان كذا .
ب) اإلجارة على منافع اإلنسان ( أي على عمله )  :والعمل  :هو ما يبذله األجير من مهارات  ،أو
جهد ألداء عمل معلوم وهو قسمان :
الق ل األول  :إجارة العين  :وهي ما كان العقد فيها على عمل من شخص معين ،كاستئجار شخص
للخدمة .
الق ل الث

 :إجارة الذمة  :وهي ما كان العقد فيها على عمل معلوم في الذمة  ،كالتعاقد على بناء

دار  ،أو خياطة قميص .
( (1د .عبد اهلل المصلح  ،د .صالح الصاوي ،ما ال يسع التاجر جهله صـ
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 ،بتصرف .

الفرع الث

 :اإلج رة الم تهي ب لتمليك قهي ً وم ر ي ً .

التمليك

اللغ  :مشتق من الملك  ،والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة.
()1

وملّك الش ء  :قويته  ،ثم قيل ملك االنسان الشيء يملكه ملكا ؛ ألن يده فيه قوية صحيحة .

تعريف اإلج رة الم تهي ب لتمليك  :عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما آلخر سلعة معينة مقابل أجرة
معينة يدفعها المستأجر وعند سداده آلخر قسط يتملكها بعقد جديد.

()0

وهناك عدة صور لإلجارة المنتهية بالتمليك منها :
أوالً :ال ور المشروي :
ال ورة األولى  :أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة في
مقابل أجرة محددة في مدة محددة لإلجارة على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في
نهاية مدة اإلجارة مقابل مبلغ معين.
ال ورة الث ي  :أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مقابل
أجرة محددة في مدة محددة لإلجارة  ،على أن المؤجر يعد المستأجر وعدا ملزما إذا وفى المستأجر
بسداد جميع األقساط في المدة المحددة يهبه العين المؤجرة.
ال ورة الث لث  :أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة إذا رغب المستأجر في
ذلك  ،مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعال كأقساط خالل المدة المحددة  ،ويصبح المستأجر
مالكا للعين المؤجرة تلقائيا بمجرد سداد القسط األخير ،دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد .

()1
()0

حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت262 :هـ) ،معجم مقاييس اللغة.)220 – 221/2( ،
خالد بن عبداهلل بن براك الحافي ،اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي  ،ط  0221، 0م ،صـ . 32
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ث ًي  :ال ور المم وي :
ال ورة األولى :اشتمال العقد على إجارة وبيع في آن واحد فال يصح عقدان في عقد.
ال ورة الث ي  :اشتمال عقد االجارة على شرط البيع للمستأجر في المستقبل فهو بيع معلق على شرط
فال يصح.

المطلب الخامس :صيغة التمويل بالمشاركات
الفرع األول :بي ن م هي المش رك
تعريف الشرك :
الخلطة .
الشرك لغ ً ُ :
الشرك

اال طالح:

اختالط نصيبين فصاعدا  ،بحيث ال يعرف أحد النصيبين من اآلخر

()1

او هي عقد بين

المتشاركين في األصل والربح .
وتعرف في الفقه اإلسالمي بشركة العنان التي يشترك في رأس مالها والعمل فيها كال الطرفين.

()0

أو هي اشتراك شخصين أو أكثر إما في المال أو في العمل أو فيهما معا  ،بهدف إنجاز عملية معينة
وعلى أساس اقتسام الناتج عنها بحسب حصة كل واحد سواء في المال أو في العمل .

()2

وابط التمويل ب يغ المش رك :
لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل بالمشاركة وهي:
()1
()0
()2

ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ت(231هـ ) شرح فتح القدير ،ن:دار الفكر  ،ج ،2ص.2
مصطفى كمال طايل  ،البنوك االسالمية المنهج والتطبيق ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 1622م  ،ص .162
عائشـة المــالقي  ،البنـوك االســالمية ( التجربـة بــين الفقـه والقــانون والتطبيـق ) ط،1بحــث مقـدم للمركــز الثقـافي العربــي ،
 ، 0222صـ . 226 ، 222
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 -1أن يكون رأس المال من النقود واألثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضا.
 -0أن يكون رأس المال معلوما وموجودا يمكن التصرف فيه.
 -2ال يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.
 -2الربح بنسبة شائعة معلومة إذا اشترط الشركاء ذلك  ،فإن لم فالربح حسب نسبة رأس مال كل منهم.
 -2توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك .
 -3أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية ،كما يجوز أن يختلفوا في الربح
برغم تساويهم في المال.
 -7في حالة عمل بعض الشركاء في إدارة الشركة ،تكون نسب حصصهم في الربح أكبر من
حصصهم في رأس المال ،نظ ار ألن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل ،والعمل
مما يجوز التفاوت فيه  ،فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.

الفرع الث

 :تطبيق

يغ المش رك

الم

رف اإل المي -:

تتعدد أنواع المشاركات في المصارف اإلسالمية وفقا لألهداف المرغوبة منها ،نذكر منها ما يأتي:
 -1المش رك الث بت ( طويل األجل ) :
هذا النوع يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه
أن يكون شريكا في ملكية هذا المشروع وشريكا كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب
التي يتم االتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة.
وفي هذا الشكل تبقى لكل طرف من األطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكال قانونيا
كشركة تضامن أو شركة توصية.
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 -2المش رك المت ق

الم تهي ب لتمليك:

تعريف المش رك المت ق

لغ  :صيغة مبالغة على وزن مفاعلة  ،تدل على تعدد األطراف،

مشتقة من الفعل شرك وشريك ،هو المشارك ،والجمع أشراك وشركاء وشاركت فالنا أي صرت شريكه ،
والشرك :الحصة والنصيب.
والشرك  :مخالطة الشريكين  ،واشتركنا بمعنى تشاركنا
المت ق

()1

 :على وزن متفاعلة  ،مشتقة من الفعل ( نقص) والنقص الخسران في الحظ ،والنقصان اسم

للمقدار الذاهب من المنقوص ،والنقيصة :العيب ،وانتقصه :أخذ منه قليال (.)0
الم تهي  :من نهى  ،يقال نهى الشئ  ،وانتهى  ،وتناهى  ،بلغ نهايته  ،والنهاية :غاية كل شئ.
بالتمليك :من الملك والملك :احتواء الشئ ،وتملكه :أي ملكه قه ار .
التعريف الم ر  :وهي التي يدخل فيها البنك كشريك بالمال مع شخص أو أكثر في مشروع ما ،
مقابل نصيب في الربح  ،مضافا إليه نسبة أخرى يتفق عليها تخصص لتسديد مشاركته في تمويل
العملية  ،ويكون باقي الربح من نصيب الشريك الذي يصبح مالكا للمشروع بصفة نهائية عندما يسترجع
البنك مساهمته بالكامل  ،بحيث يلتزم البنك ببيع أسهمه إلى هذا الشريك إما دفعة واحدة أو على دفعات
متعددة  ،كما يلتزم هذا الشريك بدوره في شراء أسهم البنك والحلول محله في الملكية حسب شروط عقد
()1
()0

 -ابن منظور لسان العرب جـ  7صـ .121 -66مادة شرك .مرجع سابق .

 -ابن منظور لسان العرب جـ  12صـ 030مادة ( نقص).مرجع سابق.
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المشاركة  ،وهذا التمويل قد يكون في رأس مال الشركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو
صحي أو تعليمي أو إلنشاء بناء أو شراء آلة معمرة.

()1

وتسمى هذه العملية مشاركة متناقصة  ،عندما ينظر إليها من جهة البنك على أساس أنه كلما
استرجع دفعة من أصل التمويل  ،تقلصت بالمقابل نسبة مشاركته في المشروع .
وتسمى مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك  ،عندما ينظر إليها من جهة المتعامل ألنه كلما دفع
قسطا من أصل التمويل زادت نسبة تملكه للمشروع  ،إلى أن يقتنيه نهائيا عندما ينتهي من سداد
مستحقات البنك عليه .

()0

مك ته :
تعتبر إحدى العقود الحديثة التي تفتق بها الفقه المصرفي اإلسالمي المعاصر لتكون بديال عن
سعر الفائدة  ،وهي أسلوب استشاري ابتكرته المصارف اإلسالمية لمساعدة بعض الحرفيين والمهنيين
والسائقين لعربات النقل واألجرة في امتالك أدوات وورش وماكينات  ،وهي صالحة للتطبيق على
العقارات والمنقوالت وهي مرنة وشاملة لكل عمليات التجارة المحلية والخارجية  ،وتقديم رأس المال من
أجل النهوض بالعمليات الزراعية والصناعية والحرفية والعقارية وغيرها .
ويمكن تطبيقها في البناء السكني والتجاري لمن يملك األرض وال يستطيع اعمارها بنفسه  ،فيقوم
المصرف اإلسالمي بتقديم رأس المال الالزم لعملية البناء ،ويتم االتفاق على اقتسام الدخل بين المصرف
والشريك ويتم حجز حصة الشريك من الدخل لتسديد رأس المال المقدم حتى يتنازل عن البناء للمالك .

()1

موســى عبــد العزيــز شــحادة  ،تجربــة البنــك اإلســالمي األردنــي فــي مجــال الصــيرفة اإلســالمية  ،د ارســة مقدمــة فــي نــدوة
الصناعة المصرفية االسالمية المنعقد في االسكندرية  ، 0222 ،مطبوعات البنك االسالمي االردني بتصـرف  ،ص
. 22

( ) عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ) ،ص  ,272مرجع سابق.
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ويمكن تطبيقها في مجال النقل كشراء السيارات على أساس حصول الشريك (كمصرف) على جزء
من الدخل المتحقق كإيرادات له والباقي يحتجز لشراء حصة الشريك .
كما يمكن تطبيقها في مجال االستثمارات الخارجية كاالستيراد للسلع مشاركة بين المصرف والعمالء
وكذا االعتمادات بأنواعها.
ال ورة التطبيقي للمش رك المت ق

الم رف اإل المي .

يشارك المصرف شريكا آخر أو أكثر إلنشاء شركة  ،أو مصنع  ،أو بناء شقق سكنية ،ويعد
المصرف الشريك اآلخر وعدا ملزما أن يبيع له نصيبه من الشركة  ،أو يحل محله في ملكيتها دفعة
واحدة  ،أو على دفعات حسب الشروط المتفق عليها بعد سداد رأس مال المصرف بالتدريج .
ويفوض المصرف الطرف اآلخر في اإلشراف واإلدارة إذا اطمأن لاللتزام الشريك بشروط العقد ،
ويقوم المصرف بالتدقيق على العمالء والتقييم للمشاريع وعملية التنفيذ  ،فإذا اشترى الشريك جزءأ من
رأس مال المصرف تناقصت حصة المصرف ونسبته في المشاركة حتى تصبح حصة المصرف صف ار
والشريك يمتلك الموجودات بنسبة  %122في نهاية السداد.
ور المش رك المت ق

الم تهي ب لتمليك-:

أ) ال ورة األولى :أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحالل هذا الشريك محل
المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين
حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.
ب) ال ورة الث ي  :أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي
لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك اآلخر لحصول المصرف
على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعال مع حقه في االحتفاظ بالجزء المتبقي من
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اإليراد أو أي قدر يتفق عليه؛ ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من
تمويل ،وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل ،تؤول الملكية له وحده.
ج) ال ورة الث لث  :يحدد نصيب كل شريك حصصا أو أسهما يكون له بها قيمة معينة ويمثل
إجمالي مجموعها قيمة المشروع أو العملية وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه األسهم المملوكة
للمصرف عددا معينا كل سنة بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى
أن يمتلك كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة
 -3المش رك المتغيرة:
هي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم
()1

يتم أخذ حصة من األرباح النقدية في أثناء العام.

المطلب السادس  :صيغة التمويل بالسلم
الفرع األول :بي ن م هي ال لل:
تعريف ال َّ لل

اللغ  :بمعنى السلف وأسلم في الشيء ،وسلم وأسلف بمعنى واحد

فالسَّلم مشتق من الفعل سلم  ،والسلف مشتق من الفعل سلف  ،كأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب
السلعة وسلمته إليه
تعريف ال َّ لل

()0

.

اال طالح الفقه

:

ير ه الش عي بقولهل  ( :هو بيع شيء موصوف في الذمة ).
()1

محمــد حمـزة  ،المشــاركة فــي الشـريعة اإلســالمية بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير فــي اإلقتصــاد اإلســالمي،والمشــاركة
المتتالية في المصارف اإلسالمية جمال الدين عطية ،وبرنامج أساليب اإلستثمار اإلسالمي في المجاالت المصـرفية

()0

والتجارية ص 71-26بتصرف .
ابن منظور لسان العرب جـ  10صـ  062مرجع سابق.
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وير ه الح في ( :بأنه بيع آجل بعاجل  ،أو شراء آجل بعاجل ).
وير ه الم لكي  ( :بأنه عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين وال منفعة غير متماثل العوضين)
ولعل التعريف المخت ر هو تعريف الح بل  ( :عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس
العقد )  ،حيث أنه تعريف شامل وجامع مانع.

()1

مشرويي ال َّ لل  :عقد السَّلم مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع والقياس نذكر منها:
 -1الدليل يلى مشروييته من الكت ب  :عموم قول اهلل تعالى:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ
()0والسَّلم بيع  ،وقال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﰂ ﭼ (.)2
وجه الداللة  :أن اآلية تتناول جميع المداينات إجماعا  ،والخطاب شمل بعمومه دين السَّلم وفي تفسير
ابن كثير عن ابن عباس قوله  " :أن آية الدين نزلت في السَّلم إلى أجل معلوم " (. )2

()1

عــالء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنبلــي ت 222 :ه ـ  ،اإلنصــاف فــي معرفــة

الراجح من الخالف ن :دار إحياء التراث العربي ط  0جـ  2صـ  ، 22وأكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين
ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ت723 :هـ العناية شرح الهدية جـ  7صـ  ، 72 - 36دار الفكر .

()0
()2
()2

سورة البقرة اآلية  :رقم . 072
سورة البقرة اآلية  :رقم . 020
تفسير القرآن العظيم البن كثير ، 700 / 1مرجع سابق.
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 -2الدليل من ال
أ)

:

عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال  :قدم النبي
والعامين  ،أو قال  :السنتين والثالث فقال
معلوم  ،إلى أجل معلوم

) ()1





المدينة وهم يسلفون في الثمر العام

 ( :من أسلف في شيء ففي كيل معلوم  ،ووزن

.

ب) وعن محمد بن أبي مجالد قال  :أرسلني أبو بردة  ،وعبد اهلل بن شداد إلى عبد الرحمن بن
أبزى ،وعبد اهلل بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقال ( :كنا نصيب المغانم مع رسول اهلل


فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة  ،والشعير  ،والزبيب إلى أجل مسمى

 ،قال  :قلت  :أكان لهم زرع  ،أو لم يكن لهم زرع ؟ قال  ( :ما كنا نسألهم عن ذلك ) (. )0
 -3اإلجم ع  :فقد نقل عن ابن المنذر أنه قال  « :أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن السَّلم
()2

جائز»

 -4القي

.
 :والسَّلم جائز بالقياس على تسليم الثمن في البيع  ،فكما جاز أن يكون حاال في البيع

جاز أن يكون مؤجال في السلم

()2

.

الدليل من المعقول  :جوز الشارع السَّلم لحاجة الناس إليه  ،فأرباب الزروع والثمار يحتاجون إلى النفقة
على أنفسهم  ،وعلى زروعهم حتى تكتمل  ،فجوز لهم السَّلم ليرتفقوا ،ويرتفق المسلم باالسترخاص (. )2

()1

()0
()2

()2

()2

البخاري  ،كتاب  :السَّلم  ،باب  :ج/2:ص 22:الحديث (  ) 0022مرجع سابق  ،ومسلم  ،كتاب  :المسـاقاة  ،رقـم
(  ، ) 1322ج / 2:ص. 1003
البخاري  ،كتاب السَّلم  ،باب  2رقم (  ) 0022و (  ) 0022ص  27مرجع سابق.

شــرح صــحيح مس ــلم للنــووي  20 / 11مرجــع ســابق  ،والمغنــي ص ج2:ص 027:مرجــع س ــابق والشــرح الكبيــر / 2
 ، 222واإلجماع البن المنذر ص . 62
شمس الدين محمد بن ابوالعباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ت1222 :هـ ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ،
دار الفكر ،بيروت  ،ص. 120
المغني ج / 2:ص. 027:مرجع سابق.
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حكم المشرويي :
عقد السَّلم ُيم ِّك ُن أصحاب رؤوس األموال من تنمية أموالهم  ،والحصول على السلع المرغوبة ،
ويم ِّك ُن المنتجين للسلع من جلب أموال لسد احتياجاتهم  ،فالسَّلم يسد حاجات البائعين  ،والمشترين .
قال ابن الهمام في شرح فتح القدير  « :شرع للحاجة لكل من البائع والمشتري  ،فأما المشتري
فيحتاج إلى االسترباح لنفقة عياله  ،وهو بالسَّلم أسهل إذ البد من كون المبيع نازال عن القيمة فيربحه
المشتري  ،والبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى السَّلم  ،وقدرة في المال على المبيع  ،فترتفع حاجته
الحالية إلى قدرته المالية  ،فلهذه المصالح شرع »

()1

.

أرك ن ال لل وشروطه:
أوالً  :أرك ن ال َّ لل :
أركان السَّلم ثالثة  :الصيغة  ،والعاقدان  ،والمعقود عليه .
 -1ال يغ  ( :اإليجاب والقبول ) :
يصح السَّلم بلفظ بيع  ،أو سلم  ،أو سلف كما ينعقد بكل ما يدل عليه من األلفاظ ؛ كأن يقول
المشتري  :أسلمت ـ أسلفت ـ دفعت ـ أو اشتريت منك شيئا ثمنه كذا  ،وكيله كذا  ،وصنعته كذا  ،إلى
زمن كذا  .فيقول البائع  :قبلت ـ رضيت ـ أجزت  .كما أنه ينعقد أيضا باإلشارة  ،والكتابة  ،والرسائل ،
وكذا ينعقد بالمعاطاة فيما يدل على أنه بيع .
 -0الع قدان  :وهما رب السَّلم " المشتري "  ،والمسلم إليه " البائع "  ،ويشترط لهما أهلية التصرف
المالي  :الرشد  ،واالختيار .
 -2المعقود يليه  :ويشمل رأس مال السَّلم " الثمن " والمسلم فيه " المبيع " .
ث ي ً  :شروط ال َّ لل  :يشترط للسلم ما يشترط لصحة عقود البيع اتفاقا  ،وله شروط أخرى سواء في
المسلم فيه أو رأس مال السَّلم أو الصيغة .

()1

ابن الهمام فتح القدير  71 / 7مرجع سابق.
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أوالً  :شروط الم لل يه :
 -1أن تكون أوصافه منضبطة .
 -0أن يكون المسلم فيه معلوم القدر.
 -2أن يكون المسلم فيه مقدو ار على تسليمه عند حلول أجله.
 -2أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة.
 -2أن يكون المسلم فيه معلوم األجل.
ث ي ً  :شروط أر

الم ل :

 -1أن يتم قبضه في مجلس العقد.
 -0معرفة صفته إن كان في الذمة.
ث لث ً  :شروط ال َّ لل الع ئدة إلى العو ين مجتمعين و يغ يقده :
أن ال يكون المسلم فيه ورأس مال السَّلم مما يحرم فيهما النساء .

الفرع الث

 :تطبيق بيع ال لل

الم رف اإل المي :

يمكن أن يكون عقد السلم طريقا للتمويل يغني عن القرض بفائدة ،فمن عنده سلعة مشروعة ينتجها
يمكنه أن يبيع كمية منها  ،تسلم في المستقبل ،ويحصل على ثمنها حاال.
ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف اإلسالمي في الحصول على السلع
كما يستخدم أيضا في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته.
ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف اإلسالمية تطبق هذه الصيغة في تمويل العديد
من الشركات الزراعية .
الخطوا اإلجرائي لتطبيق

يغ ال َّ لل

الم

رف اإل المي :

إذا نظرنا إلى تطبيقه في المصارف اإلسالمية فإننا سنجد رجوعهم إلى العقد الملزم بين الطرفين-
رب السَّلم "البنك" ،والطرف الثاني المسلم إليه "العميل" -الشامل لشروط السَّلم ثم تبدأ خطوات واجراءات
التنفيذ بموجبه على النحو التالي :
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.1

العميل يأتي إلى البنك فيقدم إلى قسم االستثمار طلبا برغبته في توقيع عقد مع البنك سلما في
مجال معين ويحدد ذلك والمبلغ المطلوب .

.0

يقوم البنك بأخذ الطلب ودراسة العميل ومعرفة الضمانات الكافية سواء كانت تجارية أو عقارية
أو ضمان وديعة.

.2

يتفق العميل والبنك على نوع وصفة وجنس المسلم فيه والثمن المسلم والمدة ومكان التسليم .

.2

بعد االتفاق على ذلك تبدأ إجراءات الموافقة على التمويل من إدارات المصرف مع تسليم
الضمانات المتفق عليها .

.2
.3

يوقع الطرفان عقد السلم على ما اتفقا عليه .
يسلم البنك المبلغ المتفق عليه للعميل ويكتب سندا بهذا المبلغ وغرضه .

.7

يتابع البنك العميل في تسليم المسلم فيه في موعده المحدد على الوصف المتفق عليه دون تأخير.

.2

يستلم البنك المسلم فيه من المسلم له في موعده  ،واذا حصل تأخير فللبنك الدراسة فيما يراه
صالحا له هل يفسخ العقد أم ينتظر ويمهل مدة إضافية محددة .

.6

في حالة ظهور مشكلة ما كالغبن أو عدم مطابقة السلعة للوصف المتفق عليه أو حصول آفة
يرجع الطرفان الى لجنة تحكيم حسب العقد المتفق عليه أو الرفع بها للقضاء .

 .12يجوز للمصرف البيع بصيغة السلم الموازي بعد إمضاء العقد مع العميل كعقد سلم مفصول عن
األول  ،أو البيع مساومة أو مرابحة بعد استالمه من المسلم فيه.

( )1محمــد البكــري  ،أثــر التمويــل بالســلم علــى االســتثمار فــي المصــارف اإلســالمية اليمنيــة  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة
0227م صـ
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المبحث الثاني
أثر التمويل بالصيغ االستثمارية على التنمية االقتصادية واالجتماعية
مقدم :
دور الم رف اال المي

الت مي :

 -1المصارف اإلسالمية أداة رئيسية لتوسيع قاعدة االدخار الوطني المعد لالستثمار:
أ) إنها أكثر قدرة على جذب المدخرات ألغراض االستثمار ألن معدالت ربحيته في المشاركة مرنة
وعالية وكذا في غيرها من الصيغ .
ب) إصدار شهادات إيداع يتم تداولها في أسواق األوراق المالية لتحصل في نهاية كل عام نصيب
من الربح في أنشطة إنتاجية حقيقية من خالل الفئات التالية:
 الفئات الداعمة التي تريد التعامل الشرعي.
 الفئات المنحازة المفضلة للتعامل مع المصارف اإلسالمية.
 الفئات النفعية الباحثة عن المزايا .
 الفئات المناوئة للمصارف اإلسالمية.
 -0المصارف اإلسالمية أداة لتوسيع قاعدة االستثمار الوطني وذلك:
أ) أن عددا من أصحاب الشركات المستثمرة ال يحبذون التعامل مع المصارف التقليدية وانما
يرغبون في التعامل الشرعي مع المصارف اإلسالمية.
ب) أتاحتها تمويال جديدا ألصحاب المشروعات الصغيرة كبنك فيصل أم درمان  +تجارب في
ماليزيا واندونيسيا ومصرف األردن.
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 -2تساهم مبدئيا في مقاومة التضخم وبالتالي في استقرار االقتصاد الذي يعتبر أساس التنمية الرتباط
المال باإلنتاج الحقيقي والخسائر المحتملة توزع بين األطراف الثالثة ( المستثمر  ،المودع ،
المصرف).
 -2انها أكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل االستخدامات ألغراض التنمية
االقتصادية ،ألنه يعتمد على قاعدة المالءة المالية في توزيع موارده النقدية على مشروعات لتمويلها
فتحقق له عائدا أعلى.
 -2تسهم بشكل مباشر في توزيع الدخل القومي على نحو عادل خالل عملية التنمية من حيث
اعتمادها على جدوى المشروع االقتصادي والثقة في جدية صاحبه وخبرته ،كما في المشاركة
وغيرها ،ال أن تعتمد على المالءة المالية التي تعتمدها في بعض مشاريعها ،وبهذا يحصل توزيع
للدخل القومي لتحقيق العدالة في التنمية االقتصادية.
 -3تشجيع السلوك اإليجابي والدافع لعملية التنمية ،فصيغة المشاركة حين تطبق تحمل الشريكين
مسئولية القرار والنتائج المترتبة  ،فآليات المشاركة في النظام المصرفي اإلسالمي تدفع الجميع
للمساهمة في النشاط االقتصادي وهذا ليس موجودا في آليات النظام الربوي.
 -7الدور التنموي للمصارف اإلسالمية يظهر من خالل الخدمات االجتماعية التي تقوم بها هذه
المؤسسات وتصنف كالتالي:
أ) خدمات اجتماعية مجانية في شكل (قروض حسنة  ،مساعدات خيرية ،توزيع الزكاة على
أصنافها ،تخصيص أوقاف لوجوه الخير).
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ب) خدمات اجتماعية ذات طابع اقتصادي عندما يكون مصدرها صناديق مالية مهمة تقتضي
توظيف هذه األموال في مشاريع لها مردود اقتصادي كتوظيف أموال الزكاة لمستحقيها في
مشاريع إنتاجية تعود عليهم بالنفع)1( .

المطلب األول :أثر التمويل بالصيغ االستثمارية على التنمية االقتصادية
وسنورد في هذا الفصل أثر التمويل بالصيغ االستثمارية في المصارف اإلسالمية على التنمية
االقتصادية بإيجاز.

الفرع األول :أثر التمويل ب لمرابح يلى الت مي االقت

دي :

لقد نشأت المصارف اإلسالمية لتكون البديل عن المصارف الربوية ورفعت شعار مجانبة كل ما
هو محظور شرعا ومنه الربا ،وشعارها النهوض بالمجتمع بمشاريع استثماريه تنموية بصيغ إسالمية.
ولكن واجهت المصارف اإلسالمية في استثمارها لمشاريع تنموية عدة أمور :
 -1سيطرة البنوك المركزية للدول على المصارف اإلسالمية التي توجب تبعية جميع المصارف دون
تفريق بين المصارف اإلسالمية وغيرها فتجد نسبة االئتمان من رأس المال ونسبة االحتياطي مما
يحد من إمكان قيام المصرف اإلسالمي بالمشروعات(.)0
 -0ضعف خبرة العاملين في المصارف اإلسالمية في المجال االستثماري لحداثة بعضها وقد تم
تجاوز هذه العقبة نوعا ما  ،وأصبح لديها بعض الخبراء االقتصاديين الثقات القادرين على إعداد
المشروعات المستقبلية قبل وصول األموال(.)1
()1

()0

ســيف هشــام  ،أثــر القــرض الحســن المقــدم مــن المصــارف اإلســالمية لتنميــة المجتمــع ،رســالة ماجســتير ،جامعــة ســانت
كلمنتس ،تخصص اقتصاد ومصارف إسالمية ،ص .122-62
د :ع ــدنان خال ــد التركم ــاني السياس ــة النقدي ــة والمص ـ ـرفية فـــي اإلس ــالم  ،الشـــركة المتح ــدة للنشـ ــر والتوزيـ ــع 1622 ،م
ص.022
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 -2عدم تكامل السوق االستثمارية في الدول اإلسالمية لتفكك البلدان واختالف األنظمة فأصبحت
األسواق متفرقة ال تحقق التكامل االقتصادي فيما بينها.
 -2صعوبة قيام المشاريع االستثمارية المربحة طويلة األجل  ،العتمادها على مشاريع قصيرة األجل
سريعة المردود ،مع حاجة المصارف اإلسالمية للسيولة للحركة اليومية والفرص البديلة  ،فتركت
المصارف اإلسالمية كثي ار من العقود والصيغ اإلسالمية التي تحقق التنمية وتحقق أعلى معدالت
األرباح.
 -2اكتناف العقود اإلسالمية كالمضاربة واالستصناع والسلم والمشاركة بمصاعب من حيث طبيعة
العقد والتكييف الفقهي وصعوبة التطبيق وعدم مالءمة الظروف االقتصادية الراهنة .
 -3ترتَّب على هذه األمور البحث عن بديل للمشاريع االستثمارية حتى تتحسن ظروف االستثمار في
المصارف اإلسالمية  ،فكان هذا البديل هو بيع المرابحة لامر بالشراء الذي تم تطبيقه بتوسع
كبير ،وأصبح اليوم المغطي لمعظم استثمارات المصارف اإلسالمية  ،فتقدمت المصارف اإلسالمية
بتطبيق هذا العقد تقدما كبي ار عزز من قوتها ومنافستها للمصارف الربوية  ،وسنورد هنا بعض ما
حققته هذه الصيغة:
 -1تحقيق أرباح جيدة َّ
مكنت المصارف اإلسالمية من الصمود والتوسع أمام المصارف األخرى.
 -0التغلب على منافسة المصارف الربوية في جذب أموال المودعين حيث استطاعت أن تجذب
مبالغ كبيرة من الودائع التي تحركها في االستثمارات المختلفة .
 -2تشغيل فائض السيولة التي َّ
شكلت قلقا إلدارة المصارف قبل تطبيق هذه الصيغة.

()1

جم ــال عطيـ ــة  ،البنـ ــوك اإلسـ ــالمية بـ ــين الحريـ ــة والتنظـ ــيم والتقليـ ــد واالجتهـ ــاد  ،ط 1كتـ ــاب االمـ ــة قطـ ــر 1227ه ،
ص.162
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 -2تأمين السيولة الالزمة لحركة المصرف اإلسالمي اليومية  ،من خالل دفع العمالء قسطا
دون تأخير ،وخاصة إذا كانت تلك األقساط شهرية  ،مع أن المصارف اإلسالمية لم يقع
لديها مشكلة في تأمين السيولة للحركة اليومية إال في حالة االستثمارات طويلة األجل بأموال
وودائع قصيرة األجل .
 -2من خالل صيغة المرابحة لامر بالشراء يمكن استغالل ما يسمى بالحسابات الجارية
(الودائع تحت الطلب) وهي التي ال يمكن إدخالها في المشاريع االستثمارية ألنها سريعة
الطلب وقصيرة األجل ،وتشكل أكبر رفد ربحي للمصرف اإلسالمي .
 -3بصيغة المرابحة يمكن االستفادة من عمليات تأمين حاجيات القطاع العام لرفد الربحية ،
وكذا الحاجيات الشخصية يمكن تمويلها عبر المرابحة  ،مع أنه ال بد من االهتمام بتحقيق
الضروريات ال الكماليات لتحقيق التنمية .
ق استثمار المرابحة .
 -7عدم وجود عوائق قانونية وادارية واقتصادية وسياسية تُع ِّو ُ
 -2أرباح صيغة المرابحة شبه مضمونة ومخاطرها قليلة بخالف االستثمار بالصيغ االخرى فإنها
تنطوي على مخاطر كبيرة خاصة في البلدان اإلسالمية غير المستقرة أوضاعها
االقتصادية(.)1

الفرع الث

 :أثر التمويل ب يغ الم رب يلى الت مي

يعتبر عقد المضاربة من أكثر العقود االستثمارية أهمية فهو النشاط االقتصادي المعتمد على
المشاركة في الربح والخسارة ،وعن طريقه يمكن تمويل مشروعات إنتاجية بأحجام مختلفة .ولقد اعتمدت

( ) جمال عطية  ،البنوك االسالمية  ،المرجع السابق  ،ص.163
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البنوك اإلسالمية على هذا العقد منذ قيامها حتى اآلن بعد أن تم تطويره بما يسمى المضاربة المختلطة
 ،أو المشتركة حتى يتالءم مع األعداد الكبيرة من العمالء والتي تكون متاحة لقبول أموالهم على مدار
العام دون تحديد أوقات بعينها ودون انحراف عما تقرره الشريعة اإلسالمية وأصولها ،ولقد نجحت
المضاربة المشتركة في تجميع الموارد التمويلية ألنها خفضت درجة المخاطرة المتضمنة لمبدأ المشاركة
في الربح والخسارة ،وسمحت بتوزيع دوري لألرباح حتى يتفق مع رغبات العمالء .
أما من جهة االستخدامات :فقد تردد معظم مديري البنوك اإلسالمية في االعتماد على هذا العقد في
تحوطا من ضعف مالءة العميل ماليا  ،أو ضعف
استثمار الموارد التمويلية  ،وفضلوا صيغا أخرى ُّ
الضمانات المالية  ،ألن المضاربة في نظر صاحب رأس المال قائمة على عنصرين:
-1
-0

الثقة في أمانة المضارب .
الثقة في خبرته وكفاءته في استثمار المال .

وتقدير هذين العنصرين يحتاج إلى دراسة قائمة على أسس موضوعية وشرعية ،ومن الممكن االعتماد
على إحدى إدارات البنك للقيام بدراسة الجدوى للمشروع المقدم من العميل والتأكد من وجود الخبرة ،
والجدية ،والكفاءة لديه باالعتماد على معلومات دقيقة عن سيرته وشهرته ،أو تزكيته من طرف آخر ،أو
وضع الضمانات والتعهدات لدى البنك التي توفر أمانا أكبر الستخدامات الموارد التمويلية ،وقد تبين من
خالل التقارير للمصارف االسالمية المشمولة في الدراسة أن المضاربة تشكل نسبة ضئيلة من حجم
التمويل الممنوح للعمالء لعوامل منها:
-1

ارتفاع مخاطر الصيغة حيث يتم دفع رأس المال كامال من قبل البنك ويقدم العميل الجهد فقط .

-0

أن البنك يتحمل كافة الخسائر في حالة عدم كفاءة العميل وضعف خبرته.
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-2

صعوبة تطبيق صيغة المضاربة في الواقع العملي وقلة استيعابها من قبل العاملين والمتعاملين
مع المصارف اإلسالمية .

ويمكن توسيع عقود المضاربة حتى تحقق التنمية االقتصادية بالتالي -:
-1

وضع الشروط لمن يتم تمويله بصيغة المضاربة كأن يكون قد مر عليه في العمل خمس سنوات
بنجاح  ،يعمل بنظام محاسبي ،وقوائمه المالية تدل على النجاح  ،صاحب كفاءة عالية
،وشهرته من حيث األمانة والوفاء قوية .

-0

تحديد القيود الالزمة للمشروع  ،والمتابعة له من إدارة البنك بتقارير دورية على التزامه.

-2

تهيئة موارد تمويلية أكثر مالئمة كأن يعمل محفظة استثمارية خاصة من أموال المساهمين
حتى يثبت النجاح لهذا العقد ،أو بإصدار شهادات ،أو صكوك مضاربة مخصصة لمشروعات
معينة على أن تكون قابلة للتداول في سوق األوراق المالية ،وال يجوز استرداد قيمتها نقدا مرة
أخرى بل تصفيتها بالزيادة ،أو النقص عند انتهاء عمل المشروع .

-2

تحديد أنواع من المشاريع التجارية في سلع محتاج لها في السوق قابلة للنجاح غالبا ،واحتمالية
الفشل أو الخسارة قليلة.

الفرع الث لل :أثر التمويل ب يغ اال ت

ع يلى الت مي

صيغة االستصناع من العقود التي يمكن استخدامها في كثير من األعمال المصرفية اإلسالمية ،
وعن طريقها يمكن المساهمة بشكل فاعل في تنمية المشروعات الصغيرة في قطاع الصناعة.
والتطور الذي تشهده الصناعة المصرفية اإلسالمية  ،وشدة المنافسة في األسواق الدولية والمحلية ،
يتطلب وجود جهة تنظيمية تضم خبراء تتولى تطوير وابتكار منتجات للصناعة المصرفية اإلسالمية
باستمرار.
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فالمشروعات الصناعية الصغيرة :تدخل كل المجاالت المختلفة الصناعية  ،والتجارية  ،والزراعية ،
والخدمية التي تتطلب التصنيع واإلعداد بأيدي عاملة قليلة.
وهذه المشروعات الصغيرة لها أهمية وخصائص منها:
.1

توفر فرص العمل وتقضي على نسبة من البطالة .

.0

توفر السلع بأسعار رخيصة لتلبية حاجة ذوي الدخل المحدود.

.2

تحقق التنمية المكانية المتوازنة بانتشارها الجغرافي .

.2

تلبي احتياجات األسواق بالسلع والخدمات المتخصصة .

.2

تعد األكثر كفاءة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المهارات .

.3

تلعب دو ار هاما في دعم المنشآت الكبيرة من خالل توزيع منتجاتها فتسهم في تدعيم عالمات

التشابك الصناعي في االقتصاد الوطني.
والمصارف اإلسالمية قد أحجمت عن التمويل بهذه الصيغة للفترة الماضية ،إال أنه من الممكن لها
من خالل تطبيق هذه الصيغة أن تمول عددا من المشاريع الصناعية الصغيرة والكبيرة سواء في الجانب
العقاري او البنية التحتية او وسائل النقل المختلفة او الصناعات االستهالكية وغيرها  ،وأن تنهض بها
لتحقق نموا حقيقيا في االقتصاد ،بتخصيص نسبة من التمويل لمثل هذه المشروعات ،أو إنشاء صندوق
لتنميتها بتمويل حكومي ودعم من المصارف اإلسالمية والشركات.
ويعتبر االستصناع للمصارف اإلسالمية خطوة رائدة لتنشيط الحركة االقتصادية في البلد سواء كان
المصرف صانعا أو مستصنعا :
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أما كونه صانعا :فيتمكن على أساس عقد االستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاوالت بآفاقها
الرحبة كصناعة السفن والطائرات والمدن السكنية والطرق والجسور ،من خالل إدارة متخصصة بتصنيع
ذلك واإلشراف عليه.
أما كونه مستصنعا :بتوفير ما يحتاجه المصرف من خالل عقد االستصناع مع الصانعين الذي
يوفر لهم ال تمويل المبكر  ،ويسوق مصنوعاتهم ويزيد من دخل األفراد ويزيد من رخاء المجتمع بتداول
السيولة المالية بين أبناء البلد (..)1

الفرع الرابع :أثر التمويل ب يغ اإلج رة الم تهي ب لتمليك
الدور الت موي لإلج رة يلى االقت

د-:

لعقد اإلجارة آثار وفوائد على االقتصاد يمكن أن نجملها في التالي:
-1

يساعد عقد اإلجارة على رفع عجلة التنمية االقتصادية  ،فبتمويل المشروعات اإلنتاجية يزداد
عددها  ،ويحصل منافسة بين المشروعات اإلنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الجودة .

-2

توسيع المشروعات اإلنتاجية حيث يؤدي إلى إيجاد وخلق مز ٍيد من فرص العمل وتشغيل المزيد
من األيدي العاملة  ،مع وجود الفائض في الموارد البشرية ال ُكفأة العاطلة عن العمل.

-3

انخفاض آثار التضخم حيث أن اإلجارة عامل ثبات لالستثمارات خاصة في حالة األزمات
االقتصادية.

-4

يعتبر عقد اإلجارة عامال نهضويا للشركات المتعددة لتجديد آالتها بأحدث اآلالت وبأقل التكاليف.

( ) انظر دور البنوك االسالمية في مجال التنمية سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك االسالمي للتنمية
للبحوث والتدريب جدة  ،وعبدالملك محسن المحبشي دور البنوك االسالمية في التنمية االقتصادية بالتطبيق على

حالة اليمن رسالة ماجستير0222.م  ،بتصرف.
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-5

وسيلة مناسبة للمشروعات التي تقوم باستصناع مدن سكنية  ،وبناء المدارس والمستشفيات
والجسور وايجاد آالت للزراعة ،واالصطياد  ،والبناء  ،حيث يحتاج توفيرها إلى االقتراض الطويل
والمتوسط والذي يالئمه عقد اإلجارة.

الدور الت موي ب يغ اإلج رة يلى اال تثم ر-:
-1

حيازة واستخدام األصول التي يحتاج إليها األفراد والمؤسسات دون الحاجة لضخ سيولة كبيرة.

-2

الحفاظ على األصل اإليجاري مع االستفادة من المنفعة .

-3

أرباح هذا العقد مستقلة عن القيمة  ،فهي عبارة عن أجر مع بقاء األصل.

-4

يمكن للمصارف اإلسالمية أن تحدد إدارة أو تتعاقد مع شركات تقوم بتجهيز العمارات و ِ
الفلل ثم
تقوم بتأجيرها إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك.

-5

التعاقد مع شركات لديها آالت مختلفة ومعدات ومصانع فيقوم المصرف اإلسالمي بالشراء منها
والتأجير لها مع التخفيض .

الفرع الخ م  :أثر التمويل ب يغ المش رك يلى الت مي
تعد المشاركة من أساليب االستثمار المتميزة في الفقه اإلسالمي ،حيث أنها تالئم طبيعة المصارف
اإلسالمية وتدخل في تمويل معظم األنشطة المختلفة ،حيث يكون المصرف اإلسالمي شريكا للمتعامل
في ناتج المشروع ربحا ،أو خسارة حسب المتفق عليه بين الطرفين في ضوء قواعد الشريعة اإلسالمية.
فالمصرف اإلسالمي يشارك بخبرته مع خبرات المتعامل لنجاح المشروع مع التقييم والدراسة واإلدارة
والمتابعة المستمرة من الجانبين.
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ويمكن إجمال آثار المشاركة على التنمية في التالي:
 .1المشاركة كبديل لنظام الفوائد :فهي وسيلة مهمة من وسائل التمويل اإلسالمي التي تحل محل
العمل بنظام الفوائد في البنوك التقليدية ،تستخدمها البنوك اإلسالمية لمواجهة متطلبات العمليات
التجارية والمالية المعاصرة بنظام يقوم على المشاركة ،فهي وسيلة للقضاء على الخلل الموجود
حاليا في العالقة بين مردود رأس المال ومكافأة المجهود والمبادرة ،وبتطبيق هذا العقد توزع
المسؤولية والمخاطر توزيعا عادال بين البنك والمستثمرين  ،فهم يقتسمون جميعا كل تبعات
المشاريع ،وهذه وضعية ال يعرفها النظام البنكي التقليدي الذي تقع نتائج المشروعات فيه على
المستثمر ،فهو الذي يتحمل المخاطر والخسائر وله وحده األرباح  ،واألرباح والخسائر مسألة ال
يمكن التأكد منها في البداية ،حتى ولو تبين ضآلة المخاطر ،كما ال توجد مكافأة ثابتة للممول لما
قدم ،وبهذا العقد تكون التمويالت اإلسالمية فعلية ومباشرة  ،ألنها في النظام التقليدي بمعزل عن
المخاطر وهذا نوع من االستغالل للعميل ال يرضاه ديننا القائم على العدل.
 .0الدقة ودراسة التمويل في صيغة المشاركة تدفع بالبنك اإلسالمي والمستثمر إلى دراسة المشروعات
بدقة من حيث االحتياج  ،وعوامل النجاح  ،والمردودات ،واألرباح باستخدام أفضل وأرقى الخبرات
الفنية في التقنية ،وأكبر عامل لنجاح المشروع الدارسة القوية من البداية للمشروع والعميل.
 .2جمع المدخرات ثم توجيهها نحو المشروعات ذات األولوية :إن االستثمار في المشروعات
االقتصادية واالجتماعية المحققة للتنمية ،وتوزيع الثروة بواسطة تعميم االستفادة من األفراد يدفعهم
إلعادتها إلى البنوك اإلسالمية.
 .2إقامة العدل  :إن عالقة الشركاء من البنوك والمستثمرين عالقة قائمة على العدل  ،فأصحاب
الودائع ال يحصلون على دخل مقدم ،ومتعهدو المال ال يقدمون لها دخال محددا مسبقا ،وانما
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تتحمل البنوك مخاطر العمليات بالمشاركة معهم  ،فتبتعد عن االستغالل الناتج عن اإلقراض
بالفوائد  ،وتقترب من العدالة سواء في التمويل أو التوزيع.
 .2التوازن في عالقة البنك بين المساهمين والعمالء  :الشراكة تجعل البنوك اإلسالمية تقيم نوعا من
التوازن بين ما يأخذه المساهمون  ،وما يناله المودعون؛ ألن تحمل الربح أو الخسارة على الجميع ،
بينما البنوك التقليدية تهتم بالمساهمين على حساب المودعين ،فنسبة أرباح المساهمين كبيرة مقارنة
بأرباح المودعين(.)1

الفرع ال د ً  :أثر التمويل ب يغ ال لل يلى الت مي :
لو تتبعنا ما يحققه عقد السَّلم من أثر لوجدنا أنه يحقق كثي ار من اآلثار التمويلية واالقتصادية سواء منها
على االقتصاد الكلي عموما ،أو على االستثمار والتمويل اإلسالمي ،أو على استثمارات المصارف
اإلسالمية خصوصا ،وسنجمل ما يحققه من آثار لكل واحدة على النحو التالي :
اآلث ر الت يحققه يقد ال َّ لل مع االقت د يموم ً :

أ-
-1

زيادة اإلقبال على عقود السَّلم  :بما أن عقد السَّلم نظام تمويلي ونموذج عملي من حيث
إمكانية تطبيقه بصور مختلفة نقدية أو عينية أو خدمية فمن شأن هذا األمر أن يؤدي إلى
اتساع نطاق التعامل والتمويل بالسَّلم ليشمل معظم األنشطة االقتصادية في المجتمع ،فيؤثر
على االقتصاد الكلي من خالل تأمين المزيد من التمويل المتجه صوب األنشطة االقتصادية
اإلنتاجية .

( ) انظر د :محمد البلتاجي  ،معايير تقويم اداء المصار ف االسالمية  ،دراسة نظرية تطبيقة1667،م  ،ومحمد عثمان
شبير المعامالت المالية المعاصرة في الفقه االسالمي  ،مرجع سابق .
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-2

المحافظة على القوة الشرائية للنقود في حالة التضخم ( : )1إن من أكبر المشكالت االقتصادية
مشكلة التضخم ،وبسببها تنخفض القوة الشرائية للتمويل النقدي وتظهر هذه المشكلة في
التمويل بالقروض ألن المقرض يحصل على القرض في تاريخ السداد بقيمة مالية أقل من
قيمته عند االقتراض ،أما التمويل بالسَّلم فإننا نجد أنه يحقق الربط المباشر حيث يقضي على
آثار التضخم ،فالممول يحصل على سلع مقابل أمواله وأسعارها ترتفع في ظل التضخم،
فيتعادل انخفاض قوة النقود الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع " األرباح الحقيقية " الرتباط
التمويل بالسَّلم باإلنتاج السلعي  .ويقول بعض المتخصصين

()0

 « :وليس أمام أرباب النقود

والودائع تحت الطلب لكي يحتموا من آثار أي تضخم حتى في االقتصاد اإلسالمي إال ولوج
باب االستثمار" كما أن االستثمار في القطاعات اإلنتاجية ستؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية،
ويترتب على هذا األمر زيادة المعروض من السلع والخدمات ،وهذا من شأنه أن يكبح جماح
التضخم وينشط الجهاز اإلنتاجي بأنواعه ويحسن ميزان المدفوعات .
-3

تأمين التخصص األمثل للموارد االقتصادية من حيث التالي:
أ) تخصيص الموارد في إنتاج السلع الضرورية :فعقد السَّلم عقد تمويلي واستثماري ولذلك
يسعى المستثمرون إلى شراء السلع ذات الطلب المستمر " اللحوم  ،الحبوب  ،الزيوت ،
األدوية  ،الملبوسات "  ،هذه األنواع من السلع تقل فيها درجة المخاطرة نتيجة إلمكانية

()1

()0

محمد عبد الحليم عمر ،اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السَّلم  ،المعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،
1210هـ ـ 1660م  ،ص . 70
عــادل محمــد عمــر ،نحــو نظــام نقــدي شــاب ار د ارســة للنقــود والمصــارف والسياســة النقديــة فــي ضــوء االســالم  ،مؤسســة
الرسالة 0222م  ،ص . 31
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تصريفها وتوزيعها فيزيد حجم المبيعات فيها ،ويزيد الربح فعقد السَّلم يسهم في تحقيق األمن
االقتصادي للمجتمع بالمساهمة في إنتاج السلع الضرورية.
ب) تحقيق الكفاءة اإلنتاجية  :في ظل المنافسة ،وانتفاء العوامل المصطنعة المؤثرة على جانبي
العرض والطلب لن تكون الفروق بين أسعار السوق وعقود السَّلم اآلجلة كبيرة خاصة إذا
أصبح عقد السَّلم سمة رئيسية في التمويل  ،فالبائعون سلما يقومون بتخفيض التكاليف إلى
أدنى حد ممكن من أجل تحقيق قدر مناسب من األرباح التي منشؤها عقد السَّلم .
-4

إمكانية استخدام عقد السَّلم كأداة في السياسة النقدية  :المصرف المركزي يمكنه زيادة وسائل
الدفع من خالل عقود السَّلم في حالة الرغبة في تحقيق الرواج االقتصادي ومكافحة آثار
االنكماش  ،أما في حالة التضخم فيمكن أن يصل األمر إلى إلغاء التمويل عن طريق السَّلم
بهدف تقليل الموجة التضخمية  ،وسنبين دور عقد السَّلم في حالتي االنكماش والتضخم (: )1
أ) حالة االنكماش  :من المناسب للمصارف اإلسالمية وشركات االستثمار في هذه الحالة
زيادة معدالت نقود السَّلم ألن المتوقع هو زيادة األسعار المستقبلية في مثل هذه الحالة
وهذا يؤدي بصورة تلقائية إلى زيادة العقود السلمية نظ ار للزيادة المتوقعة في أسعار
السلع مستقبال ولتشجيع ذلك نستخدم اآلتي:
 -1تشجيع العقود السلمية طويلة األجل من خالل إقراض البنك المركزي للمصارف
اإلسالمية بدون فائدة أو المشاركة لها في األرباح إذا ما واجهها نقص في
السيولة النقدية .

()1

د.أحمد مجذوب أحمد علي  ،السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي  ،رسالة ماجستير  ،أم القرى  ،ص .077
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 -2زيادة القدرة المالية للمصارف اإلسالمية من خالل تخفيض نسبة االحتياطي
النقدي للودائع تحت الطلب .
 -3تخفيض نسب رسوم عقود السَّلم وضرائب األرباح .
 -4حث المتعهدين بالتمويل السلعي بشراء نسب معينة من السلع التي تم شراؤها من
قبل المصارف اإلسالمية وشركات االستثمار اإلسالمية على أساس عقود السَّلم.
ب) حالة التضخم  :وفي هذه الحالة يمكن القيام بالتالي :
 -1رعاية األنشطة االقتصادية المنتجة للسلع األساسية كاللحوم والحبوب والزيوت
واألدوية والمالبس الشعبية لوجود الحاجة لها .
 -2تقديم رأس مال السَّلم على هيئة مواد عينية كمستلزمات اإلنتاج الزراعي
ومستلزمات اإلنتاج الصناعي " كاألسمدة  ،والمخصبات الزراعية  ،كالقطن
والحبوب .
السلم على شكل دراسات جدوى لمشاريع تدعو الحاجة إلقامتها.
 -3تقديم رأس مال َّ
 -4المساعدة على تحقيق التوظيف الكامل  :عقد السَّلم باعتباره نظاما تمويليا
يحرص على اإلنتاج ويحقق استخدامه الكفاءة اإلنتاجية فيؤدي إلى زيادة
معدالت اإلنتاج ،والتشغيل ،والدخل ،والطلب ،واالدخار ،واالستثمار ومن شأن
زيادة تلك المعدالت رفع مستوى التوازن االقتصادي باتجاه تحقيق التوظيف
الكامل للتمويل الذي يعد هدفا ضروريا في االقتصاد اإلسالمي ( )1ألن اهلل

()1

محمد عبد الحليم عمر ،اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السَّلم ص  ، 32ونحو نظام نقدي عادل محمـد
عمر شاب ار ص  22بتصرف  .مرجع سابق
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سخر الكون بسماواته وأرضه وحض اإلنسان على االنتفاع بما فيهما ليحيا حياة
تليق به كمخلوق مستخلف ومكرم على األرض
 -5توفير أسواق سلعية منتظمة  :آثار عقد السَّلم ستؤدي مجتمعة إلى ظهور
أسواق منتظمة ومستمرة للسلع الزراعية والصناعية ،فيؤدي ذلك إلى االستقرار
النسبي لألسعار وهذا ما تنشده السياسات النقدية على الدوام لفوائده المتعددة
(.)1
ب -اآلث ر اإل م ئي لتطبيق يقد ال َّ لل :
وبعد أن تكلمنا عن اآلثار التمويلية االقتصادية لعقد السَّلم سنذكر اآلن آثاره اإلنمائية

()0

المتعلقة

بكل القطاعات التي يدخلها عقد السَّلم  .وأهمها تعبئة الموارد ألن إمكانية التعامل بصكوك السَّلم
سيظهر أدوات مالية جديدة تمثل أوعية إضافية لحشد المدخرات المحلية التي من خاللها تؤخر قد ار من
الموارد المالية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية فيحصل اإلقبال على هذا النوع من األدوات من قبل
الجماهير المتعاملة بعقود السلم لسببين:
 .1أن تلك األموال ستصب في قنوات إنتاجية مباحة ومعلومة من قبل المكتتبين فضال عن أنها
تحقق أرباحا مجزية ألصحابها .
 .0شعور المكتتبين بأنهم يشاركون في قضية أوطانهم  ،ورفع المعاناة عن أمتهم سيكون بدوره
حاف از إضافيا لمزيد من المساهمة  ،واالكتتاب فتستخدم تلك الموارد في االستثمار في مشاريع
إنتاجية ذات مردود أعلى في المجال االقتصادي واالجتماعي ،الذي سيؤدي دو ار هاما في

()1
()0

اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي  ،ص  . 22مرجع سابق
عقد السَّلم واالستصناع ومجاالت تطبيقهما  ،مرجع سابق ص  261ـ  263بتصرف .
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تمويل التنمية االقتصادية  ،والمساعدة في تحقيق األمن االقتصادي للمجتمع كالسلع األساسية
زراعية  ،أو صناعية .
ج -اآلث ر يلى القط ي

المختلف :

 .1القط ع الزراي  :يمكن إجمال اآلثار اإلنمائية فيه في اآلتي :
أ) زيادة اإلنتاج الزراعي .
ب) التوسع في استخدام األراضي الزراعية .
ج) االرتقاء بجودة اإلنتاج .
د) استقرار األحوال المعيشية للمزارعين وزيادة كفاءتهم اإلنتاجية وذلك الستالمهم أثمان
منتجاتهم مقدما وعدم وقوع عبء تصريف إنتاجهم عليهم .
ه) زيادة دخل المزارعين .
و) تعويد المزارعين على التعامل مع المصارف اإلسالمية حتى يزيد االدخار واالستثمار .
 .0القط ع ال

ي :

أ) النهوض بالمنشآت الصناعية المنتجة للسلع األساسية واإلكثار منها .
ب) زيادة الطاقة اإلنتاجية للصناعات التي تقل رتبتها عن المنشآت الصناعية بتكثيف رؤوس
األموال أو اآلالت والمعدات .
ج) تجهيز وبناء مشاريع البنية التحتية .
د) إنشاء شركات صناعية إنمائية متخصصة .
 .2اآلث ر اإل م ئي يلى قط ع التج رة :
أ) زيادة المعروض من السلع الصناعية والزراعية .
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ب) إمكانية الحصول على السلع الرأسمالية اإلنتاجية عبر صفقات السَّلم واالستصناع.
ج) توسعة األسواق المحلية نتيجة لزيادة اإلنتاج الصناعي والز ارعي واقامة أسواق السَّلم المحلية.
د) ينتج عن إقامة سوق السَّلم بضوابطه وأهدافه استقرار أسعار السلع والقضاء على االحتكار .

المطلب الثاني :أثر األنشطة المصرفية للمصارف اإلسالمية في التنمية االجتماعية
المصارف اإلسالمية ظاهرة جديدة ولها دور كبير في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية مقارنة
بحجم الفترة التي نشأت فيها والكالم هنا عن دورها في مجال التنمية االجتماعية وسنقسمه إلى خمسة
عناصر(:)1

الفرع األول :مفهول الت مي االجتم يي :
هي عملية تغيير موجه يتحقق عن طريقها إشباع احتياجات األفراد.
وعرفها المشتغلون بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية بأنها تحقيق التوافق االجتماعي بين أفراد المجتمع
بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي ونفسي اجتماعي.
وعرفها المعنيون بالعلوم السياسية واالقتصادية بأنها :هي الوصول باإلنسان إلى حد أدنى لمستوى
المعيشة ال ينبغي أن ينزل عنه باعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به الدول.
وعرفها المصلحون االجتماعيون أنها :توفير التعليم والصحة والمسكن المالئم والعمل المناسب
لقدرات اإلنسان وكذلك األمن والتأمين االجتماعي والقضاء على االستغالل وعدم تكافؤ الفرص.

()1

د :حسين حسين شحاتة  ،المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق  ،ط ،1مكتبة القوى  ،جامعة األزهر  ،القاهرة ،
من ص62-23بتصرف .
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ومن خالل التعريفات السابقة يمكن أن تستخلص عدد من المفهومات :تحقيق التوافق االجتماعي،
وتنمية طاقات الفرد ،واكتساب وتعميق القيم الروحية بما يؤدي إلى إحداث تأثيرات عميقة وايجابية في
بناء الشخصية وبالتالي في أنماط الممارسات السلوكية وتأكيد وتعديل االتجاهات بما يتفق مع القيم
الروحية كل ذلك في إطار أيدلوجية ربانية غير وضعية تستهدف تكريم اإلنسان كخليفة هلل في األرض.

الفرع الث

 :دور الم

رف اإل المي

الت مي االجتم يي

والمصرف اإلسالمي هو مؤسسة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإلسالمية
بما يخدم بناء مجتمع التكافل اإلسالمي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار اإلسالمي.
والمصرف اإلسالمي هدفه تطبيق نظام مصرفي ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية مجسدا ذلك
التطبيق سلوكا في حياة األفراد إلقامة المجتمع اإلسالمي العامل بهذه المبادئ السامية:
 -1النظام االقتصادي اإلسالمي هو الذي يؤمن به ويسير عليه.
 -0المصرف اإلسالمي جزء من النظام اإلسالمي.
 -2ممارسات المصرف ونشاطاته إسالمية وأن يكون محكوما بالتالي:
أ -التوافق والمواءمة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ألن كالًّ منهما يكمل اآلخر في
اإلسالم.
ب -النشاط االقتصادي وان كان ماديا إال أنه مطبوع بطابع ديني وروحي ألن البشر يتعاملون مع
اهلل ويبتغون رضاه.
ج -تسامي هدف النشاط االقتصادي فالمصالح المادية وان كانت مستهدفة ومقصودة إال أنها
وسيلة لتحقيق الفالح واستخالف اهلل في األرض.
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د -عدم الفصل بين الجانب المادي والجانب الروحي واألخالقي – فالمادة ليست نقيضا للروح بل
مكملة لها ،والنمو في ذات الفرد وفي بيئته االجتماعية يعتمد على استغالل أمثل لكل ما أودع
اهلل في النفس والجسم والعقل والروح والمحيط الطبيعي استغالال يكمل بعضه بعضا.
ه -الموارد االقتصادية يجب أن تتوجه في إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية
لإلنسان.
و -أنه يتحتم تحقيق التوازن في االستثمارات فال يطغى جانب على جانب بل يوجه إلى جميع
المسالك التي تمليها ضرورات المجتمع.
ز -أن تخضع االستثمارات ألحكام الشريعة صغيرة أو كبيرة حتى في إجراءات أو خطوات التنفيذ.

الفرع الث لل :أثر يملي

الم رف اإل الم يلى الت مي االجتم يي

إن االلتزام العقدي للمصرف اإلسالمي يشمل :انتقاء العاملين – تشكيل الهيكل التنظيمي – الخطط
– األعمال .فيختار األصلح من المجتمع واألقدر على العمل فيعمق العدالة بين أفراد المجتمع وأن
المعيار هو المواهب في التفضيل .وفي هيكله التنظيمي يختار القيادات المتصفة بالعدل والرحمة ،وعدم
االستبداد بالرأي ،وتحري مصلحة المرؤوسين ،وكيف تكون العالقات بين المرؤوسين ،والطاعة تكون
منضبطة في غير معصية .ونشر الوعي وعدم كتمان الحق يمكن أن يقوم بدور في التنمية االجتماعية
اعالميا ،اذا توفرت الصفات المطلوبة في العاملين :اإليمان ،إقامة الصالة ،إيتاء الزكاة ،الوفاء بالعهد،
الصبر ،الصدق ،األمانة ،وفي محيطه الداخلي يعمل المصرف اإلسالمي على عدة محاور :
 -1العمليات التي يجريها تكون بعيدة عن الربا  ،وما يخالف منهج اهلل من المحرمات والخبائث،
فالفرد العميل يساعده على أن يمارس الجانب االقتصادي من عقيدته ،والموظف كذلك فيكسبهم
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الهدوء والراحة في عالقته مع نفسه ومع اآلخرين  ،ويكون قوله وفعله سواء  .وهكذا يكون
التوافق للفرد والمجتمع.
 -0أن يقوم المصرف اإلسالمي في التمويل بدور الشريك الوسيط في المشاركة  ،حيث يهتم بدراسة
المشروع ورعايته وادارته ويدرس النواحي األخالقية  ،والكفاءة المهنية لدى شريكه أكثر من
مقدرته المالية فيقدم ماله لمن يثق في كفاءته ولو كان فقي ار  ،وهكذا يجسد عمليا دخول العنصر
األخالقي في االقتصاد والمعامالت.
-2

دعوة المصارف اإلسالمية إلى إيتاء الزكاة  ،والقيام بجمعها  ،وانفاقها في مصارفها الشرعية ،
ودور الزكاة في التنمية االجتماعية كنتيجة حتمية للموقف الذي يتخذه المسلم حيال قضية
اإلنتاج ،وكأن إيمان المسلم ال يكتمل إال إذا حقق إنتاجا اقتصاديا يسد حاجاته  ،ويزيد حتى
يتوافر النصاب فيؤدي الزكاة.

والزكاة ليست مجرد سد جوع الفقير ،أو إقالة عثرته بدريهمات وانما هي تمكين الفقير من إغناء
نفسه بنفسه  ،بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من غيره  ،فيعطى المحترف
من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة المهنة حتى يجد ما يكفيه هو ومن يعوله.
 -2منح القروض الحسنة :وتمنح المصارف اإلسالمية القروض الحسنة للحاالت التالية)1(:
أ -حاالت الزواج للفقراء والمساكين.
ب -حاالت المرض الشديد الذي يحتاج إلى نفقات كبيرة للعالج .
ج -من أثقلتهم الديون واإلعسار الشديدة .

()1

سيف هشام  ،أثر القرض الحسن المقدم من المصارف اإلسالمية في تنمية المجتمع  ،ص  ،122 ،62مرجع سابق
بتصرف.
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د -حاالت الكوارث (كالسيول والزالزل).
ه -حاالت الوفيات للفقراء والمساكين.
 -2المساهمة في مساعدة الفقراء والمساكين ومن أثقلتهم الديون ونزلت بهم المصائب والالجئين
وطالب العلم والجمعيات الخيرية .
 -3توجيه بعض المشروعات االستثمارية في معالجة المشكالت االجتماعية كالبطالة – اإلسكان –
الزواج .والى كل ما يسهم في النفع االجتماعي.

أداء دوره

الفرع الرابع :شروط ج ح الم رف اإل الم

الت مي االجتم يي :

 -1ضرورة التزام المصرف اإلسالمي بأحكام الشريعة قوال وعمال شكال ومضمونا.
 -0التحري الدقيق في اختيار قيادات المصرف بما يضمن أن تكون نماذج حية للشخصية المسلمة
الواعية المؤمنة بقضيتها.
 -2الوضوح الفكري لمهمة ووظيفة المصرف اإلسالمي لدى العاملين .
 -2توفير الوعي االستراتيجي لدى قيادات البنك بالقدر الذي يقابل عظمة المهمة التي يقومون بها.
 -2قيام قيادات المصرف بإعداد تخطيط واضح لألهداف واعداد برامج العمل الالزمة لتحقيقها.
 -3التقويم المستمر لألداء والنتائج.

الفرع الخ م  :تطوير الدور االجتم ي للم

رف اإل المي

مما ال شك في ه أن المصارف اإلسالمية لها إسهامات طيبة في مجال التنمية االجتماعية ولكنها دون
المستوى المطلوب .ويمكن تطويرها وتأديتها بأساليب أفضل ومنها:
-1

صندوق القرض الحسن من األفضل دعمه بنسبة مئوية من أرباح المساهمين وأن يوجه جزء منه
للمشروعات المهنية  ،والحرفية لمن ال يستطيع الحصول على تمويل.
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الجتماعية ودعم أصحاب المشروعات الحرفية
 -0قلة جهود المصارف اإلسالمية في مجال التنمية ا ْ
والصناعات الصغيرة والمساكين إذا ما قورنت بما ينفق في مجاالت اجتماعية استهالكية .واألولى
التوازن بين المجاالت الخيرية ذات الطابع االستهالكي  ،والطابع اإلنتاجي التي تحقق تنمية
اجتماعية فتحول عددا من العاطلين إلى منتجين ليسهموا في التنمية االقتصادية.
 -2التفاعل مع المجتمع فيما تقدمه من خدمات اجتماعيات وتوعية الناس بذلك .
 -2التوسع واالنتشار في نطاقها الجغرافي ال في حدود المركز الرئيسي .
 -2التعاون بين المصارف اإلسالمية والمؤسسات والهيئات والمراكز االجتماعية محلية وعالمية
()1

إليصال الخدمات االجتماعية للمسلمين في كل مكان.

()1

د :محمود االنصاري  ،دور البنوك االسالمية في التنمية االجتماعية وعوامل نجاح المصارف االسالمية دراسة
تطبيقية لعدة مصارف من عام 1662م الى 0221م .
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الفصـل الثاني
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة املراحبة
املبحث األول :إشكاالت عامة أساسية.
املبحث الثاني :إشكاالت الوعد والواعد.
املبحث الثالث :إشكاالت مرحلة متلك املصرف
للسلعة وحتمل الضمان.

املبحث الرابع  :إشكاالت مرحلة البيع للعميل
وتسليم السلعة.

املبحث اخلامس :إشكاالت مرحلة السداد
للمديونيات.

املبحث السادس :إشكاالت املراحبة اخلارجية.

الفصـل الثاني
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة املراحبة
مقدم :
لقد احتلت هذه الصيغة الصدارة في التطبيقات المصرفية للمصارف اإلسالمية ،في جميع الدول وذلك
لما لها من مميزات عديدة منها :
-1

ضمان رأس المال والربح .

-2

الحفاظ على السيولة الالزمة للمصرف باالستثمار قصير األجل.

-3

تحقق رغبة العمالء في توفير احتياجاتهم ورغبة المودعين المستثمرين في تحقيق أرباح سريعة
ألموالهم .

-4

أداة لمنافسة البنوك التقليدية في توزيع األرباح بشكل دوري وضمان النمو المطرد في حجم الودائع.

-5

قلة المخاطر مقارنة مع غيرها من الصيغ.

-6

لقلة المعوقات والتي منها:
أ -تشابه بعض بنود التنفيذ لهذه الصيغة بما يتم في البنوك الربوية  ،مما أوجد خالفا حول
جوازها لدى بعض الفقهاء  ،وابتعاد عدد من العمالء عن المصارف اإلسالمية.
ب -حولت المصارف اإلسالمية من مؤسسات تمويلية إلى مؤسسات تجارية تتحمل مخاطر
السلع  ،األمر الذي عرضها لكثير من النقد .

 -7سهولة التطبيق على العاملين في المصارف اإلسالمية  ،فال يحتاجون إلى المتخصصين في دراسة
الجدوى ومتابعة المشروعات.
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ومع المعوقات المذكورة إال أنها لقيت قبوال لدى العمالء والمستثمرين وأصبح التطبيق لها سهل
الوضوح وتم معالجة كثير من اإلشكاالت التطبيقية من خالل الممارسة والتدريب والرقابة والتدقيق
الشرعي وفتاوى الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية  ،وقد تم الوقوف في هذا الفصل على أهم
اإلشكاالت التطبيقية لهذه الصيغة في المصارف اإلسالمية اليمنية  ،من خالل الجمع والدراسة ومراجعة
التقارير والفتاوى والزيارات والمقابالت  ،وتم تقسيم الفصل إلى ستة مباحث ،وكل مبحث يشمل عدة
مطالب على النحو التالي:
المبحل األول :إشكاالت عامة أساسية.
المبحل الث

:إشكاالت الوعد والواعد.

المبحل الث لل :إشكاالت مرحلة تملك المصرف للسلعة وتحمل الضمان.
المبحل الرابع  :إشكاالت مرحلة البيع للعميل وتسليم السلعة.
المبحل الخ م  :إشكاالت مرحلة السداد للمديونيات.
المبحل ال د  :إشكاالت المرابحة الخارجية
وقد سار الباحث على نمط محدد حيث يتم تحديد اإلشكال كعنوان للمطلب  ،ويتم سرد اإلشكاالت
التي تتبعه  ،ثم يتم مناقشة تلك اإلشكاالت  ،ويوضح ما يجري تطبيقه في المصارف اإلسالمية عموما،
واليمنية على وجه الخصوص  ،وما عليه المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية  ،وما هي المعالجات التي تمت لدى المصارف اإلسالمية ثم يقوم الباحث بوضع المعالجات
الالزمة كنقاط عملية بدون تفصيل وعلى هذا سار الباحث في الفصل كامال .
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المبحث األول
إشكاالت عامة أساسية
المطلب األول :التوسع في صيغة المرابحة على حساب الصيغ األخرى .
اإلشك ال المترتب يليه تتمثل

اآلت :

 .1محدودية التعامل في المشروعات الكبيرة بالصيغ االستثمارية اإلسالمية األخرى والتوسع في
المشروعات الصغيرة بصيغة المرابحة.
 .0تحول المصارف اإلسالمية عن هدفها بتمويل المستثمرين وأصحاب المهن إلى أن تكون منافسة
للتجار في البيع والشراء ،األمر الذي حول المصارف اإلسالمية عن روح عملها وتحملت مخاطر
السلع ،بدال من التفكير في إيجاد مشاريع ناجحة ومدروسة.
 .2ضعف قدرات وخبرات العاملين في المصارف اإلسالمية في التعامل بالصيغ األخرى لعدم التمويل
بها أو التدريب عليها .
 .2ضعف تفكير إدارات المصارف اإلسالمية في تقليل المخاطر لصيغ المشاركات بما يحقق رفع
معدل األرباح للمصرف ،ويفتح المجال للتنوع االستثماري بدال من التركز في صيغة واحدة.
 .2ازدياد الفائض التمويلي بين كل سنة وأخرى لتضاؤل حجم التمويالت باالعتماد على المرابحة .
 .3توقف من لديهم شبهات على صيغة المرابحة عن االقتناع بعمل المصارف اإلسالمية عموما بسبب
عدم التحول إلى تطبيق الصيغ األخرى.
 .7ضعف اإلبداع والبحث لدى إدارات المصارف وهيئات الرقابة الشرعية في إيجاد منتجات جديدة
للمصارف اإلسالمية سهلة التطبيق مضبوطة اإلجراءات والخطوات.
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 .2المخاطر الناجمة عن التمويل بصيغ المشاركات أكبر من المخاطر الناجمة عن التمويل بصيغ
المداينات .
المؤيدا والم ت دا :
لقد نشأت المصارف اإلسالمية لتكون البديل عن المصارف الربوية تحت شعار – مجانبة الربا
والنهوض بالمجتمع اإلسالمي نحو التنمية – وتحولت بعض البنوك الربوية إلى إسالمية والبعض فتح
فروعا إسالمية ،وبعضها طبق بعض الصيغ المصرفية تطبيقا إسالميا.
واستعاضت المصارف اإلسالمية عن تقديم القروض بفائدة بالقروض الحسنة ألصحاب المشاريع
االستثمارية وذوي الحاجات االستهالكية والمرضى وطالب العلم ومن يحصن نفسه بالزواج  ،وتمويل
المستثمرين بصيغة المشاركة والمضاربة التي لها أثر كبير على توسع االستثمار في المشاريع التنموية
النافعة للمجتمع لتحقيق االكتفاء الذاتي والرخاء االقتصادي .إال أنها تحولت إلى التمويل بالمرابحة في
سلع كمالية استهالكية بدال من قيامها بالمشاريع االستثمارية التنموية األمر الذي حولها عن مضمون
هدفها الرئيسي كمؤسسة تمويلية إلى أن أصبحت كتاجر ينافس التجار في سلع عائداتها ال تعظم ثروة
المؤسسة بالشكل المأمول.
أ ب ب تعلل الم
.1

رف اإل المي البق ء يلى

يغ المرابح :

زيادة المخاطر في تطبيق صيغ المشاركات مقابل صيغ المداينات  ،أدى إلى التخوف من
تطبيق الصيغ األخرى لدى المصارف اإلسالمية  ،والى عدم دراسة ما يقللها ويحقق أكبر عائد
من األرباح.
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.0

عدم حصول االستقرار االقتصادي في البالد  ،مما أدى إلى التضخم والركود باستمرار ،األمر
الذي جعل المصارف اإلسالمية تحجم عن الدخول في تطبيق الصيغ األخرى تخوفا من الخسارة
المؤدية إلى ضعف ثقة العمالء بالمصارف اإلسالمية التي تعتبر وليدة التجربة.

.2

اعتماد التمويل بالمضاربة أو المشاركة على األمانة والصدق والثقة القليل تحققها سلوكا لدى
المستثمرين في هذا الزمان  ،خاصة أن المضارب أو الشريك ال يضمن ما يسلم له إال إذا تعدى
أو قصر.

.2

ضعف نظام معلومات العمالء في النظام المصرفي عموما األمر الذي يؤدي إلى التردد أو
التراجع عن اتخاذ القرار.

.2

ضعف الخبرة والكفاءة اإلدارية والمالية والمحاسبية للعمالء.

.3

سطوة البنوك المركزية للدول اإلسالمية على المصارف اإلسالمية  ،فالبنك المركزي يفرض قوانين
وقيودا وأنظمة للمصارف عموما-ال تصلح للمصارف اإلسالمية -ويريد أن يخضع المصارف
اإلسالمية للسير عليها ،ولم يفرق بين طبيعة عمل كل منهما ،األمر الذي حد من إمكان قيام
المصارف اإلسالمية بالمشروعات التنموية ،وجمد جزءا كبي ار من األموال لدى البنوك المركزية .

.7

ضعف خبرة العاملين في المصارف اإلسالمية في االستثمارات المبرمة والمشاريع التنموية
المعروضة لضعف التأهيل  ،واستقطاب غير المتخصصين في التحليل المالي – والتسويق –
ودراسات الجدوى للمشاريع – ودقة القياس لمعرفة غث المعروض من المشاريع وسمينه ،
وضعف توظيف الخبراء االقتصاديين القادرين على إعداد المنتجات المتكاملة والمشروعات
االستثمارية حتى يمكن تسويقها.

.2

ضعف المخرجات التعليمية الجامعية وغياب التخصصات المطلوبة للمصارف االسالمية
المطلوبة مع ضعف المنهج األكاديمي لألقسام الموجودة في الجامعات.
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.6

ضعف السوق االستثمارية والتسويقية في اليمن حيث يتخوف المستثمرون أن يضعوا مشاريع ال
تحقق عائدات.

 .12صعوبة التمويل لمشاريع استثمارية طويلة األجل قد تكون عائداتها كبيرة بتطبيق الصيغ األخرى
إال أنها غير متالئمة مع حاجة المصرف للسيولة الضرورية لتسيير حركته ومنافسة البنوك الربوية
بتسليم أرباح سنوية للمودعين.
 .11أن االستثمارات التي يمكن أن تقوم بها المصارف اإلسالمية بالصيغ األخرى مضاربة أو مشاركة
كمشاريع محققة ألكبر العوائد تكتنفها كثير من المخاطر  ،وتحتاج إلى جهود في الدراسة
والمتاب عة للتطبيق ومعظمها ليست قصيرة األجل ،وبالتالي فاألسهل واألضمن واألقل مخاطر
واأليسر تطبيقا المرابحة  ،لذا توسعت فيها المصارف اإلسالمية حتى وصلت إلى أكثر من
 %62من استثماراتها .
 .10تميز التمويل بالمداينات بعدة مزايا نذكر منها :
أ -أنها تحقق أرباحا جيدة تجعل المصارف اإلسالمية قادرة على المنافسة للمصارف الربوية
وقادرة على جذب أموال المودعين .
ب -تحريك فائض السيولة في االستثمار وتأمين أي عجز فيها لتغطية الحركة المصرفية اليومية.
ج -االستفادة من الودائع الجارية باستثمارها مرابحات قصيرة األجل حسب ما يناسبها
د -تمويل الحاجيات الشخصية لعامة الناس سواء كانت استهالكية أو تجارية.
ه -المرابحة سهلة التطبيق فال تحتاج إلى خبرة في الدراسة والتحليل والمتابعة المستمرة كالمشاريع
الممولة بغيرها من الصيغ.
و -االستجابة لرغبات العمالء في تسليم أرباح سنوية .
ز -ضمان رأس المال والربح.
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إال أن هذه األسباب المذكورة ليست مانعة لالستثمارات بالصيغ األخرى ،ألن المشاريع التي تكون
عائداتها أكبر وتحقق التنمية ليست مستحيلة التطبيق وان كان فيها صعوبة ،لكنها تحتاج إلى مجهود
أعلى فمن يريد ربحا أعلى تحمل مخاطر أعلى  ،واألصل أن تعمل المصارف اإلسالمية في مرحلة
التأسيس بصيغة المرابحة  ،ثم يتم التحول إلى الصيغ األخرى بشكل تدريجي بعد الدراسة للمشاريع
وتوظيف العاملين المتخصصين المؤهلين.
إن التطبيق لصيغة المرابحة في المصارف اإلسالمية تشوبه إشكاالت كثيرة قد تخرج المعاملة أحيانا
من الحل إلى الحرمة  ،إذا حصل ضعف في الرقابة والتدقيق الشرعي  ،مع أن عددا ليس بالقليل غير
مقتنع بهذه الصيغة  ،واعتبرها حيلة للتعامل بالربا  ،لذا كان لزاما على المصارف اإلسالمية أن تبذل
جهودا كبيرة في التحول التدريجي إلى الصيغ األخرى  ،بعد تجهيز تجارب ناجحة في التطبيق مع
التعاون المشترك بينها في المشاريع حتى يزول التخوف ويقل التركز .
المع لجةةةةةةةة :
 .1الدراسة الميدانية التطبيقية لكل الصيغ من قبل المختصين والدارسين وهيئات الرقابة الشرعية
ووضعها في منتجات جاهزة سهلة التطبيق مع االستفادة مما وصلت إليه المصارف األخرى في
التطبيق .
 .0دراسة كل صيغة على حدة من حيث ( :حجم العائد – حجم التمويل –درجة المخاطر – فترة
االسترداد) وتحديد ما هي الصيغة الممكن تطبيقها اآلن؟ وما هي الصيغ التي تحتاج إلى تهيئة جو
مالئم لتطبيقها ؟
.2

إيجاد بيئة مهيأة للدخول في االستثمار بالصيغ األخرى والبدء بالتطبيق بمحافظ استثمارية من
أموال المسا همين وأعضاء مجلس اإلدارة في المصرف ومن يرغب من المستثمرين  ،مع الدراسة
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لكل مراحل التطبيق ،ورفع النتائج ومعرفة النجاح من عدمه والبدء بمشروعات صغيرة ال تحمل
المصرف مخاطر مالية كبيرة.
.2

االستفادة من كل التجارب التي سبقت لتطبيق أي صيغة من الصيغ من قبل الجهة المختصة في
إيجاد المنتجات المتكاملة بأخذ كل اإليجابيات والسلبيات واالبتكارات واضافة ما يمكن إضافته
وازالة ما يمكن إزالته حتى نصل إلى البدء من حيث انتهى اآلخرون.

 .2توظيف عدد من المتخصصين في مجاالت دراسات الجدوى  ،والتسويق والمتابعة للمشاريع الناجحة
في كل المراحل  ،حتى ينقلوا الصورة الصحيحة لمتخذي القرار في اإلقدام على التمويل من عدمه.
.3

تكوين إدارة في المصارف اإلسالمية اليمنية بكوادر متخصصة تقوم بتجهيز منتجات متكاملة
ومشاريع استثمارية مدروسة قابلة للتطبيق.

 .7وضع خطة سنوية لتحديد نسب كل صيغة من االستثمار بحيث تقل نسبة المرابحة في كل سنة
عن السنة التي قبلها وتزداد نسبة تطبيق الصيغ األخرى .
 .2االهتمام بالتأهيل والتدريب للعاملين وتنمية القدرات وخاصة التخصصية منها .
 .6قيام اإلدارات العليا في المصارف اإلسالمية بتشجيع الفروع لالستثمار في الصيغ األخرى وعمل
خطط لذلك وتقديم كل التسهيالت الالزمة .
 .12تعميم التجارب العملية الناجحة في االستثمار بالصيغ األخرى لالستفادة منها.
 .11اإلشراف على تأهيل عمالء موثوق بهم حتى يصبح نشاطهم التجاري كبي ار ومشاريعهم ناجحة ،فيتم
تمويلهم بعد ذلك بالصيغ األخرى.
 .10تحديد المخاطر ودراستها ووضع المعالجات الالزمة للتقليل منها .
 .12إيجاد نظام معلوماتي عن العمالء ونشاطهم التجاري ومشروعاتهم يعمم على المصارف عموما .
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المطلب الثاني :عدم االلتزام بالخطوات واإلجراءات التنفيذية للمرابحة بشكل
متسلسل في النظام اليدوي واآللي.
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل
-1

:

توقي ع العميل على عقد المرابحة قبل شراء البنك للبضاعة وتملكه لها ،مما ينتج عنه بيع البنك
ما ال يملك.

 -0شراء البنك السلعة قبل كتابة الوعد وتسليم الدفعة المقدمة من العميل ،فينتج عنه تحمل البنك
للمخاطر إذا رفض العميل شراء السلعة.
-2

البيع للبضاعة قبل حيازتها من قبل البنك ،فينتج عنه عدم تحمل الضمان الذي يستحق به
الربح.

-2

تسليم البضاعة للعميل قبل البيع له و توقيع عقد المرابحة فينتج عنه ضياع السلعة بدون تبايع.

-2

التعاقد بين العميل و البائع بعد توقيع الوعد وقبل شراء البنك ،وينتج عن ذلك أن العميل اشترى
من البائع ال من المصرف ،وأن دور المصرف التمويل النقدي للدين الذي في ذمة العميل دون
شراء البضاعة.

-3

التواطؤ بين البائع والعميل والموظف على صورية العملية االستثمارية.

الم ت دا والمؤيدا :
إن البيع بصيغة المرابحة لامر بالشراء المطبق في المصارف اإلسالمية وضعت له ضوابط شرعية
وخطوات عملية متسلسلة واجراءات تنفيذية مضبوطة وواضحة حتى يلتزم بها جميع األطراف ومن هذه
الخطوات المتسلسلة ( تقديم الطلب من العميل للمصرف – الدراسة االئتمانية وتجهيز الضمان ثم
الموافقة على التمويل – توقيع الوعد – شراء المصرف للبضاعة من البائع وتسليمه الثمن – القبض
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والحيازة للسلعة من المصرف – بيع المصرف السلعة للعميل مع توقيع عقد المرابحة – تسليم السلعة
للعميل) فإذا حصل خلل بالتقديم أو التأخير في هذه الخطوات فإنه ينتج عنه مخالفات شرعية وقانونية
منها:
.1

بيع المصرف ما ال يملك  ،وقد نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك ،فإذا حصل تبايع من
العميل مع البائع قبل شراء البنك للبضاعة وحيازتها فإن البنك يبيع ما ال يملك وما ال يقبض.

وقد جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي :
هل يجوز التوقيع مع العميل على عقود المرابحة مسبقا قبل تملك البنك للبضاعة؟
(ال يجوز ذلك حيث أ ن صيغة المرابحة لامر بالشراء إنما أقرت بصورة استثنائية اقتضتها الضرورة .
واألصل أن يقتصر في تطبيقاتها في حدود الفتوى دون توسع أو تعديل في إجراءات تنفيذها عمال
بقاعدة" ما جاء على خالف القياس ال يقاس عليه" ،وكذلك خروجا عن نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم
عن بيع ما ال يملك أو بيع ما ليس عندك .ويجب االلتزام بالضوابط الشرعية السليمة في تنفيذ إجراءات
بيع المرابحة لامر بالشراء والمتمثلة في شراء البنك للسلعة أوال (محليا أو خارجيا) وتملك السلعة ثم
بيعها وتسليمها للعميل وتوقيع عقد المرابحة
.0

)()1

إذا اشترى المصرف قبل توقيع الوعد من اآلمر بالشراء فالشراء صحيح  ،ولكن المصرف يتحمل
المخاطر إذا نكل العميل عن شراء البضاعة  ،فيضطر المصرف لبيعها بسعر أقل مما اشتراها
ويتحمل الفارق  ،خاصة إذا لم يستلم من العميل دفعة مقدمة كضمان جدية.

()1

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي (محضر 1662/3، 2م).
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.2

اذا حصل بيع للبضاعة قبل حيازتها من قبل المصرف  ،فإنه ال يستحق الربح لعدم تحمل
الضمان  ،وقد نهى النبي  عن ربح ما لم يضمن.

.2

اذا أخذ العميل السلعة من البائع قبل أن يشتريها البنك  ،فإن ذلك يعد تعاقدا بين العميل والبائع
وال يجوز للبنك الدخول في هذه العملية ألنه يصبح مموال بالنقد مع الزيادة المفضية إلى الربا
المحرم.

.2

إن حصل تواطؤ بين البائع والعميل على التبايع الصوري ال الحقيقي فإن البيع باطل ،فإن حصل
تبايع ثم رجعت السلعة للبائع من العميل كان ذلك عينة محرمة ،وان أخذ العميل النقد من البائع
كان ذلك ربا محرما.
وبهذا فإن الخروج عن أي خطوة حسب التسلسل المذكور سابقا يؤدي إلى المخالفة الشرعية

والقانونية في عقد المرابحة  ،فالبد من إتباع الخطوات المتسلسلة واإلجراءات التنفيذية لعمليات المرابحة
المقرة من هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية سواء في النظام اليدوي أو النظام اآللي كما
هو في التنفيذ الفعلي .
المع لجةةةةةةةة :
-1

اختيار العاملين ذوي التدين والفهم والدقة للقيام بالنزول الميداني لتنفيذ عمليات المرابحة ،
وتوقيف اإلضافة من قبل الفروع ألي موظف جديد إال بعد التدريب الكامل.

-0

التدريب المستمر للمنفذين وبقية الموظفين بخطوات المرابحة واجراءات التنفيذ وتزويدهم بفتاوى
هيئات الرقابة والمجامع الفقهية وغيرها.

-2

توعية العمالء بخطوات المرابحة واجراءات التنفيذ وما تؤول إليه المخالفة الشرعية لهذه الخطوات
واإلجراءات  ،سواء من قبل الموظفين أو إدارة الرقابة الشرعية أو توزيع اإلصدارات المعدة .
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-2

تفعيل نظام الرقابة والتدقيق الشرعي لكل عمليات المرابحة بالنزول الميداني ومراجعة ملفات
العمليات للتأكد من تحقق ذلك  ،وسؤال العاملين في كل ما ظهر من مالحظات شرعية.

-2

تفعيل نظام آلي ال يسمح بالتجاوز من خطوة إلى أخرى إال بعد إتمام الخطوة األولى مع
اإلشراف والرقابة على ذلك .

-3

الفصل بين الوظائف المتعارضة  ،بحيث يكون :
أ.

الدارس للعملية موظفا مستقال .

ب.

المشتري من البائع والقابض للسلعة موظفا آخر .

ج.

البائع للعميل والمسلم للبضاعة موظفا ثالثا.

بحيث يستلم كل موظف عمله بعد إتمام زميله لعمله حتى نضمن تسلسل خطوات المرابحة وهذا ما
جاء في دراسات الحوكمة للمصارف اإلسالمية.
-7

الحرص على أن تكون مصاريف التنفيذ للعمليات متناسبة مع طبيعتها وحجمها والوقت الذي
تحتاجه  ،حتى ينضبط التنفيذ وال يحصل قصور من قبل المنفذ.
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المبحث الثاني
اشكاالت الوعد والواعد
المطلب األول :إلزامية الوعد أو عدم إلزاميته
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل

:

أوالً  :إشك ال إلزامي الويد:
 -1المخالفة لحكم الوعد عند الجمهور من أنه مندوب وليس ملزما.
-0

القول بإلزامية الوعد دخول في بيعتين في بيعة .وبيع ما ال يملك والغاء خيار المجلس وبيع
الكالئ بالكالئ.

-2

اإللزام بالوعد ال يكون في عقود المعاوضات ألن محلها العقد ال الوعد.

ث ي ً :إشك ال يدل إلزامي الويد:
-1

المخالفة لإللزام به ديانة.

-0

سبب لضياع الحقوق وعدم الحفاظ على مصالح العباد الذي جاءت الشريعة للحفاظ عليها سواء
كانت خاصة أو عامة ،وخاصة في هذا الزمان الذي ضعفت فيه األمانة.

-2

المنع ألمر مباح مرجعه الرضا بين المتعاقدين ال التحريم.

 -2تحمل المصارف اإلسالمية مخاطر كبيرة وعدم وجود مستند يرجع إليه في حالة النكول أو غيره .
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الم ت دا والمؤيدا :
إن الوعد من مكارم األخالق وخصال اإليمان وقد اختلف في حكمه على أقوال:
القول األول  :ذهب جمهور الفقهاء ،أن الوعد ملزم ديانة غير ملزم قضاء  ،فاألفضل الوفاء به  ،ألن
الوعد عقد تبرع وبناء على هذا فالمرابحة لامر بالشراء ال تجوز إال على أساس عدم إلزامية الوعد وهذا
ما أيده من الفقهاء المعاصرين الدكتور حسن األمين والدكتور محمد سليمان األشقر والدكتور على
السالوس والدكتور رفيق المصري.
القول الث

()1

 :قول للمالكية  :وهو قول ابن شبرمة :أنه الزم ويقضى به ويجبر على الوفاء به  ،وهو

قول عدد من الفقهاء المعاصرين كالدكتور سامي حمود والدكتور يوسف القرضاوي.ويدخل في هذا القول
ما ورد في مشهور مذهب المالكية إلى أن الوعد ملزم قضاء إذا كان متعلقا بسبب ودخل الموعود فيه.
وسنبين أدلة كل قول:
أوال :أدل القول األول :
أ-

حديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "

()0

فكيف يكون الخيار مع اإللزام بالوعد وكيف يجوز لنا أن

نمنع حقا أعطاه الشارع لكال العاقدين .
ب -الشافعي (:والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وان شاء تركه  ،وان قيل أن
الوعد بالبيع مع اإللزام هو من قبيل بيع الكالئ بالكالئ ،وهو منهي عنه وبيع المرابحة مع اإللزام
بالوعد يفضي إلى بيع مؤجل البدلين ،فال المصرف يسلم السلعة في الحال وال العميل يسلم الثمن.

()1

كمال توفيق الحطاب  ،القبض واإللزام بالوعد في عقـد المرابحـة لامـر بالشـراء فـي الفقـه اإلسـالمي  ،جامعـة اليرمـوك

()2

أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب البيعان بالخيار ج 2رقم 2118ص .32مرجع سابق.

إربد ،المجلد الخامس عشر ،العدد األول مركز مؤتة للبحوث والدارسات  ،عام 0222م( بتصرف).
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ج -اإللزام بالوعد يؤدي إلى الغرر ألنهما يلتزمان على سلعة لم يحصال عليها فالثمن مجهول وجهالته
ال تجوز .
د-

قول اإلمام الشافعي ( :تبايعا على أن ألزما أنفسهما األمر األول فهو مفسوخ من قبل شيئين،
أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك
فيه كذا)

()1

 ،أي أن المرابحة مع اإللزام بالوعد من بيع ما ال يملك أو يقبض  ،وتتضمن الغرر

لعدم معرفة السعر ،وقد يموت اآلمر أو المأمور قبل إحضار السلعة ’ و األسعار تختلف .
ث ي  :أدله القول الث

:

أوالً  :األدل الع م الق ئل بإلزامي الويد:
.فإخالف الوعد من الكبائر التي ال يجوز االقتراب منها ومقارفته يؤدي إلى مقت اهلل وغضبه  .ﭽ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ( .)0فنكث العهد
محرم مع اهلل ومع غيره ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﭼ

()2

 -1األحاديث التي تذم إخالف الوعد وجعل ذلك عالمة للنفاق منها( :آية المنافق ثالث  :إذا وعد
أخلف ...الخ

()2

وقد ذكر البخاري في كتاب الشهادات (باب من أمر بإنجاز الوعد) وذكر أربعة

أحاديث للداللة على وجوب اإلنجاز.

()1

الشافعي  ،االم ، ،دار المعرفة – بيروت 1212هـ1662/م  ،ص. 26

( ) سورة الصف آية رقم .0،2
( ) سورة التوبة اآلية رقم .77

()2

أخرجه البخاري في كتاب اإليمان باب عالمة المنافق .المجلد األول ص  .13مرجع سابق.
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 -0أن قياس هذه المسألة على عقد االستصناع يقضي بإلزام الواعد بالشراء بإنفاذ وعده فالمستصنع
يجب عليه شراء ما طلب صنعه إذا كان مطابقا للمواصفات التي طلبها وهو ما أخذت به مجلة
األحكام العدلية وهو رأي ابويوسف وهو الراجح في مذهب األحناف والذي يتفق مع مقاصد
الشريعة ويتالءم مع القوة الملزمة للعقود كما أن فيه دفع الضرر عن الصانع واستمرار التعاون
بين الناس وقول الجمهور بخالف هذا تجنبا للغرر ،وألنه بيع معدوم(.)1
 -2أن المصلحة تقتضي اإللزام بالوعد حرصا على استقرار التعامل المالي وتجنبا للنزاع والفوضى
في المعامالت وما ينجم عنها من آثار في ضياع الحقوق .
م قش أدل الفريق األول-:
)1

قولهم أن الوعد الملزم قضاء عند المالكية من باب الوعد بالمعروف أو عقود التبرعات ال
المعاوضات ال يستند إلى دليل واضح بل يخالف إطالق المالكية لحكمهم بلزوم الوفاء بالوعد
ٍ
بشكل عسام القول بلزوم الوفاء به في
مطلقا أو مقيدا كما أن اإللزام بالوعد في التبرعات يقتضي
المعاوضات من باب أولى .وقد وضح هذه المسألة الدكتور يوسف القرضاوي فقال( :أما الذي
ينبغي أال يقبل الخالف فيه فهو الوعد في شئون المعاوضات والمعامالت التي يترتب عليها
التزامات وتصرفات مالية واقتصادية  ،قد تبلغ الماليين ويترتب على جواز اإلخالف فيها إضرار
بمصالح الناس وتغرير بهم)(.)0

()1

د :الزحيلي  ،الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وتحقيق األحاديـث النبويـة وتخريجهـا  ،دار

()0

) د :يوســف القرضــاوي  ،بيــع المرابحــة لامــر بالش ـراء كمــا تجريــه المصــارف اإلســالمية  ،ط ،0مكتبــة وهبــة القــاهرة

الفكر ج ، 2ص (-.720بتصرف).

1627م ص.77 ،73
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واألصل في الشريعة جواز الشروط في المعامالت سواء كانت باإللزام أو عدمه ما لم يرد فيها
مخالفة لنصوص صريحة  ،وهذا القول تؤيده أيضا مع األدلة مقاصد الشريعة وكلياتها في حفظ األموال
وحقوق العباد.
)0

قولهم أن اإللزام بالوعد يجعل العملية من باب بيع الكالئ بالكالئ :هذا القول بعيد ،فالعملية ليست
من باب مؤجل البدلين ألن الوعد ليس عقدا بل يبقى حكمه وعدا أما البيع فال يحصل إال بعد
التملك و الحيازة

)2

قولهم أن العملية مع اإللزام بالوعد تلغي الخيار في المجلس  :فخيار المجلس غير متفق على
ثبوته ولم يقل به ا ألحناف والمالكية ويفسرون التفرق باألقوال ال األبدان  ،ثم إن للعرف دور في
كيفية الخيار وشكله  ،فالخيار باق حتى يتم توقيع العقد رسميا  ،ويجوز للمتعاقدين إسقاط الخيار
بينهما بالتراضي

)2

ٍ
سلعة لم يقم البائع بالحصول عليها
قولهم :أن العملية تنطوي على الغرر ألن البيع يقع على
فثمنها مجهول  ،وكذا مصاريف شرائها ونقلها  ،والرد على ذلك أن الثمن غالبا ما يكون معروفا
ومتفقا عليه ،ومصاريف الشحن والنقل شبه معلومة محليا وعالميا ،أما عدم القبض فبيع المرابحة
ال يتم عمليا إال بعد تملك المصرف للبضاعة  ،فإذا لم يتم القبض فإن العملية ال تكون جائزة.
الراجح لدينا بعد النظر الدقيق في أدلة كل فريق تبين لنا أن أدلة الفريق األول القائلة بأن الوعد

غير ملزم قضاء ال تنهض لالستدالل بها  ،وذلك لما أوردناه من رد على أدلتهم وأن أدلة القول الثاني
وما بعده هي األصلح للتطبيق وذلك لما يأتي :
 -1لسيرها على األصل في الشروط والوعود وهو اإلباحة خاصة في أمور المعامالت  ،وأنها راجعة
ٍ
ٍ
ٍ
لنصوص
ومخالف
يح
إلى ما اتفق عليه المتعاقدان  ،وتقييدها بالتبرعات تقييدا بال
مستند صر ٍ
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كثيرٍة عامة ومطلقة  ،كما أن تقييد القول باإللزام بالوعد في عقود المعاوضات من باب أولى
حفاظا على حقوق العباد المصانة شرعا  ،وهذا ما تؤيده كثير من نصوص الكتاب والسنة وهو
المالئم لمقاصد الشريعة في الحفاظ على مصالح العباد.
 -0أن الخيار ابتداء ليس حقا مكتسبا ٍ
ألحد وانما العرف والمصلحة هي المرجع في هذا األمر ،فإذا
اتفق الطرفان على الخيار لكليهما أو ألحدهما فال شيء في ذلك واإللزام بالوعد كذلك .

()1

ويمكن للمصارف اإلسالمية اليوم األخذ بما يناسبها حسب ظروف الواقع والبلد.
ويؤيده ما جاء في مؤتمر المصارف اإلسالمية الثاني المنعقد في الكويت حيث صدر فيه قرار
نصه ( :فإن األخذ باإللزام أمر مقبول شرعا  ،وكل مصرف مخير في األخذ بما يراه في مسألة القول
باإللزام حسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية) (.)0
والسبب في ذلك اختالف الظروف والقوانين المطبقة من قبل البنوك المركزية والمفروضة على
المصارف اإلسالمية ،وكذا اختالف المستوى المعيشي  ،وحجم التعامل ونوعية المعامالت ،فيمكن أن
يكون اإللزام بالوعد مفيدا في بلد وغير مفيد في بلد آخر ،ففي بلدان ذات الرواج واالنتعاش االقتصادي
القول بعدم اإللزام ال يؤدي إلى ضرر ،أما في بلدان الكساد واالنكماش فالقول بعدم اإللزام يؤدي إلى
الضرر ،حيث أن نكول العميل يسبب خسارة على المصرف فاألمر راجع إلى المصلحة وتحققها ،
والمفسدة ودرئها  ،والقاعدة الشرعية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ويمكن للمصرف أن يشتري
السلعة من البائع ويشترط الخيار لمدة تزيد عن المدة التي ينبغي أن يتقدم العميل فيها الستالم السلعة.

()1
()0

القرضاوي  ،بيع المرابحة لامر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية  ،مرجع سابق ص.22بتصرف
مؤتمر المصرف االسالمي الثاني المنعقد فـي الكويـت عـام 1222ه1622م مـن الكتـاب الـدليل الشـرعي للمرابحـة ص
.112
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وجاء في المعيار الثامن رقم ( – 1/2/0ال يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد وما في حكمها على
مواعدة ملزمة للطرفين ( المؤسسة والعميل) .
 0/2/0ليس من لوازم المرابحة الوعد أو االتفاق العام ( اإلطار) وانما هو لالطمئنان إلى عزم األمين
على تنفيذ الصفقة بعد تملك المؤسسة للسلعة ،فإذا كانت لدى المؤسسة فرص بديلة لتسويق
السلعة أمكنها االستغناء عن الوعد أو اإلطار.
 2/2/0يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل اآلمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين
كليهما أو أحدهما.
 ( 2/2/0يجوز للمؤسسة والعميل اآلمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة االتفاق على تعديل بنود
الوعد عما كانت عليه سابقا  ،سواء بالنسبة لألجل أم الربح أم غيرهما ،وال يجوز تعديل الوعد
إال باتفاق الطرفين ولكن ليس ألحدهما االنفراد بذلك) (.)1
المع لجةةةةةة :
)

القول بإلزام الوعد في عقود المرابحات هو األضمن للمصارف اإلسالمية وهو المؤيد بمقاصد
الشريع ة لحفظ مصالح العباد  ،وهو ما اختارته هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية
اليمنية جميعها .

)

الوعد ملزم من طرف واحد ال من طرفين  ،حتى نخرج من توهم البعض أنه عقد موقع من
الطرفين.

)

ترتب على القول باإللزام األخذ بضمان الجدية التي يدفعها العميل كدفعة مقدمة ضمانا لجديته
في تنفيذ وعد الشراء  ،وعوضا للمصرف في حالة نكول العميل عن شراء السلعة منه .

()1

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار  ،ص .62
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المطلب الثاني  :الدفعة المقدمة ضماناً للجدية.
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل

:

 -1تحديد مبالغ ضمان جدية كبيرة في بعض العمليات يؤدي إلى هروب العمالء من التعامل مع
المصرف وعدم قدرتهم على تسليم هذه المبالغ .
 -0المصرف يحدد لنفسه القدر الذي يأخذه من ضمان الجدية في حال نكول العميل عن إتمام
العملية فيؤدي إلى النزاع .
-2

أخذ مبلغ (ضمان الجدية)حال الشراء وعدم احتساب ربح عليه ال بد من ذكره وتوضيحه للعمالء.

-2

ما هو المستند الشرعي في أخذ مبلغ الضمان إذا كان بدون رضا العميل؟.

 -2استثمار الدفعة المقدمة أو التصرف فيها دون الرجوع إلى العميل مع أنها أمانة كيف جاز
للمصرف التصرف فيها ،ولمن تصرف عوائد الربح ؟
 -3تسليم الدفعة المقدمة بعملة غير عملة الشراء  ،وكيف تتم آلية المصارفة؟
 -7آلية تحويل ضمان الجدية إلى دفعة مقدمة .
-2

إذا كان النكول من العميل قبل العقد فإنه يحصل ضرر على البنك  ،فالسلعة قد ال يستطيع
البنك بيعها وقد يبيعها بسعر أقل  ،فمن يتحمل هذا الضرر وكيف تتم المعالجة إذا لم يسلم
العميل (ضمان الجدية)؟

-6

إذا كان النكول بعد العقد فالمصرف قد اشترى وحاز وباع السلعة وكتب العقد للمرابحة ووقع
ولكن العميل رفض استالمها ،فهل الضرر حاصل على المصرف  ،ومن يتحمله؟

 -12قد يحصل تالعب من بعض العمالء على المصارف اإلسالمية فكيف تضمن المصارف عدم
حصول ذلك؟
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المؤيدا والم ت دا :
الضمان المسلم للمصرف المسمى (ضمان جدية) يسلمه العميل بموجب التراضي والتوافق عليه عند
موافقة المصرف على شراء السلعة وتوقيع العميل للوعد الملزم  ،وحينئذ يقوم العميل بتسديد المبلغ
كضمان لجديته في االستمرار في تنفيذ وعد الشراء ،وللتأكد من قدرة العميل المالية  ،ولالطمئنان على
إمكانية تعويض المصرف عن الضرر في حال نكول العميل عن تنفيذ وعده.
وهذا المبلغ يبقى أمانة للحفظ لدى المصرف ال يجوز له التصرف فيه  ،أو أن يكون أمانة
لالستثمار مضاربة إذا حوله العميل إلى وديعة في حالة تركه لشراء السلعة.
وادارة المصرف تقدر مبلغ ضمان الجدية بالرجوع إلى السوق في المبالغ واألسعار ومعرفة حجم
الضرر الممكن تحققه لو حصل النكول من العميل  ،ويجوز التفاوت بين سلعة وأخرى حسب حجمها،
أو بين جنس وجنس آخر في التحديد  ،وااللتزام من العميل بما قرره المصرف والرضا به ضمان لجديته
وقبوله المواصلة في إجراءات إتمام المرابحة ،وهذا الضمان ال يؤخذ من قبل المشتري (العميل) وانما
يحجزه المصرف لديه حتى آخر مراحل التنفيذ  ،ويكون التعامل معه كالتالي:

-1

إذا حصل النكول من العميل فإن للمصرف الحق في أخذ الفارق بين ثمن السلعة الحقيقي وبين
سعر البيع إن حصلت خسارة أو ضرر نتيجة نكول العميل فيأخذ المصرف بمقدار ذلك الضرر
والباقي يرده للعميل.

-0

إذا لم تحصل خسارة أرجع المصرف المبلغ كامال للعميل.

 -2إذا استمر العميل في عقد المرابحة وأخذ البضاعة أدخل المصرف المبلغ (هامش الجدية) في ثمن
السلعة ولم يحتسب عليه أرباحا بالتوافق مع العميل واألولى بقاء المبلغ كهامش جدية لحاالت
النكول.
112

التعويض ين

رر ال كول:

المصارف اإلسالمية منها من أخذ بإلزامية الوعد ومنها المصارف اإلسالمية اليمنية وطلب تقديم
دفعة مقدمة كضمان للجدية في تنفيذ الوعد  ،ومنها من لم يأخذ بذلك فلم يطلب دفعة مقدمة وتحمل
تبعة نكول اآلمر بالشراء ( العميل ) إذا اشترى المصرف السلعة فيضطر المصرف بيعها لحسابه في
السوق ويتحمل الخسارة الناتجة عن انخفاض سعر السلعة عن الثمن الذي اشتراها به فكيف تد أر
المصارف اإلسالمية عن نفسها هذه الخسارة ،وللمعالجة لهذا اإلشكال نورد التالي:
 -1أن تشتري المصارف اإلسالمية السلعة بالخيار بحيث تستطيع أن تردها للبائع الذي اشترتها منه
مع أن في ذلك صعوبة في التنفيذ وخاصة في السلع المستوردة .
 -0إذا كانت من المصارف التي تأخذ بإلزامية الوعد فبعد توقيع الوعد الذي يعتبر تعهدا بمقتضاه
يتحمل كل طرف الضرر الذي يلحقه باآلخر جراء نكوله دون أن تأخذ بالتنفيذ الجبري القضائي.
 -2إن كان المصرف يشترط دفعة مقدمة ضمانا للجدية وقد استلمها من العميل قبل الشراء للسلعة ،
فإنه يحق للمصرف أخذ الفارق بين ثمن السلعة التي اشتراها به وبين سعرها في السوق حال البيع.
مقدار ال رر ومن يحدده؟
إذا حصل ضرر من بيع المصرف سلعة المرابحة بسعر السوق السائد رجع على العميل بمقدار
الفرق بين سعر البيع للسلعة وتكلفتها  ،دون أن تعمل كالمصارف التي تأخذ الدفعة المقدمة التي يدفعها
العميل كاملة كتعويض عن الضرر.
إال أن بعض المصارف اإلسالمية تأخذ تعويضا عن فوات الكسب فترة احتجاز المال في سلعة
المرابحة التي لم تتم يقدر بمتوسط كسب المصرف في ذلك المقدار من المال واألولى التوقف عنه ألنه
ربا.
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وأما من يحدد هذا المقدار  :فالعمل بما تم االتفاق عليه بين الطرفين في العقد فإن حصل خالف
في تحديد المقدار فاألولى إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم يتفق عليها الطرفان ،ويحدد ذلك في العقد .
فإن لم يتم االتفاق على لجنة التحكيم أحيل الموضوع إلى القضاء  ،وبعد خروج الحكم يكون التنفيذ
للحكم من الطرفين.
هل إلزام العميل بالتعويض عن نكوله يتناقض مع مبدأ الخيار؟
-

هناك من يقول بأن التعويض الملزم به العميل للمصرف ينقض الخيار الحقيقي للعميل  ،وقد
يحمله على تنفيذ وعده السابق  ،مع وجود المحاذير التي يرى البعض أنها تخرجه عن الشريعة ،
والمصرف اإلسالمي تاجر وعليه تحمل أي خسائر تقع واذا أراد أن يحمل العميل األعباء
باشتراطه ذلك جعل عقد المرابحة في دائرة الشبهة والتحريم .

-

وقد سوغ بعضهم مصادرة دفعة نقدية مقدمة تقدم بها العميل ضمانا للجدية في تنفيذ الوعد لكنهم
دخلوا في المحذور بمنع تحمل المصرف أية مخاطر حتى لو كانت يسيرة وانما يحملها العميل.

وهذا القول هو خروج عن موضوع السؤال فال القول بإلزام الوعد وال تسليم الدفعة المقدمة يؤثر على
الخيار في البيع وان كانت تقلل المخاطر  ،أما الخيار فهو باقي لمن اشترطه وتحمل المصرف الرد
بالعيب الخفي في حالة ظهوره.
()1

وقد أفتت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة

وفيها(:ففي الوعد بالشراء يمكن طلب مبلغ نقدي من

الواعد لتأكيد جديته ويكون هذا المبلغ في حكم األمانة المأذون في التصرف فيها وال يعتبر جزءا من
الثمن ،كما يكون هذا المبلغ مضمونا على من في يده له غنمه وغرمه  ،وفي حالة ما إذا أخلف وعده،

()1

فتوى هيئة البركة الشرعية الموحـدة ( ،)12/6مـن كتـاب الـدليل الشـرعي المرابحـة مجموعـة دلـة البركـة ،ط1662 ،1م
،صـ .116
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يجوز مصادرة المبلغ النقدي إذا اشترط ذلك في العقد على أن ال يستقطع منه إال بمقدار الضرر الفعلي
المتحقق من جراء النكول)
-

فتاوى الهيئات الشرعية لمسألة الدفعة المقدمة :
فيما رأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي ( أن اإلجراء الصحيح هو احتساب الربح

على مجموع تكلفة السلعة وعلى أن يعالج موضوع الدفعة المقدمة بشكل مستقل فهو إما أن يخصم من
مبلغ الدين بعد إبرام عقد البيع واما أن تخفض نسبة الربح المتفق عليها في بيع المرابحة استنادا إلى
مبلغ الدفعة األولى الذي سيقدمه العميل).
وأما بشأن تحرير العقد رأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي أن يتم تحميل كل شحنة
بما يخصها من الدفعة المقدمة والمصاريف التي دفعت على االعتماد بالكامل بحيث توزع قيمة الدفعة
المقدمة على جميع الشحنات وبنفس نسبتها إلى قيمة االعتماد بالكامل.
فيما أقرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي في البداية التخريجين التاليين للدفعة المقدمة وللبنك
أن يختار ما يشاء منهما:
 -1اعتبار الدفعة المقدمة مساهمة من العميل في ثمن السلعة فيشارك في غرم وغنم عملية الشراء ،
كأن يمول البنك ثلثي القيمة  ،ويمول العميل الثلث فيحتسب الربح على الثلثين فقط  ،وأي غرم
يحتسب على البنك  ،والعميل بحسب نسبة مساهمتهما  ،ويتحمل المصاريف والعموالت كل
حسب مساهمته.
 -0اعتبار الدفعة المقدمة عربونا كجزء من الثمن المقدم يقبض من أجل أن يضمن مصداقية العميل
شراء السلعة  ،فيعتبر جزءا مجمدا بأخذ تفويض منه بتجميده  ،ثم تسحب بعد تنفيذ العملية،
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والعمل في التطبيق الميداني على الفتوى األولى إلى اآلن باعتبارها جزءا من ثمن السلعة  ،وفهم
العميل والمصرف على هذا.
ثم اعتبرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي ايضا الدفعة المقدمة هامش جدية لضمان
جدية العميل تنفيذ وعد الشراء للسلعة  ،وأما بخصوص كيفية خصمها من تكلفة الشراء واحتساب الربح
عليها فقد رأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي أنها تجمد في حساب العميل بتفويض منه ثم
تسحب بعد تنفيذ العملية وهذا يعني عدم احتساب أي أرباح عليها
( التكييف الشرعي الراجح للدفعة المقدمة أنها ضمان جدية ،وال ينبغي النص في عقد المرابحة أو
وعد الشراء بأنه تم استبعاد الربح على الدفعة المقدمة  ،وذلك خروجا من شبهة وجود عقدين في عقد
واحد ،وعليه يجب إعادة صياغة عقد المرابحة ونموذج وعد الشراء للبنك ،بحيث تعدل العبارة التالية في
البند ثانيا الفقرة (ب) في وعد الشراء وعقد المرابحة وهي ( .دفع الطرف الثاني مبلغا وقدره (

)

دفعة مقدمة مشاركة منه في قيمة السلعة وقت إبرام وعد الش ارء) وتعدل لتصبح كما يلي:
(دفع الطرف الثاني مبلغا مقدما وقدره(

) ضمانا لجدية تنفيذ وعد الشراء).

()1

،

وهكذا سارت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف اليمن البحرين الشامل.
وقد جاء في المعيار الشرعي الثامن ما يضع المعالجات لكل اإلشكاالت المذكورة سابقا وينص على
التالي( :يجوز للمؤسسة في حالة اإللزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية  ،يدفعه العميل
بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل ،وكذلك لتطمئن على إمكان عدم الضرر
الالحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم ،وبذلك ال تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع
()1

كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي من فترة 67م – 0212م  ،صـ. 22
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تعويض الضرر ،وانما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية  ،وال يعتبر هامش الجدية عربونا  ،وهذا
المبلغ المقدم ضمان الجدية إما إن يكون أمانة لالستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على
أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة.

)()1

( 2/2/0ال يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم ،
وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول ،وهو الفرق بين تكلفة
) )0

السلعة وثمن بيعها لغير اآلمر بالشراء  ،وال يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة (
المع لجةةةةةةةة
.1

:

الدفعة المقدمة تعتبر هامش جدية يسلمها العميل في حسابه بناء على طلب المصرف وهي
أمانة لدى المصرف ليس له التصرف فيها ال باستثمارها وال بتحويلها إلى دفعة مقدمة وانما تبقى
لمعالجة حاالت النكول .

.0

(المصرف) إن كان في مرحلة الخيار بينه وبين البائع األصلي الذي اشترى منه البضاعة فيرد
البضاعة ويأخذ ماله حسب الخيار المتفق عليه خالل الثالثة األيام ،وهو ثابت شرعا.

.2

إذا حصل أنه ال خيار بين المصرف والبائع ،باع المصرف السلعة في السوق فإن كان البيع
بسعر الشراء فال إشكال وعلى البنك إرجاع ضمان الجدية  ،وان كان البيع بأعلى من سعر
الشراء فالزائد ربح للبنك وعليه إرجاع ضمان الجدية للعميل.

.2

في حالة حصول النكول من قبل العميل فللمصرف حجز المبلغ ومعرفة مقدار الضرر وأخذ ما
يقابل الضرر وارجاع الباقي للعميل  ،مع التواصل معه بذلك ،فإن حصل نزاع في مقدار الضرر

()1
()2

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .2/2/0
المرجع السابق .2/2/0
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رفع إلى قاض لتقديره ورفع الخالف ،وهذا ما أفتت به المجامع الفقهية والهيئات الشرعية للبنوك
اإلسالمية.
.2

إذا حصل النكول بعد العقد فالبيع على نفس الطريقة السابقة ولكنه لحساب العميل المشتري سواء
بزيادة أو نقص ،فإن كان بزيادة كان الزائد حق للعميل ،وان كان بنقص رجع المصرف على
العميل المشتري ،فيأخذ الفارق من ضمان الجدية إن استوفى منه أو يطالب العميل فيما زاد.

أم المع لج

الوق ئي

ه :

 -1الدراسة االئتمانية الكاملة للعمالء من قبل المصرف وتحديد مقدار الدفعة المقدمة لكل سلعة لتجنب
الوقوع في هذا المحذور.
 -0السير الصحيح على خطوات المرابحة واجراءاتها من قبل الموظفين العاملين في قسم االستثمار
سواء بتوفير الضمانات و كتابة الوعد واستالم الدفعة المقدمة (هامش الجدية).
 -2وضع خيار الشرط حال شراء المصرف من البائع ولمدة محددة ولو ثالثة أيام.
 -2عدم تجاوز الدارسين شروط منح االئتمان المحددة من المصرف أو التهاون في استكمال
الضمانات.
 -2توعية العمالء عند تقديم طلب منح االئتمان بالدفعة المقدمة والغرض منها وما سيقوم المصرف به
في حال نكول العميل حتى ال يقع خالف بعد ذلك.
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المطلب الثالث :الواعد بالشراء قريب للبائع
اإلشك ال المترتب يليه تتمثل

اآلت :

-1

تؤدي إلى التواطؤ والصورية في العقد .

-0

قد تؤدي إلى بيع العينة المحرمة شرعا بحيث أن السلعة قد تكون ملكا للزوج أو القريب فيبيعها
للبنك والبنك يبيعها للزوجة أو القريب ،ثم ترجع السلعة للبايع فتتحقق العينة المحرمة.

-2

أن يكون هدف القريب الحصول على النقد  ،فال يجد طريقا إال هذه الحيلة المذكورة آنفا ،فيأخذ
النقد من قريبه ويعيد السلعة ،ويكون تمويل البنك تمويال نقديا كقرض مع وجود األجل والزيادة
وهو بعينه الربا المحرم.

الم ت دا والمؤيدا :
الزوج والزوجة أو األقارب كل واحد منهم له ذمة مالية منفصلة عن اآلخر ،وبالتالي يجوز التبايع
بينهم شرعا  ،وانما كان التوقف عن التمويل في المرابحة لامر بالشراء في المصارف اإلسالمية بين
الزوج والزوجة أو األقارب لما في ذلك من المحاذير الشرعية التالية:
()1

 -1أن التواطؤ محتمل لتمرير العملية لصالح العميل وقد صدرت بهذا الشأن

فتوى بيت التمويل

الكويتي التي تنص على التوقف في مثل هذه العمليات المؤدية إلى التواطؤ في المحظور
الشرعي.
-0

احتمال الحيلة في هذا البيع واردة  ،فقد تؤدي إلى العينة المحرمة ،فال تنقل أوراق الملكية وانما
يبقى البيع صوريا ،وتعود السلعة لمالكها ،وعلى هذا جاءت فتوى هيئة الرقابة لبنك دبي

()1

فتوى بيت التمويل الكويتي رقم .22
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()1

اإلسالمي

(حيث إن المتعامل الذي يطلب أن يبيع بضاعته إلى البنك سبق له شراؤها  ،ليقوم

البنك بعد ذلك ببيعها مرابحة لزوجته ،ولم يقدم مبر ار مقبوال لهذا الطلب  ،فإن المعاملة تكون من
البيوع التي يقصد بها التمويل بفائدة  ،وهي من بيوع العينة  ،وبذلك يكون شراء البضاعة منه
بثمن حال ،ثم بيعها لزوجته بثمن مؤجل أكبر منه ،قرضا جر نفعا  ،وكان البيع مرة ثانية له،
ألن توسيط الزوجة ال ينفي قرينة الربا للعالقة بين الزوج وزوجته ،ألنه يمكنه أن يبيع البضاعة
للزوجة ،ويؤجل لها الثمن بدال من دخول البنك مشتريا وبائعا .
واذا قويت القرائن على أن المقصود هو بيع العينة  ،وأنه يريد الحصول على النقد حاال ليدفع أكثر
منه مؤجال  ،فاألحكام الشرعية ثابتة ال تتغير بالوسائطـ  ،ما دام القصد واضحا من القرائن ).
-2

أن يكون البيع األول غير صحيح فيكون المالك للسلعة فعليا غير البائع لها فيبيع ما ال يملك .

 -2قد يكون الهدف التمويل النقدي المؤدي إلى الربا المحرم .
إن هذه المحاذير الشرعية وغيرها تحتاج إلى أن تكون المصارف اإلسالمية على يقظة دائمة
لمعرفة العمالء والبائعين وعالقاتهم وارتباطاتهم االجتماعية للبعد عن الحيل.
ومن خالل المراجعة للفتاوى الشرعية لهيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية اليمنية  ،لم ترد
فتوى بالجواز أو المنع مكتوبة لبنك سبأ  ،ولكن الهيئة أمرت بالتوقف عن التطبيق في مثل هذه
الحاالت  ،ومن خالل الزيارات وجدنا تطبيقا في بعض فروع بنك سبأ لعمليات بين أقارب تم مراجعتها
للتأكد من عدم وجود الحيلة والتواطؤ على المحرم ،هذا فيما حصل  ،أما إذا رفعت لنا من وقت الدراسة
فالقول بالتوقف في ذلك هو المعمول به في التطبيق  ،وكذا العمل لدى مصرف اليمن البحرين الشامل .

()1

فتاوى هيئـة الفتـوى الرقابـة الشـرعية لبنـك دبـي اإلسـالمي  ،ط ، 1مـن عـام 0221 – 62م  ،ج . 1شـركة دار البشـائر
اإلسالمية للطباعة والنشر بيروت  ،صـ  063ـ
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أما بنك التضامن اإلسالمي فالتطبيق لها جار حسب إفادة رئيس قسم االستثمار وللتثبت من عدم
وجود الحيلة والتواطؤ على المحرم يقومون باستدعاء العميل والتأكد من انتفاء الحيلة والتواطؤ بيمين
يحلفها أمام قسم االستثمار  ،وقد جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التضامن ما يلي( :إن
مجرد القرابة أو الصداقة بين اآلمر بالشراء وبين الشخص المطلوب البيع منه ال تؤثر في صحة
ال مرابحة لامر بالشراء حتى ولو كان كل منهما مستقال بأعماله بخالف ما لو كان االبن يعمل في ملك
األب مثال ،ولكن في مثل هذه الحالة للبنك أن يتثبت من جدية البائع واآلمر بالشراء خشية حدوث
تواطؤ بينهما ،فإن توصل إلى صدقهما وأنهما ما أرادا تواطؤا فيمكنه أن ينفذ المرابحة واال توقف عن
) ()1

ذلك .

وال يوجد عندي تفصيل عن بقية المصارف يدل على التوقف أو التطبيق .
والرأي الذي أميل إليه أنه يمكن التطبيق ولكن بعد تعميم النقاط المذكورة في المعالجات على
موظفي الفروع وخاصة جميع العاملين في قسم االستثمار .
()0

ولذا جاء المعيار الشرعي

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم 2/0/0

( يجوز للمؤسسة شراء السلعة ممن بينهم وبين اآلمر بالشراء قرابة نسب أو عالقة زوجية مع العميل
اآلمر بالشراء ثم بيعها إليه مرابحة باألجل  ،ما لم يكن ذلك حيلة لبيع العينة  ،ويفضل اجتناب ذلك في
تطبيقات المؤسسة).

()1

()0

كتاب الفتاوى الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي  ،إصدار67م  ،ص. 20
معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم.2/00 /
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المع لجةةةةةةةة :
 -1التوعية للموظفين الدارسين للعمليات االستثمارية إلدراك مثل هذه العمليات واالعتذار عن التمويل
من البداية.
 -0توعية العمالء الذين يقدمون طلبا للتمويل في مثل هذه العمليات بما فيها من محاذير شرعية ،
وأن يحافظوا على طهارة أنفسهم وأهلهم وأموالهم من الربا حتى ال يتعرضوا لحرب اهلل .
 -2إن كان وال بد من الدراسة لمثل هذه العمليات فال بد من التأكد من التالي:
أ-

التأكد بمؤيدات ثبوتية من أن تكون ذمة كال الزوجين أو األقارب منفصلة عن األخرى ،في
أموالهم وحساباتهم وأنشطتهم وأعمالهم  ،ولم يبق ارتباط بينهم يؤدي إلى احتمال التواطؤ.

ب -المقابلة لكال الزوجين أو األقارب لتوضيح المحاذير لهم والتأكد من انتفاء الحيلة والتواطؤ
على المحرم من قبل العاملين في قسم اإلستثمار.
ج -نقل وثائق الملكية للسلعة من البائع إلى البنك ثم إلى العميل  ،والتأكد من ذلك بأخذ صور
تبقى في سجل العملية لدى المصرف(.)1
د-

االستعالم من قبل الدارس عن زوال هذه الموانع بين البائع والعميل لدى األقارب أو
الجيران الموثوق بهم.

 -2استشارة إدارة الرقابة الشرعية في حالة الدراسة لمثل هذه العمليات للمراجعة والموافقة أو المنع .

()1

وقد حصلت مثل هذه العملية في بعض فروع بنك سبأ اإلسالمي .

122

المطلب الرابع :الواعد بالشراء شركة مملوكة للبائع أو كان وكيال له:
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل
-1

:

تحقق العينة المحرمة إذا كانت الشركة مملوكة للبائع بالكامل أو فرعا لشركة قابضة يملكها
البائع.

 -0إذا كان العميل وكيال للبائع .
 -2قد يكون هناك تواطؤ على المحرم إذا كان الواعد بالشراء شركة مملوكة جزئيا .
الم ت دا والمؤيدا :
األصل في الشريعة أن البائع ال يبيع لنفسه ال عن طريقه وال عن طريق وكيله وال عن طريق وسيط
تابع له ،وذلك ألنه يؤدي إلى بيع العينة المحرم شرعا ،كما أنه يؤول إلى ضمان الشريك لحصة شريكه
 ،ويؤدي أيضا إلى الربا المحرم.
ولذا جاءت فتاوى هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بالمنع للتمويل بالمرابحة في
مثل هذه العمليات.
فتوى هيئة البركة ()1ونصها :

-1
أ-

(تتحقق العينة المحرمة إذا اشترى سلعة بـعشرين رياال مؤجلة من شركة ثم باعها بـخمسة عشر
حالة إلى شركة أخرى إذا كان مالك الشركتين واحدا شركة قابضة)

()1

عزالدين خوجة مراجعة د/عبدالستار ابـو غـدة ،فتـاوى دلـة البركـة رقـم  2/2الـدليل الشـرعي للمرابحـة  ،ط ، 1مجموعـة
دلة البركة سلسلة االدلة الشرعية للعمل المصرفي االسالمي 1216 ،ه _1662م  ،ص.22
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ب( -إذا كانت إحدى الشركتين البائعة للسلعة بثمن مؤجل مملوكة بالكامل لمالك معين والشركات
األخرى المشترية للسلعة بثمن حال أقل مملوكة لذلك المالك جزئيا  ،فإن العينة ال تتحقق ألن
السلعة لم تعد لبائعها بل عادت له ولغيره  ،وهذا في غير حالة التواطؤ) .
-0

فتوى بنك المغرب اإلسالمي في السودان  ،حيث جاءت الفتوى بالمنع لهذه العمليات حتى ولو
كان الواعد بالشراء شريكا في حصة من رأسمال الشركة وليس مالكا لها بالكامل (.)1

 -2فتوى بيت التمويل الكويتي( )0أن هذا من تعاقد الشخص مع نفسه وهو عبث وليس عقدا.
 -2طلبت الحكومة بيع أسهم في شركة الكهرباء وتدفع الشركة المبلغ نقدا وتحتفظ ضمن أصولها
باألسهم أو تبيعها في السوق أو للحكومة متى شاءت الحكومة .
وكانت الفتوى في شركة الراجحي المصرفية لالستثمار :أنه يجوز البيع إال في حالة إذا قررت
الشركة بيعها على الحكومة ولم يتغير سعرها ولم تمض مدة يستبعد فيها التحايل على جدية البيع ،فال
تبعها بأكثر مما اشترتها به ،وانما بمثل الثمن الذي اشترتها به أو أقل ،ألنها لو باعتها بأكثر تكون
عكس مسألة العينة ،وقد نص العلماء أن عكس العينة كالعينة في التحريم.)2(.
 -2اما اذا كان وكيال فقد أفتت هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي بالتحريم وأنه نوع من العينة.
(وبمثل هذا إذا كان البائع وكيال عن الواعد بالشراء أو تابعا له فإنه يأخذ نفس الحكم ،فالشراء من
الوكيل كالشراء من األصيل سواء كان وكيال مباش ار أو مكتبا وسيطا تابعا للواعد بالشراء).
فالتمويل للشركة المملوكة للعميل بالكامل ال خالف عليه ولكن يجوز التمويل للشركة المملوكة له جزئيا
ولذا جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعي لبنك سبأ اإلسالمي بذلك .
()1
()0
()2

فتوى بنك الغرب االسالمي في السودان رقم .00نقال من الدليل الشرعي للمرابحة ص .22
فتوى بيت التمويل الكويتي ج  0/فتوى رقم (.)003من الدليل الشرعي ص . 22
فتوى شركة الراجحي المصرفية لالستثمار رقم (. )17من الدليل الشرعي ص.22
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هل يجوز تمويل شخص مرابحة وهو شريك للشركة التي سيشتري منها البنك له؟
الجواب  -:ال مانع من تمويل شخص مرابحة وهو شريك للشركة التي سيشتري منها البنك له إذا كان
هناك استقالل مالي واداري واعتباري بين نشاط العميل ونشاط الشركة وليست الشركة مملوكة له
بالكامل(.)1
فإذا كان الواعد بالشراء شركة مملوكة كليا للبائع ،فال يجوز الشراء منه والبيع له مطلقا ،وكذا إذا
كان وكيال له ،أما في حالة أن يكون الواعد بالشراء شركة مملوكة جزئيا وتم التأكد من ذلك فال مانع من
التبايع بصيغة المرابحة إذا كان هناك استقالل مالي واداري ،وقد جرى تطبيقه في بنك التضامن بين
شركات لبيت هايل وفي التطبيقات األخيرة لبنك سبأ اإلسالمي .
وبهذا جاء المعيار رقم ( 2/0/0يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف
ثالث غير العميل أو وكيله  ،فال يصح مثال أن يكون العميل اآلمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك
األصلي للسلعة  ،أو تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل ،فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين األمر
) ()0

كانت العملية باطلة .
المع لجةةةةةةةة :

 -1التعرف على الشركات الموجودة في السوق ومن يملكها من قبل العاملين في أقسام االستثمار في
المصارف اإلسالمية.
-0

توقيف أي عملية تم دراستها فيها الواعد بالشراء شركة مملوكة للبائع األول بالكامل أو كان البائع
وكيال عن الواعد بالشراء .

()1
()0

محضر اجتماع لهيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي  ،رقم (.)1662/ 0،2،7
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة  ،معيار رقم .2/0/0
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 -2إذا كان الواعد بالشراء شركة مملوكة جزئيا للبائع فتدرس من النواحي التالية:
أ-

عقود الشراكة وتاريخ البدء فيها ونشاطها.

ب -نسبة مساهمة كل شريك في الشركة.
ت -انتفاء التواطؤ والحيل المؤدية إلى التمويل النقدي .
ث -رفع الدراسة كاملة لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف  ،واإلشراف على التنفيذ من قبل
إدارة الرقابة الشرعية في المصرف.
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المبحث الثالث
اشكاالت مرحلة تملك المصرف للسلعة وتحمل الضمان
المطلب األول  :التعاقد بين العميل والبائع في البضاعة قبل شراء المصرف لها
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل

:

-1

تملك العميل للبضاعة من البائع.

-0

البائع يبيع للمصرف ما ال يملك  ،وكذا المصرف يبيع للعميل ما ال يملك.

-2

الصورية في العملية كاملة.

-2

تتحول العملية من بيع وشراء إلى تمويل بفائدة لعدم وجود السلعة وللحيلة والتواطؤ على المحرم.

الم ت دا والمؤيدا :
البيع والشراء له شروط في الشريعة اإلسالمية حتى يكون صحيحا ومنها:
-

أن تكون السلعة في ملك البائع وقبضه .

-

أن تنتفي الخدعة لحديث النبي صلى اهلل عليه وسلم (إذا بايعت فقل ال خالبة) أي (ال خديعة) ،
واال ثبت للمشتري الخيار.

-

أن ال يكون المشتري قد تملك السلعة أو حصل بينه وبين البائع أي تعاقد .

فإذا ثبت تعاقد بين العميل والبائع على السلعة وأرادا بعد ذلك النقد بالتحايل على المصرف في البيع
والشراء الصوري فإنه يحصل التالي:
أ-

أن البائع يبيع ما ال يملك من المصرف.

ب -أن المصرف اشترى ممن ال يملك وباع ما ال يملك من المالك.
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ج -تحول العملية إلى تمويل نقدي ال سلعة فيه مع وجود أجل وزيادة فهو عين الربا  ،وسبب
ما حصل وجود الخدعة من العميل بالتواطؤ مع البائع بهدف الحصول على النقد ،وهنا
يحصل اإلثم عليهما كون العملية من الناحية الشكلية الظاهرة شرعية وال يأثم المصرف
لعدم علمه بهذا التواطؤ.
()1

وقد جاء في فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي

(إذا تم دفع عربون من الواعد

بالشراء للمصدر عن سلعة قبل الرغبة في التعامل فيها مع بيت التمويل  ،فإنه ال يجوز دخول بيت
التمويل في الصفقة إال بعد التأكد من استرداد العربون والغاء العقد بين العميل وبين المصدر إن وجد )
وفي فتوى أخرى لبيت التمويل

()0

(العملية محرمة قطعا ألنها قائمة على شراء الدين  ،حيث أن الصفقة

قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري وال مجال للقيام بأي عملية وساطة
بالمرابحة أو غيرها  ،فلم يبق إال شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة غير جائزة
شرعا ).
كما جاء في المعيار( :إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الموجه إليه خاصة
أو الخالي من أي تزييف ففي هذه الحالة ال يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة لامر بالشراء).

()1

()0

فتــوى هيئــة الرقابــة الشــرعية لبيــت التمويــل الكــويتي (ج 0فتــوى  ، )22الــدليل الشــرعي للمرابحــة  ،ط ،1مجموعــة دلــة
البركة صـ .122
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (ج 1رقـم  ،) 11كتـاب موسـوعة فتـاوى المعـامالت الماليـة للمصـارف
والمؤسسات اإلسالمية  ،ط،1جـ  ، 1ص ـ .226
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وجاء فيه أيضا  ( :يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل اآلمر بالشراء والبائع األصلي
إن وجد فيشترط أن تكون هذه اإلقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية وال يجوز تحويل العقد المبرم
بين العميل والمصدر إلى المؤسسة) (.)1
فالتحريم في الصورة المذكورة واضح إال في حالة اإلقالة الحقيقية  ،ويحتاج هذا إلى التحري الدقيق
من إدارة المصرف ومن المنفذين.
وهذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي :
تقدم عميل لشراء سيارة من البنك مرابحة وأثناء دراسة البنك لطلب العميل وقبل الموافقة النهائية قام
العميل بنقل ملكية السيارة من البائع إليه في المرور على ضوء مبايعة بين المالك للسيارة  ،فهل يجوز
للبنك شراء السيارة من البائع وبيعها للعميل مرابحة  ،باعتبار أن ذلك التصرف بالبيع والشراء بين
العميل والبائع ونقل الملكية هو صورة الختصار إجراءات البنك؟
وقد أفتت الهيئة على ضوء هذا االستفتاء بعدم جواز شراء السيارة لوقوع البيع بين البائع والعميل ،
()0

وطالما أن العميل تعاطى ذلك وتورط في الشراء وليس معه الثمن نوصي البنك بمنحه قرضا حسنا.

ومع أن هذه الفتوى طلبت من المصرف اعتبار التمويل له كقرض حسن  ،فإن العمل في المصارف
اإلسالمية اليمنية التوقف عن تمويله مستقبال وتحميله قيمة السلعة.
أما هيئة الرقابة الشرعية لبنك التضامن فخالصة الفتوى :أن هذا التواطؤ من العميل مع صاحب
السلعة يدل على عدم جديته والتحايل الموصل إلى بيع العينة المحرم شرعا  ،وتمويل البنك له حكمه

()1
()0

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية معاير رقم  1/0/0ورقم .0/0/0
محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم .0222/2

129

حكم القرض الزيادة فيه ربا وعلى البنك المطالبة برأس المال من غير ربح ويتوقف البنك عن التعامل
معهما.

()1

هذا في حالة إذا علم المصرف من البداية فإن لم يتم العلم فالبيع صحيح ويستحق البنك الربح ألن
الشريعة تتعامل بالظاهر ومن كانت له نية أخرى بارتكاب المخالفة الشرعية تحمل أثم مخالفته.
المع لجةةةةةةةة :
-1

تدريب العاملين حتى يدركوا ما بأيدي العمالء من سلع.

-0

التوعية للعمالء من خالل موظفي قسم الدراسات والتنفيذ  ،بسؤالهم هل السلعة تم التبايع فيها
بين العميل والبائع والتأكد من ذلك.

-2

إنزال النشرات والفتاوى عن بيع المرابحة وضوابطه للعمالء والبائعين.

-2

إذا حصل التعاقد بمثل الصورة المذكورة بين العميل والبائع  ،فعلى الموظف المنفذ إيقاف العملية
في الوقت الذي علم بذلك ورفع ما حصل إلدارة المصرف  ،وال يقبل أي تفاوض بالفسخ أو
اإلقالة إال بعد عرضها على إدارة الرقابة الشرعية للتأكد من سالمتها وصحة اإلقالة .

-2

من ثبت عنه مثل هذا التعامل ولو في عملية واحدة  ،فعلى المصرف أن يوقف أي تعامل معه
مستقبال .

()1

الفتاوى الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي سنة 67م ص02-00بتصرف.
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المطلب الثاني :قبض المصرف للسلعة بعزلها في مخازن البائع وبيعها للعميل دون
تحريكها
اإلشك ال المترتب يليه تتمثل

اآلت :

-1

أن القبض والحيازة الحقيقية لم تتحقق.

-0

تبقى مسؤولية المصرف قائمة في تحمل المخاطر والضمان ،حتى يستلم العميل آخر جزء منها.

-2

احتمال حصول التواطؤ بين البائع للبنك وبين العميل ،فيعيد العميل البضاعة للبائع ويأخذ النقود
فتتحقق العينة المحرمة والربا.

-2

احتمال تسليم جزء من البضاعة وارجاع جزء منها فيتحقق جزء من بيع العينة.

-2

احتمال أن يكون العميل وكيال للبائع فيترك العميل البضاعة له.

المؤيدا والم ت دا :
من شروط البيع العامة تحقق قبض المالك للسلعة حتى يستطيع التصرف فيها بالبيع ونحوه
القبض لغ ً  :قبضت الشيء قبضا أخذته والقبض خالف البسط ويقال صار الشيء في قبضتك أي في
ملكك  ،وقبضت الشيء بمعنى جمعته وزويته فالقبض بمعنى الملك والحيازة والجمع واألخذ

(.)1

األقوال في المبيع قبل القبض :
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أقوال أشهرها :
)1

قال المالكية  :بيع ما سوى الطعام من العروض كالحيوان والعقار والثياب قبل القبض جائز ،أما
بيع الطعام فال يجوز (.)1

( )1اسماعيل الجوهري  ،الصحاح  ،الشربتلي  ،مكة المكرمة .1122 / 2 ،1620 ،
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وأما الحنابلة فقالوا  :ما يحتاج إلى القبض ال يجوز بيعه قبل القبض وما ال يحتاج إلى القبض يجوز
بيعه في أظهر الروايتين عن أحمد
)0

()0

و به قال د /علي القرة داغي(.)2

وذهب الشافعية إلى أن بيع السلع قبل قبضها ال يجوز سواء كانت طعاما أو غيره .

قال الشافعي في األم " وبهذا نأخذ فمن ابتاع كائنا ما كان منقوال أو غير منقول فليس له أن يبيعه حتى
يقبضه حتى لو قبض البائع الثمن وأذن في قبض المبيع (.)2
وقد اختار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وابقائه في منزل البائع ال يكون قبضا شرعيا
حتى ينقله المشتري إلى مكان ال اختصاص للبائع به
أدل القول الث
)1

()2

:

يبعه
تعقيب ابن عباس في الحديث الذي يرويه عن رسول اهلل  وهو " من ابتاع طعاما فال ْ
حتى يستوفيه " قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام  .وفي رواية " حتى يقبضه "
ورواية " حتى يكتاله " (.)3

)0

حديث حكيم بن حزام والذي قال يا رسول اهلل " إني ألشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟
قال  :إذا اشتريت شيئا فال تبعه حتى تقبضه " وفي رواية أخرى " ال تبع ما ليس عندك "(.)7

()1
()0
()2

ابن رشد ،الحفيد  ،ط  ،1القاهرة  ،ج ،2ص، 1266مرجع سابق.
المغني ابن قدامة  . 232 /2مرجع سابق.
القبض صوره وخاصة المستجدة منها وأحكامها ـ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ـ جده  1663 / 3ص ـ . 113

()2

كتاب األم للشافعي ج . 72-36 /2بتصرف .مرجع سابق.

()3

البخ ــاري ف ــي كت ــاب البي ــوع ب ــاب (  )012حـ ــديث (  ) 0122ص ـ ـ  ، 37ومس ــلم كتـــاب البي ــوع ب ــاب رق ــم ( )1202

()2

()7

ابن حجر فتح الباري دار المعرفة بيروت (. )222 /2( ) 12762مرجع سابق
مرجع سابق .
صـ 1132ا

عبدالرزاق الصنعاني  ،المصنف باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي  ،ط ،0المكتب اإلسالمي  ،ط  – 0بيـروت
،ج  ، 2ص 1222 ، 22ه
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)2

حديث الرسول  " الخراج بالضمان ( ")1فضمان المبيع قبل رده بالعيب الخفي من المشتري
سبب في استحقاق الربح والغلة  -الخراج -فإذا لم يحصل القبض فال يستحق خراجه .

)2

أن المبيع قبل القبض باطل لضعف التملك قبل القبض  ،فلو هلك المبيع فهو في ضمان البائع
والقبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري حيث أنه يملك ملكا تاما بالقبض ويتحمل
خطر الهالك لعموم الحديث "إذا اشتريت بيعا فال تبعه حتى تقبضه "(. )2
قال الشافعي  :دل هذا على أنه ال يجوز لمبتاع طعام بيعه قبل أن يستوفيه ألنه واهلل أعلم مضمون

بالبيع على البائع فال يكون من ضمان غيره بالبيع ويأخذ هو ثمنه وربحه وهو لو هلك في يد البائع قبل
أن يقبضه المبتاع أخذ منه رأس ماله وكان كمن ال يبيع بينه وبينه.
هل يشمل المبيعات غير الطعام ؟
نقل اإلمام النووي عن األكثرين أنهم نقلوا اإلجماع على بطالن بيع الطعام قبل قبضه والخالف فيما
سوى الطعام :
أ-

الحنفية  :أنه يشمل كل بيع :قال الميرابي ( :ومن اشترى مما ينقل ويحول لم يخرجه بيعه حتى
يقبضه ألنه  نهى عن بيع ما لم يقبض) .

ب -المالكية  :أن الحكم يختص بالطعام الربوي ،وفي غير الربوي في المشهور ويجوز في غيره وهذا
في غير الجزاف عندهم (.)2

()1

اخرجــه اب ــن حبــان ف ــي صــحيحه ب ــاب خيــار العي ــب رقــم الح ــديث  2607ج  ،11ص  . 062مؤسســة الرس ــالة ط،0

()0

رواه احمد في المسند رقم (  )12213مرجع سابق  .ـوالبيهقي في السـنن رقـم  12322ج ـ  2صـ ـ  211ـ مرجـع سـابق

()2

1662م .

وقال األلباني صحيح  ،انظر صحيح الجامع رقم (  . ) 220مرجع سابق
بداية المجتهد ج  2صـ 132ـ

مرجع سابق.

133

ج -الشافعية  :هذا الحكم ثابت في كل مبيع لعموم األدلة ولضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ
العقد بالتلف قبله ()1ـ
د-

الحنابلة  :أن هذا الحكم ثابت في كل مكيل أو موزون أو معدود دون غيره  ،نقل عن ابن قدامه
أن المكيل والموزون والمعدود ال يدخل في ضمان المشتري إال بقبضه  ،سواء كان متعينا
كالصبرة ،أو غير متعين كقفيز منها وهو ظاهر كالم أحمد  ،ثم قال وكل ما يحتاج إلى قبض إذا
اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه (.)0
وقد نقل عن الصنعاني  :أن ذكر حكم الخاص ال يخص به العام وحديث حكيم عام فالعمل عليه ،

واليه ذهب الجمهور  ،وأنه ال يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقا (.)2
ويقول الدكتور الضرير  :علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه سواء كانت الربا أو الغرر موجودة
في غير الطعام قبل قبضه فيجب أن يسوى بينهما في الحكم(.)2
ف القبض:
المقصود بقبض المبيع  :أن يكون في ملك البائع وفي حوزته حتى يضمن هالكه والقبض في كل
شيء بحسبه  ،وبما تعارف عليه الناس وبما اقتضاه العقد  .فالمنقوالت المكيلة يكون القبض في المكيل
بالكيل مع النقل  ،أما الموزونة فالقبض بالوزن مع النقل ،وأما المنقوالت المعدودة فبالعد مع النقل،
وغير المنقوالت فال بد من التخلية وما يدل على التسليم في العرف .

()1
()0
()2
()2

مغني المحتاج ج 0صـ  231مرجع سابق.
المغني ج2/صـ  . 22مرجع سابق.
الصنعاني  ،سبل السالم  ،دار التراث  ،بيروت  13 /2 ،1632صـ . 21
القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها  ،الدورة السادسة ،جـده  12 ،ـ  02مـارس 1662م  ،قـرار رقـم ، 22
مجلة المجمع  ،العدد  ،3ص ـ . 222
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وذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة :إلى أن قبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيال
أو موزونا أو معدودا أو مذروعا فقبضه بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو الذرع (.)1
يقول شيخ اإلسالم  :القبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لم يكن له حد في اللغة وال في الشرع ،
فقبض ثمر الشجر ال بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كمال الصالح  ،بخالف قبض مجرد
األصول وتخلية كل شيء بحسبه ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة )وقال ( وانما على المشتري أن
يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقد سواء كان القبض متعقبا للعقد أو متأخ ار
،وسواء كان جملة أو شيئا فشيئا ونحن نطرد على هذا األصل في جميع العقود

)(.)0

وهذا قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس عام1662م بعد اطالعه على
البحوث الواردة حول القبض واستماعه للمناقشات التي دارت حول هذا الموضوع قرر ما يلي :
(قبض األموال كما يكون حسيا في حالة األخذ باليد  ،أو الكيل أو الوزن في الطعام  ،أو النقل
والتحويل إلى حوزة القابض  ،يتحقق اعتبا ار وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد
) ()2

القبض حسا  ،وتختلف كيفية قبض األشياء بحسب حالها واختالف األعراف فيما يكون قبضا لها .
مدى تحقق القبض الشري

الم رف اإل المي :

إن شكل القبض ال بد وأن يتفق مع عرف البلد وقوانينه ،بحيث ينتفي النزاع ويتحقق نقل الملكية
تماما  ،ويخرج المبيع من ضمان البائع إلى ضمان المشتري وما يجري في المصارف اإلسالمية اليمنية
هو التالي :ـ

()1
()0
()2

ابن قدامه  22 /2مرجع سابق ـ . 120 /6
مجموع الفتاوى ابن تيمية مرجع سابق ج  2صـ  073ـ
ق ـ ـرار مجمـ ــع الفقـ ــه اإلسـ ــالمي رقـ ــم 22المنعقـ ــد فـ ــي دورة مـ ــؤتمره السـ ــادس بجـ ــدة  02 -17شـ ــعبان 02 -12مـ ــارس
عام1662م ،مجلة المجمع العدد السادس ،ج ،1ص.222
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 -1تحدد السلعة من قبل العميل ويأتي بعرض السعر إلى المصرف ويطلب من المصرف شراء
السلعة وبيعها له
-0

يدرس المصرف عميله دراسة ائتمانية  ،ويطلب من العميل استيفاء الضمانات وتقر الموافقة في
اإلدارات المعنية .

-2

يحول الملف إلى التنفيذ ويطلب منه كتابة الوعد بالشراء  ،ويحدد الموظف المنفذ للنزول لشراء
السلعة  ،ويعطى الشيك أو النقد كثمن وبقية الوثائق المطلوبة ثم يتحرك المنفذ فينزل مع العميل
ويكون التالي:
أ.

معاينة السلعة ومطابقتها وفحصها وفرزها وأخذ أوراقها .

ب.

الشراء من البايع بعقد بيع واضح وصحيح وتسليم الشيك ( القيمة له ) واستالم السلعة أو
فرزها وتوقيع الوثائق والفواتير المثبتة لذلك.

ج.

البيع للعميل في نفس المكان " محالت البائع" أو بجوار المحل ،وتوقيع عقد المرابحة
بالسعر المشترى به السلعة من البائع ،وتحديد ربح معلوم حسب العقد .

د.

تسليم المصرف السلعة للعميل واالطمئنان على نقلها إلى محالته .

اإلجراء التطبيق :
)1

اإلجراء األول بالنزول ومعاينة السلعة وشراء البضاعة وتحقق اإليجاب والقبول وتسليم الثمن
وكتابة الفواتير والوثائق باسم المصرف هو عين تملك المصرف للسلعة وهذا ما يقوم به مندوب
المصرف وهو قبض حقيقي ال حكمي .

)0

أن المصرف هو المالك للسلعة  ،وهو الذي يبيع للعميل المشتري وهو يتحمل الضمان فيما
يحصل للسلعة مع العميل ويتحمل الرد بعيوب السلعة الخفية إذا أرجعها العميل .
136

)2

وفي االعتمادات المستندية يشتري المصرف السلعة ويشحنها ويتحمل أية مخاطر قد تحصل في
البحر أو غيره حتى تصل  ،ثم يبدأ بعد وصول البضاعة بالتعامل مع العميل والتعاقد معه
أشهر في البحر والمصرف متحمل للمخاطر كاملة .
ا
وتجيير المستندات مع بقاء السلعة
أما من اشترط لتحقق القبض الحقيقي للبضاعة أن يتم نقلها إلى مخازن البنك وعدم إبقائها في

مخازن البائع ،وان تحمل البنك بعض المخاطر أو التكاليف  ،ألن القبض من أهم المسائل لثبوت
التملك ،واذا حصل القبض الحقيقي تحمل البنك المخاطر والضمان فاستحق بذلك الربح (الخراج
بالضمان والغنم بالغرم) ،ولقد ورد نهي النبي عليه الصالة والسالم عن ربح ما لم يضمن ،فهذا كالم
نظري ال يمكن تحققه ،ألن المصارف اإلسالمية أداة تمويل يقتصر دورها على ذلك وهذا هو األصل ،
لكنها لما أرادت أن تدخل منافسة التجارة باعتمادها على المرابحة أداة تمويل فقط واجهتها كثير من
اإلشكاالت التي البد من تحمل كثير منها  ،أما مسألة إيجاد مخازن للمصرف فهناك مخاطر اقتصادية
على المصرف كبيرة ال يمكن أن يقوم بها  ،وال أن يشتري سلعا ليشتري منه العمالء ألن أمواله لن تفي
بشراء بعض السلع المطلوبة للعمالء  ،ثم إن هناك تكاليف باهظة على المصرف بالنقل والشحن
واإليجارات قد ال يرضى العميل بتحميلها على التكلفة  ،واذا بقيت السلع في المخازن حصل لها التلف ،
فيحتاج المصرف إدارة لتسويق وبيع ما في المخازن  ،ولذا عملت المصارف اإلسالمية بقول المالكية
الذين جوزوا في غير الطعام أن تكون البضاعة باقية في مخازن البائع إذا تحمل المشتري الضمان بعد
الفرز لها وقبل تسليمها  ،وقد أخذت بهذا المذهب الهيئة الشرعية لندوة البركة تيسي ار على الناس ،وأفتت
()1

به هيئة بيت التمويل الكويتي

()1

التي تجيز أن وجود السلع في المخازن العمومية والمحفوظة في

هيئة بيت التمويل الكويتي (ج/1فتوى رقم ( ،72ج 0فتوى رقم .)123، 62 ،33
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السجالت والتي يملك أصحابها شهادات تخزين معترف بها عالميا أنها تعتبر حيازة  ،وأن تظهير
الشهادة للمالك الجديد بمثابة القبض وتقع تبعة الهالك على من ظهرت له هذه الشهادة أخي ار .
وفي فتوى(  )122بأنه يجوز أن يشتري بيت التمويل بضاعة من بائع ويطلب أن تبقى البضاعة
في مخازنه بدون أجر بضمان بيت التمويل وعليه تبعة الهالك والتلف  ،واشترطوا تحمل المصرف
مسئولية الهالك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي  ،وبهذا جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف
قطر()1وفيه ( أنه يجوز بيع المرابحة بعد تملك المصرف السلعة وحيازتها في مخازن من اشتريت منه
بشرط أن يقع على المصرف اإلسالمي مسئولية الهالك

)

وهذه الفتاوى فيما إذا طلب المصرف بقاء البضاعة في مخازن البائع قبل بيعها من العميل  ،أما
في حالة أن يتم البيع للسلعة من قبل المصرف ويسلمها للعميل ،ثم يطلب العميل بقاءها في مخازن
البائع األول ،فهذه مسألة أخرى وهي معمول بها في المصارف اإلسالمية ،حيث أفتت الهيئات الشرعية
بجواز بيع المصرف للسلع في مخازن البائع وتسليمها للعميل ،فإذا طلب العميل من البائع بعد استالم
البضاعة بقاءها لديه ،فهل يعتبر تسليم المصرف للبضاعة كافيا إلدخال العملية آليا وتوقيع عقد
المرابحة ؟ أم تبقى مسؤولية المصرف حتى تنقل البضاعة إلى محالت العميل ؟ وهذا ما يسمى بالقبض
الحكمي في الشريعة وذلك بفرز البضاعة وعدها وهي ال تزال في مخازن البائع  ،ثم بيعها للعميل وال
زالت في نفس المخازن  ،إال أنه قد يحصل بعض المحاذير المؤدية إلى المخالفة الشرعية بعد البيع
ومنها بيع العينة المحرم  ،حصول الربا من إرجاع البائع النقد للعميل بدال من استالم البضاعة ،
فاألولى أن يبقى على المصرف متابعة نقل البضاعة إلى محالت العميل  ،والنزول عند كل استالم .

()1

فتوى مصرف قطر اإلسالمي وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع الفقهي المنعقد في الكويت عام 1622م رقم (.)2
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وقد أفتت هيئة الرقابة الشرع ية لبنك سبأ اإلسالمي بالجواز إذا كان البائع ثقة وأمينا وتم التأكد من
ذلك  ،وهذا ما كان من بنك التضامن أن اشترطوه في البائع حتى يمكن توكيله لو طلب العميل بقاء
السلعة لدى البائع  ،مع أنه ال يكفي فال بد من نزول المصرف اطمئنانا عند التسليم.
ص اال تفت ء والفتوى:
)

ما حكم التعاقد أو التفاهم مع تاجر مواد بناء ثقة وأمين لحصر شراء (الحديد  +األسمنت  +البلك

معه بحيث يلتزم عند كل شراء بفرز وتجنيب تلك المواد ذات الحجم الكبير ومن ثم قيام مندوب البنك
باستالمها وتسليمها للعميل وتوقيع عقد المرابحة بعد االستالم والبضاعة الزالت في محل التاجر مفروزة
بحيث تسحب على مراحل  ،وال يستطيع العميل تحميلها مرة واحدة والتاجر ثقة وأمين لن يرجع للعميل
قيمتها كليا أو جزئيا نقدا ؟
أفتت الهيئة :بجواز ذلك إذا تأكد البنك من تقوى هذا التاجر وأمانته والتعاقد أو التفاهم معه على
حصر هذا النوع من التعامل معه (.)1
هذا اإلجراء نوع من المعالجة وتكملة المعالجة في الفتوى التي بعدها.
هل يجوز الشراء من التاجر صفقة من البضاعة ودفع قيمتها كاملة بشيك مع التدرج في االستالم
على دفعات؟
الجواب :يجوز الشراء من التاجر صفقة من البضاعة ودفع قيمتها كاملة بشيك مع التدرج في
استالم البضاعة على دفعات بشرط أن تكون البضاعة منضبطة الوصف وفي حيازة التاجر البائع للبنك

()1

محضر :اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0222/ 7،2
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 ،وبالتالي يجوز بيعها مرابحة على أن ال يتم توقيع عقد بيع المرابحة حتى استالم العميل كامل
البضاعة.

()1

اختالف أوزان األسماك بين ما هو مسجل في فواتير الجمعيات التي يشتري منها البنك وما هو
مستلم عبر ميزان الشركة إذ يظهر في بعض األحيان زيادة أو نقصان في الوزن بسبب وجود الثلج
المبرد لألسماك والتالف من السمك وغيره .
وبعد سماع الهيئة خرجت بالنتائج اآلتية :
 -1إن الزيادة والنقصان وما يلحق المبيع من اختالل أو انتكال وكذلك النقص فإنه يكون من ضمان
البنك وعلى مسؤوليته  ،حيث والبضاعة في هذه الحالة ما تزال في ضمانه وداخلة في حيازته
 -0ما يخص وزن السمك حين بيعه واشتراط جريان الصاعين (صاع البائع  ،وصاع المشتري) كما
في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن جابر  وحسنه الشيخ  /األلباني في صحيح سنن ابن
ماجة رقم ( )1203ج (0ص )022فذلك نص يرى المالكية أنه خاص بالمطعومات ،والخالف
حاصل بين الفقهاء فيما سوى الطعام .
والحاصل أن قصد الشارع الحكيم من ذلك هو قطع دابر الخالف بين العباد  ،فإذا تحقق الوزن
بحضور الطرفين (البائع والمشتري) فقد تحقق المقصود ومن ثم صح البيع والشراء بينهما
على أنه يحق للعميل حين الشراء أن يقوم بوزن السمك وفحصه  ،فإذا تبين حصول نقص أو تلف
فيكون من ضمان البنك  ،وان رضي العميل بالوزن األول بين البنك والبائع فال مانع شرعا من بيعه له
 ،وتكون حيازة البنك للسمك قد تحققت حكما حين استالمها من البائع في محل العميل .

()1
()0

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 1662/7/2 ،0م)
محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سيأ اإلسالمي رقم 0223/1م .
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()0

وجاء في فتوى الهيئة الشرعية لبنك التضامن ما يلي(:تسلم وقبض البنك للسلع والبضائع المأمور
بشرائها يتم في كل صنف ونوع بحسبه ومعاينة مندوب البنك دون اعتراض أو عوارض من قبل البائع
وتسلمها من مندوب البنك ولو لم يحركها ويكفي أن يفرزها من غيرها ويحركها جانبا) .
وقد جاءت عدة معايير في قبض السلعة كضوابط مهمة ومعالجات لكثير من اإلشكاالت وهي:
( 1/0/2يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضا حكميا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة لامر
بالشراء

)()1

( 0/0/2الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هالكها  ،وذلك يعني أن تخرج
السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة ،ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل
فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري وذلك من خالل مراحل انتقال السلعة
من طرف آلخر).
( 2/0/2إن كيفية قبض األشياء تختلف بحسب حالها  ،واختالف األعراف فيما يكون قبضا لها  ،فكما
يكون القبض حسيا في حالة األخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله
يتحقق أيضا اعتبا ار وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيا.
فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فال
تعتبر التخلية قبضا ،أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته).
( 2/0/2األصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع أو من المكان المحدد في شروط
التسليم  ،وتنتقل مسئولية ضمان المبيع إلى المؤسسة بتحقق حيازتها للسلعة  ،ويجوز
) (.)1

للمؤسسة توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها .
()1

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة المالية2/0/3ص.62
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المع لجةةةةةةةة :
.1

البد من تحقق قبض المصرف للسلعة قبضا حسيا أو حكميا لتحمل تبعة هالكها  ،وأن تتضح
نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المصرف البائع إلى العميل المشتري.

.0

األولى أن يتم تسليم البضاعة من قبل مندوب البنك للعميل في حال النزول وعدم قبول أي رغبة
من العميل في إبقاء السلع عند البائع ،أما إن كان وال بد من إبقائها ضرورة ،فال بد من التأكد من
الفرز للبضاعة ومعاينتها من قبل مندوب المصرف وكتابة الوثائق واألوراق التي تثبت ملكيته لها
بمواصفاتها وأرقامها وتحديد مكانها .

.2

تحذير البائعين من تحريك البضاعة المشت اره أو بيع شيء منها أو قبول إرجاعها من العميل أو
تسليمه قيمتها لما في ذلك من المحاذير الشرعية ك (بيع العينة – الربا المحرم).

.2

نزول مندوب البنك في كل استالم لجزء من البضاعة من قبل العميل لالطمئنان على استالمه
لذلك الجزء عبر نموذج االستالم المج أز إذا كانت العملية ال تتجاوز مدة شهر ،أما في العمليات
التي تتجاوز الشهر فال بد من فصل العملية بعقد مج أز  ،بحيث تكون العملية األولى فيما يستلمه
العميل خالل الشهر ،والثانية تكون وقت احتياج العميل للكمية األخرى من البضاعة ،وقد عملنا
بهذه اإلجراءات في إدارة الرقابة الشرعية لبنك سبأ.

.2

أن يتحمل المصرف ضمان البضاعة إن حصل لها شيء وهي في مخازن البائع حتى يستلم
العميل آخر جزء منها قبل تسليمها للعميل.

()1

معــايير هيئــة المحاســبة والمرجعــة للمؤسســات الماليــة والمص ـرفية اإلســالمية معيــار  1/0/2و معيــار  0/0/2ومعيــار
 2/0/2ومعيار . 2/0/2ص62
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.3

تبقى العملية تحت التنفيذ في مرحلة التسليم ويمنع احتساب أي قسط للمصرف قبل التسليم
النهائي.

.7

يكون توكيل البائع المعروف بثقته وأمانته في تسليم السلعة للعميل والتواصل مع المصرف بعد
فرز البضاعة وتحديدها .

.2

إذا استلم العميل السلعة وأبقاها في مخازن البائع بنفسه أمام مندوب البنك  ،فال بد من نزول
مندوب المصرف في كل استالم اطمئنانا حتى ال تحصل المحاذير السابقة  ،إال في حالة أن
يكون البائع ثقة وأمينا فيجوز توكيله بتسليم السلعة وعدم قبول إرجاعها.

المطلب الثالث :إخالء مسئولية المصرف واشتراط البراءة من العيوب.
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل
-1

:

تحقق حصول نقص أو تلف أو هالك أو عجز في البضاعة  ،من يتحمل ذلك؟

 -0إخالء مسؤولية المصرف من العيوب الظاهرة والخفية .
 -2مدة اإلبراء.
 -2ضمان العميل للبائع وحدوده.
 -2ضمان العميل للبضاعة .
-3

العميل قد يرد البضاعة بالعيب إلى البائع فتحصل العينة ويأخذ النقود فيحصل الربا.

-7

قد ال توجد شركة تأمين  ،فيعود العميل على المصدر ألن البنك قد اشترط البراءة من أي عيب
فهو يريد الربح بدون تحمل المخاطر والضمان بالعيب الخفي.
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-2

قد تحصل عيوب مستحدثة ويرد العميل السلعة ،وهدفه أن يعمل بعض المشكالت على
المصرف  ،فإذا أخذ المصرف السلعة وأراد أن يردها للبائع رفض قبولها إال إذا كان في المدة
التي حددها ،فهل يجوز للمصرف أخذ براءة من العيوب فيما زاد عن المدة .

المؤيدا والم ت دا :
من أهم االلتزامات التي تقع على البائع (المصرف اإلسالمي) التزامه بضمان العيب الخفي الذي قد
يظهر في المبيع بعد البيع ،لكن قد يرغب العاقدان في تعديل أحكام ضمان العيب الخفي  ،بخالف ما
هو مقرر شرعا إما بتخفيف الضمان أو إسقاطه كلية ( اإلعفاء من المسئولية العقدية) ويتخذ هذا
التعديل اشتراط البراءة من العيب وصورته أن يقول البائع ( :بعتك هذه السلعة على أني بريء من عيب
فيها  ،فليس له الرد بعيب ظاهر أو خفي)  .وتقييدها بعيب موجود أو غيره انصرفت إلى ما قيده .
تعريف العيب :
لغ  :العيب  :الوصمة  ،رجل عياب كثير العيب للناس  ،وعاب المتاع يعيب عيبا أي صار ذا
عيب  ،والعيب النقيصة أو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة للشيء والعيب اليسير ما ينقص مقدار ما
يدخل تحت تقويم المقومين وهو عكس العيب الفاحش(.)1
ا طالح ً  :كل ما ينقص العين أو القيمة أو يفوت به غرض صحيح إذا غلب في حين المبيع
عدمه (.)0

()1
()0

القاموس المحيط ج1ص-، 112ولسان العرب  ،ج ، 102/ 0مرجع سابق .
مغني المحتاج إلى معرفة معاني األلفاظ المنهاج  ،ج ، 0ص  ، 202مرجع سابق .
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خي ر الرد ب لعيب
عيب ،واقتضاء السالمة في المبيع
ضمان لحق المشتري في فسخ العقد أو إمضائه إذا ُوجد فيه
ٌ
ضابط كلي يصح االعتماد عليه إلثبات أن اتفاق المتعاقدين وقع على سالمة المبيع الذي هو األصل
وأن العيب فيه استثناء فالشارع -صيانة للحقوق -أثبت خيار العيب لمصلحة أحد المتعاقدين ويطلق
عليه خيار النقيصة أو العهدة عند المالكية والشافعية

()1

( ،ومن مقتضيات العقد سالمة البيع من

العيوب لتوقف االنتفاع الكامل به وهو مقصود العاقدين فإذا فاتت لوجود عيب انعدم الرضا بالمحل
فوجب أن يرجع إلى رضا العاقد به بعد ظهور العيب  ،ويقول د /علي الخفيف  :ما يكون للمتملك من
حق في فسخ العقد أو إمضائه بسبب عيب يجده فيما تملك(.)0
وقد بين الشيخ ( مصطفى الزرقا ) أن تدليس العيب أن يكون البائع عالما بالعيب فأخفاه فله حق
إبطال العقد مع أن للمشتري خيار العيب إذا كان البائع عالما به (.)2
مشرويي الرد ب م ن العيب
من الكتاب :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

()2

وجه االستدالل :إذا وجد في المبيع عيب يمنع المشتري من االستفادة بالمبيع ،فكأن المشتري دفع ثمنا
دون مقابل للبائع الذي أخذ الثمن ،ويفترض أن يسلمه مبيعا سليما غير معيب ،فكأنه أكل مال المشتري

()1
()0
()2
()2

بداية المجتهد البن رشد ج  0ص ، 123،122مرجع سابق.
مختصر أحكام المعامالت الشرعية  ،مطبعة السنة المحمدية  ،القاهرة 1620م ،صـ .121
الشيخ مصطفى الزرقاء  ،المدخل الفقهي العام ،ط ، 1دار القلم دمشق 1662م  ،ج ، 1ص .233
سورة النساء اآلية (.)06
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دون وجه حق  ،أو كان غير عالم بوجود العيب فاختلت المعاوضة القائمة على الت ارضي فالرد للمبيع
من قبيل منع أخذ أموال الناس بالباطل ) ( .ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮣ ﭼ

وجه االستدالل :أن الوفاء بالعقد أن يأتي به وافيا ال نقص فيه
ال

()0

()1

.

:
()2

" من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بخير النظرين ثالثة أيام"
()2

تنبيه على ثبوته بالعيب ألن مطلق العقد يقتضي السالمة من العيب

فإثباته  للخيار بالتصرية

.

أقوال الفقهاء في جواز اشتراط البراءة من العيب
)1

الحنفية  :البيع بشرط البراءة من العيوب جائز مطلقا سواء علمه البائع أم ال  ،إال عيب
االستحقاق بأن ظهر مسروقا أو معطوبا ودليلهم ما روته أم سلمه رضي اهلل عنها قالت  :أتى
رجالن يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إال دعواهما ،فقال إنما أنا بشر وانكم
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع
منه ،فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فال يأخذ منه شيئا فإنما اقطع له قطعة من النار ،
فبكى الرجالن وقال كل واحد منهما حقي لك  ،فقال النبي  " أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا
الحق ثم استهما ثم تحلال "( .)2استدلوا بالحديث :أن البيع بهذا الشرط إبراء واإلبراء إسقاط ال

()1

سورة المائدة اآلية رقم(.)1

()0

سعد خليفة العبار  ،ضمان عيوب المبيع في ضوء مقاصد الشريعة  ،ط ،1منشورات جامعة قار يونس  ،بني غازي ،

()2

أخرجه أبو داود في متنه ج ، 2ص ، 072مرجع سابق.

()2
()2

ليبيا 1666م  ،ص .270

المغني البن قدامه ،مكتبة القاهرة ج ، 2ص .127
أخرجــه أبــو داود فــي ســننه ج 221 / 2/مرجــع ســابق وأخرجــه أحمــد فــي مســنده ج 222 / 22/مرجــع ســابق وأخرجــه
البخاري في صحيحة ج .171/2/مرجع سابق
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تمليك ،واإلسقاط ال تفضي الجهالة فيه إلى المنازعة  ،وبما أن المشتري قبل هذا المبيع بكل عيب
يظهر به فال خيار بالرد (.)1
المالكية لهم رأيان :

)0

البائع في غير الرقيق ال تنفعه البراءة من العيوب مطلقا ،أما في الرقيق فيب أر من عيب لم

أ-

يعلمه ،إذا أقام عنده فوق ستة أشهر  ،وشرط البراءة باطل والعقد صحيح
ب-

()0

.

البائع يب أر من كل عيب ال يعلمه ،وهذا هو الراجح عند اإلمام مالك ،وحجتهم قصة عبد
اهلل بن عمر مع زيد بن ثابت كما روى اإلمام مالك في الموطأ أن ابن عمر باع غالما له
بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال  :الذي ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد اهلل بن عمر :
بالغالم داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل  :باعني عبدا وبه داء
لم يسمه ،

وقال عبد اهلل :بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد اهلل بن عمر :أن يحلف لقد باعه
العبد وما به داء يعلمه ،فأبى عبد اهلل أن يحلف وارتجع العبد  ،فباعه عبد اهلل بعد ذلك بألف وخمسمائة
درهم

()2

.

ووجه االستدالل  :اتفقوا على جواز البيع بشرط البراءة من العيب ،وعثمان أراد التثبت من عدم علم
عبد اهلل بالعيب قبل التعاقد .
)2

وذهب الشافعية في األظهر :أن البائع يب أر من كل عيب باطن ال يعلمه دون ما يعلمه ،وال يب أر
عن ظاهر علمه أم لم يعلمه.

()1
()0
()3

الدر المحتار البن عابدين ج .22/2/مرجع سابق
حاشية الدسوقي ج . 116 /2 /مرجع سابق.
أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،ج ، 2ص ،2222مرجع سابق.
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)2

الحنابلة لهم ثالثة أقول :
-

البيع بشرط البراءة من العيب جائز مطلقا كالحنفية  :لحديث أم سلمة ألن البراءة من العيوب
المجهولة جائزة وألنه إسقاط حق ال تسليم فيه .

-

ال يب أر البائع من العيوب إال أن يعلم بها المشتري ألن العيب ال يثبت مع الجهل.

-

يب أر البائع من كل عيب ال يعلمه بدليل القصة السابقة وهو اختيار شيخ اإلسالم وابن
القيم(.)1

واتفق جمهور الفقهاء غير الحنفية أن عقد البيع مع شرط البراءة من العيوب صحيح والشرط باطل
وال يمنع الرد بموجب الشرط .
الراجح :
جواز البيع بشرط البراءة من العيوب إذا كان البائع ال يعلم بالعيب فإن علم به وكتمه ال يب أر
لألسباب التالية :ـ
())0

موافقة هذا الرأي لعموم قوله  ( : المسلمون عند شروطهم )

وشرط البراءة من العيب إن كان

ال يعلم به ال يحرم حالال وال يحل حراما فيصح.
)1

أوجب الفقهاء على البائع تبيين العيب إن كان يعلمه ،وهذا معنى األخوة والمحبة ألخيه المسلم "
المسلم أخو المسلم ال يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إال بينه له "(.)2

()1

( )

()2

شيخ اإلسالم بن تيمية  ،الجامع لالختيارات الفقهية ،ط ،0دار بن الجوزي  ،صـ .102
أخرجه أبو داود والحاكم من حديث ابوهريرة والترمذي والحاكم من حديث عمرو والدار قطني والحاكم من حديث أنس
وابن ابوشيبة مرسال عن عطاء وفي رواية الترمذي زيادة  :إال شرطا حرم حالال وأحل حراما
أخرجه بن ماجه في سننه ج 722 / 0/رقم تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الكتب العربيـة  -فيصـل
عيسى البابوالحلبي. .0023
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)0

موافقته لقضاء عثمان فالشرط صحيح إن لم يعلم .
هل البراءة من العيوب تنصرف إلى الموجود منها حين العقد فقط أم تشملها ؟ وما يحدث قبل

القبض ؟
 -1الشافعية ومحمد بن الحسن  :ال يدخل في البراءة من العيب الموجود وقت العقد ،وفرعوا على
ذلك أن للمشتري الحق في أن يرد البيع بعيب ما حدث قبل القبض ،وبعد العقد فالمتبادر انصرافه
إلى الموجود حين الشرط.
 -0للحنفية وابويوسف  :أنه يدخل في البراءة العيب الموجود وقت العقد والحادث بعد القبض ،وليس
للمشتري الرد بع يب حدث قبل القبض ألن الغرض من شرط البراءة إلزام البيع بإسقاط حق
()1

المشتري في وصف السالمة وهو يتناول الموجود حين العقد والحادث قبل القبض

البيع والشراء والتعامل فيه معرض لحصول بعض النقص أو العيب في أي سلعة تم فيها ،والشريعة
اإلسالمية قد ضبطت مثل هذه الحاالت إذا حصلت بضوابط مهمة حتى ال يقع ما يؤدي إلى النزاع أو
الخالف الذي جاءت الشريعة لدفعه وازالته.
فإن حصل تلف أو عيب أو نقص أو هالك في البضاعة جزئي أو كلي ،فإن للمشتري (العميل

)

الحق في أن يعود بذلك العيب على البائع (المصرف) والمصرف يمكنه العودة بالعيب على البائع
األول ،وذلك ألن البائع استحق الربح بمقابل الضمان  ،واال كان الربح غير مباح شرعا لورود النهي من
النبي  عن ربح ما لم يضمن.
وال يجوز للعميل أن يعود بالعيب على البائع األصلي ،وانما يرجعه لمن اشترى منه السلعة
(المصرف) ويقوم المصرف بالرجوع على البائع  ،حتى ال يؤدي إلى العينة المحرمة شرعا ،ويجب على
()1

رد المحتار البن عابدين ج 20 / 2/مرجع سابق.
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البنك تحمل هالك السلعة أو أي عيب فيها قبل تسليمها للعميل مطابقة للمواصفات المتفق عليها

فإن

كانت من السلع الدولية رجع المصرف على شركة التأمين إن كان مؤمنا  ،أو على المصدر إذا لم يكن
هناك تأمين ،فإن حصل العيب أو الهالك قبل إبرام عقد المرابحة ،فال يجوز إلزام العميل بإبرام العقد إال
بموافقته ،على أن يتحمل المصرف أي نقص أو هالك في البضاعة ،فإن رفض العميل قبول السلعة
تحمل المصرف السلعة و مخاطرها ،وال يعتبر العميل مخال بوعده وال يتحمل أي مسئولية تجاه ذلك ،
وبهذا أفتت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(.)1
إال أنه يجوز للمصرف أن يحدد مدة للبائع إذا كان فيها عيب أن يردها  ،وقد قدرها البعض بثالثة
أيام وبعضهم بأكثر من ذلك  ،فإذا أرجع العميل السلعة للمصرف بعيب خالل المدة المحددة أمكنه
إرجاعها للبائع األول ،ويجوز له إخالء مسئوليته عن أي عيب يظهر بعد انقضاء المدة إذا اشترط عليه
ذلك.
فالرد بخيار العيب حق للمشتري دون الحاجة الشتراطه  ،ولما كان العيب الخفي قد ال يظهر وقد
تظهر عيوب أخرى بسبب التخزين ،فإن الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية ،أجازت أن يتفق الطرفان
على أن ت خلى مسئولية البنك من العيب الخفي بعد المدة المتفق عليها ،ويكون العميل هو المسئول عن
أي عيب بعد انقضائها.
فإذا تصرف العميل فكتب للمصرف براءة من العيوب ،أو رفض فحص البضاعة ،فإنه يتحمل
()0

مسئولية أي عيب  ،وهذا ما أفتت به هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر اإلسالمي

حيث ورد فيها ما

يلي( :واذا أراد البنك فحص البضاعة المستوردة أو المشت اره من الداخل لدى البائع  ،وأصر العميل على

()1
()2

فتاوى بيت التمويل الكويتي  ،ج ، 0فتوى رقم . 120، 121
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر اإلسالمي رقم (.)21
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قبول البضاعة كما هي ورفض الفحص  ،فإن البنك يجوز له طلب إخالء المسئولية أو البراءة من
العيوب التي تظهر بعد ذلك عند العقد ،أو يمنع العميل من التدخل ألن البضاعة هي ملك للبنك
ومسئوليته ،وعليه أن ُيعلِم العميل بذلك.
()1

كما أفتت هيئة الرقابة لبيت التمويل الكويتي

بالتالي( :البضاعة قبل العقد تكون في ملك بيت

التمويل الكويتي ،وهو حر بالتصرف فيها إن شاء أمر بفحص البضاعة ،وان لم يرغب فإن له كامل
الحرية في ذل ك ،وتعتبر تعليمات الواعد بتنازله من قبيل الوعد ،وليس هناك عقد حتى اآلن ،ولكن يمكن
للواعد عند توقيع عقد البيع ،أن يحرر تعهدا على نفسه بعدم فحص البضاعة ،وهو المسئول الوحيد عن
أي عيوب قد تظهر في البضاعة) .
إال أنه بقيت مسألة قد يحصل حولها النزاع والخالف وهي اشتراط المصرف البراءة من العيوب
الخفية أو القديمة أو الحديثة ،فالمصرف ال يتحمل مسؤولية العيوب الحادثة أو المستجدة وانما العيوب
القديمة  ،فإذا حصل عيب قديم خفي جاز الرد به  ،وان حصل عيب جديد مستحدث لم يجز الرد به ،
واذا اشترط المصرف البراءة من العيوب فإنها تنصرف إلى العيوب القديمة الخفية.
ولم تطلب المصارف اإلسالمية اليمنية من العمالء اشتراط البراءة من العيوب ،وال إخالء مسؤولية
المصرف عما يحصل في السلعة من العيوب ،ولم تحدد مدة لقبول ظهور عيوب السلعة فيها ،ولكن مع
المراجعة والتدقيق وجدنا اجتهادات من بعض اإلدارات لصياغة أوراق تخلى فيها مسؤولية المصرف عن
العيوب تم التنبيه لذلك .

()1

فتوى هيئة الرقابة لبيت التمويل الكويتي (ج/0فتوى .)122
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وهذا ما جاء في المعيار رقم ( 12/2فبحالة عدم اشتراط المصرف البراءة من العيوب الخفية
القديمة التي يظهر أثرها بعد العقد فإن مسؤوليتها تقتصر على العيوب الخفية دون الحادثة –
المستجدة).
وقد جاء في المعيار ()1(6/2يجوز للمؤسسة أن تشترط في عقد المرابحة لامر بالشراء أنها بريئة
من جميع عيوب السلعة أو من بعضها ويسمى هذا بيع البراءة  ،وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه يفضل
للمؤسسة أن تفوض العميل للرجوع على البائع األول بشأن التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة
التعويض عنها تجاه البائع ).
وموضوع التفويض للعميل بالرجوع على البائع يحتاج إلى اتفاق وتواصل من المصرف ويكون
الرجوع بعد تحديد العيب الذي يتم الرجوع به ومآل الرجوع على أن ال يكون رد السلعة وأخذ النقد.
المع لجةةةةةةةة :
.1

على المصرف أن يعلم أن حصول أي نقص أو تلف أو هالك أو عيب في البضاعة قبل بيعها
وتسليمها للعميل تحت مسؤوليته  ،وأنه ال يستحق الربح إال بضمان ذلك.

.2

ال يجوز للعميل أن يرد البضاعة للبائع األصلي بأي عيب أو غيره إال باالتفاق مع المصرف أو
يرجعها إليه .

.3

على البنك في السلع الدولية أن يؤمن على البضاعة حتى يقلل المخاطر عليها.

.4

يجوز للمصرف أن يشترط على البائع مدة معينة إذا ظهر في السلعة عيب أن يردها  ،ويشترط
على العميل إخالء مسؤوليته بعد هذه المدة ،حتى يتمكن من تصريف السلعة إذا حصل لها عيب
دون إلحاق ضرر بالجميع.

()1

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .6/2
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.5

الرد بالعيوب الخفية ال يكون إال في العيوب القديمة ال الحادثة بعد التسليم للبضاعة ألنها من
ضمان العميل .

.6

إذا تصرف العميل بالسلعة مانعا فحص المصرف لها فللمصرف أن يطلب إخالء مسؤوليته عما
يحصل من عيوب للسلعة .

.7

في السلع المحلية المحتاجة للفحص :ال بد من فحص السلعة من قبل المصرف ثم العميل
وتجريبها وعرضها على مهندسين متخصصين لالطمئنان الكامل ،دون أن يعتمد على العميل في
الفحص السابق ،ألنه ال يعفيه عن مسؤوليته  ،ويمكن توقيع اتفاقيات من قبل المصرف مع
شركات فاحصة للقيام بذلك.

المطلب الرابع  :التصرف بالخصم الممنوح للبنك على ثمن المبيع:
اإلشك ال المترتب يلى هذا الت رف تتمثل

:

 -1هل خصم البائع لمندوب البنك جزءا من ثمن البضاعة يؤثر على شرط معلومية الثمن األصلي
في بيع المرابحة ؟
-0

هل يستحق البنك الخصم ألنه منح له بمعرفته للبائع؟ أم ال بد من أن يعود للعميل ويعدل العقد
بناء على ذلك؟

المؤيدا والم ت دا :
إن عقود المرابحة من بيوع األمانات  ،ويشترط في صحتها أن يكون الثمن للبيع األول معلوما حتى
يبنى عليه الربح  ،فإن لم يكن معلوما فال يجوز بيع السلعة مرابحة  ،ويتحول البيع إلى بيع مساومة.
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وهذا قول جمهور علماء األمة وفقهاؤها ،ومن المسائل المتفق عليها في السابق والالحق ،وهو ما
أفتت به الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية  ،فقد جاء في الفتاوى الشرعية لبيت التمويل الكويتي

()1

خالصتها ( إذا تم البيع بصيغة المرابحة فأي خصم سابق أو الحق على ثمن الشراء يكون من حق
العميل ،ألن بيع المرابحة من بيوع األمانات ) .
أما إذا تم البيع للعميل على أساس سعر معين بالمساومة أو باألجل  ،ولم يكن البيع مرابحة فإن
الخصم الذي تحصل عليه من البائع يكون من حق المصرف ال العميل ،وبهذا أفتت الهيئة الشرعية
الموحدة ()0وبيت التمويل  ،حيث نصت الفتوى ( يستفيد العميل من الخصم الذي يحصل عليه البنك من
المورد  ،ألن هذا ا لبيع بيع أمانة بما تكلفه البنك  ،فإذا خصم من هذه التكلفة شيء فإن البيع يتم على
أساس التكلفة الفعلية  ،ويعاد النظر في نسبة الربح بقدر الخصم الذي لحق التكلفة ).
ووجه اإلشكال أن البائع أحيانا احتراما لمندوب المصرف يقول له هذا خصم مني لكم كبنك وقد ال
يفهم بعض الموظفين  ،فال بد من التنبيه والمعالجة لمثل هذه الحاالت.
وبهذا جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي بما نصه:
االستفتاء -:ما حكم حصول البنك على خصم من قيمة شراء البضاعة من المصدر أو (البائع
محليا) وبيعها مرابحة للغير؟

()1
()0

كتاب موسوعة الفتاوى  ،فتوى رقم 72ج ، 1ص 1/1( ، 2ص.) 062
الهيئة الشرعية الموحدة ( ،16/2وبيت التمويل ج/2فتوى رقم .)122
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الجواب  -:يجب على البنك أن ُيعلم العميل بهذا الخصم وتحصل موافقته على ذلك  ،ألن بيع
المرابحة يشترط فيه العلم برأس المال وهو سعر الشراء الحقيقي بعد الخصم الحقيقي  ،وبالتالي فإن أي
()1

زيادة تعتبر ربحا ال بد من رضا العميل وقبوله بها.

وقد جاء في المعيار الثامن رقم  (2/2إذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة
المبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن اإلجمالي بنسبة
الحسم

)()0

المع لجةةةةةةةة :
-1

تعتبر عقود المرابحة قائمة على معلومية البيع األول ومعلومية الربح  ،واذا اختل ذلك تحول
البيع من بيع المرابحة إلى بيع المساومة ،وعلى هذا يجب تدريب المنفذين على أخذ عروض
األسعار الدقيقة من البداية حتى يكون التنفيذ دقيقا.

-0

إعالم العمالء بأن أي خصم تم منحه للمصرف سيخصم من الثمن األصلي للبضاعة الذي
بموجبه يكون الشراء ويمكن كتابة ذلك في وعد الشراء .

 -2إذا حصل الخصم والعقود مكتوبة بمبلغ أعال ،ونسبة الربح بناء على المبلغ المحدد فيها  ،فإن
على المنفذ أن يقوم بالتالي:
أ -كتابة الفواتير واألوراق وتعديل الشيكات بناء على المبلغ بعد الخصم .
ب -إرجاع األوراق والوثائق إلى البنك وتعديلها والنزول مرة أخرى.

()1
()2

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم()1662، 2
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .2/2ص.97
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ج -يمكن تسليم الشيك ولو بمبلغ أعال إذا أرجع البائع الفارق للبنك نقدا  ،ويمكن شراء سلعة
بالفارق وبيعها للعميل .
د -كتابة العقد بناء على المبلغ المحدد بعد الخصم ،وتعديل الربح واألقساط بناء على ذلك.
ه -تحري الدقة حتى لو كان المبلغ المخصوم قليال ،ألن المرابحة من بيوع األمانات ومعلومية
الثمن والربح شروط أساسية لصحتها .

المطلب الخامس :اختالف سعر شراء المصرف للسلعة عن السعر الحقيقي
اإلشك ال المترتب يليه تتمثل

اآلت :

 -1شراء المصرف السلعة بسعر أقل ودفع الواعد بالشراء الفرق للبائع دون تغيير العقود.
 -0شراء المصرف بسعر أعلى (مع تواطؤ بين العميل والبائع) ودفع البائع الفارق للعميل.
 -2دفع العميل الفارق لمندوب المصرف كدفعة مقدمة وقت التنفيذ.
 -2اكتفاء المصرف بشراء جزء من السلعة والبقية يشتريها العميل.
 -2ضعف فهم الدارس والمنفذ بسعر السلعة جهال أو ضعف خبرة مع وجود الحيلة بين العميل
والبائع.
الم ت دا والمؤيدا :
عقود المرابحة من بيوع األمانات حيث يشترط فيه أن يكون الثمن األصلي معلوما ومحددا ،ويبنى
عليه الربح وبموجب ذلك يتم عقد المرابحة  ،فإذا حصل أن الثمن األول غير معلوم فال يبنى عقد
المرابحة على ثمن مجهول ،ولذا لزم أن يتطابق الثمن األصلي في شراء المصرف من البائع والبيع
للعميل  ،فإن حصل عدم التطابق بأن اشترى المصرف البضاعة بسعر وأضاف على العميل الفارق
،فال يجوز أن يأخذ ربحا فيما زاد من قيمة البضاعة عن المبلغ المحدد في العقد ،واذا اتفق العميل مع
156

البائع على تحديد سعر زائد للسلعة يكتبه البائع للبنك واشترى البنك السلعة بما حدده البائع واستلم النقد
مع أن السعر الحقيقي أقل بكثير من المتبايع به  ،إن اختالف السعر للسلعة عن سعرها الحقيقي يندرج
في الفقه اإلسالمي تحت بيع المسترسل والغبن  ،وقبل أن نتكلم عن كيفية وقوعه في بيع المرابحة في
المصارف اإلسالمية ،البد أن نتكلم عن معناهما  ،وحكمهما وكيفية التعامل معهما.
أوال :بيع الغبن :لغة :تقول غبن الثوب أي أنقص من أطرافه  ،والغبن هو إنقاص اإلنسان من حق
غيره ويقصد به في المعامالت الخدعة.

()1

ا طالح  :أن تغطى مصلحة أحد المتعاقدين على مصلحة الطرف اآلخر ،بحيث ال يكون توازن
بين ما يأخذه وبين ما يعطيه  ،كما عرف كذلك  ،بأن يقع عقد المعاوضة على شيء بأكثر أو أقل من
سعره الحقيقي فيغبن أحد المتعاقدين اآلخر .

()0

حكل الغبن الف حش:
إن اهلل تبارك وتعالى أحل البيع وجعله عن تراض ،وجعله ضرورة من ضروريات الحياة  ،ووضع
الشارع الحكيم له شروطا وآدابا حتى يكون صحيحا ترتاح له النفوس  ،ويكون المال حالال نقيا ليس فيه
شيء من الباطل ،ورغب أن تكون المعاملة مبنية على الوضوح والتسامح ال غرر فيها وال غموض
ليبقى المجتمع متماسكا قويا ال حقد فيه وال شطط ،ومن جملة ما نهى عنه الشارع الحكيم في البيع :
الغبن الفاحش وهو الزيادة في الثمن زيادة ال تقع تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة واالختصاص ،

()1
()0

تهذيب اللغة لألزهري باب غبن ج 2ص .32مرجع سابق.
مصطفى احمد الزرقا ،المدخل الفقهي العام ،دار القلم  ،مرجع سابق  ،ص.212
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ووضع قانونا يشمل جميع العالقات والمبادالت بقوله  ": ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه
لنفسه(.")1
فيثبت للمشتري الخيار في الغبن الفاحش ال اليسير
يقول الدكتور الزحيلي في كتابه(الفقه اإلسالمي وأدلته) :تحت عنوان خيار الغبن :هذا الخيار
مشروع عند الحنفية إذا اشتمل الغبن على تغرير فيسمى خيار الغبن مع التغرير ،وهو أن يغرر البائع
المشتري أو بالعكس تغري ار قوليا وهو التغرير في السعر ،أو تغري ار فعليا وهو التغرير في الوصف،
ويكون الغبن فاحشا وهو ما ال يدخل تحت تقويم المقومين أما الغبن اليسير وهو ما يدخل تحت تقويم
المقومين فال يؤثر إذ ال يتحقق كونه زيادة ،أما الفاحش فزيادة متحققة فيثبت حينئذ حق إبطال العقد
دفعا للضرر")0( .الغبن المجرد عن التغرير موجب لفسخ العقد للمغبون حق الخيار لفسخ العقد أو عدم
فسخه  ،ذهب إلى هذا االجتهاد ظاهر مذهب اإلمام مالك
()3

قول مرجوح و الحنابلة

()2

()2

 ،و ابن حزم الظاهري

و الحنفية ()2في

 .و استدل أصحاب هذا القول بما يلي  :قوله تعالى ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

( )1اخرجـه البخــاري بـاب مــن االيمـان ان يحــب ألخيــه مـا يحــب لنفسـه ومســلم بــاب الـدليل علــى أن مـن خصــال اإليمــان أن
()0
()2
()2
()2
()3

يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير .رقم .17

الفقه اإلسالمي وأدلته  ،الدكتور الزحيلي .207/2 :مرجع سابق
الموسوعة الفقهية  ،الكويت  ،ط ، 0ج.126/0
المحلى  ،البن حزم  ،ج.220/2
مجموعة رسائل ابن عابدين  ،ج.33/0
اإلنصاف للمرداوي  ،ج  ، 2ص. 262
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ﮁﮂﭼ

()1

يخاطب البيان اإللهي المؤمنين موجها إياهم بأال يأكلوا أموال بعضهم البعض بالباطل

 ،والشك بأن الغبن هو أحد أوجه هذا الباطل المحرم أكله على المؤمنين .
) ()0

 -1عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل  قضى  :أن ال ضرر و ال ضرار .

 -0عن أبي أمامة  ،أن رسول اهلل  قال ( :من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه  ،حرم اهلل عليه الجنة
 ،و أوجب له النار  .قالوا  :و إن كان شيئا يسي ار يا رسول اهلل ؟ قال  :و إن كان قضيبا من
أراك  ،و إن كان قضيبا من أراك  .قالها ثالث مرات).

()2

وجه االستدالل بهذا الحديث  :أن رسول اهلل  بين أن من اقتطع حق امرئ مسلم مهما كانت قيمته و
إن كان قضيبا من أراك فإن نصيبه النار  ،و ال جرم أن الغبن يدخل ضمن أحكام هذا الحديث .
المعقول :
أن الغبن ظلم و اهلل قد حرم الظلم على نفسه و جعله محرما بين عباده  ،و الشريعة من
مقاصدها رفع الظلم المؤدي إلى التنازع بين المتعاقدين .
عن أبي ذر  ،عن النبي  ، عن اهلل تبارك و تعالى قال  :يا عبادي ! إني قد حرمت الظلم
()2

على نفسي  ،وجعلته محرما بينكم فال تظالموا .

فالشريعة اإلسالمية حاربت الظلم بكل أنواعه و أشكاله و جعلته محرما بين العباد .

()1

سورة النساء آية رقم.06

()2

رواه مالك في الموطأ ،ج0 :ص .070مرجع سابق و قال عنـه الشـيخ ناصـر الـدين األلبـاني حـديث صـحيح ( صـحيح

()0

()2

سنن ابن ماجه  ،كتاب األحكام – باب ذكر القضاة –برقم 0222ج0:ص ، 722:مرجع سابق .
الترغيب و الترهيب  ،كتاب البيوع ) .
صحيح األدب المفرد  ( 262/277 ،قال عنه الشيخ ناصر الدين األلباني صحيح ) .
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الغبن المقترن ب لتغرير موجب لف خ العقد:
()1

ذهب إلى هذا االجتهاد في الرأي الراجح عند الحنفية

()0

والشافعية

والمالكية

()2

والحنابلة (.)2

و استدل هؤالء الفقهاء بعدم االعتداد بالغبن إال إذا كان مقترنا بالتغرير بالتالي:
أ -الحديل ال بوي الشريف :عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رجال ذكر للنبي صلى اهلل عليه
()2

و سلم أنه يخدع في البيوع  ،فقال  :إذا تبايعتم فقل  :ال خالبة .

و قال الشوكاني  :استدل بهذه القصة على ثبوت الخيار لمن قال ال خالبة سواء غبن أم ال ،
()3

وسواء وجد غشا أم ال  ،والظاهر أنه ال يثبت الخيار إال إذا وجدت خالبة .
ب – األثر :

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال  :بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان  بالوادي
بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع  ،و كانت
السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا  ،قال عبد اهلل  :فلما وجب بيعي و بيعه رأيت أني قد غبنته
()7

بأني سقته إلى أرض ثمود بثالث ليال  ،وساقني إلى المدينة بثالث ليال .

وجه االستدالل بهذا األثر أن ابن عمر قد غبن عثمان رضي اهلل عنه  ،ومع ذلك لم يفسخ
العقد لما يدل على أن الغبن المجرد ليس له أثر إال إذا اقترن بالتغرير .
()1

مجموعة رسائل ابن عابدين  ،ج. 727/2

()2

الخرشي على مختصر سيد خليل و بهامشه حاشية الشيخ علي العدوي  ،ج.120/2

()2

صحيح البخاري  ،كتاب البيوع و صحيح مسلم  ،كتاب البيوع  ،ج.2/2

()0

()2

()3

()7

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  ،ج.72/2
مصادر الحق للسنهوري  ،ج.123/0

محمد بن علي الشوكاني اليمني  ،ت 1022هـ  ،نيل األوطار  ،ط  ،1دار الحديث ،مصـر 1212ه ـ 1662 -م ،
ج..012/2
فتح الباري  ،رقم ( )0113ج .223/2مرجع سابق
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ليس من مهمة المشرع أن يمنع التغابن المجرد عن الغش والخديعة ،إنما مهمته أن يقيم
المتعاقدين على قدم المساواة في األهلية و الحرية ،كما أن على كل أن يحمي نفسه من الغبن و إن
()1

قصر فتبعة المهمل أن تكون على حسابه .

الراجح ان الغبن سواء أكان يسي ار أو فاحشا فهو سحت ال يجوز أكله  ،بيد أن قيده بالغبن الفاحش
ليكون له أثر في العقود لكثرة وقوع الغبن اليسير و عدم أهميته بالمقارنة مع ما يثيره من مشاكل أمام
القضاء المزدحم بالقضايا األكثر أهمية و خط ار  ،فالربح ال يحل للتاجر المسلم  ،إال إذا سلمت
معامالته التجارية من الحرام كالتعامل بالربا أو االحتكار أو الغش أو التدليس ( ،)0فالربح الحالل ال
يكون عن طريق الغبن الفاحش أو اليسير ،ذلك أن الربح شئ و الغبن شئ آخر و ال تالزم بينهما أبدا .
قال تعالى ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ (.)2
فقد استدل أهل العلم بهذه اآلية على أنه  ( :ال يجوز الغبن في المعاملة الدنيوية  ،ألن اهلل
تعالى خصص التغابن بيوم القيامة  ،فقال  :ذلك يوم التغابن )

()2

و هذا االختصاص يفيد أنه ال غبن في الدنيا  ،فكل من اطلع على غبن في مبيع  ،فإنه مردود )
()2

 2و اهلل أعلم

()1

.

المدخل الفقهي العام  ،ج ،212/1مرجع سابق.

()0

د :يوسف القرضاوي  ،هل للربح حد أعلى  ،مجلة المجمع الفقهي اإلسـالمي ،العـدد ال اربـع  ،السـنة الثانيـة .1626

()2

سورة التغابن اآلية رقم ( .) 6

()2
()5

ص.21

القرطبي الجامع ألحكام القرآن  ،ج .122/12
د :مسلم اليوسف  ،الغبن في الفقه اإلسالمي  ( ،بتصرف).
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بيع الم تر ل:
لغ  :اسم فاعل من االسترسال  ،وهو االستئناس والطمأنينة إلى الشيء  ،يقال انبسط واستأنس ،
وأصله من السكون والثبات

()1

ٍ
ومشتر وال يحسن أن يماكس.وهناك
بائع
ا
طالح  :المسترسل له صور كثيرة منها الجاهل بالقيمة من ٍ
ً
قوالن للفقهاء نوجزهما في التالي
القول األول :العقد المشوب ب ال تر ل تحكمه القوايد الع م للعقود  :قال بهذا القول كل من فقهاء
الحنفية ( ،)0و الشافعية

()2

فاالسترسال عند كل هؤالء تحكمه القواعد العامة للعقود  ،ألن نقصان أو

زيادة قيمة السلعة مع سالمتها ال يمنع من لزوم العقد شأنه في ذلك شأن غيره من العقود ،وبالتالي لم
يثبتوا الخيار للمسترسل  ،ألن نقصان قيمة السلعة عندهم مع سالمتها ال يمنع منه.
القول الث
الحنابلة

()2

 :العقد المشوب ب ال تر ل له حكمه و آث ره الخ

به قال بهذا القول كل من فقهاء

و المالكية ()2ألن هذا العقد يحوي كثي ار من الغبن واالستغالل لحال المسترسل .

 .1عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،قال  :ذكر رجل لرسول اهلل



أنه يخدع في البيوع  ،فقال :

()3

من بايعت فقل ال خالبة .

()1
()2
()2
()2

()2
()3

لسان العرب 11و كشاف القناع .010 / 2مرجع سابق.
ابن عابدين  ،رد المحتار على الدر المختار  ، ،ج ، 2ص.126مرجع سابق
أبو زكريا يحيى بن شرف  ،روضة الطالبين لإلمام النووي  ،المكتب اإلسالمي1222 ،هـ  ،بيروت ،ج ، 2ص.272

ابــن قدامــة  ،المغنــي  ،ج  ، 2ص ، 262وانظــر ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى المجلــد التاســع و العشــرون  ،ص
.232مراجع سابقة

البهجة في شرح التحفة  ،التسولي  ،أبو الحسن علي بن عبد السالم  ،ج.173/0
رواه البخاري فـي صـحيحه  ،كتـاب البيـوع  ،ج.32/2رقـم ( )0117وأخرجـه مسـلم فـي البيـوع بـاب مـن يخـدع فـي البيـع
رقم 1222
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و عن أنس أن رجال كان في عقدته ضعف و كان يبايع و أن أهله أتوا النبي  ، فقالوا  :يا رسول اهلل
! احجر عليه .
فدعا النبي  فنهاه .
فقال  :يا رسول اهلل ! إني ال أصبر عن البيع .
فقال  :إذا بايعت فقل  :هاء و هاء  ،و ال خالبة (.)1
وجه االستدالل  :أن هذا الصحابي  كان نتيجة مرض ما أصابه فقد قدرته على المماكسة  ،فأصبح
عرضة للغبن واالستغالل فنصحه الرسول الكريم  أن يشترط عدم الغبن و الخديعة في أي بيع يقوم به
 ،فإذا ما غبن هذا الصحابي في بيعه أو شرائه كان بالخيار ثالث ليال ،فإن رضي بالسلعة وليس فيها
غبن أمضى العقد ،و إن حصل فيها غبن ردها إلى صاحبها .
والقول :أن العقد المشوب باالسترسال له حكمه و آثاره الخاصة به هو الراجح لألسباب التالية :
 -1أنهم احتجوا بحديث ( ال خالبة ) و هو حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري و مسلم و مالك
و أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه  ،و هذا الحديث في وجه قد أثبت الخيار ثالثا

()0

لكل من

يشترط عدم الخديعة والغبن في العقد المبرم ما بين البائع و المشتري  ،ألن العبرة بعموم لفظ
الحديث ال بخصوص السبب والحادثة ،أي أن الحديث النبوي الشريف ال يخص الصحابي الذي
به ضعف في عقله فقط ،بل إن حكم الحديث يشمل كل من اشترط عدم الخديعة (الغبن في
البيع)  ،والمسترسل يدخل ضمن دائرة أحكام هذا الحديث  ،ألنه صرح للبائع بأنه ال علم له بقيمة
السلعة و استنصحه في ذلك و كأنه اشترط عدم الخديعة والغبن في البيع أو الشراء  ،فإذا ما
()1

()2

رواه الترمذي في سننه  ،كتاب البيوع  ،ج /2مرجع سابق .222قال عنه الشيخ ناصر الدين األلباني  :حديث صـحيح
برقم .1022
الشوكاني  ،نيل األوطار  ،ج ، 2ص012مرجع سابق.
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شاب العقد خديعة أو أي شائبة في الرضا ،فيثبت حينئذ للمسترسل خيار العقد الذي ُيمكنه من
فسخ العقد و إعادة األمور إلى نصابها الصحيحة .
 -0إن الشريعة اإلسالمية كلها رحمة و حكمة  ،وهي تقف مع الحق أينما وجد فكيف بمن به ضعف
و خلب بعقله ،فمن باب أولى أن تقف نصوص الشرع ومن يطبقها بـجانب هؤالء الذين ال
يحسنون البيع و الشراء أو الذين ال يعرفون كيف يحمون أنفسهم وأموالهم من أصحاب النفوس
المريضة و الضعيف (.)1
فالتمويل من المصرف االسالمي للسلعة بسعر أقل من سعرها ،مع دفع العميل الفارق للبائع  ،هذا
الدفع من العميل لجزء من قيمة البضاعة يعتبر شراء من العميل لذلك الجزء من البضاعة التي بها
الفارق  ،فال يجوز للمصرف أخذ أرباح عليه وال إدخاله في العقد وانما تبقى البضاعة المسجلة للبنك
بسعرها ويخرج ما زاد  ،وتغيير العقود بموجبه ،فإن كان الخطأ يسي ار ولم يظهر إال يوم التنفيذ فيسلم
العميل للمنفذ الفارق ويسلم المنفذ المبلغ بيده حتى يكون مشتريا للبضاعة كاملة.
أما إذا كان المصرف اشترى البضاعة بالسعر األعلى ودفع البائع الفارق للعميل  ،فإن الجزء
المدفوع نقدا للعميل محرم ألنه بيع نقد مؤجل وال يجوز أخذ أرباح عليه.
المع لجةةةةةةةة :
-1

ال بد من توعية العمالء والبائعين بحرمة التمويل النقدي مع الزيادة ألنه ربا .

 -0ال بد أن يكون الدارس للعمليات االستثمارية خبي ار بأسعار السلع مدركا ما يرفع له من عروض
األسعار.

()1

د :مسلم اليوسف ،بيع المسترسل في الفقه اإلسالمي  ( ،بتصرف).
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 -2اختيار أفضل الموظفين للقيام بالتنفيذ ممن لديهم الفهم الشرعي  ،ومعرفة أثمان السلع والقدرة على
التعامل مع أي مستجد حال التنفيذ .
-2

على المنفذ أن يكون مدركا للكالم الذي يدور بين البائع والعميل حال التنفيذ  ،وعليه أن يسأل
البائع عن سعر السلعة وهل هناك تواطؤ مسبق بينهما .

-2

على المصرف اإلكثار من الدورات والتدريب على النماذج التطبيقية واعطاء أمثلة من التنفيذ
السابق للمتقدمين للتنفيذ .

-3

إذا كان هناك فارق في سعر السلعة فإن على المنفذ أن يأخذ الفارق من العميل و يسلمه بنفسه
للبائع ويتم تسجيله في فاتورة الشراء.

-7

يتم تغيير العقد والمستندات بالمبالغ الصحيحة الحقيقية ،ألن المرابحة من بيوع األمانات فالثمن
األصلي المعلوم يبنى عليه الربح.

المطلب السادس :عدم وصول المستندات باسم المصرف
اإلشك ال المترتب يليه تتمثل

اآلت :

-1

بيع المصرف ما ال يملك .

-0

هل األصل فتح االعتماد والتخاطب مع المصدر حتى وان جاءت الفواتير أو البوليصة باسم
العميل؟

 -2وصول المستندات باسم العميل ماذا يعني؟
 -2وصول بعض المستندات باسم العميل والبعض باسم المصرف.
-2

ما هي الوثائق التي تحدد ملكية المصرف للمبيع؟
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-3

هل يجور التواصل مع العميل لتقديم اعتذار من المصدر وكتابة مستندات أخرى باسم
المصرف؟.

 -7احيانا المرابحات المحلية ليس هناك خطأ في كتابة الفواتير باسم المصرف ،وانما الذي نزل
للتنفيذ كمندوب للمصرف سلم الشيك للبائع ،ولم يتم التبايع بينه وبينه ،ثم ترك البائع وسلم
البضاعة للعميل ،وكتب الفواتير باسم العميل  ،فهل هذه اإلجراءات تحول البيع إلى باطل  ،أم
أنه صحيح وعليه الرجوع إلى البائع لكتابة فواتير أخرى باسم المصرف؟.
 -2بعض الشركات ال تبيع لغير الوكيل لها حتى وان كان المشتري البنك  ،فكيف تكون المستندات ؟
الم ت دا والمؤيدا :
األصل أن يقوم المصرف اإلسالمي بالتخاطب مع المصدر لفتح االعتماد المستندي  ،ويشتري
البضاعة ويشحنها وتكون جميع الوثائق والمستندات باسم المصرف.
وعليه أن ال يترك العميل ليقوم بالتخاطب مع المصدر أو يحول الوثائق باسمه ،فإن وصلت
المستندات أو بعضها باسم العميل  ،توقف المصرف عن البيع  ،حتى تكون كل المستندات باسمه.
وعلى المصرف أن ينظر في نوعية الوثائق والمستندات التي وصلت باسم العميل وأثرها على عقد البيع
بينه وبين المصدر ،فإن كانت مخلة بالعقد حوله إلى اعتماد ذاتي ،وان حصل فيها خطأ أعيد التواصل
بالمصدر حتى يرسل التصحيح لذلك الخطأ.
أما إذا تم التبايع بين المصرف والبائع بدون وثائق فإن المبيع شرعا يكون صحيحا ولكنه غير
قانوني ،ويحتاج إلى توثيق ذلك بالوثائق والمستندات القانونية.
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كما أنه ال يجوز توكيل العميل الواعد بالشراء أن يشتري باسم المصرف ويبيع لنفسه  ،ألنه يؤدي
إلى العينة والصورية كما سبق ،وال يجوز أن يستعين به لتسليم المستندات أو تغييرها أو التواصل
بالمصدر بدال من المصرف .
فال بد من كتابة كل المستندات باسم المصرف -الم اربحات الداخلية أو الخارجية  -وبهذا أفتت
هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية في كل من:
-1

مصرف قطر اإلسالمي()1حيث جاء فيها (لتجنب تكرار مثل هذه الحاالت يفتح االعتماد
المستندي أساسا باسم المصرف  ،وال يظهر عليه اسم العميل إال إذا كان هناك توكيل يرفض فيه
المصدر إال بظهور اسم العميل على الطلبية)كما جاء فيها (ورود الفواتير هو أحد أركان المرابحة
الرئيسية وهو الذي يثبت ملكية المصرف للبضاعة  ،فإذا وصلت المستندات والفواتير باسم العميل
فال بد من رفضها من قبل المصرف وعدم تسليم البضاعة للعميل إال بعد حصول فواتير جديدة
باسم المصرف))0( .فاشترطت الفتوى عمل فواتير جديدة باسم المصرف ومن الصعوبة إن لم تكن
عملت وقت الشراء للبضاعة والشحن لها ولذا كانت الفتاوى األخرى توضح ذلك:
أفتت هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الراجحي اإلسالمي بـ ( عدم الموافقة على نقل األوراق باسم

العميل ألن كتابة الوثائق باسم الشركة إثبات لملكيتها للبضائع التي تحوزها متعارف عليه دوليا وعد
النص عليه يؤدي بالعملية إلى الصورية).
جاءت مستندات البضاعة في الدفعة األولى والثانية باسم العميل وبعد تواصل البنك مع المصدر
بضرورة إرسال المستندات باسم البنك رفض المصدر ذلك وأرسل البقية باسم العميل فما حكم العملية؟.
()1

فتــوى مصــرف قطــر اإلســالمي (فتــوى رقــم ،)27 ،23الــدليل الشــرعي لمجموعــة دلــة البركــة  ،للمرابحــة  ،ط ، 1ص ـ ـ

()2

فتوى مصرف قطر اإلسالمي وفتوى رقم  22الدليل الشرعي لمجموعة دلة البركة ـ للمرابحة ط 1ص ـ . 122
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الجواب  -:تعد هذه العملية غير شرعية في حالة إصرار المصدر إرسال المستندات باسم العميل
رغم مراسلة البنك له باإليجاب فرفض القبول عمليا .وتضم أرباح هذه العملية إلى صندوق التكافل
لصرفها في وجوه الخير.
أما بنك التضامن اإلسالمي فقد ورد في كتاب الفتاوى الشرعية للبنك :ال يتم البيع بالمرابحة لامر
بالشراء عن طريق البنك إال إذا تملك البنك السلعة المأمور بشرائها.
وهذه فتوى أخرى لهيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ تبين ما إذا تعذر إرسال المستندات باسم المصرف
والشروط المطلوبة وفي حاالت خاصة بعد دراستها والموافقة عليها من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف:
-

يمكن أن تأتي المستندات باسم العميل شريطة أن ترسل إلى البنك وتدخل في حوزته وبعد توقيع
العقد واجراء االستالم والتسليم تسلم المستندات للعميل.

-

في هذا النوع من العمليات التي تأتي فيها المستندات باسم العميل ال ينبغي أن يضمن العميل
براءة البضاعة من العيوب وحسن أداء المصدر (.)1
فهذه الفتوى بينت الجواز اذا حصل تملك البنك للسلعة ووصلت على ضمانه ،وكيف يحصل إذا

كان الخلل من المصدر بأن وافق على البيع من المصرف ثم باع من العميل وكتب كل المستندات
باسمه  ،أفيأتي العميل ليقول للمصرف هذه بضاعتك لكن أخطأ المصدر في المستندات  ،وما الذي
يثبت تملك البنك للبضاعة وتحمله للضمان  ،فال بد من التراسل مع المصدر فإن بين أنه أخطأ فال بد
من كتابة اعتذار وكتابة المستندات الصحيحة  ،حتى يتعامل المصرف مع العميل بالبيع له بعد ذلك ،
هذا اذا كانت البضاعة لم تشحن باسم العميل  ،اما اذا تم الشحن للبضاعة باسم العميل وان حصل
خطأ في الفاتورة فان المصرف لم يتملك السلعة ولم يتحمل الضمان فال يجوز له استحالل الربح
()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم(.)0222/2
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بتصحيح المستندات ،مالم فالمستندات هي األصل وتعتبر مرفوضة من المصرف  ،فإن أخذها العميل
من وصلت باسمه تحملها  ،أما إذا كانت هناك أسباب مانعة لكتابة المستندات باسم المصرف فالبد من
ذكر ذلك من العميل عند فتح اإلعتماد ويقوم المصرف برفعها لهيئة الرقابة الشرعية فتدرس األسباب
التي تمنع وصول المستندات باسم المصرف بعناية  ،وتقول فيها رأيها .فإن كانت معتبرة فال بد من
اإلجراءات التالية:
 -1اتفاق خاص على عقد بين المصرف والعميل يحدد فيه نوع البضاعة ومصدرها  ،وقيمتها ،
واألرباح المتحصلة منها  ،وطريقة الشراء ومكان التسليم.
 -0أن يذكر في ذلك العقد ضمان المصرف للبضاعة للتلف قبل التسليم  ،وضمان الدرك الشرعي،
وضمان العيب الخفي بعد التسليم .
 . -2وبعد توقيع الطرفين على هذا العقد يمكن أن يتجاوز عن فقرة المستندات في تعميم االعتماد
المستندي لهذه الحاالت المعتبرة.
وهذه اإلجراءات وضعتها هيئة الرقابة الشرعة لبنك سبأ .
وقد جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف اليمن البحرين الشامل :طلب العميل استثناء فقرة
في تعميم الضوابط الشرعية لالعتمادات المستندية والخاصة بورود كافة المستندات في االعتماد
باسم المصرف  ،والشركة تطلب استثناءها من هذه الفقرة لتأتي الفاتورة باسم المصرف والشركة
وذلك للمبررات اآلتية :
)1

الشركة تتعامل بأدوية خاصة تتعلق بالطب النفسي وهي أدوية مراقبة دوليا وتخضع لقوانين
خاصة من الصحة العالمية .
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)0

ال تصدر رخص االستيراد لهذه األدوية إال لشركات محدودة جدا وبموجب تفويض مجلس
الوزراء.

)2

تخضع الشركتان المصدرة والمستوردة لبروتوكول خاص يحكم العالقة بينهما وال يسمح
للشركة المصدرة بإرسال األدوية أو بيعها لغير الشركة المتعاقد معها وبناء عليه فال يمكن
للشركة المصدرة بيع هذه األدوية وفقا للقوانين الدولية السارية إال باسم الشركة ال غير ،
ولكن يمكن إقناعهم بكتابة الفاتورة باسم المصرف والشركة .
وتوصلت الهيئة  :بعد نقاش الموضوع إلى اعتبار المبررات التي ذكرها اإلخوة في الشركة

على أن يتم تسوية الموضوع من الناحية الشرعية بما يضمن تنفيذ مرابحات االعتماد وفقا
لضوابطها الشرعية وذلك من خالل توقيع المصرف والشركة على عقد اتفاق خاص بينهما
تحدد بنوده نوعية األدوية المشتراة ومكان صدورها وقيمتها واألرباح المتحصلة منها وطريقة
الشراء ومكان التسليم  ،كما يوضح في بنود االتفاقية ضمان البنك للتلف قبل التسليم وكذا
ضمان الدرك الشرعي وضمان العيب الخفي بعد التسليم فإذا أعدت االتفاقية الخاصة بهذه الحالة
ووقعت بين الطرفين فإنه باإلمكان تجاوز الفقرة الخاصة بالمستندات في تعميم االعتماد
المستندي للشركة.

()1

فكانت الفتوى األولى لهيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ والثانية لهيئة مصرف

اليمن البحرين الشامل تبينان أنه ال بد من االلتزام بالبنود السابقة في هذه الحالة بعد رفعها للهيئة.
وقد جاء في المعيار الثامن ( األصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد
)

شراء السلعة باسم المؤسسة وليس العميل حتى لو كان هذا األخير وكيال عنها) (0

()1
()2

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم ( ) 2للعام  0212م لبنك البحرين الشامل.

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .3/1/2
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المع لجةةةةةةةة :
 -1ال بد من تخاطب المصرف مع المصدر أو البائع في فتح االعتماد وشراء البضاعة وشحنها
وكتابة الفواتير جميعها باسم المصرف حتى يتملك المصرف البضاعة فيحل له البيع لها
بالمرابحة.
-0

الوثائق ( الفواتير  +بوليصة الشحن) هي التي تحدد ملكية المصرف للبضائع ،وعدم كتابتها
باسم المصرف  ،أو كتابتها باسم العميل تجعل تملك المصرف لها صوريا والبيع كذلك.

-2

في حالة وصول المستندات باسم العميل فال بد أن يرفضها المصرف ويتوقف المصرف عن
استالمها وال يقبلها  ،ويقوم بتسليمها للعميل والبيع له مرابحة ،وانما تعتبر المستندات ملك العميل
والضمان عليه وما حصل من تعاقد للعميل مع المصرف يحول إلى اعتماد ذاتي.

-2

ال يجوز تنفيذ بيع المرابحة عند وصول المستندات باسم العميل ومطالبة العميل بإعادة األوراق
والوثائق باسم المصرف بعد إتمام البيع إال في حالة الخطأ في الفواتير فيتم التواصل مع المصدر
مرة أخرى للتصحيح واعادة إرسالها باسم المصرف ثم يكون التعاقد مع العميل  ،اما بوليصة
الشحن فمجيئها باسم المصرف شرط للتملك وتحمل الضمان.

 -2في حالة التنفيذ والمستندات باسم العميل األولى التواصل به وطلب تعجيل السداد بدون أرباح
واعتبار تمويله في الفترة التي مرت قرضا حسنا أو الدخول معه كمشاركة وتباع البضاعة لصالح
الشريكين .
 -3تحجز األرباح الناتجة عن هذه المخالفات وتحول لحساب التكافل ووجوه الخير .
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المطلب السابع :شراء البنك لسلعة بعملة وبيعها بعملة أخرى
اإلشك ال المترتب يليه :
-1

هل اختالف العملة في الشراء له فارق في حالة البيع .؟

-0

لماذا ال نحافظ على العملة في البيع ؟

-2

كيف تتم معالجة الحالة في الصرف للعملة ؟

المؤيدا والم ت دا :
من ضمن اإلشكاالت المعروضة على هيئة الرقابة أن البنك يشتري السلعة بعملة ويبيعها للعميل
بعملة أخرى ،ومن خالل المراجعة لما ورد في هذه المسألة نوضح ما يلي :
األولى أن يتم االتفاق بين الطرفين بالشراء والبيع بعملة واحدة ،إال أنه إذا حصل أن المصرف
اشترى بعملة وأراد بيعها بعملة أخرى ،فإنه يمتنع شرعا إجراء هذه العملية مرابحة لعدم إمكان تحديد
تكلفة السلعة بالعملة المحددة في االعتماد ولمعالجة هذه المسائلة نورد عدة بدائل:
-1

إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في االعتماد ،وعند قيام العميل بالسداد يمكن اتفاقه مع
المصرف على الوفاء بعملة أخرى ،بصرف حاضر بسعر يوم األداء .

-0

إجراء عملية البيع على أساس المساومة وتقدير المصرف الثمن بما يراه محققا لمصلحته
واال تفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به ،ثم إذا دفع المصرف قيمة االعتماد وظهر اإلجحاف
به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة ،فال مانع من اتفاق الطرفين في حينه دون تواطؤ مسبق على
زيادة ثمن البيع ،أو الحط منه تعديال للثمن المحدد في العقد السابق (.)1

()1

دلة البركة فتاوى حلقات رمضان الفقهية األولى والثانية والثالثة بالسعودية فتوى  ، 3موسوعة فتـاوى المعـامالت الماليـة

للمصارف والمؤسسات اإلسالمية ( )122-1-1المجلد األول المرابحة .
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وص الفت وى-:
هل هناك مخالفة شرعية في تأخير عقد البيع بين البنك والعميل طالب الشراء حتى تأريخ استحقاق
الدفع لقيمة االعتماد اآلجل على الرغم من تسليم العميل للبضاعة فعال أو حكما بحجة أنه قد يترتب
فروق في سعر صرف العملة
على تحرير العقد في تأريخ تسليم البضاعة للعميل وبين سداد االعتماد
ٌ
حيث يتم تحرير العقد باللاير اليمني بموجب طلب العميل والذي نرى أنه من الممكن تجنب فرق السعر
بتحرير العقد بالدوالر أي بعملة االعتماد؟
الجواب :ترى الهيئة ضرورة حل هذا اإلشكال بتوقيع عقد المرابحة في تأريخ وصول المستندات
وتجييرها للعميل وذلك بالعملة األجنبية من أجل سالمة اإلجراء من الناحية الشرعية ،واذا أرادت اإلدارة
أن تعقد مع عميلها المرابحة بالعملة المحلية فيمكن لها أن توقع العقد في نفس يوم تجيير المستندات
للعميل ،وبما يعادل القيمة من العملة المحلية ،وعلى أن يتحمل البنك مخاطر تقلب أسعار الصرف
المستقبلي.
هذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التضامن وهذه الفتوى للخروج من اإلشكال إال أن اإلشكال
الزال باقيا فالبنك متحمل المخاطر والفوارق للصرف
استفتاء إدارة بنك سبأ حول حكم تحويل أقساط المرابحة على عميل من عملة الجنيه اإلسترليني
إلى عملة الدوالر وبرضا العميل والبنك.
والسبب في ذلك أن هناك أض ار ار تكبدها البنك والعميل في صعود أو هبوط الجنيه اإلسترليني أمام
الدوالر  ،وذلك عندما يقوم البنك بإعادة تقييم العمالت مما قد يكون هناك خسارة أو ربح.
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وبعد المداولة والنقاش أفتت هيئة الرقابة الشرعية بجواز تحويل أقساط المرابحة على عميل من
عملة الجنيه اإلسترليني إلى الدوالر شريطة رضا العميل ،وأن يكون التحويل بسعر صرف السوق يوم
التحويل(.)1
وهذه الفتوى لسداد األقساط وليس لثمن السلعة حين تجيير المستندات ومن الصعوبة العمل بالفتوى
في تسديد األقساط ألنها التزامات ديون محددة والصرف البد أن يكون بتاريخ يوم السداد ال ان يتم
التحويل في المرة األولى بسعر ويبقى للمرات االخرى ولذا وضح المعيار الطريقة بدقة
فقد جاء في المعيار الثامن رقم(12/2يجوز االتفاق بين المؤسسة والعميل على أداء دين المرابحة
بالشراء بعملة أخرى مغايرة لعملة الدين بسعر الصرف يوم السداد ،شريطة أن يتم تسديد الدين بأكمله أو
تسديد المقدار المتفق على مصارفته ،بحيث ال يبقى في الذمة شيء من المبلغ المتفق على
مصارفته).

()0

وقد جاء في الفتوى الشرعية لهيئة الرقابة الشرعية لمصرف اليمن البحرين الشامل:
عرض المراقب الشرعي :المرابحة الدولية باالعتمادات المستندية اآلجلة الدفع ،والتي يمنح فيها
المصدر فترة سماح لمدة ثالثة أشهر للمصرف أو العميل ،ويكون االعتماد قد فتح بعملة نادرة  ،مثل
الين الياباني والكرون السويدي  ،فالسعر معلوم للبائع (المصدر ) الذي يستوفي ثمنه بعملة بلده  ،إال
أن تغي ارت أسعار الصرف اليومية ارتفاعا وانخفاضا  ،تؤدي إلى جهالة ثمن البيع المؤجل الدفع مقد ار
بالعملة المحلية للمستورد

( اللاير اليمني )

عندما يشتري المصرف ( باللاير ) عملة الدفع الدولية من

السوق اليمنية  ،في الوقت الذي يجب فيه سداد أثمان مرابحات االعتمادات المستندية مؤجلة الدفع ،

()1
()2

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم .0222/2
المعايير الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  ،المعيار الثامن  ،رقم 12/2ص.62
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فهل يجوز للمصرف في هذا النوع من المعامالت أن يسلم البضاعة للعميل ويؤخر إبرام عقد المرابحة
مع العميل حتى تأريخ دفع ثمن البضاعة من قبل المصرف ؟ أم ما هو الحل الشرعي المناسب لمثل
هذه الحالة ؟
وبعد تداول الهيئة الموضوع توصلت إلى أن الحل الشرعي المناسب في مثل عملية االعتماد
المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة إذا كان دفع قيمته مؤجال على المصرف
وكان بعملة مختلفة عن العملة المحددة لعقد المرابحة  ،فيتم إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في
االعتماد وتوقيع عقد المرابحة مع العميل عند وصول المستندات ،وعند قيام العميل بالسداد يمكن أن
يتفق المصرف معه على الوفاء بعملة اللاير بصرف حاضر بسعر يوم األداء.

()1

عرض على الهيئة أن العميل فتح اعتمادات مرابحة باللاير السعودي ووقع على العقود بنفس العملة
 ،ولكن البنك حين يشتري البضاعة من الخارج يجري عمليه صرافة من الدوالر إلى اللاير السعودي ،
وهذا يؤدي إلى نشوء فارق سعر الصرف بالزيادة مما يؤدي إلى زيادة تكاليف عملية الشراء ،ولكن البنك
لم يدرج تلك التكاليف إلى عقد المرابحة واالستفتاء المعروض على الهيئة هل يجوز أن يتحمل العميل
فوارق أسعار الصرف بأثر رجعي وبعد توقيع عقود المرابحة ؟
وقد أجابت الهيئة أن عقد المرابحة هو الفيصل في رفع الخالف فإذا ذكرت تلك الفروق في العقد
فالعميل يتحملها  ،حيث أن المرابحة هي البيع بما قامت به السلعة وربح معلوم  .أما إذا لم تتضمن ذلك
()0

فإن البنك هو الذي يتحمل تلك التكاليف

()1
()0

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم ( )2للعام  0226لبنك البحر ين الشامل
محضر هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 2004/1
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المع لج

:

 -1البيع والشراء بعملة أخرى يختلف به فارق السعر في الصرف والتحويل  ،ويحتاج إلى الدقة حتى
ال يحصل ظلم على أحد أطراف العقد.
 -0االلتزام بالضوابط الشرعية في الصرف يقي من الخلل أو الوقوع في الربا.
 -2يمكن معالجة الحالة المعروضة بأن تبقى العملة نفسها للبيع ويسدد العميل أقساطه بغير العملة
بسعر يوم السداد.

المطلب الثامن  :كيف يستحق المصرف الربح مع أنه لم يحصل الضمان إال لدقائق؟
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل
-1

:

أن المصرف حين يشتري السلع بعضها ال تدخل في ضمانه إال لبضع دقائق ،فكيف يستحق
الربح مع أن الخراج بالضمان؟.

-0

أحيانا يطلب المصرف من العميل إخالء مسئوليته في الضمان بالعيب الخفي.

-2

يطلب المصرف أيضا من العميل حسن أداء المصدر أو البائع ،فإذا حصل للسلعة شيء ألزم
العميل ألنه السبب في اختيار البائع وقد شهد له بحسن األداء.

-2

أن السلعة قد يكون فيها عيب بسبب تقصير العميل في معرفة ذلك بالفحص أو تقصير
المصرف وقد ترد السلعة وترفع إلى القضاء  ،فلماذا التعجل وقلة الفحص من الجانبين؟.

-2

السلعة قد ال تكون على المواصفات بسبب خلل في النقل البحري أو البري  ،فمن يتحمل
الضمان؟.
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المؤيدا والم ت دا :
لق د ورد حديث النبي عليه الصالة والسالم بالنهي عن ربح ما لم يضمن ،وانبثق على ذلك
القاعدة الشرعية (الخراج بالضمان ،والغنم بالغرم ) ،وبناء على ذلك فإنه في بعض تطبيقات عقود
المرابحات المحلية في المصارف اإلسالمية اليمنية قد يكون هناك ربح ما لم يضمن من حيث أن
الع ميل يختار السلعة ويفحصها  ،ثم يذهب بعرض السعر إلى المصرف لدراسة العملية وتقديم
الضمانات وعند قيام المصرف بشراء تلك السلعة من البائع في نفس اللحظة والمكان  ،يقوم المصرف
ببيع تلك السلعة من العميل دون أن يحركها أو يجربها أو ينقلها ،فيحصل على الربح بتوقيع عقد
المرابحة بينه وبين العميل دون تحمل أي مخاطر  ،وقد منعت بعض الهيئات الشرعية في المصارف
اإلسالمية عمليات المرابحة في السلع التي ال يمكن أن تدخل في ضمان المصرف.
واألصل أن يشتري المصرف السلع ويحوزها بنقلها إلى مخازنه حتى يحصل التملك والضمان ،
ثم يتم البيع والتسليم للعميل  ،واذا لم يستطع المصرف توفير المخازن لصعوبة ذلك من الناحية
االقتصادية ،فإن عليه أن يترك وقتا يتم فيه الفصل بين الضمانين بالفحص أو التجريب حتى يمكن
تحديد لحظة بداية تحمل المصرف للمخاطر.
ثم إنه ال بد من القول بتضمين المصرف حق الرد بالعيب الخفي كما أشرنا سابقا  ،وهذا ما
أفتت به هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي في اجتماعها العام مع موظفي البنك في شهر(
0226/3م.

)()1

أما المرابحات الخارجية البحرية فإن الوقت كبير والمسافة طويلة والمخاطر التي يتحملها
المصرف كبيرة  ،حيث يتحمل الضمان من بداية فتح االعتماد مع المصدر لشراء البضاعة وشحنها
()1

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي امام موظفي البنك في الندوة المقامة بتاريخ 0226/3م.
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باسمه على السفن والبواخر حتى تصل ،وكذلك المرابحات الجوية الخارجية فمرحلة الضمان كبيرة
والمخاطر أعلى .
االستفتاء-:إذا تلفت البضاعة المستوردة مرابحة (كليا أو جزئيا) في عرض البحر  ،فما الحكم؟ وهل هي
في ضمانة البنك أم في ضمانة العميل اآلمر بالشراء؟
الجواب  -:قررت هيئة الرقابة الشرعية الفتاوى التالية:
إذا تقدم عميل إلى البنك وطلب استيراد بضاعة محددة من الخارج واعادة بيعها له بالمرابحة وقام
البنك بعد موافقته على طلب العميل بفتح اعتماد مرابحة محددا كافة شروط ومواصفات البضاعة
،وجاءت مستندات البضاعة باسم البنك وطبقا لشروط فتح االعتماد ثم تعرضت البضاعة لتلف جزئي أو
كلي أو تعيبت أثناء نقلها وقبل بيعها وتسليمها للعميل فإن مسئولية ضمانتها تقع على البنك وليس على
العميل باعتبار أن البضاعة ما تزال ملكيتها على البنك وهو المشتري لها من المصدر وألن المال يتلف
من ملك صاحبه وذلك إعماال للقواعد الشرعية ( :الخراج بالضمان ،والغنم بالغرم)( ).
كما جاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي (البنك يسلم ما دخل في ملكه
ونقله بعقد البيع بالمرابحة لامر بالشراء وال غضاضة في أن يشتري الشخص سلعة ما ثم يبيعها من
) ()0

فوره لمشتر آخر ويسلمها له .

فالضمان ليس بالتأخر في الفترة بعد الشراء وانما بتحمل ضمان العيب الخفي بعد البيع ،والبيع
للسلعة بعد تملكها جائز ،ومسألة الفصل بين الضمانين ممكن تحققها وهي في مكانها قبل نقلها فإن

((1
()0

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ االسالمي ،محضر رقم 0226 / 3م.
كتاب الفتاوى الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي سنة 67م ص.02
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نقلت أو جربت من المصرف قبل بيعها للعميل فهو األولى حتى يتم التأكد من العيوب المحتمل وجودها
بعدم الفحص .
وجاء في المعيار الشرعي ( 2/1يجب الفصل بين الضمانين  ،ضمان المؤسسة وضمان العميل
الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها ،وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وابرام عقد المرابحة
لامر بالشراء من خالل اإلشعار للعميل بتنفيذ الوكالة والشراء ثم اإلشعار من المؤسسة بالبيع)(.)1
المع لجةةةةةةةة
المرابح

:
المحلي

 -1ال بد لتحقق الفصل بين الضمانين من وقت كافي تدخل فيه السلعة أوال في ضمان المصرف ثم
تنتقل إلى ضمان العميل ،وكل سلعة يقدر الوقت فيها بقدرها.
-0

الفحص للبضاعة من قبل المصرف قبل الشراء ضروري لتحمل مسؤولية ضمان العيب الخفي،
فال يعتمد على فحص العميل الواعد بالشراء ،وال يسلم المنفذ الشيك للبائع ليشتري منه السلعة،
حتى يتأكد من مطابقة المواصفات وصالحيتها ،حتى ال يحصل أي عيب في السلعة ترد به،
وعلى العميل كذلك أن يفحص السلعة قبل أن يشتري من المصرف ،ويمكن للمصرف التعاقد مع
شركات فحص للقيام بذلك.

-2

ال يجوز اشتراط إخالء مسئولية المصرف عن ضمان الرد بالعيب الخفي خالل المدة المتفق
عليها بينهما.

()1

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .2/1
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المرابح
-1

الخ رجي :
تواصل المصرف بالمصدر وتحديد المواصفات للسلعة والكميات المطلوبة بدقة ضمان لعدم

حصول أي خلل فيها.
-0

يمكن توكيل شخص من قبل المصرف لفحص البضاعة في بلد المنشأ للتأكد من عددها وتطابق
مواصفاتها  ،وعمل شهادة فحص لذلك  ،أو اشتراط ذلك في نوع االعتماد.

-2

يقوم المصرف بالتأمين على البضاعة في شركة تأمين إسالمية .

 -2اختيار شركات النقل المعروفة بالجودة وتحمل األضرار والخسائر من الشحن ومعرفة فترة التحرك
في البحر من بداية زمن الشحن إلى نهاية زمن الوصول ،مع عدم التساهل في اختيار أفضل
الطرق للشحن حفاظا على السلعة..
-2

إذا وصلت المستندات إلى المصرف قبل وصول البضاعة فال يوقع المصرف مع العميل عقد
المرابحة إال بعد وصول البضاعة ،ألن البضاعة ال زالت في ضمان المصرف ،وال ترفع
مسؤوليته بتسليم المستندات وتجييرها له.

المطلب التاسع  :توكيل المصرف للعميل بالشراء للمصرف وبيع السلعة لنفسه :
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل

:

-1

أن العميل هو المشتري عن المصرف والبائع لنفسه .

-0

تؤدي إلى بيع العينة.

-2

تؤدي إلى التواطؤ بين البائع والعميل فيستلم العميل النقد بدال من السلعة

-2

تؤدي إلى إنهاء المصارف اإلسالمية لرسالتها  ،حيث يكون التعامل بالنقود من المصرف دون
حصول البيع والشراء الحقيقي في السوق.
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المؤيدا والم ت دا :
هذه الصورة مستندها في الجواز أن البنك أعطى العميل توكيال لشراء البضاعة نيابة عنه ،ثم يبيعها
لنفسه مرابحة بربح محدد يتفق عليه بين المصرف والعميل ،فالعميل يتولى طرفي العقد:
أ-

صفة الوكيل عن البنك بالشراء للبضاعة من البائع .

ب -صفة األصيل عن نفسه بشراء بضاعة المصرف الموكل فيها.
وقد ورد الجواز في مذهب الحنابلة وهو مذهب اإلمام أحمد .
()1

وقد اشترطت هيئات الرقابة الشرعية

شروطا منها :

-1

أن يكون سعر البيع محددا مسبقا من قبل المصرف.

-0

أن يكون الوكيل غير ملزم بالشراء في مثل هذه الحالة.
وهذا ما نصت عليه فتوى هيئة البركة ( التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام

الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير ،وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه
فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل ) (ومستند جواز هذه المرابحة بالصورة هو جواز
توكيل البنك للعميل بالشراء بالوكالة عن البنك على أساس أن يبيع لنفسه ما اشتراه بربح محدد ومتفق
عليه مسبقا وذلك في حدود السقف المتفق عليه (وهذا رأي األغلبية ) ثم تراجعت الهيئة عن فتواها .
وهناك فرق في الجواز بين البيع المطلق وبيع المرابحة:
-1

بيع المرابحة له اعتبارات خاصة تختلف عن البيع المطلق ،مما يستوجب أن يكون للمصرف دور
بارز و أساسي لكي ال تؤول المعاملة إلى مجرد تمويل ربوي.

()1

ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي .)7/3 ، 12/1
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-0

قد تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح في بيع المرابحة ،وقد نص قرار مجمع الفقه
اإلسالمي في التوصية الخامسة على التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة لامر بالشراء
وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ،ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد
الشرعية التي تحكمها ،فالتوسع في مختلف الصيغ االستثمارية األخرى من المضاربة والمشاركة
والتأجير مع االهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري ،وينبغي االستفادة من مختلف الحاالت المقبولة في
المضاربة ،مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها)1(.وقد تراجعت الفتوى لدى
هيئة الرقابة في ندوة البركة القائلة بالجواز وقيدتها بالبيع المطلق.
أما هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية اليمنية ،فال يجوزون توكيل العميل بالشراء من

البائع باسم البنك والبيع لنفسه ،للمحاذير الشرعية المؤدية إلى الصورية والتمويل النقدي المحرم ،ومن
خالل النزول الميداني في المراجعة والتدقيق للعمليات االستثمارية لبنك سبأ فإننا لم نجد عملية واحدة
حصل فيها توكيل من المصرف للعميل بذلك ولكن وجدنا في السنوات السابقة إشارة لعملية واحدة في
محاضر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي نورد خالصته :
كما عرض المراقب الشرعي خالصة تقريره عن زيارة

بعض الفروع  ،حيث أشار إلى أهم

المالحظات عليها وخاصة ما حصل في فرع من الفروع فيما يتعلق بالخطأ الشرعي في تنفيذ عملية
المرابحة لعميل وتوكيله باستالم مواد البناء مباشرة من المخازن كون كميتها كبيرة  ،وألن العميل من
وجهة من كلفه أمين وثقة وال يمكن أن يتواطأ مع البائع في االستالم الصوري .

()1

قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ( ) 7/2في التوصية الخامسة بتصرف.
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وقد ردت الهيئة على هذه المالحظة بتنبيه اآلمر لعدم تكرار مثل هذا الخطأ  ،فاألصل أن البنك
يتولى عملية استالم البضاعة بواسطة مندوبه أو بتوكيل طرف ثالث(.)1
وجاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك اليمن البحرين الشامل:
استفتاء إدارة االستثمار عن مدى جواز المصرف بتوكيل عميله في عملية استالم البضاعة
المشتراة له مرابحة من التاجر وذلك إذا كانت البضاعة في مدن بعيدة أو قرى نائية يصعب
وصول الموظف إليها ؟
وقد رأت الهيئة :أنه يجوز للمصرف أن يوكل عميله في تحديد نوع البضاعة وصفاتها
والتوقيع على العقد ،وال يجوز له أن يوكل العميل في استالم البضاعة أو تسجيلها باسمه كما أنه
ال ينبغي التساهل في ذلك (.)0
أما بنك التضامن اإلسالمي فيجري العمل بتوكيل العميل في بعض الحاالت حسب إفادة إدارة
االستثمار وتجويز المراقب الشرعي لذلك االجراء.
وجاء في المعيار الثامن ( يجب اتخاذ اإلجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة
في حالة توكيل العميل بشراء السلعة ،ومنها :
أ-

أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل.

ب -أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع .

()1
()2
()2

()2

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0223-2م بتصرف.
محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم( )0للعام  2008لبنك اليمن البحرين الشامل.
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .2/1/2
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المع لجةةةةةةةة :
-1

تدريب العاملين في المصرف على النزول الميداني وتسهيل ذلك بإجراءات تنفيذ واضحة.

-0

إعطاء المنفذ مبالغ مالية كافية كمصاريف تنفيذ حسب طبيعة العملية االستثمارية ،حتى يتنقل
إلى أكثر من بائع ،ويحضر في أكثر من وقت ليوم أو أيام.

 -2يكون تفعيل نموذج االستالم المج أز لكل بضاعة تم شراؤها من بائع ليتسنى تسليمها للعميل
وتوقيعه على االستالم مباشرة ،دون االنتظار الستالم بقية الكميات من البضائع لضمان عدم
تحمل المخاطر .
 -2التأكد من وجود جميع الوثائق التي تثبت النزول من المنفذ ،وشراء السلعة المحددة من البائع
والقبض لها ،ثم البيع من قبل المنفذ للعميل وتسليمه السلعة .
 -2عدم توكيل العميل بالشراء للبنك ثم البيع لنفسه في عقود المرابحات خاصة  ،لما يؤول إليه هذا
العقد من التحول إلى الربا بالتمويل النقدي أو تحقق العينة.
-3

ال يجوز تسليم الشيك من المصرف للعميل الموكل ألن تسليم النقد من المصرف للعميل دون
البائع يحول العملية إلى تمويل نقدي.

 -7إن كان وال بد من التوكيل للعميل فللمصرف أن يوكله في تحديد نوع البضاعة وصفاتها
والتوقيع على عقد البيع األول بين البائع وبين المصرف الذي يعتبر وكيله ،أما أن يوكل العميل
في البيع لنفسه واستالم البضاعة و تسجيلها باسمه فال ينبغي التساهل في ذلك .
 -2إن حصل التوكيل للعميل فال بد من إضافة للشروط السابقة من أخذ الوثائق كاملة والتأكد من
البائع.
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المبحث الرابع
اشكاالت مرحلة البيع للعميل وتسليم السلعة
المطلب األول :وصول البضاعة وتسلميها للواعد بالشراء قبل التعاقد لعدم وصول
المستندات
اإلشك ال المترتب :
 -1هل وصول البضاعة هو األصل لحصول التعاقد بموجبه أم البد من وصول المستندات ؟
-0

بقاء البضاعة بدون تسليمها للعميل يحمل المصرف اإلسالمي والعميل مخاطر كبيرة .

-2

احتمال وصول المستندات باسم العميل بعد تسليم البضاعة.

-2
-2

كيف يضمن المصرف وصول المستندات باسمه ؟.
هل يجوز إكمال البيع إذا حصل العكس بأن وصلت المستندات ولم تصل البضاعة؟

الم ت دا والمؤيدا
إن التبايع بين المصرف وبين العميل بني على وصول البضاعة المشحونة وليس على وصول
المستندات فحسب ،ولذلك فال يمكن التعاقد بموجب وصول المستندات قبل وصول البضاعة .
أما في حالة وصول البضاعة فإنه يجوز التعاقد بموجب وصولها إذا تم التأكد أن السلعة هي نفسها
التي تحملها مستندات الشحن ،وتم التأكد أنها باسم المصرف فيجوز للمصرف أن يصدر إفراجا مالحيا
للبضاعة ويسلمها للعميل ،ويتم التعاقد بموجب ذلك أو يسلم المصرف البضاعة للعميل ويؤخر التعاقد
حتى تصل المستندات ،ويعتبر التسليم للعميل من قبيل القبض على سوم الشراء فإذا هلكت البضاعة
عنده يضمنها باألقل من قيمتها ومن الثمن  ،وان تسبب في إتالفها ضمن قيمتها بالغة ما بلغت.
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وقد وردت عدة فتاوى لهيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية تدل على هذا منها:
فتوى مصرف قطر اإلسالمي  ( :أقرت هيئة الرقابة الشرعية اإلجراءات المتبعة حاليا في مثل هذه
الحاالت وهي تسليم البضاعة لحين وصول المستندات وتحسب القيمة في عقد المرابحة بسعر الصرف
الخاص بالعمالت في تأريخ خصم المراسل علينا بالقيمة) ( ال يجوز أن يكون العميل هو الذي يفتح
االعتماد في بيع المرابحة وانما المصرف هو الذي يفتح االعتماد لنفسه  ،والبضاعة يجب أن تأتي باسم
المصرف ويقوم المصرف بتظهير األوراق بعد عقد البيع  ،وفي حالة عدم وصول األوراق يجوز إصدار
إذن اإلفراج باسم العميل بعد إتمام عقد البيع وبالتالي فليس هناك أي معارضة إذا تمت هذه
الشروط).

()1

وفتوى بيت التمويل الكويتي ( :يجوز تسليم البضاعة التي تم التعاقد على بيعها مرابحة إذا وصلت
البضاعة قبل وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة – من قبيل القبض على سوم الشراء –
وهو قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل االتفاق النهائي على البيع ،وحكمه أنها أذا هلكت عنده يضمنها
باألقل من قيمتها ومن الثمن  ،بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن بالثمن  ،فأيهما أقل فيكون هو مبلغ
الضمان  ،ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم أما إذا تسبب
بإتالفها فإنه يضمن قيمتها بالغة ما بلغت ).
كما جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ تبين أن التوقيع على عقد المرابحة ال يكون إال بعد
وصول البضاعة وبموجب التوقيع على العقد يكون بدء سريان الدين .

()1

فتاوى مصرف قطر اإلسالمي رقم ()07والفتوى ( )72الدليل الشرعي ص .163مرجع سابق
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( يتم التوقيع على عقد المرابحة بعد وصول البضاعة إلى الميناء  ،وبعد التوقيع يترتب آثار العقد
على ما جاء فيه والتي منها تأريخ بدء سريان الدين على العميل  ،وال يجوز اعتبار بدء سريان الدين
من تأريخ السداد للمصدر ).

()1

أما بنك التضامن فقد جاء في كتاب الفتاوى (البيع عن طريق المستندات هو في حقيقة أمره بيع
بالصفة ألن البضاعة الت ي ستستورد غائبة ولكن أوصافها مبينة على المستندات والبيع بالصفة جائز
عند جمهور الفقهاء شريطة أن يكون الوصف تاما للمبيع الغائب وهذا ما يحدث عادة في البيع
بالمستندات قبل وصولها  ،لذا فإنه تبعا لذلك يجوز بيع البضائع المستوردة بالمستندات قبل وصولها
()0

بموجب هذه المستندات على أن يكون للمشتري الخيار إذا رآها مخالفة للوصف ).

فهذه الفتوى لبنك التضامن تجوز البيع بالمستندات قبل وصول البضاعة على اعتباره بيع غائب
موصوف في الذمة وهو ما يعمل به في كثير من المصارف اإلسالمية مع أن الضمان يبقى على
المصرف إلى حين وصول البضاعة ،إال أن تحديد فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ لبدء سريان
الدين هو مالم يتنبه له فال بد من التأخر في ذلك لحين وصول البضاعة .
المع لج :
-1

على المصرف التأكيد على العمالء بإيصال المستندات مع البضاعة وال يتم توقيع عقد المرابحة
إال بعد وصولها .

 -0في حالة تأخر المستندات عن البضاعة يتم التأكد أنها باسم المصرف عن طريق إرسال صور
)

من المستندات (البوليصة والفاتورة والتأمين

()1
()2

اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم(.)0222/11
الفتاوى الشرعية لبنك التضامن اصدار عام67م ص 36
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 -2في حالة تعذر إرسال المستندات يوقع العميل على التزامه بعدم المخالفة أو قبوله اعتبار ذلك
االعتماد ذاتيا وال مانع بعد ذلك من عمل إفراج مالحي عن البضاعة ،ويكون قبض الواعد لها
من قبيل القبض على سوم الشراء .
 -2إذا وصلت كمية من البضاعة وتأخرت كمية أخرى فيمكن تسليم الجزء الواصل للعميل وعمل
عقد مرابحة في الجزء الذي وصل .
 -2إذا تأخر توقيع عقد المرابحة بعد تسلم العميل للبضاعة لعدم وصول المستندات فال يجوز تمديد
األجل في عقد المرابحة عن ما تم االتفاق عليه ألن البيع قدتم من الناحية العملية .

المطلب الثاني  :إرجاع العميل السلعة للبائع وليس للمصرف.
اإلشك ال المترتب يليه تتمثل

اآلت :

 -1الرجوع بالسلعة للبائع من العميل هو عين العينة المحرمة شرعا.
 -0إرجاع العميل السلعة للحصول على النقد.
 -2إرجاع العميل للسلعة لوجود عيب فيها ،واستبدالها بسلعة أخرى من البائع.
 -2إرجاع السلعة للبائع لوجود عيب فيها ،واصالح العيب من البائع واعادتها للعميل .
-2

إذا علم المصرف بإرجاع العميل السلعة للبائع سواء أخبره العميل أو البائع ،وقد استحق
المصرف بعض األقساط من األرباح ،فهل يجوز له أخذ البقية بعد إعالمه؟

-3

كيف يتعامل المصرف مستقبال مع العمالء الذين ثبت منهم هذا الفعل (إرجاع السلعة للبائع) ؟

الم ت دا والمؤيدا :
-1

إذا أرجع العميل السلعة إلى البائع األول دون الرجوع للبنك تحقق بيع العينة المحرمة  ،فإن
أرجعها لعيب  ،فإن البنك ال بد من دخوله في ذلك اإلرجاع إما بالوكالة أو غيرها.
188

-0

إن حصل إرجاع السلعة من العميل للبائع دون إعالم المصرف  ،فإن المصرف قد باع سلعته
وتمت البيعة ويستحق أقساطه وال يأثم  ،واإلثم على العميل الذي أعاد السلعة ،وهنا ال بد من
التوعية للعمالء حتى ال يحصل منهم ذلك.

-2

إذا علم المصرف من قبل العميل بأنه تم إرجاع البضاعة إلى البائع األول  ،في بداية تسديد
األقساط والسلعة ما تزال بحوزته تدخل المصرف في إرجاع السلعة بدال من العميل وحل المشكلة
بتخفيض قدر العيب من الثمن وتبقى السلعة بيد العميل ،أو تسليم البائع للسلعة واستالم النقد
منه .وانهاء عقد المرابحة وتحويل السلعة إلى أخرى  ،فإن رفض تسليم الثمن ولم يقبل استالم
السلعة  ،ألزم المصرف العميل بتسديد مبلغ التمويل مرة واحدة وتنازل عن األرباح.

فإن أكمل العميل تسديد األقساط حين علم المصرف بذلك ،تحمل العميل مسؤولية خطئه وما ترتب عليه
من ربا ،وللمصرف أن يأخذ أرباحه حالال طيبا ألنه تحقق عقد البيع بكامل أركانه وشروطه  ،وعليه أن
يتوقف عن التعامل مع العميل مستقبال ،إن ثبت له أن العميل ال يجهل التحريم من هذا العمل.
-2

أما مبلغ المائة األلف التي هي حق للبائع بعد نقل الملكية في عقود السيارات  ،فإن المصرف ال
يجوز له أخذها من باب العقوبة ،وذلك ألنه مال للغير محجوز لغرض معين ،لم يتحقق الغرض
منه وال يحل إال بإذنه  ،لكنه يمكن أن يبقى في الحجز حتى يعود العميل والبائع إلى الصواب،
وهذه فائدة الحجز وضرورة بقائه ،وهذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي .

( التصرف الذي قام به العميل يعتبر مخالفة شرعية وهو نوع من بيع العينة  ،يأثم بهذا التصرف إذا كان
يعلم  ،وال يأثم البنك لعدم علمه بذلك .وبالنسبة للمبلغ المحجوز يتم مطالبة العميل بصورة من كارت
الرقم للسيارة األخرى التي تم شراؤها بنظره  ،ثم إطالق المبلغ المحجوز بعد الحصول على تنازل عن
المبلغ من البائع األول) (.)1
()1

كتاب الفتاوى الشرعية لهيئة الرقابة لبنك سبأ اإلسالمي من عام 0212 -67م صـ . 2-7
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المع لج

:

 -1السلعة التي باعها المصرف للعميل يتحمل فيها المصرف ضمان العيب الخفي إن ظهر بعد
البيع ،وللعميل إرجاعها للمصرف متى ظهر ذلك العيب ،وليس له حق اإلرجاع بدون عيب ،ألن
عقد البيع ملزم بمجرد انتهاء مجلس العقد.
 -0ال بد من تفهيم العمالء إن ظهر في السلعة عيب أن يردها للمصرف وال يردها للبائع ألن
إرجاعها له تحقق لبيع العينة المحرم شرعا.
 -2إذا أرجع العميل السلعة للمصرف ،أو تواصل به لوجود عيب فيها ،فعلى المصرف إرسال المنفذ
لتولي المسألة بمعرفة العيب فيها ،وتحديد مقداره بمراجعة أهل االختصاص ،واالتفاق مع البائع
والعميل إما على قبول السلعة من العميل وتخفيض مقدار العيب ،أو إرجاع السلعة للبائع واستالم
الثمن المسلم له والمصرف يتولى بعد ذلك الشراء لسلعة أخرى وبيعها للعميل وبهذه الطريقة يخرج
المصرف والعميل من بيع العينة أو الصورية في العقد .
-2

ال يجوز للمصرف إذا تواصل معه العميل على عيب في السلعة أن يحوله على البائع ليتفق معه
على سلعة أخرى ،ألن عدم نزول المصرف حسب الطريقة السابقة تحقق للمحاذير المذكورة
سابقا ،وتخلي المصرف عن مسؤوليته في قبول ضمان الرد بالعيب الخفي الذي استحق به الربح.

-2

إذا أخطأ العميل بإرجاع السلعة للبائع لعيب أو غيره دون الرجوع للمصرف ،فأعطاه سلعة أخرى
اُعتبِر ذلك بيع جديد ليس للمصرف أي مسؤولية فيه وعيوب السلعة يتحملها العميل فإن لم يجد
سلعة أخرى وأخذ منه النقد فما نتج عنه من ربا وعينة وصورية العقد فعلى مسؤولية العميل.
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المبحث الخامس
اشكاالت مرحلة السداد للمديونيات
المطلب األول  :مكافأة السداد المبكر
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل

:

-1

طلب العميل خصم جزء من ثمن األرباح التي عليه مقابل تسديده األقساط قبل أوانها.

-0

عقد البيع ملزم ونافذ وقد تحقق سواء سدد على المواعيد المحددة فيه أم تعجل فهل يجوز مخالفة
العقد؟

-2

إذا كان التحريم في اشتراط الزيادة واضح أنه ربا ،فهل اشتراط الخصم له نفس الحكم؟

-2

العميل حصل له بسبب سرعة التسديد ظلم لكونه لم يستفد من المبلغ في استثماره لفرص بديلة ،
فهل يعامله المصرف كغيره ممن استنفد المدة المحددة في السداد؟

-2

المصرف حصل له ربح في وقت وجيز استطاع أن يستثمر تلك األموال ويربح فيها مرة أخرى ،
فلماذا يتخلى عن العميل الذي كان سببا في ذلك الربح؟

الم ت دا والمؤيدا :
األصل في المعامالت الشرعية المالية العقود لكونها ملزمة بين الطرفين ،رافعة للنزاع ومانعة
للخالف  ،والبيع واحد منها  ،حيث تم التبايع على صيغة محددة وهي المرابحة  ،بثمن معلوم وربح
معلوم في مدة معلومة ،وال مجال بعد توقيع العقد واستالم البضاعة من التحول عنه أو نقضه إال بما
جوزه الشرع ،وبا لتالي فإن أي تصرف أو طلب من قبل أحد الطرفين بما يخالف العقد ال يبطل العقد أو
ينقضه ،وان كان أم ار محبوبا كتعجيل تسليم الدين ،فال يجوز للعميل أن يشترط في العقد خصم جزء من
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الربح مقابل التعجيل في السداد ،فإن سكت العميل عن المطالبة وأراد المصرف مكافأة العميل عند
السداد المبكر فله الحق في ذلك.
()1

وبهذا أفتت هيئات الرقابة الشرعية في البنك الرئيسي للتنمية واالعتماد الزراعي بمصر

( أنه يمكن في حالة قيام المستثمر بسداد أقساط المرابحة في مدة أقل من المدة المتفق عليها إعطاؤه
جائزة أو مكافأة تقديرية للسداد المبكر  ،ويترك تقديرها للسيد رئيس مجلس إدارة البنك المختص بناء
على مذكرة يتم إعدادها بمعرفة السيد مدير بنك القرية اإلسالمي مشفوعة بالرأي

)

وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي( ()0من الناحية الشرعية  :يجوز خصم جزء من
الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ وال ملحوظ  ،ومن الناحية اإلدارية :
يفضل عدم إجراء ذلك  ،تفاديا للتشويش على سمعة بيت التمويل الكويتي  ،ويمكن االستعاضة عن ذلك
بتخفيض نسبة الربح في صفقه تالية ).
()2

وبهذا أفتى مجمع الفقه في دورته السابعة

حيث جاء فيها(الحطيطة من الدين المؤجل ،ألجل

تعجيله  ،سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل ) جائزة شرعا ال تدخل في الربا المحرم إذا
لم تكن بناء على اتفاق مسبق  ،وما دامت العالقة بين الدائن والمدين ثنائية  .فإذا دخل بينهما طرف
ثالث لم تجز  ،ألنها تأخذ عندئذ حكم حسم األوراق التجارية ) .
وهذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي:

()1

فتوى هيئات الرقابة الشـرعية فـي البنـك الرئيسـي للتنميـة واالعتمـاد الز ارعـي بمصـر رقـم 1662/1م)نقـال عـن موسـوعة

()0

فتوى بيت التمويل الكويتي ـ الفتـاوى الشـرعية فـي المسـائل االقتصـادية (ج 2 – 1فتـوى رقـم  )213نقلـه صـاحب كتـاب

()2

فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  ،ج  ، 1المرابحة

ص ـ . 222

موسوعة المعامالت المالية للمصارف اإلسالمية  ،صـ . 231
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدورة السابعة  ،نقال من كتاب الدليل الشرعي للمرابحة  ،صـ . 022
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االستفتاء  -:قام عميل بشراء شقة لمدة خمس سنوات يسددها على أقساط شهرية  ،ثم بعد خمسة
شهور  ،سدد بقية األقساط  ،ويطالب بإرجاع جزء من األرباح  ،فهل يجوز منحه مكافأة مقابل السداد
المبكر؟
الفتوى  :ترى الهيئة االلتزام بما ثبت االتفاق عليه في العقد سواء تقدم السداد عن الموعد ،أو كان
في موعده المحدد ،وال حرج على البنك في التنازل عن بعض حقه دون اشتراط من العميل  ،استنادا
لقوله عليه الصالة والسالم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا  :يا نبي اهلل ،إنك أمرت
بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم ت ِح َّل ،فقال رسول اهلل (: ضعوا وتعجلوا)

رواه الحاكم والطبراني

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،ولما أخبر عنه عليه الصالة والسالم عن رجل ممن كان قبلنا لم
يعمل خي ار قط ،وكان يداين الناس ،فإذا رأى معس ار قال لفتيانه( :تجاوزوا عنه لعل اهلل أن يتجاوز عنا)،
قال (: فتجاوز اهلل عنه) رواه البخاري ومسلم من حديث ابوهريرة  وترى الهيئة أن مصلحة ا لبنك
()1

تكمن في التنازل والتجاوز.

وجاء في فتوى أخرى لنفس الهيئة :
االستفتاء ما الحكم الشرعي في إعادة جزء من األرباح المستوفاة من العميل على تمويل المرابحة
الممنوح له في حالة قيامه بالسداد قبل حلول أجل الدين القائم بذمته؟
الجواب -:يجوز إعادة جزء من األرباح المستوفاة من العميل على تمويل المرابحة  ،وذلك كمكافأة
له بشرط أن ال يكون ذلك مشروطا في عقد المرابحة ،وال يكون تقديم دفع بقية المديونية قبل األجل
مشروطا بإعادة جزء من األرباح ،وال يشترط أن تكون المكافأة متناسبة مع األجل المتبقي للسداد  ،وذلك
كله متروك لحرية البنك في منح عميل مكافأة السداد المبكر أو التوقف عن ذلك .
()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم()0227/10
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وجاء في المعيار ( 6/2يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد
التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد)(.)1
المع لجةةةةةةةة :
-1

على المصرف ضبط العقود ومراجعتها لئال يدخل فيها مثل هذا الشرط

-0

التوضيح للعمالء من قبل العاملين في أقسام االستثمار بااللتزام بالعقود ،وعدم جواز اشتراط
العميل خصم مبلغ من الثمن مقابل سداده المبكر.

-2

للمصرف الحق في السير على العقد  ،وله أيضا أن يمنح العميل مكافأة منه على سداده
المبكر.

-2

األولى للمصرف تسليم المكافأة تشجيعا للعميل على االستمرار في التعامل مع المصرف
،وللتأثير على جلب عمالء آخرين يسددون مبك ار  ،وحتى ال يحصل ظلم على العميل

-2

يكون منح المصرف للعميل المبكر في السداد مكافأة غير مشروطة أو محددة من العميل وعلى
المصرف تحديدها بما ال يؤثر على المصرف بالضرر وأن تكون المكافأة بأفضل ما يستطيعه
المصرف تقديمه.

المطلب الثاني  :سداد المديونيات
ال داد بعمل غير يمل الدين :
الدين هو المال الذي على المدين للغير  ،وفي بيع المرابحة لامر بالشراء أو في غيره من البيوع
التي تبقى فيها الديون في مرحلة السداد ،األصل أن يكون قضاء الديون بنفس العملة حتى يكون بمثل
قيمته ،وذلك ألن هذا من الصرف الذي يشترط فيه التساوي والتقابض ،وهذا قول جمهور الفقهاء  :أن
()1

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار  6/2ص .62
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الواجب أداء الدين كما هو حتى لو تغير سعر صرفه واختلفت القوة الشرائية وهذا قرار مجمع الفقه
اإلسالمي الدولي /عن منظمة المؤتمر اإلسالمي  )10/6(-112في دورته الثانية عشرة في الرياض من
/ 02أيلول سبتمبر 0222م قرر ،تأكيد العمل بالقرار السابق رقم ( )2/2/20ونصه ( العبرة في وفاء
الديون بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة  ،ألن الديون تقضى بأمثالها  ،فال يجوز ربط الديون الثابتة
في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى األسعار .
يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك
بأن يعقد الدين كما يلي :
أ .الذهب أو الفضة .
ب .سلعة مثلية .
ج .سلعة مجموعة من السلع المثلية .
د .عملة أخرى أكثر ثباتا .
ه .سلعة مجموعة عمالت .
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة ما وقع به الدين ألنه ال يثبت في ذمة المقترض إال
ما قرضه فعال

)()1

 ،وهو ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ محمد صالح بن عثيمين :إال

في حالة أن يسدد المدين من ذاته زيادة على الدين لحديث(أن من خيار الناس أحسنهم قضاء).
ومرجع الفتاوى المذكورة حديث النبي  المروي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال ( :كنا نبيع
اإلبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ،ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم فقال النبي  ال بأس أن تأخذها
بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ).
()1

مجلة المجمع عدد ، 2ج ،2ص )1326
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وذلك ألنه بيع نقد من غير جنسه كبيع الذهب بالفضة فإن خالف أحد الطرفين فإن أخذ الفرق بين
قيمة العملتين بغير حق من المحرمات .
قال تعالى ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

()1

ﭼ.

وجاء في فتوى ندوة البركة الرابعة والخامسة :أن السداد بعملة غير عملة الدين عبارة عن صرف
في الذمة للمبادلة بين العملة الثابتة في الذمة وهي مقبوضة حكما وبين العملة التي يتم قبضها بسعر
الصرف عند ذلك اليوم

()0

.

وعلى هذا جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي (ال يجوز تحويل أقساط المرابحة
على عميل من عملة الجنيه اإلسترليني إلى عملة الدوالر ،ألن التحويل من عملة إلى عملة أخرى نوع
من الصرافة ،وهي تقتضي التقابض  ،والتقابض غير متحقق كما ورد في السؤال ،وبالتالي فإن ذلك
يدخل في بيع الدين بالدين المنهي عنه )(.)2

المطلب الثالث :جدولة المديونيات.
يجوز إعادة جدولة المديونيات من قبل المصرف اإلسالمي لعمالئه بدون زيادة إذا كان بنفس
العملة وذلك من قبيل إعطاء المدين المعسر مهلة لقوله تعالى ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ

()2

.

()1

سورة النساء آية.06

()2

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية السادس لعام 0222م .

()2

()4

موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  ،ج ، 0ص . 222/0/1
سورة البقرة آية رقم 022
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وبهذا أفتت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة حيث ورد في الفتوى ما نصه ( :أما إذا تمت الجدولة
بنفس العملة أو بنفس المبلغ مع منح آجال أوسع فال مانع من ذلك ألنه من باب التيسير على
المعسر)(.)1
أما إذا كانت الجدولة بعملة مغايرة لعملة الدين األصلي ،فال يجوز ذلك شرعا ألن هذه العملية
مصارفة لعملة الدين بعملة أخرى عند الجدولة ،دون وجود األداء إلنهاء المديونية عند المصارفة،
والمصارفة مع بقاء الدين تخفي الربا .
كما أنه ال بد من اشتراط أداء الدين كامال بسعر الصرف يوم السداد ،وعلى هذا كان قرار مجمع
الفقه اإلسالمي في دورته الثامنة حيث جاء من مقرراته ( يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد ال
قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ،وكذلك يجوز في
الدين على أقساط بعملة معينة االتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كامال بعملة مغايرة بسعر صرفها
ذلك اليوم ،ويشترط في جميع األحوال أن ال يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في
الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم  3/1/ 22بشأن القبض ).
ما مدى جواز إعادة جدولة األقساط على أن يتم تعويض خسارة البنك من عمليات جديدة لنفس
العميل بزيادة في الربح على غير المعتاد ؟
وبعد تداول الرأي رأت الهيئة :أنه يجوز للبنك أن يعدل نسب أرباحه للعمليات القادمة بحيث تعود
إلى نسبة الربح السائدة في البنك ،ويحرم العميل من ميزة نسبة الربح التي اعتمدت له في العمليات

()1

مجموعة دله البركة .11/12مرجع سابق
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السابقة  ،ومن ثم فأنه ال ينبغي شرعا ما ذكر في السؤال من اشتراط إعادة الجدولة بالزيادة في الربح في
عمليات قادمة أو عرض العميل إعادة الجدولة وزيادة الربح .

()1

وقد جاء المعيار الثامن رقم  (2/2يجوز االتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة لامر
بالشراء على أقساط متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ في ذمة العميل يجب أداؤه عند األجل
المتفق عليه ،وال يجوز حصول المؤسسة على زيادة عليه سواء بسبب زيادة األجل أو التأخير لعذر أو
( )

لغير عذر )

المطلب الرابع  :اشتراط حلول جميع األقساط عند التأخر في السداد
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل

:

 -1قد يكون العميل مماطال والعقد غير متفق فيه على هذا الشرط ،فال يجوز استحداث شيء في
العقد إال باتفاق
 -0العميل معسر وهذا الشرط يسبب ضر ار عليه  ،فكيف يتعامل مع مخالفته لنصوص صريحة
باالنتظار إلى ميسرة؟
-2

هل يجوز االتفاق على هذا الشرط؟

-2

عجز المصرف عن أخذ حقه مع وجود الشرط ،مع عجز العميل عن سداد األقساط .

ورفع المصرف القضية إلى القضاء وحصل التباطؤ المؤدي إلى حصول الضرر على المصرف.

()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0223-2م

( ) 0هيئة المحاسبة والرقابة للمؤسسات المالية االسالمية  ،المعيار الثامن رقم ، 2/2ص 67
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المؤيدا والم ت دا :
العقود الشرعية بين المتعاقدين هي المرجع الملزم في رفع النزاع والخالف ولذا جعلتها الشريعة
ملزمة وأوجبت الوفاء بها قال تعالى:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮣﭼ

()1

واشترطت الرضا

من المتعاقدين على أي شرط ما لم يحل حراما أو يحرم حالال ،فإن أخل الشرط بمقتضى العقد كان
باطال  ،وان تم التوافق عليه ،وان كان موافقا لمقتضى العقد فهو صحيح ،ومن ضمن هذه الشروط
اشتراط حلول جميع األقساط في عقد بيع المرابحة متى امتنع العميل عن الوفاء باألقساط فإنه يسقط
حقه في األجل فتحل سائر األقساط المؤجلة قبل مواعيدها ،ثم إن األجل حق للمشتري فيحق له التنازل
عنه بالتسليم أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر في السداد  ،وقد أقر مجمع الفقه اإلسالمي هذا الشرط
واشترط بذلك أال يكون المدين معس ار باإلضافة إلى الرضا بالشرط عند التعاقد  ،ففي الدورة السادسة
للمجمع جاء في ق ارراته

()2

(يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر األقساط عند امتناع المدين عن وفاء

أي قسط من األقساط المستحقة عليه ما لم يكن معس ار ) وأيضا ( )3/0/2جاء تحت البند خامسا :يجوز
شرعا أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام
المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
فالعقد هو الملزم ديانة وقضاء  ،فإذا تمنع العميل بعد التواصل معه ،تواصل المصرف مع
الضامن  ،فإن عجز المصرف عن أخذ حقوقه منهما رفع القضية إلى القضاء الشرعي إلصدار الحكم
بحال العميل باإلعسار أو المماطلة والحكم الشرعي بناء على ذلك  ،وبهذا كان التأخر بعد هذا التواصل

()1
()0

سورة المائدة آية.1
ق اررات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الدورة السادسة  ،الدليل الشرعي لبيع المرابحة  ،صـ 022مسألة .72
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يبيح للمصرف تقديم ما في العقد للقضاء بتسديده بقية األقساط مرة واحدة في حالة المماطلة حسب
الشرط في العقد أو إعادة الجدولة مع االنتظار في حالة اإلعسار والضرر على البنك قائم في الحالتين.
وقد جاء في المعيار الشرعي (1/2يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع األقساط
المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من عذر معتبر وهذا يكون بإحدى
الصور اآلتية:
الحلول تلقائيا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته.

أ.
ب.

أن يكون الحلول بالتأخر عن مدة معينة.

ج.

أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة.

وللمؤسسة أن تتنازل في هذه الحاالت عن جزء من المستحقات .

)()1

المع لجةةةةةةةة :
 -1اختيار العمالء المتميزين باالنضباط في السداد بأن يكونوا معروفين بصالحهم وأمانتهم في
تعاملهم إضافة إلى مالءتهم عبر تحري الدارس والقسم لحالة العميل في الميدان.
-0

تشكيل إدارة من كل فرع لمتابعة العمالء ،أو تفريغ موظف مختص لذلك  ،أو جعل المطالبة
على دارس العملية الذي تعرف على العميل من البداية وقد يحرج منه أكثر فيدفعه إلى
االنضباط.

-2

إطالع العمالء على العقود من البداية قبل أن يوقعوا عليها ،وخاصة هذا الشرط حتى يكونوا
على در ٍ
تام ْين يمنعان من أي تعذر للعميل بعد ذلك.
اية ورضا َّ

()1

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .1/2ص .97
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-2

الدراسة للعمالء من قبل الدارسين المتميزين بالفهم للتحقق من حصول المالءة والثقة حتى
يطمئنوا التخاذ قرار الموافقة على التمويل من البداية.

-2

تحديد جهة قانونية في حالة عدم االلتزام من العميل في سداد األقساط  ،تتولى رفع القضية إلى
القضاء سريعا لتفادي التأخر والتباطؤ المؤدي إلى حصول الضرر على المصرف.

-3

إذا ظهر اإلعسار واتخذ المصرف ق ار ار بإعادة الجدولة لديون العميل ،فعلى المصرف دراسة
العميل للخروج من حصول أي تأخر مستقبلي ،وتحديد مدة إعادة الجدولة بناء على تلك الدراسة.

-7

عدم التجاوز لشروط منح االئتمان المحددة من المصرف  ،واذا ثبت قصور أي موظف في
الدراسة للعميل فعلى اإلدارات واللجان -التي تمر عليها الموافقة على منح االئتمان -التحقق من
ذلك وان ظهر لديها أي قصور فاألولى تحويل الموظف الدارس إلى إدارة أخرى لعدم كفاءته في
عمله إن ثبت منه القصور بعد تدريبه.

-2

يتحمل العميل المماطل أي خسارة في التقاضي ،ويحق للمصرف مطالبة التعويض عن ذلك من
القاضي .

-6

ال يجوز إعادة الجدولة إال إذا تبين إعساره بحكم قضائي.

 -12أي مبالغ يفرضها القاضي في حكمه كغرامات أو غيره من العقوبات على العميل المماطل غير
أجور التقاضي تكون في صندوق التكافل االجتماعي وال تدخل في إيرادات المصرف منعا من
إدخال أي إيرادات مشبوهة إلى المصرف.
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المطلب الخامس  :اشتراط غرامة تأخير على المماطل وأين تصرف؟
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل تتمثل

:

 -1إلزام العميل المشتري من المصرف مبالغ زائدة عقوبة له.
-0

المبالغ الزائدة عن العقد تعتبر ربا محرم.

 -2حصول أضرار على البنك جراء التأخير في السداد للدين.
 -2مصاريف التقاضي والمتابعة والرجوع للعميل والرجوع إلى الضمين تكلف البنك مبالغ وجهود
كبيرة.
-2

هل تدخل الغرامات والعقوبة المشترطة في أموال البنك أم تصرف في وجوه الخير؟

-3

الحاالت التي يعاقب بها العميل المشتري من المصرف إذا كان مماطال أم معس ار من يدرك هذه
الحالة ومن يحددها؟

المؤيدا والم ت دا :
إن تأخر العميل المشتري من البنك عن سداد ما عليه من دين في ثمن السلعة التي اشتراها ،يجعل
من المصرف في حالة متابعة له أوال :حسب العقد  ،وال يجوز للمشتري التأخر ألن سداد ما عليه من
دين حقوق مستحقة للمصرف حسب العقد الشرعي الموقع عليه من الطرفين ،وبناء على ذلك فإذا لم
تُ ْجِد المتابعة للعميل من المصرف  ،عاد المصرف على الضامن السترداد حقوقه  ،فإن سلم الضامن
الحقوق اكتفى المصرف بذلك  ،وان لم يجد رفع القضية إلى القضاء وانتظر حتى يصدر حكم القاضي
عن حالة العميل هل هو معسر أم مماطل؟ وبناء عليه يحكم القاضي بعد بيان الحالة بما يراه عقوبة
في حالة المماطلة ،ويحمله مصاريف التقاضي ويفرض عليه عقوبة عن تأخر سداده  ،كما جاء في
حديث النبي عليه الصالة والسالم (لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه).
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والضرر الحاصل على المصرف يتعامل معه المصرف بالتالي:
أوالً  :تحديد التعويض على أساس نسبة الربح التي حققها المصرف في الفترة المحددة وأثر الضرر
عليها بتأخير السداد حتى ال تؤكل أموال الناس بالباطل.
ث ي ً  :على نسبة الربح التي حققها المصرف بصورة عامة ،أو على النسبة التي حققها المشتري
بسبب السلعة فيعامل بعكس مقصودة وفقا للقاعدة الشرعية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه
مردود عليه) .
معسر وحصلت له ضائقة مالية طارئة ففي هذه الحالة ال بد من
أما إذا حكم القاضي بأن العميل
ٌ
التالي:
 -1إعطائه مهلة سداد أخرى لقول اهلل تعالى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯷ ﭼ

()1

.

ِ
منحه تسهيالت في السداد (إعادة الجدولة بدون زيادة).
-0
ِ
إسقاط جزء من الربح أو العموالت وابراء المدين فيها.
-2
جاء في المعيار  (: 3/2يجوز أن ينص في عقد المرابحة لامر بالشراء على التزام العميل المشتري
بدفع مبلغ أو نسبة من الدين تصرف في الخيرات في حالة تأخره عن سداد األقساط في مواعيدها
)

المقررة على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة وال تنتفع بها المؤسسة

وأيضا معيار  (2/2إذا وقعت المماطلة من العميل المدين باألقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين
فقط ،وال يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها ،مع مراعاة ما ورد في البند 3/2
وبهذا جاءت فتوى هيئات الرقابة في المصارف اإلسالمية كالتالي:

()1
()0

سورة البقرة أية(.)022
المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار  2/2ص .62
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)()0

-1

()1

الهيئة الشرعية الموحدة

(التعويض عن طريق الحكم عن المتخلف عن السداد ال يجوز شرعا

إال إذا كان هناك التزام مسبق من العميل بدفع زيادة تصرف في وجوه الخير في حالة المماطلة،
وال ينطبق هذا على المصاريف الفعلية التي تكبدها البنك في الحصول على الديون فإنه يجوز له
المطالبة بها).
-0

كما جاءت فتوى بيت التمويل الكويتي

()0

(أنه يجوز أخذ قيمة رسوم الدعوى إذا علم بأن المدين

مماطل وليس معس ار مستحقا لإلنظار) .
وفتوى بنك غرب السودان اإلسالمي جاء فيها ( ()2أما بالنسبة للتعويض عما فات الدائن من ربح
فالهيئة ال ترى مكانا للقول بجواز النص في العقد بتعويض الدائن  ،ولكن الذي تراه الهيئة هو أنه يكون
للدائن أن يلزم المدين الموسر المماطل بالتعويض عن كل ما تكلفه).
وبهذا أفتت الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية اليمنية وخالصة ذلك:
العقوبات التي تقررها الهيئات القضائية وتحكم بها على المدين المماطل كتعويض للدائن ليست
من قبيل الربا إنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس حتى ال يأكلها الطامعون والمماطلون
بالباطل وفي الحديث الصحيح أن النبي  قال (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ومن
)

أخذها يريد إتالفها أتلفه اهلل

وأخرج البخاري عن ابوهريرة  أن رسول اهلل  قال (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ) أي
أن مماطلة الموسر في دفع ما عليه من حقوق لغيره هو لون من الظلم الذي يبيح للحاكم حبسه وتأديبه
ومعاقبته
()1
()0
()2

الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة ( )12/12الدليل الشرعي ص.022
فتوى بيت التمويل الكويتي (ج 0رقم  )023الدليل الشرعي ص.022

البنك اإلسالمي لغرب السودان  -فتوى رقم ( )17الدليل الشرعي ص.023
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والخالصة أن أداء األموال والحقوق ألصحابها من األمور التي ال يصح لعاقل أن يقصر فيها أو
يهمل في الوفاء بها فإذا ثبت مماطلته وجب إنزال العقوبة المناسبة لظلمه ومماطلته ،أما إذا ثبت عجزه
ألسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول اهلل ﭽ ﯧ ﯨ
ﯷﭼ

()1

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

.

المع لجةةةةةةةة :

-1

الدراسة الدقيقة للعمالء من قبل الدارسين في أقسام االستثمار من حيث مالءتهم المالية والتزامهم
بأداء الحقوق ،هو الذي يحول دون التقصير في اإليفاء بحقوق الغير ،وحتى تمنع هذه الدراسة
تمويل المصرف من ال يتصفون بذلك.

 -0مطالبة العمالء بضمانات قوية سهلة التسييل لتمنع الوصول إلى المماطلة في السداد ،وعدم
التجاوز في ذلك من قبل إدارات االستثمار في المصرف.
 -2المتابعة للعمالء أوال بأول مع التفنن في أساليب المتابعة بأفضل الموظفين ،لتقليل ما أمكن من
التعثر ويمكن أن يتم عن طريق تكليف الدارس للعملية االستثمارية نفسها لما بينهما من معرفة
أو عالقة ،وحتى يضمن المصرف ضعف تجاوز الدارس أو تساهله أو محاباته في منح
االئتمان.
ٍ
محام للمصرف لمتابعة القضايا في المحاكم أوال بأول ،واألولى أن يكون على مستوى كل
 -2تحديد
فرع .

()1

سورة البقرة أية رقم (.)022
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 -2تحديد مواعيد لجدولة ديون من ثبت إعسارهم بعد الدراسة لوضعهم المالي ،وبعد الجلوس معهم
لتحديد أقصى ما يمكن أن يسدد العميل المعسر وبما ال يضر بالمصرف.
 -3األولى عدم اشتراط غرامة مالية في العقد للتأخر عن السداد  ،لكنه إن حدث تأخر فإن للمصرف
أن يأخذ مقابل أتعابه في التقاضي ،ال أن يأخذ غرامة تأخير إلزالة الشبهات عن المصارف
اإلسالمية في الجانب التطبيقي ،وما فرضه القاضي عقوبة على العميل المماطل تحول لوجوه
الخير.
 -7على إدارات االستثمار عدم تجاوز شروط منح االئتمان المقرة من المصرف ،وعلى الفروع عدم
تجاوز صالحياتها المحددة لها من اإلدارة العامة .
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المبحث السادس
إشكاالت المرابحات الخارجية
مقدم :
لقد أفرد الباحث هذا المبحث خارجا عن المراحل التي سار عليها الفصل كمبحث مستقل وذلك للتالي:
.1

أن هذا المبحث مواضيعه شاملة لكل المراحل واإلشكاالت المبحوثة فيه متنقلة بين المراحل
جميعها وبالتالي فال نستطيع أبدا ضمها تحت أي مبحث أو مرحلة سابقة .

.0

أن اإلشكاالت التي تدرس فيه جديدة ومهمة وهي حرية باإلفراد لها .

.2

كونها من المرابحات الخارجية سواء كانت مرابحات برية أو حواالت أو بوالص تحصيل وكل
واحدة لها إشكاالتها .

المطلب األول  :إشكاالت المرابحات البرية:
.1

هل المرابحات البرية تختلف عن المرابحات البحرية والجوية من حيث الملكية وتحمل الضمان ؟

.0

هل استالم المصرف عن طريق الوكيل في المنفذ الحدودي وتسليم البضاعة للعميل يكفي
لالستالم والتسليم؟

.2

هل يمكن للمصرف أن يوكل العميل ليقوم بجمركة البضاعة باسم البنك ويتحمل البنك مصاريفها؟

.2

إذا وصلت البضاعة بعد جمركة العميل لها باسمه دون استالم المنفذ فما حكمها؟

.2

هل يمكن االشتراط على المصدر بتوصيل البضاعة والجمركة عليها مع إضافة تكلفة الجمارك
على البضاعة؟

217

الم ت دا والمؤيدا :
المرابحات البرية تختلف عن المرابحات البحرية والجوية من النواحي التالية :
.1

أن االعتمادات البحرية والجوية مستنداتها مضبوطة ال يمكن التغيير فيها وال بد من تجيير
المصرف لمستنداتها حتى يتصرف فيها العميل  ،بعكس االعتمادات البرية فإنها إذا وصلت ولم
يستلمها المصرف في المنفذ ويتأكد من مستنداتها أمكن للعميل التصرف فيها دون تجيير لها فال
تثبت ملكيتها للمصرف وبالتالي فال يستطيع بيعها وتسليمها للعميل .

.0

المرابحات البرية أقل في تحمل

الضمان والمخاطر على المصرف من االعتمادات الجوية

والبحرية التي تبقى البضاعة باسم المصرف خالل شحنها في البحار والجو ،وفي هذا مخاطر
كبيرة يتحملها المصرف يستحق بموجب ذلك الربح.
ولما كانت الملكية للمصرف تحتاج إلى التأكد بنزول وكيل البنك إلى المنفذ الحدودي ومعاينة
المستندات والبضاعة  ،فإن هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية قد اشترطت لتنفيذ عمليات
المرابحة البرية نزول المنفذ الستالم البضاعة قبل أن تصل الى الجمارك حتى يتم تسليمها للعميل ويقوم
العميل بجمركتها بنفسه حتى تقل عليه تكاليف الجمارك  ،وهذا هو مطلب العمالء وهو أيسر على
المصرف من تحمل الجمارك والضمان للبضاعة حتى وصولها لما فيها من مخاطر كبيرة على
المصرف  ،وذلك الن الطرق غير آمنة وغير سليمة وال تأمين عليها داخل البلد.
أما إذا لم ينزل المنفذ ويستلم البضاعة ويتأكد من مستنداتها ثم يسلمها للعميل وانما يترك المصرف
العميل يقوم بجمركة البضاعة بنفسه  ،فإن هذا التصرف يخرج العملية االستثمارية من ملكية المصرف
إلى ملكية العميل  ،فإن كان بتوكيل من المصرف وباسمه واألموال محسوبة عليه  ،فال مانع شرعا
وتبقى ملكية البضاعة على المصرف ويتحمل الضمان حتى تصل مخازنه  ،ويأتي المنفذ لحصرها
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وتسليمها للعميل  ،وان قام العميل بجمركتها بنفسه باسم المصرف دون توكيل كان ذلك التصرف
كتصرف الفضولي يتوقف اعتماده على اجازة المصرف بشرط دخول تكلفة الجمارك في التكلفة
اإلجمالية للمرابحة  ،وان جمركها العميل باسمه والتكلفة غير محسوبة على العملية أخرجها هذا
التصرف عن ملكية المصرف وبالتالي تتحول البضاعة باسم العميل ،فإن قام بتوصيلها الى مخازنه
تحمل الضمان بعد ذلك ال المصرف  ،فإذا أصر العميل على عدم دفع تكاليف العملية بعد تسليم
المصرف لها ،وطلب من المصرف معاينة البضاعة بعد وصولها وقام المصرف بعدها والـتأكد من
مطابقتها لما في المستندات فإن المصرف مخير بين اعتبار تصرفه تصرف الفضولي مع إضافة
تكاليف الجمارك عليه او الرفض لهذا التصرف وتحميله المسؤولية ،وهذه اإلشكاالت تؤدي إلى النزاع
بين الطرفين ال يمكن الخروج منه إال بالتزام اإلجراءات التنفيذية المقرة من هيئات الرقابة الشرعية من
الطرفين وفي هذا جاءت عدة فتاوى نذكر بعضها :
قيام المصرف بفتح اعتماد مرابحة من ضمن شروطها أن يتم الشحن للبضاعة بح ار ولكـن
الشركة المصدرة قامت بإرسال البضاعة ب ار وقام العميل باستالمها رغم أن المستندات ال تزال في حوزة
البنك.
وقد رأت الهيئة :أن يتم تسوية الموضوع بين العميل والبنك  ،ولكن ال يجوز أن يأخذ البنك أرباحا
لهذه العملية كون العملية لم تدخل في حيازة البنك وضمانه ،ويجب وضع ضوابط لعملية المرابحة
واالعتمادات البرية من حيث وصول البضاعة إلى البنك واستالمها ثم تسليمها للعميل ،ما لم فيتم
التوقف عن هذا النوع من المرابحة إذا لم يكن للبنك سلطة في استالم البضاعة حيث وأن هناك خلال
شرعيا في استالم البضاعة من قبل العميل.
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استفتاء لطلب إعادة نظر هيئة الرقابة الشرعية في فتواها بالتوقف عن تمويل عمليات المرابحة
البرية نظ ار ألهميتها في تفعيل التجارة البينية  ،كما أن عملية المرابحة البرية حقيقية وليست صورية ،
حيث يقوم البنك بفتح اعتماد لصالح المصدر بصفته بائعا ويقوم المصدر بإرسال البضاعة باسم البنك
بصفته مشتريا  ،وأن البنك يتحمل مخاطر البضاعة بحسب شروط االعتماد سواء كانت من محل
المصدر أو من ميناء المستورد  ،كما يتم التأمين عليها لدي شركة التأمين اإلسالمية لتغطية مخاطر
الطريق ،ومستندات المرابحة البرية مستوفية لشروط المرابحة مثل مستندات المرابحة البحرية تماما.
والجواب :أن اإلشكالية الشرعية تكمن في عدم تحقق ملكية البنك الحقيقية للبضاعة  ،حيث
والمصدر يرسل المستندات إلى البنك لكنه يرسل البضاعة إلى العميل فيتولى جمركتها دون أن يكون
للبنك أي سلطة أو قدرة على التصرف بها بل أن بعض العمالء ينقلون تلك البضاعة بوسائل نقل
مملوكه لهم  ،بعكس الحال في حالة اعتمادات المرابحة البحرية فإن العميل ال يستطيع أن يتصرف في
البضاعة إال بعد أن يتم تجييرها لصالحه.
ثم وضعت الهيئة عدة إجراءات حتى يتم فتح االعتمادات البرية نذكر منها :
-1

تعيين وكيل للبنك في بلد المصدر بحيث يتولى عملية االستالم من المصدر والتسليم للعميل أو
من يمثله هناك  ،على أن ال يتم دفع القيمة إال للمصدر مباشرة .

-0

تعيين وكيل أو مندوب في منافذ الحدود ليقوم بعملية استالم البضاعة من المصدر وتسليمها
للعميل.

 -2االستمرار في إنزال مندوب من البنك الستالم البضاعة وتسليمها في منافذ الحدود.
وتلك اإلشكاالت التي حصلت بسبب عدم االلتزام باإلجراءات بقصور من المصرف  ،أو عدم
امكانية التواصل بالوكيل أو المنفذ في الحدود  ،يؤدي إلى الوقوع في المحذور الشرعي  ،ولذا كانت هذه
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الفتوى من هيئة الرقابة الشرعية بوضع بعض الحلول كتوكيل المصرف للعميل بالجمركة للبضاعة باسم
المصرف بالقيمة الفعلية
ما مدى جواز استالم بضاعة اعتمادات المرابحة البرية في صنعاء  ،وقيام العميل بجمركة
البضاعة بنفسه قبل بيعها له في الحدود  .نظ ار لصعوبة وارتفاع تكاليف االستالم في المنفذ الحدودي؟
الجـ ـواب (:ترى الهيئة أن األصل أال يوافق البنك على استالم البضاعة في صنعاء لعظم المخاطرة
على البنك حين نقلها إلى صنعاء ،كونها في مسئولية البنك وضمانة  ،أما قيام العميل بجمركة البضاعة
وهي في ملكية البنك ثم استالمها في صنعاء  ،فإن هذا التصرف يخل في حقيقة تملك البنك للبضاعة
ويجعل المرابحة برمتها صورية فال يجوز.
ولذا يتم العمل بالفتوى السابقة  ،وهي استالم البضاعة من قبل مندوب البنك وتسليمها للعميل قبل
جمركتها.
ويجوز بصورة استثنائية – حين صعوبة توفير مندوب للبنك  -توكيل العميل بجمركة البضاعة
باسم البنك  ،وبالقيمة الفعلية للفواتير التي يدفعها البنك بشيك مصرفي  ،ثم تسليم البضاعة وبيعها
للعميل في صنعاء مجمركة )(.)1
وهذا اإلجراء وان كان سليما إال أنه صعب التنفيذ إذا لم يحدد المبلغ من البداية  ،وصعب التحديد
بدقة لدى بعض العمالء لضعف أمانتهم ولتعاملهم مع الجمارك وسيكون مدخال البتزاز المصرف مبالغ
زائدة في حال غياب مندوبه.

()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0210/8م
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ويمكن إضافة إجراء آخر أن يشترط المصرف على المصدر توصيل البضاعة إلى مخازن العميل
من بداية فتح االعتماد  ،وتكون تكلفة البضاعة شاملة التأمين والشحن والنقل والجمارك  ،وقد نوقش هذا
اإلجراء أمام هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي لتطبيقه في بعض العمليات االستثمارية  ،فأقرته
كمعالجة من المعالجات .
المع لج
.1

:

البد من التوعية الكافية للعمالء طالبي اعتمادات المرابحة البرية بطبيعة واجراءات تنفيذ مثل هذه
العمليات .

.0

تجهيز اجراءات المرابحات البرية وتسليمها لموظفي االعتمادات واالستثمار .

.2

التواصل بالعميل اوال بأول من وقت شراء البضاعة من المصدر وشحنها ومعرفة وقت وصولها
للمنفذ الحدودي حتى يتم إرسال المنفذ أو التواصل مع الوكيل.

.2

يقوم المنفذ أو الوكيل بانتظار البضاعة المشحونة الواصلة قبل الجمارك ،فيستلمها ويتأكد من
مستنداتها ومطابقتها لما في المستندات  ،ثم يقوم بعد ذلك بتسليمها للعميل وتنتهي مسؤولية
المصرف عند ذلك .

.2

يقوم العميل بعد استالم البضاعة بجمركتها باسمه وتوصيلها إلى مخازنه ويتحمل كامل الضمان
بعد ذلك ألنها أصبحت في ملكه وتحت تصرفه .

.3

إذا تأخر المندوب أو الوكيل عن الوصول الستالم البضاعة من المنفذ  ،فعلى العميل االنتظار
مع التواصل مع المصرف دون الجمركة للبضاعة باسمه .
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.7

إذا لم يستطع المصرف إرسال مندوب أو التواصل مع الوكيل فعليه توكيل العميل أن يقوم
بجمركة البضاعة باسم المصرف  ،ثم يقوم بتوصيلها الى مخازنه مع التواصل مع المصرف
إلنزال المنفذ لعدها والتأكد من صحة مطابقتها للمستندات حال وصولها.

.2

يمكن للمصرف في حالة صعوبة إرسال منفذ أو وكيل  ،االشتراط على المصدر توصيل
البضاعة إلى مدينة العميل بعد جمركتها باسم المصرف عبر الشركة الشاحنة بعد االتفاق معه
من البداية وادخال تكلفة النقل والجمارك ضمن التكلفة الكلية للبضاعة .

.6

في حالة وجود وكيل للمصرف في بلد المصدر ووجود العميل أو وكيله  ،فيكون شراء البضاعة
من قبل الوكيل وبيعها للعميل أو وكيله وتسليمها له في نفس بلد المصدر دون تحميل المصرف
المخاطر والضمان  ،وتنتهي مسؤولية المصرف حال تسليم البضاعة للعميل  ،ويقوم العميل بعد
ذلك بالشحن للبضاعة باسمه وتوصيلها لنفسه .

المطلب الثاني :المرابحة بالحواالت:
اإلشك ال الت بع :
.1

حصول مخاطر على المصرف نتيجة التعامل المباشر بالحواالت دون ضمان  ،كضياع االموال
 ،وعدم ارسال البضاعة أو تأخرها  ،واالحتيال على المصرف .

.0

وصول المستندات باسم العميل .

.2

استالم العميل للنقد .

.2

شراء العميل البضاعة بنفسه دون وكيل للمصرف .

.2

هل الوكيل وكالته عامة للمصرف أم مجرد سمسار؟

.3

هل الوكيل يشتري البضاعة بنفسه من التجار أم يعطى عرض سعر؟
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.7

سعر الصرف ال توجد وثيقة به في ملف العملية.

.2

هل الوكيل يدفع الدفعة المقدمة التي طلبها التاجر الصيني أم العميل؟

المؤيدا والم ت دا :
يجوز التعامل في البيع والشراء بطريقة المراسلة بالحواالت بين األفراد والشركات داخليا وخارجيا وقد
أصبحت الحواالت من الخدمات المصرفية المعمول بها في العالم  ،ومنها المصارف االسالمية  ،فقد
تعاملت بها في المرابحة واالعتمادات الخارجية إال أن هناك إشكاالت واجهتها في التطبيق نورد هنا
أهمها ،مع وضع المعالجات الالزمة لها:
-

ضياع األموال  ،وعدم إرسال البضاعة وتأخرها  ،واالحتيال على المصرف  ،فمن خالل التطبيق
للمرابحة بالحواالت يرسل المصرف أمواله إلى الشركة المصدرة مباشرة دون أن يكون بينه وبينها
أي ضمانات أو تعامل سابق  ،وانما تلبية لطلب العميل  ،فيحصل ضياع لجزء من المال أو
إنكار لوصوله  ،على خالف ما يحصل في االعتمادات  ،وقد يكون هناك اتفاق بين المصدر
والعميل على االحتيال على المصرف  ،وقد تكون هناك شركة وهمية ترسل إليها األموال فيحصل
ضياعها .
كما أنه قد يحصل عدم إرسال البضاعة المطلوبة بسبب وهمية الشركة أو عدم قدرتها على توفير

السلعة المطلوبة وقد تحدد الشركة توفيرها أو تصنيعها في مدة معينة فتتأخر في التنفيذ فيتضرر
المصرف والعميل .
والشريعة االسالمية من كلياتها أنها جاءت للحفاظ على المال وما يؤدي لضياع المال ال يجوز
شرعا التعامل به  ،كما أنه ال يجوز التعامل بما يؤدي إلى النزاع بين الطرفين  ،والمرابحة بالحواالت
على الطريقة المذكورة تؤدي إلى ذلك  ،فال بد من وضع ضوابط واجراءات تمنع مثل هذا .
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-

كما أن التعامل بغير اإلجراءات المحددة للمرابحة بالحواالت كأن يرسل المصرف أمواله إلى
المصدر قبل الموافقة من المصدر على إرسال البضاعة باسم المصرف  ،وانما يعتمد على كالم
العميل  ،فيؤدي ذلك إلى وصول المستندات باسم العميل فيحرم المصرف أرباحه  ،وتتحول
العملية من ملك المصرف المرسل ألمواله إلى ملك العميل.

ويصعب بعد ذلك استرداد األموال من العمالء إال حسب مواعيد استحقاقها مع أن العملية ليست باسم
المصرف.
-

وقد يتفق العميل مع الشركة على استالم النقد  ،والشراء للبضاعة بنفسه دون وكالة من المصرف
ويأخذها ويتصرف فيها بالبيع وغيره  ،فيكون تمويل المصرف كقرض بأن سلم له المال في شكل
مرابحة صورية مع أنها قرض فيؤدي إلى إدخال المصرف في الربا.

-

وهذه بعض اإلشكاالت التطبيقية في فروع بنك سبأ اإلسالمي واليمن البحرين الشامل لتنفيذ
المرابحة بالحواالت  ،نوجز بعضا منها كنماذج مما تم رفعه لهيئة الرقابة الشرعية:

فهذه إحدى العمليات للمرابحة بالحواالت حصلت فيها إشكاالت نذكر اإلشكاالت ثم نوضح المعالجات
التي تمت كفتاوى من هيئة الرقابة الشرعية :
.1

تم تحويل المبلغ للمصدر مع االشتراط في المذكرة الموجهة للمصدر أن تصل المستندات الخاصة
بالبضاعة باسم البنك  ،فتفاجئ المصرف عند وصول المستندات أنها باسم العميل ،وبناء على
إفادة العميل أن السبب في ذلك هو أن الشركة المصدرة ال تبيع تلك األجهزة إال إلى وكالئها ،
وأن العميل هو وكيلها في اليمن.

.0

أن قسم التنفيذ قام بتحرير رسالة إلى المصدر متزامنا مع تحويل القيمة له  ،دون االنتظار لحين
رد المصدر على موافقته من عدمها للبيع للبنك وفق الشروط  ،ومن ثم تحويل القيمة الحقا .
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.2

أن جزءا من البضاعة استلمه العميل من المصدر وتصرف به في نفس البلد  ،والجزء اآلخر
جاء عن طريق البر إلى مخازن العميل وجمرك العميل عليه باسمه دون أن يستلمه المنفذ أو
الوكيل في الحدود ويسلمه للعميل.
وهذه اإلشكاالت المذكورة في العملية قدمتها إدارة المصرف لهيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ وكانت

فتوى الهيئة كما يلي:
( أن هذه العملية لم تتم حسب اإلجراءات المتبعة في عمليات المرابحة الشرعية  ،فهي عملية
صورية  ،السيما وأن المصدر قد رفض صراحة البيع للبنك إال لعمليه الوكيل  ،فضال عن أن البضاعة
أرسلت مباشرة إلى العميل واستلم جزءا منها في دبي والجزء اآلخر ُسلم له في صنعاء عن طريق الشحن
ب ار  ،وعليه فإن هذه العملية تعتبر غير شرعية وباطلة وال يجوز أخذ أرباح عليها  ،ذلك أن المرابحة
الشرعية هي في أصلها أجيزت للضرورة والتسهيل وفق اإلجراءات المحددة بضوابطها الشرعية  ،وأي
()1

خروج عنها يؤثر في شرعيتها فالقاعدة أن ما أجيز للضرورة ال يقاس عليه .

فالعملية فيها عدة إشكاالت كل واحد منها مخل بشرعية العملية  ،وجواب الهيئة توضيح للحكم بعدم
شرعيتها  ،ولو درسنا السبب لوجدنا أن المصرف قصر في اإلجراءات المحددة  ،بأن أرسل المال فبل
الموافقة من المصدر على االلتزام بأن تأتي المستندات باسم المصرف فجاءت باسم العميل لسبب واضح
ووجيه  ،أن الشركة ال ترسل البضاعة إال باسم وكالئها .
واالستفتاء الحاصل هو السؤال :

()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0222/2
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.1

هل يجوز إصدار المستندات باسم اآلمر بالشراء وليس باسم البنك كما هو المفترض وذلك بسبب
نظام الشركة؟

.0

مدى مشروعية تنفيذ المرابحة بموجب حوالة مصرفية والتفاهم مع إحدى شركات النقل على شحن
البضاعة من مطار البحرين ( مكان الوصول ) حتى دبي  ،واستالمها من قبل مندوب البنك في
دبي وتسليمها لامر بالشراء أو وكيله .

فقد رأت الهيئة اآلتي :
.1

ليتحقق عقد البيع والشراء بين البنك وبين الشركة المصدرة فإنه يجب التواصل بينهما واالتفاق
على أن تبيع الشركة المصدرة للبنك السلعة للبنك التي نريد شراءها ثم بيعها للعميل فإذا تحقق
ذلك نكون قد ضمنا حقيقة حصول عقد البيع والشراء وتأكدنا من انتفاء الصورية فيه .

.0

بالنسبة إلرسال المستندات باسم العميل بعد تحقق عقد البيع والشراء يمكن التغاضي عنه للضرورة
التي يمليها نظام الشركة المصنعة وبصفة استثنائية.

.2

ال مانع أن يكون استالم البضاعة من البحرين بواسطة شركة نقل ثم تسلم بواسطة مندوب البنك
للعميل في دبي .
ثم كانت المعالجات للمرابحة بالحواالت على النحو التالي :
اختيار وكيل للمصرف اإلسالمي في بلد المصدر ترسل إليه األموال ويقوم بعملية الشراء للبضاعة

نيابة عن المصرف ثم البيع للعميل والتسليم وهذا اإلجراء من أفضل اإلجراءات التي تحافظ أوال على
المال وتقلل المخاطر على المصرف .
السؤال  :ما حكم توكيل البنك لشخص مقيم في الخارج ليقوم بتنفيذ عمليات المرابحة بالحواالت ؟
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ٍ
ٍ
لشخص لم
لشخص مقيم في الخارج جائز من حيث المبدأ إال أن التوكيل
الجواب  :أن توكيل البنك
تعرف عدالته وأمانته غير محمود العواقب فلو حصل من الوكيل غش أو غيره  ،فإن مظنة الخالف بين
البنك والعميل واردة وأحكام الشريعة الغراء تقصد منع الخالف ورفع النزاع في الحال والمآل وعلى البنك
تقدير ذلك

()1

.

هذا إن أمكن التوكيل للقيام بذلك ،وهو ممكن في بعض الدول وبقيت دول أخرى ال يوجد فيها وكيل
 ،فاقترحت الهيئة عمل نموذج للبراءة من العيوب واضح البنود والفقرات والشروط  ،حتى يكون مانعا
للنزاع مزيال للخالف يتم إرساله مع نموذج التخاطب مع المصدر حتى يتم اإليجاب والقبول.
وأقرت الهيئة صيغة ضمان البراءة من العيوب المعمول بها كونها تدخل فيما يسميه الحنفية
(بضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات وااللتزامات التي تترتب مستقبال على التعامل مع شخص ما
وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق .
كما رأت الهيئة أن تكون صيغة البراءة من العيوب معمول بها بالضوابط اآلتية :
أ)

أن ضمان العميل يكون في حالة عدم وجود وكيل عن البنك.

ب) أن ضمان العميل يكون في حالة اختيار العميل للوكيل عن البنك.
مع التأكيد على أنه في حالة البراءة من العيوب فإن الضمان يكون متعلقا بحسن أداء المصدر
والتزامه بدقة المواصفات المطلوبة للبضاعة  ،وأما من حيث وصول البضاعة من ميناء المصدر إلى
الموانئ اليمنية خالية من العيوب مطابقة للمواصفات فإن ضمانها يكون على البنك إلى حين بيعها(.)0

()1
()2

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم

0222/7

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم .0222/11- 12-7
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ولما زادت اإلشكاالت التطبيقية واالخطاء االدارية الواقعة في المرابحة بالحواالت قررت الهيئة
التوقف عن المرابحة بالحواالت البرية والجوية :
وقد أفتت الهيئة بعدم جواز هذه العمليات وأن تلك األرباح غير شرعية  ،وأكدت الهيئة على قرارها
في محضر االجتماع السابق بالتوقف عن المرابحة بالحواالت ب ار وجوا .

()1

عرض المراقب الشرعي أوليات إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمرابحة بالحواالت في محضر االجتماع
رقم (0222/2م) والخاص بتعديل نموذج البراءة من العيوب ،كما عرض على الهيئة صيغة النموذج
وكذا صيغة نموذج التخاطب مع المصدر ( اإليجاب والقبول

)

اللذان يستخدمان في عملية المرابحة

بالحواالت .
وقد وقفت الهيئة على نموذج البراءة من العيوب وخاصة فيما يتعلق بتضمين العميل مخاطر شراء
البضاعة من المصدر ومخاطر الدفع لقيمة البضاعة مقدما للمصدر  ،كما ناقشت الهيئة المشاكل التي
سبق عرضها حول األخطاء التي وقعت نتيجة تطبيق هذا النوع من التمويل وأهم هذه األخطاء كما
يلي-:
.1

االكتفاء بفاتورة عرض السعر باسم البنك بدال عن رسالة التخاطب مع المصدر ( نموذج المتابعة
بين البنك والمصدر) .

.0

عدم استجابة بعض المصدرين للرد على رسالة البنك خاصة في حالة كون العميل وكيل
للمصدر.

.2

تحميل العميل قيمة البضاعة المحول قيمتها للمصدر فور التحويل وبالتالي ترتب دين على
العميل قبل بيعه البضاعة .

()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0223-2م.
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.2

في المرابحة بالحواالت واستيراد البضاعة ب ار تصل المستندات والبضاعة إلى العميل فيؤجل تسليم
المستندات للبنك وتأخير استكمال إجراءات البيع وتأخير تسديد حقوق البنك .

.2

تعدد البضائع التي يطلب العميل استيرادها وبالتالي تعدد المصدرين خاصة االستيراد من الصين
فيتم اللجوء إلى مكاتب خدمات تقوم بعملية الشراء بعد تحويل القيمة إليها باعتبارها البائعة للبنك
 ،ولكن في الحقيقة هي مجرد مكاتب خدمات ال تملك البضاعة  ،األمر الذي يحتاج إلى ضرورة
تحديد العالقة مع البنك بشكل شرعي ،كأن يتم التعاقد مع بعض المكاتب لتكون وكيله عن البنك
وليست بائعة كونها ال تملك البضاعة .

.3

توقيع العميل على عقد المرابحة بعد تجيير المستندات له وتأخر وصول استالم البضاعة من
الميناء  ،ومن ثم حلول تاريخ استحقاق أول قسط دون استالم البضاعة أو استالمه في وقت
قريب لموعد استحقاق القسط األول .

.7

يحقق االستيراد عن طريق فتح االعتمادات المستندية حفظ حقوق البنك ووصول البضاعة وفق
المواصفات المشروطة ومن ثم دفع القيمة الحقا بينما في حالة االستيراد بالتحويل يفتقد البنك هذه
الميزة مما يعرضها لخطر نصب المصدر كمصادرة قيمة البضاعة أو إرسال البضاعة دون
المواصفات المتفق عليها  ،حيث ال توجد ضمانات تحقق ذلك وألجل حفظ حقوق البنك فقد تم
اجتهاد هيئة الرقابة الشرعية تضمين العميل حقوق البنك من حيث ضمان المبلغ المدفوع وضمان
شحن البضاعة وارسالها وفق المواصفات وهو ما عبرت عنه الهيئة بضمان البراءة من العيوب
وتم إعداد نموذج بهذه العبارة وهي تعني أن يضمن العميل ما يضمنه البنك المراسل في حالة فتح
االعتمادات من حيث فحص المستندات وعدم الدفع إال بعد استيفاء شروط االعتماد  ،وبالتالي
فإن ال عميل يب أر البنك عن العيوب التي قد ترافق عملية االستيراد مثل عدم وصول البضاعة أو
221

وصولها دون المواصفات المطلوبة  ،وسبب تضمين العميل هو كونه الذي أختار المصدر وطلب
تحويل القيمة كليا أو جزئيا مقدما .
ولكن الخطأ في التطبيق أن هناك اعتقاد بأن ضمانة العميل تشمل ما قد يحدث للبضاعة أثناء
الشحن وهي في الطريق  ،وهذا غير صحيح ففي هذه الحالة فإن ما يط أر على البضاعة من عارض
يكون على مسئولية البنك باعتباره المالك لها وعلى البنك أن يحتاط بالتأمين المناسب عليها
وبعد وقوع هذه األخطاء واإلشكاالت التطبيقية التي بعض أسبابها المصرف اإلسالمي والبعض
اآلخر العمالء  ،كان البد لهيئة الرقابة الشرعية أن تضع آليات لتنفيذها وأن تضع الخطوات العملية
لتطبيق هذا النوع من التمويل وهي كما يلي:
.1

استقبال عرض السعر من العميل والمرسلة من المصدر ودراسة العملية .

.0

تحرير رسالة للمصدر بصيغة محددة وفق نموذج تم إق ارره من هيئة الرقابة الشرعية وترجمته إلى
اللغة اإلنجليزية ويتضمن هذا النموذج موافقة البنك على الشراء من المصدر وفقا لعرض السعر
وشروط البنك في إتمام عملية الشراء  ،وهذا النموذج له أهمية من الناحية الشرعية كونه يمثل
أحد أركان البيع والشراء وهو ركن اإليجاب .

.2

استقبال موافقة المصدر على البيع للبنك بالثمن والشروط المحددة في النموذج السابق وأهمية هذا
الرد من الناحية الشرعية يكمن بأنه يمثل ركن القبول في عملية البيع والشراء.

.2

الطلب من العميل التوقيع على نموذج ( براءة الذمة من العيوب) وهو نموذج أقرته هيئة الرقابة
الشرعية وهو يتضمن أن العميل يتحمل مسئولية مخاطر دفع القيمة كليا أو جزئيا للمصدر قبل
استالم البضاعة أو مستنداتها.
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.2

بعد استيفاء البنود أعاله يتم تحويل قيمة البضاعة كليا أو جزئيا إلى المصدر أو الدفع الحقا بعد
إرسال البضاعة بحسب االتفاق .

.3

يقوم المصدر بشحن البضاعة واعداد مستندات البضاعة باسم البنك وارسالها إليه عبر البريد
السريع

.7

يقوم البنك باستقبال المستندات وتفحصها للتأكد من مطابقتها للشروط ثم تجييرها للعميل والتوقيع
على عقد بيع المرابحة .

.2

يقوم العميل باستالم البضاعة من ميناء الوصول .

ولكن لم يتم التدريب للعاملين وال التوعية للعمالء فكثرت األخطاء مع أن المعالجات التي تمت معالجات
لألخطاء بعد حصولها وقد وضعت بعد الخطوات عدة ضوابط في بنك سبأ وطبقت أيضا في مصرف
اليمن البحرين الشامل وهي كالتالي:
الضوابط الشرعية لتنفيذ عمليات المرابحة بالحواالت ،لتدارك المخالفات الشرعية التي وقعت في
الفترة الماضية وألجل استمرار تقديم خدمة تمويل العمالء بطريقة المرابحة بالحواالت خالية من تلك
المخالفات فيما يلي الضوابط الشرعية التي يجب االلتزام بها من قبل وكيل البنك في الصين أو غيرها
والعمالء.
 -1األصل أن يتم التمويل للعمالء بطريقة فتح االعتمادات ألن هذا هو الوضع الطبيعي الذي يحفظ
حقوق البنك وكذا يحد من مخاطر المخالفات الشرعية.
 -0يجوز استثناء تمويل بعض العمالء عن طريق الحواالت إلى الصين أو غيرها إذا وجد وكيال
معتمدا للبنك على أن يكون العميل من الفئة المتميزة والمعروفين الذين سبق أن تعامل معهم
البنك وعرف عنهم االنضباط الشرعي.
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 -2يجوز للعميل الموافق له بالتمويل عن طريق الحواالت القيام بانتقاء السلع التي يرغب فيها من
البائعين األصليين وأخذ عروض أسعار منهم باسم البنك أو وكيله ويسلمها لوكيل العميل للقيام
بالشراء  ،حيث أن سبب استخدام وسيلة التمويل بالحوالة هو تعدد مصادر الشراء  ،وكذا صعوبة
تعامل بعض العمالء عن طريق االعتمادات  ،فكان التمويل بالحوالة استثناء من األصل .
 -2ال يجوز للعميل التعامل مع أصحاب مكاتب الوكاالت للقيام بشراء احتياجاته من السلع المنتقاة ثم
الطلب من وكيل البنك الشراء من وكيل العميل (مكتب الوكالة) ثم البيع للعميل ألن في ذلك شبهة
بيع العينة.
وعليه يجب على العميل حين الموافقة على تمويله التواصل مباشرة بوكيل البنك للقيام بعملية االنتقاء
والشراء.
 -2ال تقبل الفواتير التي يصدرها وكيل البنك باسم البنك بل تجب الحصول على فواتير من البائعين
األصليين (الصينيين) ما أمكن  ،فإن تعذر تم عمل رسالة للبنك يفيد فيها بأن الشراء كان من
محالت معينة ويذكر اسمها وان كثر عددها وصورة جدول باالسم والتكلفة ونوع البضاعة .
فيعتمد رسالته بدال عن الفواتير التي يصعب الحصول عليها من البائعين األصليين
 -3ال يجوز إ صدار فواتير أو بوالص شحن باسم العمالء إال باستثناء من الرقابة الشرعية إذا وجدت
أسباب قاهرة مقنعة لها  .وعلى أن يقوم الوكيل للبنك باإلجراءات الشرعية لعميلة الشراء من البائع
األصلي واالستالم والتسليم الحقيقي للسلعة من البائع األصلي والتسليم للعميل أو للشركة الشاحنة.
 -7يجب على وكيل البنك االلتزام بالشروط الواردة في عقد التوكيل والتي فيها االلتزام بالشراء المباشر
من البائعين األصليين .
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 -2يتم توعية العمالء بهذه الضوابط بمنحه نسخة من هذه الضوابط حين الموافقة على تمويلهم
مرابحة بالحواالت من قبل موظف الدراسات ويتم التأكيد على ذلك من قبل الوكيل .
وقد تمت المعالجات بهذه الطريقة وهو نوع جيد من الجهود لكنه لم يتم بطريقة صحيحة وال سريعة مع
أن بداية اإلشكاالت من عام 0222م لذا ال بد من وضع المعالجات الالزمة.
المع لج :
.1

إقامة دورة لموظفي االعتمادات واالستثمار يتم فيها التدريب النظري والعملي شامال أخطاء
التطبيق للمرابحة بالحواالت مع توضيح الخطوات المرحلية والضوابط الشرعية واإلجراءات
التنفيذية .

.0

وضع بروشور يوزع للعمالء الذين يتعاملون بهذا النوع من التمويل وتوضيحه من قبل العاملين
في المصرف  ،حتى يتم االلتزام به وعدم مخالفته.

.2

األ ولى التوقف عن المرابحة بالحواالت إال إذا كان للمصرف وكيل في بلد المصدر حتى تضمن
حقوق األطراف المتعاقدة ،ويمكن تطبيقه بدون وكيل للمصرف إذا تم االلتزام بالضوابط
واإلجراءات التنفيذية المذكورة سابقا ومنها توقيع العميل على نموذج ضمان البراءة لحسن اداء
المصدر في االلتزام بالشروط وضمان مطابقة السلعة للمواصفات .

.2

العمل بإجراءات مرابحة االعتمادات البرية والبحرية للمرابحة بالحواالت في االستالم والتسليم .

.2

عدم إرسال األموال إال بعد الموافقة الخطية من المصدر على إرسال المستندات باسم البنك وأن
المصدر يتحمل المسؤولية لو جاءت باسم العميل .

.3

ارسال المبالغ بعد ضمان العميل حسن أداء المصدر وضمان تطابق مواصفات السلعة للطلب
المقدم من المصرف.
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.7

في حالة وجود وكيل للمصرف البد أن يكون الشراء من البائع للسلعة ال وكيل العميل  ،وعلى
وكيل المصرف تسليم السلعة للعميل أو وكيله  ،دون أن يبقى ضمان السلعة على المصرف حتى
تصل .

.2

ال بد من تحديد نموذج لسعر الصرف للحواالت المرسلة كوثيقة في ملف العملية حتى يتم الضبط
والمراجعة لها.

.6

ال بد أن يقوم الوكيل بدفع الدفعة المقدمة التي يطلبها التاجر ال العميل.

المطلب الثالث :إشكاالت بوالص التحصيل:
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

هروب العمالء من االعتمادات المنضبطة الى التحاصيل.

.0

كيف يقبل البنك أن تأتي المستندات باسمه دون موافقته من البداية.؟

.2

ماذا يعمل البنك إذا شحنت البضاعة وأرسلت المستندات باسم البنك والعملية مرابحة؟

.2

ماذا تعتبر التحاصيل في حالة عدم كونها مرابحة؟

المؤيدا والم ت دا :
التحصيل المستندي هو عبارة عن تحصيل المصرف لمبلغ من العميل مستحق للمصدر مقابل
تسليمه مستندات محددة.
وتتم المرابحات الخارجية بالتحصيل المستندي بأن يكون البنك هو المستورد وهو الذي يتولى عملية
االتفاق مع المصدر على تفاصيل العملية ،وهنا يقوم البنك بدور المحصل وهو بذاته المرسل للمبلغ
والدافع ،ولمزيد من اإليضاح فإن ما يقوم به البنك اإلسالمي في المرابحات الخارجية بواسطة التحصيل
المستندي يتمثل في اإلجراءات التالية:
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.1

االتفاق المسبق بين العميل والمصدر على تفاصيل البضاعة ومواصفاتها وآلية التبادل على أن
تكون بواسطة التحصيل المستندي كعرض سعر .

.0

يتقدم العميل للمصرف اإلسالمي بطلب تمويله مرابحة بطريقة التحصيل المستندي للبضاعة
المبين مواصفاتها من المصدر الخارجي ويرفق فاتورة عرض السعر والمواصفات.

.2

يحول الطلب إلى قسم االستثمار للدراسة االئتمانية ويرفق الدارس للعملية توصيته والمتضمنة
الضمانات واألرباح.

.2

يرفع الطلب ألخذ المصادقات من الجهات المعنية في المصرف ،ويشترط هنا موافقة إدارة الرقابة
الشرعية.

.2

يتم توقيع وعد الشراء مع العميل في قسم االستثمار.

.3

يتم التوجيه لقسم االعتمادات بتنفيذ العملية عن طريق التحصيل المستندي حسب الشروط
المذكورة في قرار المصادقة.

.7

يقوم قسم االعتمادات بإرسال رسالة ( )swiftإلى بنك المصدر يبلغه فيها بقبوله عملية التحصيل
ويذكر ضرورة وصول المستندات باسم البنك

.2

يتابع قسم االعتمادات إجراءات وصول المستندات ويتم الدفع من حساب البنك حسب االتفاق إلى
مصرف المصدر.

.6

()1

()1

يتم التوقيع مع العميل لعقد المرابحة وتسليمه المستندات بعد تجييرها له.

د :اب ـراهيم جمــال  ،المرابحــات الخارجيــة فــي المصــارف االســالمية  ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة 0210 ،م الجامعــة
اإلسالمية بماليزيا  ،ص 07 ،03بتصرف.
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ما حكم عملية فتح اعتماد مرابحة لعميل بعد شحن المصدر للبضاعة ،وارسال المستندات باسم
البنك بدون علمه  ،بتوصية من العميل ،لثقته بأن البنك سيوافق على تمويله ،وذلك نتيجة لعدم دقة
الفرع المعني بفحص تواريخ المستندات مقارنة بتاريخ فتح االعتماد ؟
وقد أجابت هيئة الرقابة الشرعية بعد المداولة والنقاش بإجازة تصرف العميل مع تنبيه الفرع المعني
بالخطأ الذي حصل فإن تكرر فسوف يصادر هامش الربح.
ما حكم تمويل عملية مرابحة عن طريق بوالص تحصيل مع إجراء التواصل مع المصدر واحداث
اإليجاب والقبول بين البنك والمصدر  ،ولكن ذلك كان بعد شحن المصدر البضاعة وارسال المستندات
باسم البنك ما عدا بوليصة الشحن فهي باسم العميل  ،وقع ذلك خطأ  ،نتيجة لتعجل المصدر بشحن
البضاعة قبل إرسال البنك رسالة التخاطب معه؟
وقد أصدرت الهيئة فتواها بعد النقاش بإجازة العملية مع التوجيه بمزيد من التحري والدقة لتفادي ما
حصل مستقبال.
ما حكم تمويل بوالص تحصيل مرابحة دون إتباع

إجراءات التواصل مع المصدر واحداث

اإليجاب والقبول بين البنك والمصدر قبل شحن البضاعة  ،وقيام المصدر بإرسال المستندات كلها باسم
البنك؟ بتوجيه من العميل ودون علم البنك بذلك؟
أفتت الهيئة :بالعمل بفتواها السابقة القاضية بعدم جواز تمويل بوالص التحصيل مرابحة الناتجة
عن تعاطي العميل من نفسه بالطلب من المصدر و إرسال البضاعة بالمستندات باسم البنك ودون
اإلجراءات الشرعية المسبقة لذلك.

()1

()1

محضري اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0222/2 ،7

227

هناك بوالص تحصيل وصلت إلى البنك  ،وطلب العميل من البنك تمويله البضاعة الواصلة عن
طريق تلك البوالص مرابحة ،كون البنك قرر مسبقا تمويله بمبلغ معين كسقف لشراء بضاعة مرابحة ،فتم
استغالل جزءا منها في شراء بضاعة مرابحة والجزء اآلخر جاءت البضاعة في صورة بوالص تحصيل
،دون تواصل بين المصرف والمصدر؟
أجابت هيئة الرقابة الشرعية بعد التداول والنقاش :أنها متمسكة بفتواها السابقة في عدم جواز تمويل
العمالء مرابحة عن طريق بوالص التحصيل حيث هذا النوع أقرب إلى التمويل النقدي منه للبيع مرابحة
 ،وأنه للخروج من الحرج الذي وقع فيه العميل ،يجوز أن يدخل البنك معه في صيغة مضاربة شرعية ،
أو سداد قيمة البوالص على أساس القرض الحسن .

()1

ومحور الشرعية في عمليات المرابحات الخارجية بالتحاصيل ضرورة وجود اإليجاب والقبول من
خالل التواصل مع المصدر من قبل البنك واعالمه بالبيع للبنك ،ووصول المستندات األساسية كبوليصة
الشحن والفاتورة التجارية باسم البنك ،وأن يقوم البنك بالتأمين على البضاعة.
المع لج
.1

:

ال بد من اقامة دورات شرعية للعاملين في االستثمار واالعتمادات للمرابحات الخارجية ومنها
بوالص التحصيل .

.0

عمل بورشور يسلم للعمالء الذين يتعاملون بهذا النوع مع المصرف .

.2

السير على الخطوات واإلجراءات السليمة يبعد المصرف والعميل عن المخالفة .

()1

محضري اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ رقم .022/2
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.2

حتى نضمن صحة التعامل وشرعيته  ،ال بد من ابالغ المصرف للمصدر بقبول التحاصيل
المرسلة  ،مع اشتراط المصرف أن تصل المستندات باسمه وموافقة المصدر على ذلك.

.2

إذا وصلت المستندات باسم المصرف أكمل اإلجراءات لتنفيذ البيع للعميل وتجيير المستندات بعد
توقيع عقد المرابحة ،فإن وصلت باسم العميل أخذها كاعتماد ذاتي .

.3

التحاصيل التى ليست مرابحة تعتبر خدمة مصرفية عادية من المصرف للعميل وحكمها حكم
الوكالة بأجر .
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الفصـل الثالث
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة املضاربة
املبحث األول :إشكاالت تفاوت اإليداعات يف
وعاء املضاربة .

املبحث الثاني :إشكاالت خلط األموال
وتشغيلها.

املبحث الثالث :إشكاالت الضمان لرأس مال
املضاربة

املبحث الرابع :إشكاالت توزيع األرباح.

الفصـل الثالث
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة املضاربة
مقدم :
المضاربة هي أهم صيغ العمل المصرفي اإلسالمي حيث أنها الصيغة الرئيسية لقبول األموال
وتوظيفها وتحريك االستثمارات بالصيغ األخرى ،سواء كانت من أموال المودعين ،أم المساهمين فهي
األداة المالية األساسية التي سهلت انتقال المدخرات إلى أغراض االستثمار في البالد اإلسالمية في أوج
حضارتها  ،ونهضت بالمصارف اإلسالمية  ،فنظام الوساطة المالية قائم على المضاربة ألنها البديل
الحقيقي للتمويل الربوي إال أن واقعها التطبيقي ليس في مكانها المستحق لها والسبب مخاطر الثقة (
المخاطر األخالقية ).
إن دور عقد المضاربة في إيجاد آلية للتوزيع أكثر عدالة لتوزيع الثروة وفرص تحقيق الدخل في
المجتمع ألن التمويل الربوي قائم على الديون التي تقتضي وجود الرهن والضمان  ،وال يتمتع به سوى
األغنياء فأصبح تركز للثروة في يد األثرياء دون تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع .
لذا جاء النهي القرآني " ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮰ ﭼ ()1أي مداولة واختصاصا بين األغنياء
منكم فإنه لو لم يقدره اهلل لتداوله األغنياء األقوياء ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء وفي ذلك
( )

من الفساد ما ال يعلمه إال اهلل0 .

()1
()0

ـسورة الحشر اآلية رقم ()7
أبن سعدي ،عبدالرحمن بن ناصر السعدي تفسير كالم المنان،ن:دار ابن الجوزي 1200ه ص ـ . 221
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-

و اآلية تعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة في االقتصاد االسالمي ألن النظام المصرفي المركز
للثروة لدى األغنياء مصادم لمقاصد الشريعة .
إن المصرفية المعتمدة على المداينات دون المشاركات واقعة في نفس اإلشكال ،ألن الديون تقتضي

المالءة المالية قبل الكفاءة اإلدارية  ،أو القدرة على العمل وتحقيق الربح وال تتوافر تلك المالءة إال
لألغنياء ،فصارت البنوك أداة لتدوير الثروة بينهم.
أما في المضاربة فإن استيفاء العميل لمتطلبات التمويل يدور حول األمانة والثقة وجودة المشروع
والقدرة اإلدارية للمضارب القائم عليه  ،وهذه الصفات ما اختص اهلل بها األغنياء وانما قسمها بين الناس
كما قسم األرزاق  ،فيدخل أي فرد في المجتمع مجد ومجتهد في العمل حتى ولو كان من أسرة فقيرة .
-

وأما عزوف المصارف اإلسالمية عن عدم تطبيق عقد المضاربة فإنما يرجع إلى أن المضاربة
فيها مخاطر أعلى من أن تجعلها صالحة لهذا الغرض وهو ما أشير إليه بمخاطر الثقة.
لذا البد من دراسة اإلشكاالت التطبيقية لهذه الصيغة دراسة متعمقة ،ووضع الحلول لها حتى تسهم

في تطور العمل المصرفي  ،وتوسع االستثمار في المصارف اإلسالمية اليمنية.
ومن خالل عمل الباحث في ادارة الرقابة الشرعية للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الشرعي ألعمال
بنك سبأ اإلسالمي خالل السنوات الخمس ،ومن خالل الجلوس مع المختصين في اإلدارات المختلفة
كاالستثمار ،واإلدارة الدولية والمالية  ،والمراجعة الداخلية وادارات الفروع  ،جمعت اإلشكاالت التطبيقية
الرئيسية  ،وبدأت البحث عنها وقسمت الفصل إلى أربعة مباحث سرت فيها على الترتيب الذي تسير
عليه المصارف اإلسالمية اليمينة على النحو التالي :
المبحل األول :إشكاالت تفاوت اإليداعات في وعاء المضاربة .
المبحل الث

 :إشكاالت خلط األموال وتشغيلها.
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المبحل الث لل :إشكاالت الضمان لرأس مال المضاربة .
المبحل الرابع :إشكاالت توزيع األرباح.
ويتبع كل مبحث عدة مطالب كل مطلب يعتبر إشكاال يدرس من حيث تحديد اإلشكاالت التي تتبعه
 ،ومن ثم تدرس جميعها ثم يتم سرد المؤيدات والمستندات من أقوال الفقهاء والفتاوى لهيئات الرقابة
الشرعية وأقوال االقتصاديين والمعايير الشرعية ،ثم يضع الباحث المعالجات كنقاط عملية وعلى هذا
النمط سار في الفصل بأكمله .
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المبحث األول
إشكاالت تفاوت اإليداعات في وعاء المضاربة
المطلب األول  :التفاوت في تسليم األموال للمصرف وما ينتج عنه:
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

ورد العميل للمصرف أمواال كودائع استثمارية باسمه ،وبتواريخ متفاوتة فتعددت المبالغ وتواريخ
المدد .

.0

اتجهت المصارف اإلسالمية إلى التوسع في خلق االئتمان سعيا منها لتحقيق األرباح وسد الفجوة
في السيولة ولكنها لم تستطع استثمار كل األموال الواردة للمصرف (.)1

.2

تداخل بين األرباح والخسائر المتحققة خالل المدد الزمنية المتتابعة.

.2

عدم وجود ارتباط بين دخول المضاربين وحياة المشروعات موضوع المضاربة.

.2

عدم توفر إمكانية حساب األرباح والخسائر التي تحققها المشروعات وتوزيعها بشكل عادل.

.3

إحداث تشوهات في بنية المصادر الخارجية ألموال البنك اإلسالمي يتبعه إقبال المودعين على
سحب إيداعاتهم .

المؤيدا والم ت دا :
انه نتيجة لحقائق العمل المصرفي والتكييفات الفقهية التي كيفت استخدام الودائع كأموال للمضاربة،
نشأت تحديات كبيرة تتعلق بتطبيق عقد المضاربة تطبيقا سليما .

()1

ابراهيم جاسـم الياسـري  ،إشـكاالت تطبيـق عقـد المضـاربة فـي المصـارف اإلسـالمية  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،
جامعة الكوفه  ، 0212 ،صـ .122
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فالشروط التي كان المفترض أن تضعها المصارف اإلسالمية لعمليات المضاربة  ،كان من الممكن
أن تنعكس على تدفقات أموال الودائع االستثمارية بشكل إيجابي ،بعيدا عن النمط التي تسير عليه
البنوك التقليدية ،إال أنها اعتادت أن تأخذ بما يقارب ذلك النمط  ،فقبلت ودائع صغيرة بدون فرص
استثمارية  ،وقبلت السحب من الودائع متى أراد المودع ذلك دون انتظار التصفية لعمليات المضاربة أو
التنضيض للمال  ،حتى تحول المصرف اإلسالمي إلى وعاء استثماري تجمع فيه األموال  ،ثم تستثمر
لسنوات عبر الصيغ االستثمارية ولكنه استثمار ال يغطي الحاجة  ،وينبغي على المصرف القيام بدراسة
المشروعات وتحديد أكبر عدد منها لتوظيف تلك األموال والبحث عن المستثمرين الناجحين.
وذلك أن من وظائف المصارف اإلسالمية أنها تستقبل أموال المودعين بشكل دائم لتوظيفها وتحقيق
األرباح  ،واألموال الواردة للمصرف اإلسالمي كودائع منها:
.1

ودائع جارية تحت الطلب  ،وهذه يستثمرها المصرف لصالحه وتعتبر كقرض حسن من المودع .

.0

ودائع ادخارية .

.2

ودائع استثمارية سواء كانت مطلقة أو مقيدة كالمحافظ االستثمارية .

والذي يعنينا في هذا البحث الودائع االستثمارية:
إن هذه الودائع يتفاوت وصولها إلى المصرف خالل األشهر المختلفة للسنة المالية  ،ولكل مودع
عدة إيداعات في العام  ،ولذا يصعب التوظيف لها بشكل كامل ألن الفرصة أحيانا ال تتحقق ،كما أن
التفاوت في وصول األموال مؤثر على خطة المصرف في التوظيف ،وكذا الخلط المتالحق واالختالف
في المدد مؤثر على احتساب األرباح .
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آث ر تف و اإليداي

يلى توزيع الربح:

يواجه توزيع األرباح في البنوك اإلسالمية مجموعة من المشاكل أهمها ،ما يلي (:)1
.1

عند قياس الربح تبرز مشكالت تتعلق بتوقيت إجراء التوزيع الدوري لألرباح على المستثمرين وفقا
لنتائج عمليات االستثمار  ،وتتفاوت النتائج زمنيا من نشاط آلخر ،فالمشاركة ترتبط بإعالن
المضارب لنتيجتها في المشروع ،والبنك يتحكم في اعالن نتائج المضاربة والبيوع التجارية غالبا.

.0

يحتمل في التوزيع انتهاء بعض االستثمارات زمنيا قبل نهاية السنة المالية  ،أو وجود استثمارات
متداخلة بين فترتين  ،أو وجود استثمارات طويلة األجل ،فالمستثمر تنتهي عالقته بالبنك خالل
السنة المالية ،ولكنه يضطر إلى االنتظار حتى نهاية السنة لتصفية وتحديد نسب التوزيع
للحصول على العائد من االستثمار.

.2

يترتب على ذلك إحجام الكثيرين عن التعامل مع المصرف اإلسالمي  ،بينما البنك الربوي
يصرف الفائدة فور انتهاء مدة الوديعة.

لذا ال بد من:
.1

تنظيم سياسات االستثمار واالئتمان بما يتناسب وشروط المستثمرين ورغباتهم من جهة ،وفترة
االستثمار المالئمة لطبيعة مصادر األموال من جهة أخرى (.)0

.0

أن يشترط المصرف اإلسالمي على المضارب حساب النتيجة كل ستة أشهر أو أقل أو أكثر،
وتسليم نصيبه في األرباح بتقرير معتمد من المراجع.

()1

د:عبــد البــاري مشــعل  ،العوامــل التــي تحــوي توزيــع األربــاح علــى المــودعين فــي البنــوك اإلســالمية ،مجلــة الصــيرفة ،
االسالمية 0212،م

( )0د :أحم ـد حلمــي الخطيــب  ،المحاســبة فــي الشــركات القابضــة واعــداد الق ـوائم الماليــة المجمعــة  ،جامعــة عــين شــمس
0221م ص .122 ،127
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ولو راجعنا ما يجري في المصارف اإلسالمية اليمنية لوجدنا بالنسبة آلثار تفاوت اإليداعات في
وعاء المضاربة فإنه يتم معاملة كل إيداع على أنه وديعة مستقلة أو عقد مضاربة مستقل وينطبق على
كل ايداع الشروط المطلوبة وفقا لعقد المضاربة من حيث توافر الحد األدنى وبقاء الوديعة المدة
المحدودة في العقد ( أكثر من 62يوما ) ،ولذلك فإن العميل في البنك قد يكون لديه مع البنك عدة عقود
مضاربة في السنة الواحدة إيداعات .
امثلة على ذلك :
المبلغ المسحوب

اسم العميل

المبلغ المودع

س

1،222،222

0212/1/1

وكذلك مبلغ

222.222

0212/ 2/2
222.222

تاريخ اإليداع

0212 / 0 /2

فإنه سيحسب له كالتالي :
.1

العقد األول ( ) 1،222،222من  0212/ 1/1تقل عن  62يوما وعليه ال يستحق عليها ربح
ولو أعاد ربطها بالباقي ( 322،222

)

في السحب  0212/0/2فإنه سيستحق ربح على (

 )322،222من  /0/2وحتى  0212 /10/21فقط  .حسب شروط الودائع وبنود العقد بين
المودع والمصرف
.0

العقد الثاني  )222،222 ( :يستحق ربح من  2/2حتى .0212/10/21

.2

العقد الثالث ( ) 22،222ال يستحق ربح ألنه أقل من الحد األدنى .
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م
.1

در األموال الم تثمرة:
حسابات الودائع مصادر قصيرة األجل  ،ويعد حساب لألرباح والخسائر لمقابلة إيرادات االستثمار
بالتكلفة ،مع خصم حصة المصرف كمشارك وكذلك حصته كمضارب ،وتوزيع الصافي وفقا
لنوعية الحساب وفترة اإليداع وسياسة المصرف ،وقيمة المبلغ المودع  ،مع مراعاة درجة
المخاطرة التي يتحملها العميل  ،ومدى التزام البنك برد أمواله.
ويقترح لذلك إنشاء حساب احتياطي فروق عوائد االستثمار ،يستخدم في موازنة العوائد الموزعة،

وتغطية احتمال الخطأ في الحساب أو التغيرات السوقية المفاجئة ،وكذلك يستقطع من األرباح نسبة
مقابل االحتياطيات المختلفة.
.0

الودائع المشروطة والمحددة النشاط  ،تندمج مع أموال المصرف  ،ورغم إمكانية احتساب أرباحها
خالل الفترة  ،وطبيعتها تقتضي إدماجها مع التوزيع السنوي ،ويساعد في ذلك االقتراح السابق من
ضرورة وجود حسابات تحليلية لالستثمارات وربط العائد بمصادر األموال (.)1
إن المصارف اإلسالمية تعتمد في نشاطها على إيداعات المستثمرين التي ال تدخل في االستثمار

دفعة واحدة وال تنسحب منه ف ي وقت واحد بل إن حالة اإليداع والتخارج مستمرة طيلة أيام السنة ولذلك
واجهت المصارف اإلسالمية مشكلة في تحقيق العدالة في قياس وتوزيع األرباح على الودائع المختلفة
اآلجال .
وتختلف المصارف اإلسالمية في احتساب المدد للودائع فالبعض منها يحسب على أساس األيام
والبعض على أساس الشهر والبعض على أساس السنوات ،وأهمية نسبة المدة ضرورية تحتاج إلى الدقة
في احتسابها حتى يكون توزيع األرباح مبنيا عليها .
()1

د .أحمد حلمي الخطيب ،مرجع سابق ص ،122 ،127بتصرف.
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ب ل ب الختالط أموال الم

رب  :في المضاربة المشتركة التي أجازها الفقهاء المعاصرون  ،فإنه

لما كان المال متالحقا كان من الصعوبة التنضيض الحقيقي وانما يصار إلى التنضيض التقديري في
نهاية كل مدة ،مع االستمرار دون فسخ للمضاربة المشتركة  ،وتوزع األرباح نهاية كل سنة ولو لم ينته
المشروع  ،وبعد تقدير نسبة الربح السنوية إلى رأس المال توزع أرباح المودعين حسب كل مال وفترة
) ()1

استثماره على القاعدة (إذا ضاق األمر اتسع .
قد ورد في فتوى دلة البركة

(أما تفاوت حصة المضارب في األرباح باختالف المدة يجوز

للمضارب أن يعلن عن مضاربة ويشترط أن من يدخل فيها لمدة معينة ( سنة مثال ) يستحق نسبة معينة
من الربح  ،وأن من يدخل مدة أطول ( خمس سنوات مثال ) يستحق نسبة اعلى من الربح ،وفي حالة
رغبة رب المال في استرداد ماله قبل المدة المتفق عليها ،فإنه يستحق الربح على أساس المدة األقصر،
أما إذا كان موضوع المضاربة أصوال تدر دخال ،جاز االتفاق على توزيع هذا الدخل بين المضارب
ورب المال بنسبة معينة تحت الحساب  ،وعلى توزيع ما ينتجه من ربح عند بيعها بنسبة أخرى  ،واذا
بيع األصل بأقل من ثمن شرائه فإن هذا النقصان يجبر من الدخل التشغيلي.

()0

إن مشكلة خلط األموال يترتب عليها عدم التمكن من معرفة تخصيص كل مال على حدة بعملية
معينة  ،أو تخصيص أموال مجموعة حتى يمكن تحديد العائد المستحق ألطراف المضاربة.
لذا جاء المعيار التاسع ليضع عددا من المعالجات العملية للمشكلة :
-1/6اذا انعقدت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في مجال
نشاطه  ،ويشمل ذلك ما يأتي:
( )1محمد عمر الحاجي .ظاهرة العولمة االقتصادية  ،دار المكيثي للطباعة والنشر  ،ط0221 ،1م ،ص .
()0

فتاوى دلة البركة  /7جدة من  02-00مارس 60م  ،فتوى رقم  2 / 7موسوعة فتـاوى المؤسسـات الماليـة اإلسـالمية
 -المضاربة ج  ،0صـ ـ  .122بتصرف .
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 -1/1/6ارتياد كل مجاالت االستثمار المشروع التي يسمح له حجم رأس المال بالدخول فيها ،والتي
تمكنه خبرته وكفايته العملية والفنية من المنافسة فيها.
 -0/1/6مباشرة العمل بنفسه  ،أو بتوكيل غيره في أن يباشر له بعض األعمال عند الحاجة كأن
يشتري له بضاعة أو يسوقها له.
 -2/1/6اختيار األوقات واألماكن واألسواق المناسبة لالستثمار واآلمنة من األخطار قدر اإلمكان.
 -3/1/6يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال :
أ) أن يضم شركة إلى المضاربة شركة في االبتداء ،أو في أثناء المضاربة سواء كانت الشركة
من مال المضارب أو من طرف ثالث ،وأن خلط ودائع االستثمار المطلقة بأموال
المؤسسات هو من هذا القبيل.
ب) أن يأخذ ماال من طرف ثالث بقصد المضاربة ما لم يشغله المال الجديد عن واجباته في
استثمار المال األول (.)1
المع لج :
.1

على المصارف اإلسالمية ضبط عقود المضاربة وتحديد نوعها ومددها .

.0

أي ودائع وردت للمصرف من أي مودع تعتبر كودائع جديدة ،وال تدخل في الوديعة السابقة
للمودع وان كان تسليمها في نفس العام .

.2

على المصارف اإلسالمية أن تجهز مشاريع استثمارية كثيرة ،حتى تحركها وقت وصول ودائع
إضافية ،حتى ال تبقى أموال من الودائع غير موظفة .

()1

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمصــارف االســالمية  ،المعــايير الشــرعية لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمصــارف اإلســالمية
معيار رقم  ، 6ص .123
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.2

توسيع االستثمار ليشمل جميع الصيغ االستثمارية ،حتى يتم التوظيف لألموال ويؤدي المصرف
دوره  ،وعدم االقتصار على المرابحة التي حرمت القائمين عليها والمودعين من األرباح الكبيرة

.2

التوقف عن استقبال ودائع جديدة في حالة العجز عن توظيفها حتى ال تحصل خسارة  ،أو نسبة
متدنية من األرباح.

.3

إقامة عدة شركات تابعة للمصرف يحصل بينها تكامال في المجاالت المختلفة ،كي تنفذ المشاريع
التي يأخذها المصرف كالمقاوالت وغيرها.

.7

األولى أن تنتهي مدد الودائع االستثمارية بانتهاء السنة المالية حتى يسهل التصفية واحتساب
األرباح ،وأي وديعة وردت للمصرف في غير بداية السنة المالية ،تحسب أرباحها للسنة األولى
في الجزء المتبقي من السنة المالية بنسبتها من األرباح ،لتبدأ السنة المالية الجديدة من أولها
تحسب فيها الوديعة كاملة ،وتضبط العقود للودائع بناء على ذلك .

المطلب الثاني :المضاربة المقيدة:
اإلشك ال المترتب :
 -1التوقيت للمضاربة شرط مهم إلزالة النزاع ،ولرب المال الحق في القبول به أو عدمه.
 -0التوقيت للمضاربة تقييد غير ممكن تحققه ألن عقد المضاربة غير ملزم فلكل طرف فسخ العقد
متى شاء.
-2
-2

هل يشترط لصحة المضاربة أال تكون مؤقتة؟
مجاالت التقييد في المضاربة.
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المؤيدا والم ت دا :
المضاربة إما أن تكون مطلقة واما أن تكون مقيدة  ،فالمطلقة هي التي ال يكون فيها تقييد من رب
المال للمضارب  ،فله حرية اختيار نوع المشروع وزمانه ومكانه.
والمقيدة :ما يكون تقييدها من رب المال بالنوع أو الزمان أو المكان.
ويهمنا هنا الكالم عن المضاربة المقيدة  ،لما للتقييد من أثر على المضاربة ،سواء باإليجاب أو
السلب ،واعتبار هذا التقييد إشكاال يحتاج إلى الدراسة ووضع الحلول والمعالجات التطبيقية له.
ولو عدنا إلى ما ذكره الفقهاء في المسألة لوجدنا الخالف فيها قديما ويمكن اإليجاز فيه بالتالي:
أجاز األحناف والحنابلة في الصحيح  :أن يكون القراض مؤقتا ومنع المالكية والشافعية والظاهرية ،
ووجه الجواز عند األحناف والحنابلة هو القياس على الوكالة من ناحية  ،والقياس على أنواع التقييدات
األخرى الجائزة كالتقييد بالنوع والمكان من ناحية أخرى.
قال ابن قدامة( :ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول :ضاربتك على هذه الدراهم سنة ،فإذا
انقضت فال تبع وال تشتر).واختار القول بالجواز بعد أن ذكر الخيار فقال( :ولنا أنه تصرف بتوقيت بنوع
من المتاع فجاز توقيته في الزمان كالوكالة).
()0

وقال الكاساني

()1

(قال محمد فيمن دفع ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين على أن يدفع إليه

رب المال أرضه ليزرعها سنة أو دا ار ليسكنها سنة فالشرط باطل والمضاربة صحيحة ) ووجه ذلك بقوله
(ولنا أن المضاربة توكيل) والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت .

()1
()0

ابن قدامه  ،المغني ،ج ، 2ص ، 72-36مرجع سابق .
الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ، 3ص ، 102مرجع سابق.
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فهذا قول المجيزين بتوقيت المضاربة وهو على األصل في الشريعة ما لم ِ
يأت دليل بغيره ،ألن
ف ي ْقب ُل التقييد بنوع من المتاع فجاز تقييده بالوقت وهو توكيل يحتمل التخصيص.
المضاربة تص ُّر ٌ
وأما المانعون فقد وجهوا ما ذهبوا إليه بأوجه مختلفة منها ما ذكره ابن رشد

()1

بقوله( :فمن لم يجزه

رأى أن في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر ،ألنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند
بلوغ األجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر).
فقالوا أنه عقد غير الزم وهو رخصة ،فلكل واحد منهما أن يفك نفسه متى شاء ،فإذا وقع إلى أجل
معلوم فهو ممنوع ولذا ذكر الخرشي من المالكية(( :)0وكذلك يكون القراض فاسدا إذا وقع إلى أجل
معلوم ،ألنه نفسه من تركه).
وما ذكره الخطيب من الشافعية (وال يشترط بيان مدة القراض ،ألن مقصود القراض وهو الربح ليس
له وقت معلوم ،فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد).
وقال  (:إن عقده على مدة على أال يبيع بعدها لم يصح ،ألن العامل يستحق البيع ألجل الربح،
فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يصح ،وان عقده إلى مدة على أن ال يشتري بعدها
صح ،ألن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء ،فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى
())2

العقد فلم يمنع صحته

وقد قسم الفقهاء التقييد للمضارب إلى عدة أقسام:
.1

التقييد بصنف معين  :كالحنطة والشعير أو حصر تجارته بنوع معين من األموال القيمية ،وقد
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

()1
()2
()2

ابن رشد  ،بداية المجتهد. 027/0 ،مرجع سابق
الخرشي على خليل ( ،)023/3مرجع سابق.
الخطيب «مغني المحتاج» ط )220/0( 1دار المعرفة بيروت
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القول األول :القائلون بالجواز وهم الحنابلة و األحناف  ،وقد ألزموا المضارب بما قيده رب المال
واعتبروه مقيدا للمضاربة ألن هذه األصناف قد يكون الربح فيها أعلى  ،فقد جاء في المغني البن قدامة
وهو يذكر الشروط الصحيحة ما نصه ( فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن ال يسافر بالمال أو
أن يسافر به ،أو ال يتجر إال في بلد معينة أو نوع معين ،أو ال يشتري إال من رجل بعينه  ،فهذا كله
صحيح)(.)1
أما األحناف فقالوا هذا الشرط ال ينافي مقتضى العقد جاء في شرح فتح القدير على الهداية ما
يأتي( وان خص له رب المال التصرف في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها  ،ألنه توكيل وفي
التخصيص فائدة ).
القول الثاني :الشافعية والمالكية يرون عدم الجواز لما فيه من تضييق على العامل  ،وبالتالي تقليل
الربح وهو ينافي مقتضى العقد  ،يقول الرملي ( وال يجوز أن يشترط عليه شراء معين كهذه الحنطة أو
شراء نوع يندر وجوده كالياقوت األحمر والخيل البلق)(. )0
.0

تقييد المضارب بالبيع والشراء من شخص معين جوزه الحنفية والحنابلة ومنعه المالكية والشافعية .

.2

وغيرها تقييدات مكانية وتقييدات زمانية وتقييدات نوعية .
والراجح في المسألة :ما ذهب إليه األحناف والحنابلة القول بجواز القراض المؤقت  ،حيث هو

األصل في الشريعة  ،واألصلح للطرفين حتى ال يحصل النزاع والخالف في المستقبل
فأيهما أنفع للمضاربة أن يتفق طرفا المضاربة على أجل من البداية ،فيعرف المضارب كيف يوائم
بين األجل وبين ما يدخل فيه من مشروعات  ،فيختار ما يناسب األجل المتفق عليه ،ويعرف متى

()1
()0

ابن قدامه ج 2 /ص(  )26مرجع سابق .

.

شمس الدين محمد احمد الرملي  ،مغني المحتاج  ،ص ،000مرجع سابق

243

يتوسع  ،ومتى يبدأ بالتدرج المالئم للتصفية والتنضيض عند قرب نهاية األجل ،في خطة مدروسة من
البداية ؟.
أم أن يدخل في مضاربة مطلقة ،فإذا به يفاجأ بقرار من رب المال يلزمه فيه بتنضيض رأس
المال ،فيضطرب عمله ويضطر إلى اتخاذ قرار مفاجئ يودي بحصاد جهده ويعود بالخسران على رأس
المال؟ .
والحل لهذا اإلشكال أن التوقيت أولى الستقرار المشاريع ونجاحها  ،ألن المشروع المؤقت توضع له
خطة وتضبط فيه األموال  ،وتجهز االحتياجات من البداية  ،وبقدر الزمن يكون اتخاذ القرار في تحديد
حجم المشروع ومجاله .
أما اعتبارات المانعين فهي محل نظر :حيث بن ْو قولهم على أن عقد المضاربة عقد غير الزم
وبالتالي فالقول بالتوقيت ال يمكن ألن كل طرف له حق الفسخ لعقد المضاربة متى شاء  ،وهذا القول
صعب تطبيقه في االستثمارات اليوم  ،وسيسبب مشكالت كبيرة  ،فنحن نقول بلزوم الوعد حتى ال
يحصل الضرر ،أما القول بعدم إلزامية العقود وخاصة المضاربة فسيؤدي إلى مفاسد على الطرفين ،
ولو رجعنا لقرار مجمع الفقه حيث وردت فيه معالجة للحاالت التي تؤدي إلى المفاسد وهي عدم الفسخ
للعقد والسير عليه من الطرفين حتى النهاية  ،وما ذكروه يدل على عمق النظر والدراسة للحاالت الكثيرة
التي تحتاج إلى القول باإللزام.
جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن لزوم المضاربة إلى مدة معينة وتوقيتها ما يأتي(:األصل
أن المضاربة عقد غير الزم ويحق ألي من الطرفين فسخه ،وهنالك حالتان ال يثبت فيهما حق الفسـخ
هما:
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إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة الزمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو
الحكمي.
إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسـخ خالل مدة معينة فينبغي الوفاء ،لما في اإلخالل من
عرقلة مسيرة االستثمار خالل تلك المدة.
وال مانع شرعا من توقيت المضارب ة باتفاق الطرفين بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى
طلب الفسـخ من أحدهما ،ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت
()1

المحدد ،ال يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة».

وأما أن الربح في القراض ليس له وقت معلوم ،وأنه قد يحدث تكسد للسلع عند المضارب فيضطر
اح عديدة:
إلى بيعها عند بلوغ األجل فيلحقه ضرر .فهذا مردود من نو ٍ
.1

أن المضارب إذا علم باألجل من البداية اتخذ من األسباب ورسم من السياسات ما يجنبه الوقوع
في مثل هذه المضايق واالختناقات.

.0

في معرفة األجل ما يقلل احتمال الوصول إلى مثل هذه النتائج.

.2

أنه مع عدم تحديد األجل قد يحصل الكساد ،حيث سيجعل المضارب كثير التسويف قليل المتابعة
غير مكترث باألجل.
وهنا نورد بعض فتاوى المصارف اإلسالمية عموما واليمنية خصوصا كأمثلة على التقييد:

()1

مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر اإلســالمي المنعقــد فــي دورتــه الثالثــة عشـرة بدولــة

الكوي ــت م ــن  7إل ــى  10شـ ـوال 1200هـ ــ ،المواف ــق  07 00كـــانون األول (ديس ــمبر) 0221م ،بخصـــوص موضـــوع
(القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية "حسابات االستثمار") قرار رقم.)12/2( 102 :
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هل يجوز أن يشترط رب المال على المضارب أال يتجر إال في السلع التي تحقق في عرف السوق
حدا معينا من الربح ؟
إن هذا الشرط جائز شرعا في المضاربة ويجب الوفاء به وذلك ألن رب المال له أن يشترط على
المضارب مثل هذا الشرط في نطاق المضاربة المقيدة (.)1
أما المصارف اإلسالمية اليمنية فمن خالل التقارير والزيارات والمراجعة وجدنا عددا من عقود
المضاربة مقيدة فمثال  :بنك سبأ اإلسالمي يقبل التعامل بالمضاربة المقيدة من شركة بمبلغ محدد حيث
جاء في محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:
منح عمالء بنك سبأ اإلسالمي خط تمويل في حدود عشرة ماليين دوالر أمريكي  ،وفق الشروط
والمعلومات التالية :
 -1ي تم تمويل عمالء البنك عن طريق االتفاق المسبق بين الشركة والبنك بصورة إجمالية أو عند كل
حالة تمويل  ،الممتازين بالمرابحة بهامش ربح محدد في حدود (  ) %12مثال  ،ويتم منح الشركة
العربية أرباحا بنسبة ( %2.2

)

مقابل التمويل والباقي ( %2.2

ويمكن أن تكون صيغة توزيع جملة األرباح بواقع ( %22

)

)

للبنك مقابل إدارة العملية،

للشركة و ( %22

)

من األرباح

للبنك مثال .
 -0يقوم البنك بفتح اعتمادات مستندية عبر الشركة لعمالئه وتوقيع عقود ووعود الشراء مع عمالئه
نيابة عن الشركة  ،وتحدد فيها شروط التمويل  ،وتقوم الشركة بسداد قيمة االعتمادات عند
استحقاقها.

()1

ندوة البركة األولى فتوى رقم  2فتاوى المضاربة .
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فعلى أي أساس يمكن أن يتم التكييف الشرعي للتعامل بين البنك وبين الشركة العربية لالستثمار ؟
وبعد النقاش أفتت الهيئة بالتالي:
التعامل بين بنك سبأ اإلسالمي والشركة العربية لالستثمار بالبحرين ينبغي أن يكيف ويخرج على
أساس المضاربة الشرعية المقيدة (بشروط استثمارها مرابحة) وتجري عليها أحكام المضاربة المقيدة كما
هو معروف عند الفقهاء  ،وعليه فإنه وفي حالة تحقق الربح يكون الربح بين رب المال (الشركة العربية
لالستثمار) وبين المضارب (بنك سبأ اإلسالمي) على ما اتفقا عليه  ،وأما في حالة الخسارة  ،ال قدر
اهلل  ،تكون الخسارة على رب المال (الشركة ) ،وليس على المضارب (البنك) شيء  ،حيث يتحمل البنك
خسارة جهده وضياع وقته  ،وبالتالي فإنه إذا قام البنك بشراء بضاعة بالمرابحة وصار بها تلف أو
هالك أو حلت بها جائحة أثناء الشراء وبعده فإن الشركة (رب المال) هي التي تتحمل الخسارة  ،وان
كانت البضاعة مؤمنا عليها ؛ فإذا صار التعاقد بين الشركة العربية لالستثمار بالبحرين وبين بنك سبأ
اإلسالمي على هذا األساس والنحو من التعامل فإن التعاقد يكون حينها صحيحا مشروعا وال إشكال فيه
(.)1
ومن خالل الدراسة الميدانية لمشاريع المضاربة وجدنا أن عددا من المستثمرين يشترط نوعا معينا
من االستثمار  ،أو أن تكون أمواله في محفظة استثمارية تعمل في مشروع أو مشاريع محددة ،وهناك
عدد آخر من المستثمرين وهم األكثر  ،يرغبون في استثمارات قصيرة األجل سنة أو سنتين  ،والبعض
يرغبون باستثمارات متوسطة األجل  ،وقل من يرغب باستثمار طويل األجل ،لذا فإن التقييد في
المضاربة وارد في األغلب تطبيقيا ،وقل من يضع أمواله لالستثمار المطلق  ،وعليه فمن خالل الدراسة

()1

محضر هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي 0223/2م.
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لجوانب التقييد لعدد من المشاريع  ،فإن المشاريع المقيدة منها في األغلب عائداتها أعلى من
االستثمارات المطلقة ،والعكس صحيح ،وكلها راجعة للمصلحة التي يقدرها طرفا المضاربة .
لذا جاء توضيح هذه المسألة في معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات اإلسالمية
حيث كان ضابطا لهذا اإلشكال جاء فيه ( :يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراها
 ،ويجوز الت قييد بالزمان أو بالمكان فيشترط عليه االستثمار في قطاع معين ،كالخدمات أو التجارة ،
وفي سلعة أو مجموعة سلع ال يتعداها بشرط أن تكون متوافرة بما يحقق مقصود المضاربة وليست
بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود

)(.)1

المع لج :
.1

المستثمر ( صاحب رأس المال) هو الذي يحدد للمصرف نوع المضاربة ألمواله.

.0

إن التحديد لنوع المضاربة بالتقييد أو عدمه ،راجع للقول بعدم إلزامية العقد ،فالقول بالتقييد ال يمكن
تحققه ،مع أن كل طرف له حق الفسخ متى شاء ،هذا عند من قال بعدم اإللزام ،أما من قال باإللزام
فجائز.

.2

الراجح في الخالف الفقهي هو القول بالتقييد كما سبق ،ومصلحة الطرفين ونجاح المشروع تكمن
في القول به غالبا.

.2

القول بعدم التقييد يؤدي إلى النزاع ،والخالف بين طرفي المضاربة  ،كما أن االستثمار المطلق يفتح
المجال للمضارب في االجتهادات الخاطئة والمشاريع غير المدروسة  ،مما قد يؤدي إلى مخاطر
عالية  ،ويمكن للطرفين التحديد حسب المصلحة الراجحة.

()1

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار 0/6ص .123
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.2

من خالل الدراسة الميدانية لمشاريع المضاربة التي تجريها البنوك اإلسالمية مع مستثمرين ،نجد أن
معظمها مقيدة بالزمان  ،أو المكان  ،أو النوع  ،وال يمكن أن تسلم البنوك أموالها لالستثمار إال وفق
دراسة الجدوى لمشروع ناجح قائم  ،ومخاطره قليلة ،وهذا نوع من التقييد.

.3

ستكون أنشطة استثمارية ناجحة
توعية المودعين المستثمرين بالمشاريع والفرص االستثمارية التي
ِّ
للمصرف  ،حتى يكونوا على دراية الختيار المشروع الذي يرغبون بالمساهمة بأموالهم فيه  ،ألن
المالحظ أن عددا من المودعين ألموالهم في المصارف اإلسالمية  ،يضعون أموالهم ليستثمرها البنك
في مشاريع ناجحة قصيرة األجل  ،دون تقييد لنوع المشروع لقلة فهمهم باالستثمارات التي عائداتها
كبيرة  ،وتحتاج إلى فترة زمنية أطول .
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المبحث الثاني:
إشكاالت خلط األموال وتشغيلها
المطلب األول :خلط األموال في المضاربة المشتركة
اإلشك ال المترتب :
-1

صعوبة السحب من الودائع  ،وصعوبة احتساب أرباح على الودائع المسحوبة.

-0

الخلط المتالحق ألموال المودعين.

-2

صعوبة التنضيض الحقيقي الستمرار المضاربات .

-2

ما هو المسوغ الشرعي لخلط أموال المودعين ؟ وهل يكفي اإلذن من المودع؟

المؤيدا والم ت دا :
تعريف الم

رب المشترك

:

المضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون ـ معا أو بالتعاقب ـ إلى
شخص طبيعي أو معنوي ،باستثمار أموالهم .ويطلق له غالبا االستثمار بما يراه محققا للمصلحة ،وقد
يقيد بنوع خاص من االستثمار ،مع اإلذن له صراحة أو ضمنا بخلط أموالهم بعضها ببعض ،أو بماله،
وموافقته أحيانا على سحب أموالهم كليا أو جزئيا عند الحاجة بشروط معينة(.)1

()1

مجلــس مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر اإلســالمي المنعقــد فــي دورتــه الثالثــة عش ـرة بدولــة
الكويت من  7إلى  10شوال 1200هـ ،الموافق  07 00كانون األول (ديسمبر) 0221م ،بعد اطالعه على األبحـاث
المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (القراض أو المضاربة المشتركة فـي المؤسسـات الماليـة "حسـابات االسـتثمار")
قرار رقم.)12/2( 102 :
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ور الم رب المشترك :
تتشكل وفق تعدد العالقة بين أطرافها في ثالث صور:
األولى :يتعدد فيها رؤوس األموال ،وينفرد فيها المضارب وتتحقق في حالة :قيام المصرف
باستثمار الودائع االستثمارية المودعة لديه بنفسه مباشرة ، ،وهذه الصورة أقرب إلى المضاربة المفردة
ألن التعدد فيها من جانب واحد فقط.
الث ي  :يتعدد فيها المضاربون ،وينفرد فيها صاحب رأس المال وتتحقق في حالة :قيام المصرف
باستثمار الودائع االستثمارية المودعة لديه ،بإعطائها لرجال أعمال متعددين ؛ والمصرف بالنسبة
لهؤالء المضاربين هو صاحب رأس المال.
الث لث  :هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة  ،تقوم على أساس أن يعرض المصرف
اإلسالمي باعتباره مضاربا ألصحاب األموال استثمار مدخراتهم ثم يعرض -أي المصرف باعتباره
صاحب رأس مال ،أو وكيل ألصحاب األموال-على رجال األعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغيل
تلك األموال ،على أن توزع األرباح حسب االتفاق بين األطراف الثالثة ،وتقع الخسارة على صاحب
المال.
وتتألف المضاربة المشتركة في المصارف اإلسالمية من ثالثة أطراف:
.1

المستثمرون الذين يقدمون المال للمصرف .

.0

المضاربون الذين يأخذون المال للعمل به .

.2

المصرف الذي يقوم بالتوسط بين الفريقين ،وهذا هو الطرف الجديد في نظام المضاربة المشتركة
ويقوم بعملين :
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أ-

دراسة مشاريع المضاربين والموافقة على منحهم االئتمان حسب دراسة الجدوى للمشروع الناجح ،
ويمثل فيها وكيال للمودعين .

ب -االستثمار بأموال المودعين وأموال المساهمين في صيغ االستثمار المختلفة والخدمات المصرفية
 ،ويمثل فيها مضاربا .
حكل خلط أموال الم

رب المشترك :

تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتالحق ألموال المودعين دون تنضيض أو تصفية
للحساب ،فيترتب على ذلك مشاركة المال الالحق للمال السابق في الربح أو الخسارة.
وقد اختلف الفقهاء في التأصيل الفقهي لهذه المسألة إلى اآلراء اآلتية:
الرأي األول :جواز الخلط المتالحق ألموال المودعين مطلقا ،استنادا إلى رأي بعض المالكية ،الذين
أجازوا للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد ولو من غير إذن أو تفويض عام  ،إذا
()1

استطاع المضارب أن يتجر بالمالين ،مادام أن ذلك ال يحل حراما وال يحرم حالال.
الرأي الث

 :يقول بجواز الخلط المتالحق ألموال المودعين بشرط اإلذن الصريح أو التفويض العام

إذا جرى العرف بذلك  ،مع عدم تقييده بعدم البدء بالعمل في أحدهما

()0

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وبعض المالكية في جواز خلط
()1

أموال المضاربة بشرط اإلذن الصريح أو التفويض العام

()1

خليل أبوعبداهلل محمد بن عبـدالرحمن الطرابلسـي ،مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل ،مكتبـة النجـاح ،سـوق التـرك،
ط ـرابلس-ليبيــا .ج  ، 2ص  ، 23والمعــامالت الماليــة المعاص ـرة فــي الفقــه اإلســالمي ،لشــبير ،محمــد عثمــان  ،ط، 2

()0

1216هـ1666م ،دار النفائس ،عمان-األردن ص.222

حسن عبداهلل األمين  ،الودائع المصرفية النقدية واستثمارها فـي اإلسـالم  ،ط ،1دار الشـروق ،جـدة-المملكـة العربيـة
السعودية 1222هـ  1622،م  ،ص.212
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ولكنهم خالفوا شرطا آخر غير هذا الشرط للحنابلة يقضي بتقييد ذلك بعدم البدء بالعمل في أحد
()0

المالين المراد خلطهما ،إذ ال يجوز لدى الحنابلة خلط المالين إذا بدأ العمل بأحدهما

وال يكفي التفويض العام لدى الشافعية في مسألة خلط األموال ،وانما اشترطوا اإلذن الصريح من
رب المال .
الرأي الث لل :يقول الدكتور سامي حمود :إن مسألة خلط األموال لم يتطرق إليها الفقهاء القدامى -
حسب علمه ،-لذلك يرى أن الحل ليس هو في الخروج عن القواعد والضوابط الموضوعة لعقد
المضاربة وتحميلها ما ال تحتمل ،وانما في البحث عن صيغة جديدة تحافظ على المقصد األساسي لعقد
المضاربة ،وهو االسترباح في المال عن طريق عمل الغير فيه  ،وهذه الصيغة الجديدة هي المضاربة
المشتركة ،والمصرف هو المضارب المشترك  ،تخريجا على األجير المشترك الذي يعمل لدى عدد من
الناس ،ويعرض خدمته على كل راغب

()2

ومن خالل اآلراء السابقة ،يتبين لنا رجحان القول بجواز خلط أموال المضاربة بمقتضى اإلذن
الصريح أو التفويض العام ال بمطلق العقد؛ ألن اإلنسان يملك التصرف في ماله بجبر خسارة شريكه ،
وهو ٍ
كاف لمباشرة المضارب عملية الخلط؛ فالتفويض العام ُيعطي الحق للمضارب في القيام باألمور
المتعارف عليها بين التجار ما دام فيها مصلحة للمضاربة ،كأن يكون رأس مال المضاربة ال يغطي

()1

()2
()3

الصنعاني  ،سبل السالم جـ  3صـ  ،63-60والدسوقي  ،الحاشية جـ  2صـ  ،203 ،201وابن قدامة  ،المغني جـ 2
صـ 130مراجع سابقة
ابن قدامة المغني جـ  2صـ 172مرجع سابق.
ســامي حســن أحمــد حمــود  ،تطــوير األعمــال المصـرفية بمــا يتفــق وأحكــام الشـريعة االســالمية ،ط ،0الشــرق ومكتبتهــا،
عمان-األردن ص .260-261

253

قيمة صفقة تجارية  ،فيرى المضارب فيها ربحا محر از ومحققا  ،وال خيار أمامه للقيام بهذه الصفقة إال
بخلط مال المضاربة بغيره ؛ فتكون في عملية الخلط مصلحة تعود على كال المالين(.)1
المزاي الت تت ف به الم
أ.

رب المشترك م ه م يل :

عدم ارتباط صاحب المال فيها بعالقة مشاركة مالية يتوقف فيها استرداد رأس المال على إجراء
التصفية والمحاسبة  ،وانما يمكنه االنسحاب بعد انتهاء مدة االستثمار السنوي أو نصف السنوي
بحسب نظام تعادل الحركة في الدفع والحساب.

ب .استعداد المضارب المشترك (المصرف) لتلبية طلبات المضاربين بما يرونه من الشروط أو القيود
التي يقيدون بها المستثمرين في أموالهم بما يكفل لهم حرية االشتراط.
ج.

تعامل المصارف بالفوائد الربوية األمر الذي حمل كثي ار من أصحاب األموال على اكتناز أموالهم
 ،وحجبها عن المشاركة في االستثمار؛ خوفا من الوقوع في الربا  ،فكانت المضاربة المشتركة
الحل األمثل لتشغيل واستقطاب تلك األموال المحتجبة من خارج المنظومة المصرفية؛ لتأخذ دورها
()0

في تنمية االقتصاد.
د.

أنها األقدر على منافسة االستثمارات المصرفية التقليدية الربوية ،حيث تتيح ألرباب األموال
فرصة استثمار أموالهم  ،وألصحاب األعمال الحصول على رؤوس األموال لمشاريعهم وتجاراتهم
بنفس التكييف الشرعي للمضاربة الفردية.

()1

()0

عبــد الــرزاق رحــيم الهيتــي  ،المص ــارف اإلســالمية بــين النظريــة والتطبي ــق ،ط ، 1دار أس ــامة للنشــر ،عم ــان-األردن،
1662م ص.272
د .عادل سالم محمد الصغير  ،المضاربة المشتركة من أهم صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي  ،ص.2-2بتصرف.
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ه.

تعدد طرفي المضاربة لم يعرفه الفقهاء في عصور االجتهاد السابقة  ،وبالتالي فهي مسألة
اجتهادية عصرية كيِّفت للتطبيق لدى هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية بما ال
يتعارض مع الضوابط الشرعية لعقد المضاربة .

و.

أنها تحقق المزاوجة بين المال والعمل وتجمعهما في صعيد واحد لمصلحة أطراف المضاربة.

خطوا تطبيق الم
.1

رب المشترك كم تجريه الم

رف اإل المي :

يقوم كل من لديه مال يرغب في استثماره بتقديمه إلى أحد المصارف اإلسالمية بهدف استثماره
في المجاالت واألنشطة المناسبة.

.0

يقوم المصرف بدراسة فرص االستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل.

.2

يقوم المصرف بخلط تلك األموال بهدف االستثمار ،ويدفع بها إلى رجال األعمال وأرباب التجارة
كل حسب نشاطه ،ومن ثم تنعقد مجموعة من شركات المضاربة الثنائية بين المصرف
والمستثمر.

.2

يجرى حساب األرباح في كل سنة اعتمادا على التنضيض التقديري  ،أو التقويم للموجودات بعد
خصم النفقات.

.2

يتم توزيع األرباح بين األطراف الثالثة :صاحب رأس المال  ،والمصرف  ،والمضارب

.

فالمضاربة المشتركة  :مؤسسة مالية منحها القانون الشخصية المعنوية كسائر الشركات والمؤسسات
حيث أصبح لها اسم وذمة مالية وموطن وجنسية وأهلية  ،وأرباب األموال أكثر عددا بحيث تنشأ شركة
بين حصصهم في رأس المال متفاوتة وعقودهم مع المضارب المشترك متعاقبة ومستمرة .

()1

()1

د:علي الصوا ،الفوارق التطبيقية بـين المضـاربة فـي الفقـه االسـالمي والمضـاربة المشـتركة  ،د ارسـات الشـريعة والقـانون
الجامعة االردنية  ،العدد1-16عام 1661م  ،ص .022
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فالمصرف عالقته بالمودعين المستثمرين ألموالهم أنهم أرباب األموال ،والمصرف المضارب عالقته
مع المضاربين الذين يأخذون األموال من المصرف أنه رب المال  ،لكن المصرف يشارك المضاربين
في نسبة الربح المتفق عليه معهم باعتباره رب المال ،ويشارك أرباب األموال بنسبة الربح المتحقق من
عائد المضاربات باعتباره عامال في أموالهم ،وهناك رأي أن عالقته مضارب عن المودعين أرباب
األموال ،أما عالقته مع المضاربين أو العاملين معه في استثمار المال فعالقة وكيل.
والمضاربة المشتركة :هي القادرة على مبارأة النظام المصرفي التقليدي بجمع المدخرات من األفراد
واألموال االستثمارية وتوجيهها نحو االستثمار النافع وتتفوق( على النظام المصرفي التقليدي) أنها مبنية
على أساس تالقي رأس المال بالعمل مما يتيح فرص العمل المنتج ألصحاب المهارات  ،ويزيد من
استقطاب األموال بنظامها القائم على الشريعة المبتعد عن الحرام .
وقول الما نعين من خلط األموال نوع من التحوط الزائد الذي زال سببه  ،بما تيسر من أساليب
محاسبية متقدمة  ،حيث إن المصرف الذي يقوم بالوساطة يعد نقطة الوصل الفاعلة في أنموذج
المضاربة المشتركة ،إذ ينوي تحقيق استبانة وانتظام دورة المال باتجاه جماعة المضاربين والعمل على
أساس االتفاق المنفرد مع كل منهم على حدة  ،بدرجة من النضج في الدراسة المصرفية .
والمضارب المشترك :يعد بمثابة مالك المال له حرية في إبرام االتفاقات الثنائية فينقل االتفاقات
المبرمجة والمعروضة مع المجموعات ويحصل الوسيط من األرباح على نصيب من جانبي العقد يشارك
المضاربين في نسبة الربح ويشارك مجموعة المستثمرين في تنسيب األرباح المتحققة.
والمصارف اإلسالمية تطبق مفهوم المضاربة المشتركة في أموال المودعين والمساهمين حيث يكون
فيه البنك مشاركا بجزء من ماله ومضاربا وكيال عن أموال المودعين  ،فهو يقوم بالمضاربة ويعمل
عقود مضاربة مع الغير من المستثمرين ثم يعد الحساب الختامي لهذه المضاربات بالنسبة المتفق عليها.
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وقد جاء في المعيار ( إذا خلط المحاسبون مال المضاربة بماله  ،فإنه يصير شريكا بماله ومضاربا
بمال اآلخر  ،ويقسم الربح الحاصل على المالين ،ويأخذ المضارب ربح ماله  ،ويقسم ربح مال
المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه)(.)1
المع لج
.1

:

المضاربة المشتركة ليست ممنوعة شرعا وتنطبق عليها أحكام المضاربة الفردية والقول بالجواز
باإلذن أو بالشرط من غير تقييد هو األولى والجهالة فيها أصبحت بعد تقدم نظم المحاسبة ودقة
عمل المؤسسات اإلسالمية جهالة يسيرة ،والجهالة اليسيرة تغتفر في المعامالت عامة.

.0

أن المضاربة المشتركة العصرية الحديثة تتميز عن المضاربة الفردية السابقة أنها مضاربة
مشتركة تتقبل أمواال من الراغبين بمشاركة المضارب " المصرف" فيما يقوم به من استثمارات
متعددة ومستمرة للحصول على الربح  ،وبهذه الصورة أمكن منافسة المصارف الربوية  ،وأصبحت
المصارف اإلسالمية تتقدم النظام المصرفي في كل بلد في جذب المدخرات وتوظيفها والنهوض
باألعباء االقتصادية الضخمة المحققة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية .

.2

ال توعية للمودعين وأصحاب رؤوس األموال بطبيعة االستثمارات للمضاربة المشتركة  ،وأنها
الصيغة المثلى لالستثمار في ظل الواقع المعاصر .

.2

التوعية للمضاربين من التجار وأصحاب الخبرات والحرف والمقاولين الثقات أن نظام المضاربة
المشتركة قد وفر لهم ما ينشدونه من الربح الحالل بإتاحة الفرصة أمامهم لالستثمار بدون جهد
وعناء .

()1

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار رقم  6/2ص123
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.2

معالجة إشكاالت سحب بعض الودائع أوال بأول وفق نظام محاسبي دقيق  ،واستقبال الودائع
الكبيرة حتى ال يبقى للسحب منها أثر على سير االستثمار في المصرف.

.3

توظيف أموال المودعين جميعها بتحديد المشاريع المدروسة والناجحة وتسويقها واختيار
المضاربين الثقات .

.7

تنمية استثمارات عدد من التجار الذين تتوفر فيهم المواصفات األخالقية واالقتصادية واإلدارية
والفنية المطلوبة للمصرف  ،حتى يصبحوا قادرين على االستثمار في المشاريع الكبيرة ويتم
تمويلهم عن طريق المصرف مضاربة .

.2

التعاقد مع عدة شركات لتمويل مشاريعها من المصارف اإلسالمية.

المطلب الثاني :تحديد المصروفات التي تحمل على المضاربة والمصروفات التي على
المضارب.
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

المضارب يعمل ويتوسع ويستورد البضائع ويستأجر ويوظف ويسافر أو يرسل غيره وكل هذه
األعمال تحتاج إلى مصروفات قد تؤثر على األرباح  ،مع أنها أساسية لنجاح العمل .

.0

رب المال يرى أن المصروفات زائدة وصرفت في أعمال ليس لها عالقة بالمضاربة فما الحل لهذا
اإلشكال؟

.2

في حالة المضاربة المشتركة كيف يتم توزيع المصروفات الخاصة بالوعاء المشترك؟

المؤيدا والم ت دا :
األصل ف ي المضاربة أن جميع مصروفاتها تحمل عليها  ،وتخصم من الربح إن كان هناك ربح أو
من رأس المال إن لم يكن هناك ربح  ،وال يتحمل المضارب شيئا من المصروفات من ماله ،ألن الربح
258

هو وقاية لرأس المال  ،فإن لم يحصل ربح فال تكون المصروفات من مال المضارب ،ألنه ليس مطلوبا
منه إال بذل جهده وعمله بنفسه  ،والفقهاء ورد عنهم أن نفقات المضارب الناشئة من التوسعة في نشاطه
بالسفر أو غيره على المضاربة  ،وكذا ما اشتراه من معدات لتثمير المال  ،ويحتسب ما صرفه على
()1

المضاربة كالهالك الذي يصرف من الربح.
قد ذهب األئم األربع إلى ذلك :

ورد في مذهب األحناف ( :إذا عمل المضارب في القراض فليست نفقته في المال ،وان سافر
فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ،ومعناه :شراء وكراء في المال ووجه الفرق :أن النفقة تجب بإزاء
االحتباس كنفقة القاضي ونفقة المرأة.
والمضارب في القراض ساكن بالسكن األصلي ،واذا سافر صار محسوبا بالمضاربة ،فيستحق النفقة
فيه.

)()0

وورد في المذهب المالكي :في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي

()2

( فإن أقام العامل

بالمال في مصره وعمل فيه فال نفقة له في المال وال كسوة  ،وال شيء إال أن يكون غريبا أقام في
المصر من أجل المال ).
وجاء في المذهب الشافعي  :في كتاب المهذب ( ()2أنه على العامل أن يتولى ما جرت العادة أن
يتواله بنفسه من النشر والطي واإليجاب والقبول وقبض الثمن ووزن اإلكمال)
( )1العنايــة شــرح الهدايــة ـ والــدر المختــار نقــال مــن الموســوعة ( موســوعة فتــاوى المعــامالت الماليــة لمصــارف والمؤسســات
()2
()2

()2

المالية اإلسالمية ج 0/ص  ) 002بتصرف .
الهداية شرح البداية ( .) 011/2مرجع سابق

أبو عمر يوسف بن عبد القرطبي ت232 :هـ ،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي  ،ط ، 0مكتبة الريـاض الحديثـة،
الرياض ،السعودية 1222هـ1622/م ( ) 770/0
كتاب المهذب ( ، ) 006/0مرجع سابق .
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ومن ذلك ما نتج عن اتخاذ قرار المضارب بالتوسع في العمل من احتياجات ،ألن مردود ذلك على
المضاربة.
أما إذا ك انت المضاربة مشتركة من أموال المودعين والمساهمين فتوزع مصاريفها بنسبة األموال
التي تخص كال الجهتين حسب نسبة المال (.)1
أما ما يتصل باإلدارة وهي المهام التي تتعلق بوضع الخطط واختيار مجاالت االستثمار ،واتخاذ
الق اررات االستثمارية ومتابعة تنفيذها  ،وحساب األرباح والخسائر المتعلقة باالستثمار اختيا ار واعتمادا ،
وما يخص المتابعة والمحاسبة ،فعلى المضارب  ،وبها يستحق النسبة من األرباح ،وهذا ما جاء في
فتاوى عديدة

() 0

وهذه الفتاوى تعتبر معالجات مبنية على الواقع التطبيقي وقد جاءت مفصلة ليسهل التنفيذ.
أما المصروفات اإلدارية العامة الالزمة لممارسة المصرف اإلسالمي أنشطته المختلفة ،فيتحملها
المصرف وحده ،باعتبار أن هذه المصروفات تغطى بجزء من حصته في الربح الذي يتقاضاه
كمضارب.
أما المصروفات عن األعمال التي ال تجب على المضارب  ،فتتحملها حسابات االستثمار وفقا لما
قرره الفقهاء .
أما المصروفات التي ال تدخل هنا أوهناك فتدرسها لجنة الخبراء ،حتى يتم تحديد جهتها ،وفقا لما
تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المصرف .

()1
()0

فتاوى دلة البركة رقم  / 06ج 0نقال عن الموسوعة المرجع السابق صـ 002 -002بتصرف.
مجموعــة فتــاوى دلــة البركــة ومجمــوع فتــاوى الهيئــة الشــرعية الموحــدة لقطــاع األمــوال مجموعــة الــبركة  ...فتــاوى د /عبــد
الستار أبو غدة وكذلك أ  /عز الدين خوجة ط (  ) 62/2فتوى رقم (  ، ) 2/0ج.0
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فإن كان هناك مصروفات كهبات أو صدقات أو تبرعات تحملها المضارب من حصته وذلك ألنه
يعمل في ملك غيره ،وهذه األفعال تحتاج إلى اإلذن من صاحب رأس المال.
ولذا جاء في المعيار ما يبين األعمال التي تتحملها المضاربة واألعمال التي يتحملها المضارب
كضوابط للتنفيذ ومنها (2/6 :يتولى المضارب بنفسه كل األعمال التي يتوالها المستثمرون مثله بحسب
العرف ،وال يستحق أج ار على ذلك ،ألنها من واجباته فإذا استأجر من يقوم بذلك فأجرته من ماله
الخاص وليس من مال المضاربة ويجوز له أن يستأجر ألداء ما لم يجب عليه من األعمال ،بحسب
العرف على حساب المضاربة).
 (3/6ال يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة  ،وال أن يتنازل عن الحقوق
إال بإذن خاص من صاحب المال).
 (7/6للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف).
المع لج

()1

:

أفضل ما يمكن أن تقوم به المصارف اإلسالمية اليوم أن تحدد في هذه المسألة الحسابات بدقة بين ما
تصرفه من مصاريف إدارية عمومية ،وبين ما تصرفه على الوعاء المشترك للمضاربة ،ويمكن أن يكون
على النحو التالي :
أ-

()1

النفقات العمومية واإلدارية :وتشمل ما يلي:
-1

أجرة األيدي العاملة .

-2

مكافآت اإلدارة العليا.

-3

مكافآت أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف.
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-4

البنية التحتية.

-5

المواصالت واالتصاالت.

-6

مسك الدفاتر وادارة األرصدة.

-7

مصروفات إدارية كالدراسات والبحوث والتدريب .

فجميع هذه التكاليف ينبغي أن يتحملها المصرف وال يتحمل الوعاء االستثماري منها شيئا ،وتمثل هذه
المصروفات جزءا مما يستحقه المصرف باعتباره مضاربا .
ب -النفقات المباشرة للوعاء االستثماري :
وتشمل هذه النفقات ما يلي :
 -1تكاليف شراء البضائع والسلع المستثمر فيها.
 -0الرسوم الحكومية للمعامالت كشهادات استيراد  ،أو تصدير ،ومناقصات  ،ورسوم جمارك .
 -2عموالت مدفوعة للغير.
 -2المخصصات العامة المتعلقة بالوعاء االستثماري :وهي المبالغ التي يتم تجنيبها لمقابلة خسارة في
موجودات الوعاء االستثماري يمكن أن ينتج عن مخاطر حالية غير محددة.
 -2المخصصات الخاصة :وهي المبالغ التي يتم تجنيبها لمقابلة انخفاض مقدر في قيمة أحد
موجودات المحفظة وذلك عن طريق تقويم موجودات المحفظة بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها
بالتكلفة أو بالقيمة النقدية أيهما أقل.
 -3تكاليف السفر للمضاربة تقدر بحسب العرف  ،وهذه المصروفات تحمل من أموال المضاربة .
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المطلب الثالث :مخاطر المضاربة:
المخاطر في اللغة :مشتقة من خطر ،وهذه الحروف أصالن لمعنيين ،أحدهما :الق ْد ُر والمكانة ،والثاني:
اضطراب الحركة( ،)1ويظهر ذلك من خالل المعاني التي استعملت فيها ،منها:
 -1ارتفاع القدر والمكانة والشرف والمنزلة ،يقال :رجل خطير ،أي :له قدر ،وأمر خطير ،أي:
رفيع(.)0
 -0االهتزاز :يقال :رمح خطاٌر ،أي :ذو اهتزاز شديد ،وخطر الرمح ي ْخ ِط ُر ،أي :اهتز(.)2
 -2اإلشراف على الهالك ،يقال :خاطر بنفسه يخاطر ،وخاطر بقومه كذلك  ،أي :على شفا ه ٍ
لك أو
ُ
نيل م ٍ
لك( ،)2وقد جاء في الحديث " إال رجل خرج يخاطر بنفسه وماله"
ُ

()2

.

 -2ومن دالالت الخطر الخاطر ،وهو :اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى يقال :خطر ببالي
أمر ،وعلى بالي كذلك ،وهو يدل على االضطراب والحركة(.)3
المخ طر

اال طالح الفقه :

 -1التصرف الذي قد يؤدي إلى الضرر ،ويقال :خاطر بنفسه ،أي :فعل ما يكون الخوف فيه
أغلب(.)7
 -0احتمالية الخسارة والضياع(.)1
( )1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج/0ص166مرجع سابق .
( )0الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،ص  223مرجع سابق.
( )2لسان العرب ،ج ،2ص .127

( )2الزبيدي ،تاج العروس ،ج /11ص  ، 021لسان العرب.122/2 ،

( )2رواه البخ ــاري ف ــي ص ــحيحه ،كت ــاب ( )12العي ــدين ،ب ــاب ( :)11فض ــل العم ــل ف ــي أي ــام التشـ ـريق ،ح ــديث رق ــم ،636
ص.120

( )3الزبيدي ،تاج العروس ،ج /11ص.162

( )7البركتي ،التعريفات الفقهية  ،ص .22والبجيرمي ،حاشية البجيرمي  ،ج/2ص.220
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المع ى االقت

دي للمخ طر:

 -1المخاطرة :هي احتمال الفشل في تحقيق العائد المتوقع(.)0
 -0المخاطرة :هي حالة عدم التأكد من حتمية الحصول على العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من
انتظامه أو من جميع هذه األمور مجتمعة(.)2
 -2المخاطرة من قدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم.
أهمي تحليل المخ طر

الق ار ار الم لي :

تحليل المخاطر هو القاسم المشترك األعظم لكل الق اررات المالية تقريبا ،وليس الغرض من تحليل
المخاطر هو تفادي الخطر ألن ذلك أمر مستحيل ،ولكن الغرض هو التعرف على وجود الخطر وقياسه
والسيطرة عليه وادارته بطريقة تمكن من تقليل أثره السيئ على نتيجة القرار الذي نريد أن نتخذه ،والتأكد
أن متخذ القرار يحصل على التعويض المناسب بقدر ذلك الخطر.

()2

إن الباعث على طلب التعويض بقدر الخطر هو أن الناس بصفة عامة ينزعون إلى تجنب
المخاطر  Risk averseأي إنهم يفضلون دائما قد ار أقل على قدر أعلى من المخاطر.
فالناس مستعدون لتحمل مخاطر عالية في استثماراتهم إذا قابلها احتمال تحقق عوائد مجزية  ،وهم
يرضون بعوائد متدنية إذا كانت المخاطر متدنية  ،والمستثمر يعتني بقياس الخطر حتى ال يتحمل
مخاطر عالية مقابل عوائد متدنية.

( )1انظر :الشافعي ،األم ،ج  /2ص ، 123ج/2ص ،22ص .027مرجع سابق

( )0آل شبيب ،دريد كامل ،مبادئ اإلدارة المالية  ،ط ، 1دار المناهج للنشر والتوزيع 0222م  ،ص.23
()2

محم ــد ش ــفيق حس ــين طني ــب ومحم ــد ابـ ـراهيم عبي ــدات  ،أساس ــيات اإلدارة المالي ــة ف ــي القط ــاع الخ ــاص  ،ط ، 1دار
المستقبل العربي للنشر ،ص .110

(Shapiro, Alan, “Modern Corporate Finance”. New York, Macmillan, 1991., P.101)2
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إن تحليل القوة التي يمكن أن تؤدي إلى انحراف األحداث عن مسارها المتوقع هو بالضبط ما يشار
إليه بدراسة إدارة المخاطر.
المخ طر

()1

ال يغ اال تثم ري :

ففي العقود المتولدة عنها ديون تقع الخسارة إذا امتنع المدين عن الدفع  ،ولكن إذا كان الدين موثقا
بالرهن والضمان والكفالء  ،والمدين صاحب مالءة مالية وحسن السمعة  ،فاحتمال وقوع المكروه ضئيال
لذا كانت المخاطر قليلة وتصبح المخاطر ائتمانية .
أما المضاربة :فاحتمال وقوع المخاطرة كبي ار نظ ار إلى أن تحقق مقصود البنك من الدخول فيها ال
يعتمد على حسن عمل المضارب ووجود السمعة الحسنة والخبرة فقط  ،وانما يعتمد على متغيرات تجارية
متعلقة بأحوال األسواق واالقتصاد واستقرار عملة البلد  ،وظروف الطلب على السلع التي هي بضاعة
المضاربة  ،لذا فاجتهاده وتفانيه يقلل من احتمال ارتفاع وقوع المخاطر والعكس يزيدها ويجعلها عالية ،
كما أنها معتمدة على أمانة وأخالق المضارب.
والتمويل على أساس المضاربة من حيث ارتفاع المخاطر يجعل صيغة المضاربة غير مجدية ،
ألنها تشل قدرة البنك على استخدام الموارد المالية المتاحة استخداما مجديا .
والعقود تصنف في المصارف اإلسالمية بحسب مقدار المخاطر المترتبة على المصرف من الدخول
فيها ،وأي عقد يعتمد في نتيجته على الثقة واإلخالص واألمانة دون إلزامه بنتائج محددة تعد أكثر العقود
مخاطر .

()1

محمــد علــي قــري  ،المخــاطر االئتمانيــة فــي العمــل المصــرفي اإلســالمي  ،مقــاالت متنوعــة فــي االقتصــاد والمصــارف
االسالمية ،موقع د :محمد علي قري في االنترنت .
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مخ طر الم

رب :

المخ طر األخالقي :
إن عقود األمانة التي تقتصر مسؤولية العامل فيها على المخاطر المترتبة على التقصير أو التعدي
 ،كعقد المضاربة والمشاركة المعتمدة على الثقة من الممول لمتلقي التمويل في ظل الضعف القيمي
واألخالقي .
ففي الدراسات االقتصادية المعاصرة إذا كانت الوحدة االقتصادية قادرة على التأثير في درجة
الخطر فهو إيجابي ،واال أصبح سلبيا إذا لم تقدر على التحكم في الخطر كالجوائح والكوارث الطبيعية
الخطر األخالقي من أين يأتي ؟
إن العالقة بين الممول ( المصرف اإلسالمي

)

والمضارب قائمة على عدم التماثل في التزويد

بالمال والمعلومات في اإلحاطة بالعاملين ومشاريعهم من أجل القدرة على اتخاذ القرار الجيد.
فا لعامل إذا أراد الحصول على التمويل لمشروع عائده كبير ،لكن الخطر المرتبط به أكبر ،فيبقى
المصرف اإلسالمي في تردد والمختصون قد يثنونه عن قرار الموافقة  ،والذي يحفز المضارب على ذلك
طبيعة عقود التمويل اإلسالمي ،حيث تجعل المضارب يعمل لمصلحته الخاصة  ،فيتجاهل المصرف
ويؤدي بالمشروع إلى الفشل  ،ولو نظرنا إلى السلوكيات غير األخالقية التي يمكن أن تكون لدى
المضارب لوجدنا منها :
 -1التصرف بداللة مصلحته الشخصية .
 -0استهالك موارد المشروع في مزايا مبالغ فيها .
 -2بذل الجهد القليل لنجاح المشروع.
 -2التهديد بالتخلي عن المشروع .
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 -2رفض التصفية إذا أراد المصرف ذلك .
وهذا هو الفرق بين التمويل اإلسالمي وغيره ،وبين تمويل المضاربة والمشاركة والتمويل بالمرابحة األقرب
إلى التمويل بالدين  ،ألن مخاطره قليلة وقد تنعدم .
اآلث ر المترتب يلى المخ طر األخالقي :
هناك آثار مترتبة على هذه المخاطر في المصارف اإلسالمية منها :
 -1توقف التفكير عن التمويل بالمشاركة أو المضاربة القابلة للربح والخسارة لدى القائمين على
المصارف اإلسالمية  ،إن التحول الذي صار في التمويل لدى المصارف اإلسالمية  ،من صيغة
المضاربة والمشاركة التي تبقي مؤسسة المصرف تمويلية كما هو جوهر هدف المصرف  ،إلى
التمويل بالمرابحة الذي ال يعرض مال المصرف للخطر حيث التمويل بها يكون نقدا في يده  ،أو
دينا في ذمة العميل  ،أو سلعا موعود شراؤها بثمن معلوم وربح معلوم  ،فرأس المال مضمون،
والعائد محدد  ،وهذا هو السبب في التحول إلى المرابحة  ،والتوقف عن المضاربة والمشاركة ،
التي تعتبر من أكبر التحديات لدى المصارف اإلسالمية إلثبات مصداقيتها في المحافظة على
أهدافها.
 -0االعتماد على االستثمارات قصيرة األجل  :إن االستثمار بالمضاربة أو المشاركة معظمه طويل
األجل ومخاطره أعلى وذلك ألنه يعتمد على الظروف المحيطة وعلى أمانة عميل المصرف ،
فإن كان لدى العميل ضعف في ذلك أصبح الوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة من االستثمار
غير ممكن  ،وترتب على ذلك التحول لدى المصارف اإلسالمية إلى استثمارات قصيرة األجل
كالمرابحة حتى يحافظ المصرف اإلسالمي على السيولة ،ويواجه سحوبات المودعين.
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 -2يعمل المض ارب على تحميل المصاريف غير المتعلقة باإلدارة على وعاء المضاربة وهنا يأتي
قول الفقهاء بإلزام المضارب بالمصروفات المتعلقة بالق اررات االستثمارية

()1

فيستنتج المصرف

إمكانية التالعب وتبديل كثير من األرباح بتحميلها على وعاء المضاربة  ،فتخسر المشاريع التي
تمولها المصارف اإلسالمية بصيغة المضاربة فتنعكس على المودعين ( أصحاب رؤوس األموال
)

وتجعل المصارف اإلسالمية أمام خيارين :
أ)

أن تتحمل الخسارة والمخاطر للحفاظ على أموال المودعين لعدم إمكانية التدخل السريع في
تسيير المشاريع.

ب) العزوف عن تطبيق هذه الصيغة كوسيلة تمويلية .
ولكن هذا الهروب ليس مبر ار للعزوف عن تطبيق هذه الصيغة  ،فقد كانت المخاطر في الماضي
اعلى حيث ال نظام محاسبي وال فواتير وال دراسات جدوى وال متابعة لمراحل النجاح أما اليوم فالوسائل
كبيرة لتقليل حجم المخاطر،
فلو عدنا إلى المعايير الشرعية لوجدنا ما يدل على معالجة كثير من المخاطر منها:
 6/1لكي تكون المضاربة منتجا مصرفيا يجب أن يكون المصرف قاد ار على تقدير حجم المخاطر فيها،
وتتيح عملية تحميل المضاربة بالنفقات المباشرة وحدها ،واالتفاق على توزيع الربح اإلجمالي بين
المصرف والمضارب ،يتيح للمصرف معرفة حصته من الربح على وجه التقريب ،وهذا يخفض ما
يسميه المصرفيون بمخاطر الدخل.

()1

()2

()0

موســوعة فتــاوى المعــامالت الماليــة للمص ــارف والمؤسســات الماليــة االســالمية  ،ج  0صـ ـ  ، 31نــدوة البركــة الحلقــة
الفقهية االقتصادية األولى .
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المع لج :
معالجات عامة للتقليل من المخاطر نوجزها في نقاط عملية:
.1

إمكانية تقدير حجم المخاطر.

.0

تحديد النفقات التي على وعاء المضاربة .

.2

تحديد نسبة توزيع األرباح .

.2

أن تكون كل التعامالت المالية والتجارية موثقة بنظام محاسبي شفاف .

.2

العمل بالمعايير المحاسبية في احتساب بنود الميزانية من إهالكات وغيره.

.3

المتابعة لمراحل نجاح المشروع من قبل المصرف.

ناجح حسب التقديرات الفنية والمالية
إن المال إذا سلم للمضارب بناء على دراسة الجدوى لمشروع
ٍ
واالئتمانية  ،فهو بحا جة إلى أن يركز المصرف اإلسالمي بعد ذلك على أن يتوفر في القائم عليه الثقة
واألمانة  ،وهي عوامل ال يمكن قياسها من خالل معرفة سطحية ،بل من خالل احتكاك وتعامل وسمعة
وشهرة ومعرفة بالتفاصيل خالل مدة زمنية كافية  ،وهنا إذا توفرت الخبرة في العاملين ودرس المشروع
وتوفرت هذه الصفات في العامل كان النجاح غالبا مع التأكد من المعايير التالية لمن يطلب تمويال
بالمضاربة :
 -1توفر األمانة وااللتزام بالسلوك الحسن القويم وأن يكون صاحب سمعة حسنة .
 -0القدرة والكفاءة :الممكنة له للنجاح في المشروع من النواحي اإلدارية  ،والفنية ،والمالية وتعتبر
الحاجز المنيع للبعد عن المخاطر ،باالعتماد على تجاربه ومشاريعه الناجحة.
 -2إعطاءه حوافز تدعو إلى األمانة وااللتزام وبذل أعلى جهد مثل ( أي ربح يزيد عن النسبة المتوقعة
والمحددة في الدراسة يتنازل المصرف عن حصته فيها للمضارب ) أو ( إذا زاد الربح عن مستوى
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() %02ارتفعت نسبة المضارب إلى كذا(  ) %22مثال ،فإذا علم المضارب أنه سيستفيد من كل
جهد إضافي يبذله أصبح أكثر ابداعا .
 -2عمل قاعدة للمعلومات فيها كافة البيانات عن عمالء المصارف وأرباب األموال ،وتصنيفهم من
حيث المالءة وتوفر العناصر السابقة فيهم ،وعلى المصرف أن يستفيد من تجارب اآلخرين في
هذا.
 -2التأكد من أن العميل تحققت فيه المواصفات السابقة من خالل :
أ-

المقابلة الشخصية  :من خالل أسئلة يعدها الدارس عن العميل.

ب -الزيارات الميدانية :إلى مكان العميل للحصول على المعلومات الضرورية والواقعية .
 -3المتابعة الميدانية من قبل المصرف للمضارب  :للتأكد من التزامه بدراسته  ،كفاءته وعدم
انحرافه

(.)1

 -7الرقابة المصاحبة والدائمة لمراحل عمل المضارب قبل وأثناء وبعد المشروع .
 -2تقييد تصرفات المضارب .
البد لنجاح المضاربة سواء كانت مع األفراد أو مع الشركات في هذا الزمان أن تكون المضاربة مقيدة
وأن يكون التقييد محددا بدقة في التالي :
أ-

نوع المشروع .

ب -مكان المشروع .
ج -الفترة الزمنية للمشروع .

()1

أ :طارق بلحاج  ،مشكلة الخطر األخالقي في البنوك اإلسالمية آثارها وسبل معالجتها  ،المركز الجامعي الجزائر).
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وهذا التقييد فيه مصلحة وفائدة لصاحب رأس المال  ،حتى يعلم ويفهم أين يضع ماله والزمن الذي
سيحتاجه المشروع  ،فإذا اتفق الطرفان على ذلك وتشارطا عليه فال مانع شرعا من االلتزام والوفاء به (
فالمؤمنون عند شروطهم ) وفي هذا فائدة ومصلحة للمضارب حتى ال يجتهد فيدخل في مشروع فاشل
ومكان غير مدروس ،فإذا حصل التقييد وخالف المضارب أصبح عند ذلك ضامنا لتفريطه وتعديه .
م ن أم

الم

رب برهن:

األصل أن المضاربة ليس فيها ضمان ال برهن وال بغيره  ،ولما فسدت النيات وضعفت األمانة
أصبح المصرف يحتاج إلى ضمان برهن أو غيره لحاالت التعدي والتقصير.
د ار

الجدوى االقت

دي للمشروع:

وهذه هي األداة العلمية الرئيسية في النجاح والبعد عن المخاطر والخسارة وضياع المال ،حيث أن
الدراسة ال بد أن تكون شاملة ومعلوماتها دقيقة  ،لكل المراحل المالية حتى تنتهي بالتحليل لاثار
االقتصادية قبل اتخاذ القرار االستثماري ،فإذا تم االطمئنان القائم عند متخذي القرار على نجاح المشروع
 ،وأنه سيحصل على أفضل العوائد من رأس المال المستثمر وفق المعايير المتعارف عليها لدراسات
الجدوى ودراسة العوامل المؤثرة على نجاح المشروع فتكون المخاطر محسوبة وبأقل درجة من عدم
التأكد  ،وهذا يحتاج إلى كفاءة عالية من إدارة المصرف لتحليل دراسات الجدوى ألي مشروع مقدم أو
دراسة جدوى من البداية ويشترط فيمن يقوم بذلك أن يكون :
 -1لديه معرفة نظرية رسمية بشهادات أو برامج تدريب تؤهله للقيام بدراسة الجدوى لمشروع متخصص.
 -0خبرة عملية  :وهي مهمة إلدراك التفاصيل والمنزلقات الخطرة في اإلعدادـ أو التقييم للمشروع
برؤية وممارسة وتجربة.
 -2القدرة على االتصال :بأنواعه ولغاته ومجاالته .
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 -2القدرة على الفهم والتعامل مع اآلخرين :يفهم المضارب ونمطه وكيفية التعامل معه  ،وكيف يدير
مشروعه وعالقاته  ،واستعداده للتعاون مع فريق العمل المكلف بالقيام بدراسة المشروعات
 -2ال يمكن لشخص واحد أن يقوم بهذه الدراسة بل هي بحاجة لفريق متكامل يقوم كل واحد بدراسة
جانب من جوانب الدراسة ويشمل هذا الفريق:
أ.

خبير اقتصاديا صناعيا
ا

ب.

خبي ار لدراسة السوق

ج.

مهندسا مدنيا ( حسب الحاجة ) .

د.

خبير محاسبة وتكاليف .

وحسب المشروع يزداد عدد الخبراء في أقسام ومجاالت وجوانب المشروع أو ينقصوا.
واذا لم يستطع المصرف اإلسالمي القيام بذلك أسنده إلى مكتب استشاري متخصص يقوم به.
 -3ويمكن أن تكون هذه اإلدارة قادرة على مراجعة دراسة الجدوى المقدمة من العمالء أو المكاتب
االستشارية  ،مع أن المراجعة لها أصعب من القيام بها السيما إذا تمت الدراسة من غير
ٍ
اتجاهات تضليلية  ،أو عدم وضوح االفتراضات والمعلومات المبنية
متخصصين أو أن فيها
عليها الدراسة.

المطلب الرابع :مشاركة المودعين للمصرف في اإلشراف واإلدارة على المضاربة
اإلشك ال المترتب :
 -1المودع مشارك للمصرف في األموال المستثمرة في وعاء المضاربة ،فهل يحق له اإلشراف
واإلدارة في ق اررات تخص عمليات المضاربة ؟
 -0المصرف صاحب القرار في المضاربة كونه مضاربا وال يتدخل المودع صاحب رأس المال ألن
تدخله يفسد المضاربة .
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المؤيدا والم ت دا :
إن المضارب وكيل عن صاحب رأس المال في القيام بالمضاربة وله العمل باستقاللية تامة ،
ولصاحب رأس المال أن يحدد شروطه وقيوده قبل البدء في عمل المضاربة  ،سواء كان التقييد مكانيا
أو زمانيا أو في نوع مخصوص كمشروع معين أو محفظة استثمارية في المضاربة المقيدة .
والذي يجري عليه العمل في المضاربة المشتركة في المصارف اإلسالمية  ،أن مال الوعاء
المشترك ليس للمودعين وحدهم  ،ولكنه مجموع أموال المودعين والمساهمين  ،فهم شركاء في المال
الذي يستثمر ،والمضاربة مشاركة في األصل  ،واإلشراف واإلدارة ممن يمثل المودعين في ق اررات
المضاربة ليس ممنوعا وان كان نوع من التقييد للمضارب ،ويمكن أن يتم سواء في بداية المضاربة أو
أثناء العمل  ،كما أنه مهم في اتخاذ ق اررات ائتمانية جديدة  ،فإذا اشترط صاحب رأس المال ذلك على
المضارب ،فهل هو ممنوع شرعا ؟أم أنه يجوز؟ ولو راجعنا كتب الفقه لوجدنا أنها مسألة ليست جديدة.
اشتراط يمل رب الم ل مع الم

رب:

ذهب جمهور العلماء إلى فساد المضاربة بهذا الشرط ،لتعارضه مع مبدأ استقالل المضارب  ،نص
()1

على ذلك األحناف

والمالكية

()0

والشافعية( ،)2فالبد ان يسلم له المال

وخالف الحنابلة :في ذلك فلم يروا بأسا في :أن يشترك بدنان بمال أحدهما والربح بينهما ،ألن العمل
أحد ركني المضاربة ولم يوافقوا على القول بأن المضاربة تقتضي تسليم المال للمضارب فقط  ،بل إطالق
تصرفه في مال غيره بجزء ُمشاع من ربحه ،وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل.

()1
()0
()2

الكاساني  ،بدائع الصنائع.)117/2( ،احياء التراث العربي /ط 0مرجع سابق .
االمام مالك  ،المدونة « ،)111/2( ،الخرشي على خليل» مرجع سابق (.)027/3
مغني المحتاج)211 ،212/0( ،مرجع سابق .
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()1

جاء في المغني

 :أن يشترك بدنان بمال أحدهما  ،وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما

 ،مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعمالن فيه معا والربح بينهما فهذا جائز ،نص عليه أحمد في رواية

ابوالحارث وتكون مضاربة)  ،والمضاربة تقتضي إطالق التصرف في مال غيره بجزء ُمشاع
من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ،ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح
ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.
م ه المح ذير المترتب يلى ذلك:
 -1أن المضاربة تتحول عقودها من مضاربات مطلقة إلى مقيدة  ،وال يستطيع المصرف أن يبحث
عن فرص بديلة سواء داخليا أو خارجيا .
 -0أن العمل في المصارف اإلسالمية وادارات االستثمار فيها ،تحتاج جهودا ودراسات جدوى
وتحليالت مالية وهذا يتطلب أوقاتا كبيرة ،ال يمكن أن يقبل أن يقوم بها صاحب المال ،وقد
أعطى المضارب نسبة من الربح مقابل ذلك .
 -2أن الغالبية من المودعين لهم أموال زائدة ال يجيدون استثمارها  ،لذا شرع اهلل المضاربة فصاحب
المال يسلم المال لصاحب الخبرة االستثمارية ليستثمره له بنسبة من الربح  ،ولو قلنا بمشاركة
صاحب رأس المال في عمل المضارب حولنا المضاربة إلى مشاركة وألغينا المضاربة .
-2

كثير من المودعين مشغولون بأعمال ال يستطيعون التفرغ للتجارة ،والمصارف اإلسالمية تبذل
جهودا لتنمية أموالهم  ،فإذا شاركوا في ق اررات االئتمان عطلوا العمل بالتأخر فيها ،وهذا في حد
ذاته خطر كبير  ،ال يمكن أن تقبل به المصارف اإلسالمية .

()1

ابن قدامة  ،المغني .)06- 02/2( ،مرجع سابق .
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 -2والخطر األكبر أن المصارف اإلسالمية إذا شاركها المودعون في القرار لن تتحمل المسؤولية
وحدها إذا حصل تقصير أو تعد  ،وال يستطيع أحد محاسبتها مادام الجميع يشارك في القرار
والذي نراه أنه ال مانع من األخذ بقول الحنابلة في ضوء المحاذير السابقة  ،وذلك ألمرين:
األول :أن المسالة اجتهادية وللمصلحة فيها اعتبار.
الث

 :أن المصلحة قد تحتم على رب المال في وقت ما أن يشترط عمله مع المضارب كما لو كان

العمل مثال محتاجا إلى توجيهه ورقابته ،أو إلى ما يتمتع به في الوسط التجاري من ثقة وسمعة طيبة،
فينبغي أن يظل الباب مفتوحا للوفاء بمثل هذه الحاجات.
هذا كله في حالة ما إذا اشترط رب المال عمله مع المضارب.
أما لو عمل معه بغير شرط فقد كرهه

()1

مالك أيضا إال إذا كان العمل يسيرا ،وأجازه غيره.

ولو راجعنا أقوال الفقهاء المعاصرين وأصحاب المصارف اإلسالمية فالخالف لديهم قائم وخاصة
في الكيفية فهناك من أرجعها للعرف
ال يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ،وال إعطاؤه للغير مضاربا إال إذا جرى العرف بذلك،
أو كان رب المال قد فوضه بالعمل برأيه

()0

.

تشكيل هيئة ألرباب المال (لجنة المشاركين) :وتحديد الهيئة من المودعين ممكنة في أي مؤسسة
وهنا نحتاج إلى دراسة الطريقة لتحديدها ووضع لوائح تحدد مهامها وأعمالها باالتفاق مع المؤسسة .
ولكن ذلك ال يعني ترك الحبل على الغارب للعامل دون أي إشراف عليه أو رقابة فال يجوز لرب
المال -واحدا كان أو أكثر -أن يعرقل أعمال العامل في المال ،ولكن له بكل تأكيد أن يشرف على
()1
))0

الكاساني  ،بدائع الصنائع  .)2322/2( ،مرجع سابق.
جمعة حمدان احمد  :أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة في السودان بحث جامعة غرب كردفان  -كلية الشـريعة
والقانون،
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عمله في المال  ،للتأكد من التزامه بالشروط واألعراف المأذون له التصرف فيها ،وعليه فال مانع من أن
يشكل أصحاب األموال في المؤسسات اإلسالمية لجانا أو هيئات معينة منهم  ،للقيام باإلشراف على
أعمال المؤسسة في أموالهم ،للتأكد من مدى مطابقتها لما عليهم التقيد به من الشروط واألعراف
()1

التجارية المستقرة  ،وللتأكد أيضا من التزامهم بأحكام الشريعة اإلسالمية.

ويمكن إقامة المؤسسة المالية اإلسالمية جهة رقابية محاسبية من غير أجهزتها التي تعمل معها،
من أجل التحقق من صحة قيام جميع عناصرها بأعمالهم بشكل منتظم ،وهذه الهيئة سواء كانت فردا أو
لجنة خب ارء أو غير ذلك ،وسواء في ذلك أن تتبع هذه الهيئة المؤسسة نفسها ،أو تتبع هيئة أرباب
المال ،فإن كانت األولى فهي جزء من تصرفات المضارب  ،وان كانت تابعة لهيئة أرباب األموال
أيضا ،فهي مكملة لحقهم في الرقابة على أعمال المؤسسة اإلسالمية ،ويشترط عليها ان ال تتدخل في
()0

تصرفات المؤسسة المالية اإلسالمية المنتظمة.

وجاء في المعيار الشرعي  (2/6ال يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب حتى تكون يده معه
في البيع والشراء واألخذ والعطاء ،أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل شيء  ،فال يقضي باألمور من
دون مشورته ،أو أن يملي عليه شروطا تسلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره ،أو أن يخلط
ماله بمال المضاربة).

()2

( )1أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة  ،مرجع سابق  ،ص12بتصرف.
()2
ِ
المشتركة بحث مقدم لمؤتمر ص 16-12بتصرف
المضاربة ُ
د :أحمد الحجي الكردي  ،القـ ـراض أو ُ
( )2كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار .2/6
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المع لج

:

 -1السير على قول الجمهور أسهل هروبا من المحاذير السابقة  ،مع أن المسالة اجتهادية وليست
قطعية واإلمكانية للتطبيق متوفرة وتحتاج اآللية الواضحة .
 -0يحق للمودعين أن يشترطوا في عقد المضاربة هذا الشرط إذا وافق المضارب ورأى أن ذلك في
مصلحة العمل ،ولهم أن يطلبوا ذلك من باب التبرع.
 -2على المصارف اإلسالمية أن تدرس هذه المسألة لتطبيقها مع من يسهم في نجاح العمل من
المودعين األكفاء.
 -2إذا وجدت رغبة واستعداد من قبل أصحاب الودائع  ،في مساعدة المصرف في ق اررات المضاربة
بفكرة أو رأي  ،فال بد من اجتماعهم في اختيار من يمثلهم للحضور مع اإلدارات المعنية في
المصرف  ،ويكون ذلك بتنسيق في المواعيد التي يحددها المصرف .
 -2يجب على المودعين أن يدركوا أن المسؤولية في اتخاذ الق اررات على المضارب  ،إال إذا كانت
قيودا حددوها للمضاربة  ،فالمصرف ملزم بالعمل بها  ،أما غيرها مما يستشار فيه المودعون
فغير ملزم وانما لالستئناس به .
-3

على المصارف اإلسالمية أن تفتح المجال في استقبال آراء المودعين في تطوير العمل بآلية
تتالءم مع حجم العمل وطبيعته  ،دون االعتماد أو االنتظار لذلك الحتمال انشغال المودعين .

 -7إذا كانت الودائع مخصصة بنوع من االستثمارات كالمحافظ فاألخذ برأي المودعين وقرارهم
أساسي  ،وعلى المصرف اإلسالمي التواصل معهم وبيان نوع االستثمار مع الدراسة االئتمانية
والتحليل المالي كمؤيدات الختياره  ،والعمل بما قرره أصحاب األموال ملزم .
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المبحث الثالث
إشكاالت الضمان في المضاربة
المطلب األول :ضمان رأس المال
اإلشك ال

المترتب :

 -1القول بعدم ضمان المصرف لرأس المال سيؤدي إلى قلة الودائع االستثمارية  ،وزيادة سحبها
ويسبب ضعف السيولة ويعرض المصرف للعجز .
 -0المخالفة للنصوص واألقوال الواضحة من أن المضارب ال يضمن رأس المال إال في حاالت
التعدي والتقصير .
 -2القول بتضمين المصرف رأس المال مجاراة للبنوك التقليدية الربوية بتكييف فتاوى ليس لها أدلة
قوية  ،وجعلها ضرورة مع عدم الحاجة لذلك عمليا.
المؤيدا والم ت دا :
إن عدم ضمان رأس المال في المصارف اإلسالمية مشكلة قد تؤدي إلى إحجام بعض المتعاملين
معها  ،بدون فهم لطبيعة النظام المصرفي اإلسالمي ،في ظل نظام ربوي له قرون عديدة ،وقد أدت هذه
المشكلة إلى ضعف بعض إدارات المصارف اإلسالمية ،وأرادت أن تجاري المصارف التقليدية بإصدار
وعود للمتعاملين معها بتحمل الخسائر إن حدثت مع أن هذا من المبادئ األساسية التي يقوم عليها
االقتصاد اإلسالمي عبر المصارف اإلسالمية والشركات ،إذ أن المضارب أو الشريك ال يضمن إال في
حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط  ،ولو رجعنا لمن قال بالضمان ومن لم يقل به وحججهم
لوجدنا في المسألة عدة اقوال منها:
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القول األول :القائلون بالضمان اختلف أصحاب هذا االتجاه في التخريج الفقهي لهذا الضمان على
خمسة آراء:
الرأي األول :ذهب الشيخ محمد باقر الصدر إلى القول بتخريج ضمان المصرف اإلسالمي لرأس
مال المضاربة على أساس التبرع بالضمان  ،ألنه ليس العامل في المال؛ بل هو الوسيط بين أصحاب
المال والعاملين فيه
الرأي الثاني :رأي الدكتور حسن عبداهلل األمين ،تخريج ما يقوم به المصرف اإلسالمي من ضمان
لرأس مال المضاربة المشتركة على أساس التكافل االجتماعي بين المستثمرين ،فينشأ صندوق تأمين
إسالمي تعاوني ،يقوم على أساس اقتطاع جزٍء من أرباح المضاربة؛ لمواجهة مخاطر االستثمار.
وقد اعتمد هذا الرأي على قول بعض المالكية بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغير رب المال
والمضارب فيه؛ ألنه من باب التبرع الذي يملكانه ولو كان هذا الجزء محددا ومقطوعا بناء على التعليل
المذكور ،ويصبح جائ از من باب أولى إذا كان جزءا شائعا وغير مقطوع من الربح وقد رجح الدكتور
محمد شبير هذا الرأي؛ معلال ذلك بأنه من قبيل التأمين التعاوني الذي أجازه اإلسالم(.)1
الرأي الثالث :رأي الدكتور سامي حمود الذي يذهب إلى تخريج ضمان المصرف اإلسالمي لرأس
مال المضاربة المشتركة على األساسين اآلتيين:
أ :تخريج ضمان المصرف اإلسالمي لرأس مال المضاربة المشتركة على ضمان األجير المشترك
()0

الذي يعرف بتضمين الصناع

()1

()0

الودائــع المص ـرفية النقديــة واســتثمارها فــي اإلســالم  ،ص 200مرجــع ســابق  ،وبحــث المضــاربة الشــرعية وتطبيقاتهــا
الحديثة المقدم إلى المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ص.21مرجع سابق.
سامي حمود ص 220-221مرجع سابق.
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ب :تخريج ضمان المصرف اإلسالمي لرأس مال المضاربة المشتركة على قول ابن رشد الذي يفيد
" أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضمان إن كان خسران(")1
وقد رأى د /سامي حمود أن المضارب المشترك يضمن عند الخسارة أو التلف بدون تعد ،وبنى
قوله على قول البن رشد :عن خلط أموال المضاربة ودفع المضاربة لمضارب آخر ،ولقاعدة استحقاق
الربح بالضمان  ،وقال ( وقد تبين لنا من التمعن فيما أمكن االطالع عليه من المؤلفات الفقهية ،أن
القول بالضمان بالنسبة للمضارب الخاص وارد ضمنا في حاالت المضاربة ،وان لم تكن المسألة قد
عرض لها بشكل واضح كما كنا نود ) وقول ابن رشد  (:واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في
العامل أي المضارب يخلط ماله بمال القراض من غير إذن رب المال فقالوا كلهم ( ما عدا مالك ) هو
تعد ويضمن ،وقال مالك :ليس بتعد  ،ولم يختلف هؤالء المشاهير من فقهاء األمصار أنه إن دفع
العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه كان خسرانا ) .
وأيضا استدل بقول األحناف إلى إجازة تفويض المضاربة إلى مضارب ثان  ،سواء اشترط
المضارب األول شيئا من الربح أو لم يشترطه طالما كان ذلك بإذن رب المال أو تفويضه.

()0

وذهب الحنابلة واإلمامية إلى الجواز بشرط أن ال يكون للمضارب األول شيء من الربح ألنه ليس
()2

من جهته مال وال عمل والربح ُيستحق لواحد منهما.

وذهب المالكية إلى أنه ليس له من الربح وأنه ضامن.
ولو رجعنا إلى المسألة في فقه الحنفية لوجدنا أن شرح النص كالتالي( قوله وال ربح لألول  ...الخ
حاصله  :أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال  ،فإن حصل تلف أو
()1
()0
()2

ابن رشد 262/0مرجع سابق .
الكاساني ج ، 3ص  . 63-62مرجع سابق.
ابن قدامه ج 7/ص  . 122مرجع سابق.
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خسران فالضمان من العامل األول  ،وان حصل ربح فال شيء للعامل األول منه  ،وانما الربح للعامل
()1

الثاني )

.

والصحيح أن ضمانه ضمان تعد ال ضمان ربح  ،فالمنطق أن الضمان يوجب الربح  ،وليس الربح
يوجب الضمان  ،ألن الخراج بالضمان.
وأما ما استدل به د/سامي من قول ابن رشد أن الذي لم يختلف فقهاء األمصار في تضمينه ،هو
الذي يدفع مال المضاربة لمضارب آخر من غير إذن رب المال فغير صحيح ،ألنه ال دليل من قول
ابن رشد وغيره على القول بضمان المضارب الذي يدفع المال لمضارب آخر ،سواء بإذن رب المال أم
ال  ،وانما الضمان بالتعدي في دفعه المال لمضارب آخر بدون إذن وهو متفق عليه .
ثم ذكر الدكتور سامي حمود :قاعدة استحقاق الربح بالضمان لتأييد رأيه  ،والقاعدة ( أال يستحق
الربح إال إذا كان بمال أو عمل أو ضمان ) وبما أنه ليس في الحالة المعروضة حالة ضمان المضارب
الذي دفع المال لمضارب آخر فليس له مال وال عمل فال يبقى إال القول بالضمان كسبب الستحقاق
الربح وهو ما بناه على فهمه من قول ابن رشد .
لقد قاس الدكتور سامي حمود :القول لضمان المضارب المشترك قياسه على األجير المشترك عند
بعض الفقهاء  ،فليس في قول األحناف ما يوجب تضمين عام المضاربة فقد قيدهما أن يكون هالك
المال بما يمكن التحرز عنه والمضارب قد يربح وقد يخسر  ،وليست كل خسارة توجب الضمان  ،فإذا
كانت بسبب يمكن التحرز عنه ولم يفعل فإنه يصبح متعديا أو مقص ار أو خائنا  ،فتضمينه لجهة تعديه
وتقصيره فإن لم يكن كذلك فال ضمان .
()1

ألبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير بالصـاوي المـالكي  ،ت1021 :ه ـ’ السـالك ألقـرب المسـالك المعـروف
بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  ،دار المعارف ،ج ، 2ص.363
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ويعتبر قياس الدكتور سامي قياسا غير صحيح ألنه قياس مع الفارق ،وذلك ألن األجير المشترك
هو العامل أو الصانع الذي تسلم المواد واألمتعة من أصحابها ثم يقوم بصناعتها بأجر  ،أما المضارب
المشترك فهو يتسلم أموال أشخاص متعددين ويخلطها بإذنهم ثم يعمل بها مضاربة ويأخذ نصيبه
باعتباره شريكا في الربح  ،والمال في المضاربة عرضة للربح والخسارة  ،لذا ال يجب ضمانه على
المضارب إال إذا تعدى أو فرط .
ثم إن الخسارة بسبب التعدي والتقصير يترتب عليه ضمان المصرف لرأس المال دون أن يكون في
ذلك مخالفة شرعية ألن ضمان المصرف للوديعة االستثمارية بدون تعدي أو تقصير يقلبها إلى قرض
فتكون الزيادة عليها من الربا المحرم .
إن متطلبات الشريعة في العقود ذات حقيقة قانونية فهي (أفعل )( ال تفعل) وليست نظرية اقتصادية
 ،فليس للشريعة اعتراض على إدارة المخاطر والعمل على تقليلها إلى الحد األدنى لكن االعتراض على
صيغة العقد إذا اشترط فيه الضمان لرأس المال انقلب إلى قرض

(.) )1

الرأي الرابع :وهو رأي الدكتور على جمعة -مفتي جمهورية مصر العربية سابقا -الذي يذهب إلى
تخريج ضمان المضارب المشترك (المصرف) ألموال المضاربة المشتركة على أساس أن المصرف له
شخصية اعتبارية في قوة أشخاص متعددين ،له أن يضارب من جهة وأن يضمن من جهة أخرى،
باعتبار أنه متعدد الوظائف ،وكل وظيفة مستقلة عن األخرى .

()1

د :محمد علي القمري ،ضمان المصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية  ،مجلة جامعة الملـك عبـد العزيـز االقتصـاد
اإلسالمي ( بتصرف ) .والضمان في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتـه فـي المصـارف اإلسـالمية د/محمـد عبـد المـنعم أبـو
زيد ط 1663 ،1م ـ نشر معهد العالمي للبنك اإلسالمي القاهرة بتصرف ص)02-12
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ومن مبررات هذا الرأي أن الشخصية االعتبارية الحديثة لها صفات منها أنها مستقلة في الذمة،
ولها ضرورتها الخاصة التي تختلف عن الضرورة الطبيعية ،كما أن لها صفة التعددية بخالف
الشخصية االعتبارية القديمة .
الرأي الخامس :وهو رأي الدكتور نزيه حماد الذي يذهب إلى القول بجواز وصحة اشتراط الضمان
على األمين عموما ،سواء كان مضاربا خاصا أم مشتركا ،أو كان مستأج ار أو وديعا أو وكيال أو شريكا،
إذا لم يؤد هذا الشرط إلى تفريغ عقد األمانة من مضمونه ،وتعريته عن حقيقته ،واتخاذه ذريعة إلى
التعامل بالربا؛ تخريجا على رأي اإلمام أحمد بن حنبل في رواية عنه ،والمالكية في غير المشهور،
والحنفية في غير الراجح من اقوالهم

)1(.

وهناك من قال أنه يضمن بالشرط  ،وأن المؤمنين عند شروطهم  ،وأن المضاربة أحكامها
اجتهادية وهي مسألة خالفية قديما .
فقد نقل عن قتادة وأحمد رواية وهو الراجح في مذهبة ،وأيده الشوكاني :أن الشرط صحيح ويلزم
لوجود المناط الشرعي وهو التراضي (. )0
وقد رد الدكتور /علي القره داغي  :أن هذا الضمان يفرغ المضاربة من أهم ميزة تمتاز بها وهي
االشتراك في الغرم والغنم .
إن العال قة بين المصرف وأصحاب الودائع االستثمارية يحكمها عقد المضاربة الذي فيه أن
المصرف ال يضمن الخسائر إال في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط  ،واال تحول المصرف
اإلسالمي كالمصارف التقليدية الربوية  ،وهذا جوهر مشكلة الضمان .

()1
()0

د .عادل سالم محمد الصغير أمين  ،المضاربة المشتركة من أهم صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي
اإلمام محمد علي الشوكاني  ،السيل الجرار  ،ط ، 1دار بن كثير ،دمشق 0222 ،م  ،ج ،0ص ـ .722
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ولكن بعد البحث والتحري وجدنا أن هناك مجموعة من األسباب أدت إلى طرح هذا الموضوع
نجملها في التالي :
 -1سيطرة العقلية الربوية على عدد من المودعين وهذا يحتاج إلى توعية وطرح بعض الحلول لذلك .
-0

عدم االستعداد لتحمل المخاطرة فإذا فهم المودع نظام المضاربة القائم على مبدأ الغنم بالغرم ترك
التعامل المصرفي اإلسالمي وتحول إلى التعامل الربوي

 -2الكسر للودائع  :فإذا أراد المصرف الدخول في استثمارات حقيقية ذات آجال متوسطة ،أو طويلة
 ،ظهر أن عددا من المودعين ال يريدون ترك ودائعهم لفترة طويلة ،بل يطلبون أرباحا سنوية كما
يوجد عدد منهم يسحبون ودائعهم متناسين الطبيعة المختلفة للبنوك اإلسالمية  ،سواء فيما يتعلق
بنظم تعبئة الموارد أو طرق توظيفها واستثمارها .
 -2قصور دور المصارف اإلسالمية في خلق وعي ادخاري إسالمي في المجتمع وتوعية المودعين
والمتعاملين مع المصارف اإلسالمية بطبيعة المعامالت اإلسالمية ،والفرق بينها وبين التعامل
الربوي ،وتقوية الوازع الديني لديهم بالحرص على البعد عن الربا وما فيه شبهة .
فاألولى القيام بالمعالجات األخرى كأخذ الضمانات على المضارب والدراسة االئتمانية والمالية
والفنية  .فقد جاء في المعيار الشرعي ( يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية من المضارب بشرط
أال ينفذ رب المال هذه الضمانات إال إذا ثبت التعدي والتقصير ،أو مخالفة شروط عقد المضاربة)(.)1

()1

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار رقم  ،3ص.122
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المع لج

:

 -1ايج د ال م
أ)

األ

ي :

العمل على توفير عدد من المتعاملين مع المصارف اإلسالمية الذين لديهم الفهم عن طريقة
عمل المصارف اإلسالمية.

ب)

توفر جهاز استثماري كفء وفق الطبيعة الجديدة  ،فقد اتضح من التجربة خالل الفترة
الماضية  ،أن من أهم المشاكل التي واجهت المصارف اإلسالمية بصورة عامة واستثماراتها
على وجه الخصوص  ،عدم توفر الكفاءات األخالقية من حيث االلتزام باالتفاقيات ،وعدم
توفر األمانة والصدق لدى نسبة كبيرة من المتعاملين أدى إلى الخسائر وضياع الحقوق
المالية.

ج)

وبالنسبة لدراسة وتقييم واختيار وتنفيذ العمليات االستثمارية  ،فإن القدرة تعد شرطا ضروريا
وضمانا رئيسيا لهذه االستثمارات  ،ما لم تعرضت المصارف لمخاطر عالية وهو ما يمثل
عقبة رئيسية أمام تنفيذها  ،وحتى تتوفر هذه القدرة ال بد من:
أ-

وجود عناصر بشرية إدارية وفنية مالئمة .

ب -إيجاد أجهزة مساندة للمعلومات واإلحصاء والتسويق واإلشراف والمتابعة
ج-

توفير أنظمة عمل جديدة تتفق وطبيعة النشاط االستثماري لهذه المصارف(.)1

 -2يوامل تحقيق ال م ن للودائع اال تثم ري ب لم رف اإل المي :
ال بد في دراستنا لها من االعتماد على محورين قبل الكالم عنها:

()1

د :محمد عبد المنعم أبو زيد  ،الضمان في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية  ،بحث (. )02-02
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أ-

محور رئيسي :من خالل العمل على خلق وعي ادخاري إسالمي ،وأن تقوم الدولة والمصارف
اإلسالمية بذلك من خالل :
 -1تضمين نظم التعليم مقررات دراسية عن المعامالت المالية واالقتصادية اإلسالمية .
 -0اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة بتربية المجتمع على تقوية الوازع الديني بصورة مستمرة
 -2نشر الكتب والنشرات واقامة الندوات والدورات على مستوى قاعدة المتعاملين وليس الباحثين
أو العاملين .

ب -محور مصرفي  :من خالل اتباع الوسائل واألساليب الدقيقة والصحيحة لضمان نجاح استثماراتها
لضرورته في تحقيق أكبر قدر من الضمان للودائع االستثمارية  ،وللمودع حتى ُيقبل على اإليداع
في المصارف اإلسالمية.
-3

األ ليب المقترح :

و ئل بيئي :
 -1قيام المصارف اإلسالمية بدورها في توفير وايجاد العميل المستثمر المالئم وفق طبيعة نشاطها
االستثماري من خالل العمل على اتباع األساليب العلمية لتسويق خدماتها بأساليبها الجديدة ،
مع العمل على نشر الوازع الديني وبث روح االلتزام بالتعاليم اإلسالمية.
 -0قيام الدولة بتوفير العميل المستثمر بالتوعية االعالمية والتعليمية مع نشر المفاهيم االقتصادية
اإلسالمية .
 -2تطبيق التشريعات والقوانين المالئمة لطبيعة المعامالت المصرفية اإلسالمية حتى تتحقق
الستثمارات المصارف اإلسالمية البيئة القانونية المالئمة لقيامها ونجاحها .
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و ئل م ر ي :
أ)

اختيار الكادر المالئم واإلدارة الجيدة التي تبحث عن العمالء بدرجة عالية من الكفاءة والتنظيم
،معتمدة على أحدث األساليب والوسائل العلمية ويسند بالتدريب المستمر وفق أحدث األساليب
المتالك المهارات واإلمكانات المؤهلة من تطبيق هذا النشاط وفق قواعده وأساليبه المميزة .

ب)

إيجاد المنتج المبسط المكتمل المدروس إلنزاله والتوعية للعمالء عليه وعمل اإلعالنات لذلك بعد
أن يتم العمل به بتجارب ناجحة داخلية من أموال المساهمين ،واعالن النتائج حتى يدعوا العمالء
للتجاوب والتفاعل معه .
 -1التطمين للمودعين بأن مسيرة المصارف اإلسالمية في مجال االستثمار خالل السنوات
الماضية مبشرة  ،فحجم االستثمارات والعائد اعلى في كل سنة عن األخرى .
إن منهج النظر الصحيح للمسألة ليس وجود الضمان أو عدمه في الودائع المصرفية ،وانما
مقدار المخاطرة الذي يتحمله صاحب الوديعة ذلك أن وجود الضمان ال يعني بالضرورة تدني
مستوى المخاطرة ويمكن دفع مستوى المخاطر إلى الحد األدنى بوسائل متعددة مثل التنويع،
وحسن اإلدارة  ،ضبط المدد ،واختيار األطراف ذات المالءة االئتمانية .
 -0أن تكون الدراسات والمعلومات والضمانات كافية لحاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة
الشروط.
 -2الوكالة باالستثمار مع تحديد جهة التعامل وطريقته مع حق البيع على النفس في فترة وجيزة
ولكن مع ضرورة عودة الموكل إلجراء العقد فهذه الطريقة ال تؤدي إلى الضمان ولكن تقلل
فترة تحمل المخاطر.
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 -2د ار

الجدوى االقت

دي  :وهي قرينه تجعل العميل المدعي للخسارة أو عند عدم تحقق

الربح المتوقع حسب الدراسة في محل الشك والريبة ،فيكون عليه إثبات ما ادعاه إال بأسباب
ظاهرة تدل على تحقق الخسارة .
 -2التحوط من تقلب أ ع ر العمال

 :وهذا ما يحصل كثي ار في معظم البلدان خاصة اليمن

حيث أصبحت سمة بارزة في السياسة النقدية ،لذا كان البد من التحوط والسيما في العقود
التي يترتب عليها أثمان آجلة  ،فالبد من السيطرة على التقلبات غير المرغوب فيها في
األسعار والنقود .
 -3ال يمكن تقليد المصارف الربوية في القول بضمان رأس المال اضط ار ار بل العمل بالمنهج
اإلسالمي الواضح يتطلب كلفة من الجهود زائدة في التوعية.

المطلب الثاني :ضمان حاالت التعدي والتفريط
مفهول يد األم

وحكمه ودليله :

اليد في اللغ :تطلق على الجارحة المعروفة من المنكب إلى أطراف األصابع  ،وتستعار للنعمة والداللة
والحوز والملك والقوة والسلطان .
ا طالح  :عبارة عن القرب واالتصال  ،وتقسم إلى معنوية وحسية .
-

أما يد الضمان :ـ فهي يد الحائز للشيء بدون إذن مالكه كالغاصب والسارق ،أو بإذنه ولكن
بقصد تملكه .
وحكم هذه اليد الضمان :أي يغرم ما يتلف بسببها مطلقا سواء كان هالكها أو ضياعها  ،وعليها رد

المثل في المثلي  ،والقيمة في القيمي .
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-

أما يد األم

فهي :يد الحائز للشيء بإذن صاحبه ال بقصد تملكه لمصلحة تعود لمالكه

،كالوديع والوكيل واألجير الخاص والولي والوصي ،والمصلحة تعود للحائز( كالمستأجر
والمستعير والمرتهن والقابض) أو لمصلحة مشتركة بينهما  ( :كالمضارب والشريك والمزارع
والمساقي
األم

)

:هي الشيء الذي يوجد عند األمين سواء كان بقصد الحفظ كالوديعة  ،أو كانت ضمن عقد

كاإلجارة واإلعارة .
وحكم هذه اليد :ـ أنها ال تتحمل تبعة هالك ما تحتها ما لم تتعد أو تفرط .
وهذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ االسالمي تبين أن يد المضارب يد أمانة ال يضمن إال
بالتعدي أو التقصير.
االستفتاء -:في حالة دخول البنك مع شركة استثمارية لتمويل عمالء البنك  ،هل يجوز اشتراط
الشركة ضمان البنك لسداد عمالئه؟
الجواب  -:عالقة البنك مع الشركة عالقة مضاربة باعتبار البنك مضاربا والشركة "رب المال" فإن
يد البنك على المال يد أمانة  ،وصفة األمانة أن ال تضمن على ما استؤمنت عليه  ،وهذا هو المتفق
عليه عند الفقهاء بشأن المضارب إال أن المضارب يضمن في حالة اإلهمال أو التفريط  ،فلو حصل
) ()1

من البنك المضارب تفريط أو تعد ففي هذه الحالة يضمن سداد عمالئه تجاه هذه الشركة رب المال .
دليل ا تف ء

م ن يد األم

:

لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما يكون حجة على كون يد األمانة ال تضمن ما
يتلف في حوزتها من غير تعد أو تفريط .
()1

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي محضر رقم(.)0223/1
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ودليل استدالل الفقهاء على أصل عدم تضمينها محصور بأمرين :
)1

اعتبار الحائز نائبا عن المالك في اليد والتصرف وذلك يستوجب أن يكون هالك العين في يده
كهالكها في يد مالكها ألنها مقبوضة بإذنه .

)0

استصحاب دليل البراءة األصلية للحائز ( األصل الشرعي عدم الضمان ألن األمين معصوم
بعصمة اإلسالم فال يلزم فيه شيء إال بأمر الشرع  ،وال يحتاج مع هذا األصل إلى االستدالل
على عدم الضمان بما لم يثبت ) وقال أيضا " وال يضمن إال إذا حصلت منه جناية أو تفريط ،
فإن التضمين حكم شرعي يستلزم أخذ مال مسلم معصوم بعصمة اإلسالم ،فال يجوز إال بحجة
شرعية  ،واال كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل "

اشتراط ال م ن يلى األمين .
اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الضمان على األمين في العقد على ثالثة أقوال
 -1أن هذا الشرط باطل لمنافاته مقتضى العقد وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد
المشهور في مذاهبهم  ،وحكي عن الثوري واألوزاعي واسحاق وابن المنذر.
فاعتبروا الشرط باطال وال يعتد به بل يبقى على حكم األصل عند الحنفية والحنابلة ،بينما اعتبر
العقد باطال لوجود الشرط الباطل وهم الشافعية والمالكية ورواية ألحمد .
 -0إذا اشترط الضمان على األمين ألمر خافه صاحب العين من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص
فيلزمه الشرط في ذلك فقط  ،وهو قول مطرف من أصحاب مالك .
-2

الشرط صحيح ملزم وهو قول قتادة  ،وعثمان البتي وعبد اهلل العنبري وداود الظاهري وهو قول
أحمد في رواية عنه  ،والمالكية في غير المشهور ،واألحناف في المرجوح وهو الذي رجحه اإلمام
الشوكاني وذلك ألنه رضي لنفسه بذلك االلتزام واختاره .
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وقد رجح األستاذ الدكتور نزيه حماد في بحثه  -مدى صحة تضمين يد األمانة بالشرط في الفقه
اإلسالمي -نوجز خالصة ترجيحه فيما يلي :
فقد أخذ بقول شيخ اإلسالم وابن القيم وهو مذهب الحنابلة في أن األصل في الشروط العقدية
الجواز والصحة إال ما أبطله الشارع أو نهى عنه .
ثم أورد ترجيحا لتضمين يد األمين في حالة الشرط بنقاط عدة :
-1

لم يثبت في النصوص ما ينهض حجة في كون يد األمانة ال تضمن ما بحوزتها من أعيان
الغير إال في حالتي التعدي أو التفريط ،وعمدتهم استصحاب دليل البراءة األصلية للحائز ألن
التضمين حكم شرعي يستلزم أخذ مال معصوم بعصمة اإلسالم  ،فال يجوز ذلك إال بحجة شرعية
 ،وحيث كان المناط في تحليل األموال شرعا التراضي إال ما منعه الشارع  ،فإن األمين إذا ألزم
نفسه ما لم يكن يلزمه من الضمان باختياره كان ذلك االلتزام صحيحا ،وال حجر وال منع من ذلك
 ،وان كان القول بالتضمين يهدم أصال شرعيا أو يخالف نصا  ،لما صاغ ألي فقيه القول
بتضمين األمين ،ولما وقع الخالف في ذلك .

 -0المسألة في حقيقتها فرع عن قاعدة ( األصل في الشروط المقترنة بالعقد الجواز والصحة إال ما
أبطله الشرع ) واشتراط الزيادة على مطلق العقد أو اشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع،
فكان صحيحا ملزما وهو ال ينافي مقصود الشارع أو مقتضى العقد .
 -2صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعا فقال
أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة  ،أي أستعيرها منك مشروط فيها الضمان وقد ذكر
األمام الشوكاني أن العارية ال تضمن إال بثالث :
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أ-

التعدي

ب -االستهالك
ت -اشتراط الضمان وخاصة إذا رضي المستعير وألزم نفسه به.
-2

إذا جاز تضمين األمناء جب ار دون رضاهم بالعرف عند بعض فقهاء الحنفية والمالكية فتضمينهم
بالشرط أولى.

 -2أجاز المالكية في المشهور تطوع األمين بالتزام الضمان بعد عقد األمانة واعتبروه صحيا ملزما
بناء على قاعدة التزام التبرعات في مذهبهم فإذا صح االلتزام بعد العقد فقد صح التزامه في العقد
ألن ما ال يجوز التزامه في العقد ال يجوز التطوع بالتزامه بعده .
-3

إذا جاز تضمين األمناء بالتهمة في مشهور مذهب المالكية وغيرهم ،فإنه يجوز تضمين األمناء
بالشرط إذ المناط وهو التهمة موجود في معظم حاالت اشتراط الضمان على األمين ،والتراضي
على شرط الضمان أولى وأرجح من تضمين األمناء جب ار وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه
الفساد وأكل األموال حراما وعسر فيه إثبات صاحب المتاع بتعدي األمين أو تفريطه .

 -7مشهور مذهب المالكية تضمين الصناع مع أنهم أجراء للمصلحة في حفظ أموال الناس وسدا
للذريعة فاعتبرت المصلحة ،فالقول بتضمينه جب ار بها ليس أولى من القول بتضمينه بالشرط
برضاه واختياره .

()1

()1

د :نزيه حماد  ،بحث عن مدى صحة تضمين يد األمانة بالشرط في الفقه اإلسالمي ،
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المع لج :
-

سبق في المطلب السابق بيان ان المضارب حكمه حكم االمين ال يضمن رأس المال المسلم له
اال اذا تعدى او قصر .

-

تحديد جوانب التعدي والتقصير مسألة خالف قد تؤدي الى النزاع بين طرفي العقد وال بد من
ضبطها بمعايير صحيحة واقعية ترفع الخالف .

-

كان في العصور الماضية يرجع في هذه المسألة الى قول المضارب وهو المؤتمن وليس لقول
صاحب المال ،وفي هذا العصر بعد ان اصبحت االعمال التجارية مضبوطة بأنظمة محاسبية
وسجالت وقوائم مالية ،وبعد االتفاق مع المضارب من بداية المشروع الناجح بعد دراسة الجدوى
يطلب رفع المؤشرات حول سير عمل المشروع خالل كل ربع مع تحديد جوانب القوة والضعف
ودراسة اسبابها مع المضارب ليتالفاها في الربع الذي يليه ،وهكذا نستطيع ان نضبط بمعايير
دقيقة نسبيا اثبات مسؤولية التعدي او التقصير

-4

ما ذكر من القول بتضمين يد االمين في بعض مسؤولياته للمصلحة وحفظ االموال فهو دليل
على ان المضارب سيتحمل المسؤولية في حالة الخسارة مالم يثبت سبب ذلك ،الن االصل ان
المشروع ناجح حسب دراسة جدواه فخالف ذلك يحتاج الى اثبات.
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المبحث الرابع
إشكاالت احتساب وتوزيع األرباح
المطلب األول  :كسر الودائع وما يترتب عليه:
اإلشك ال المترتب :
 -1السحب للمال من طرف إخالل بعقد موقع بين الطرفين وضياع للجهود واألوقات سببه القول بعدم
لزوم المضاربة .
 -0سحب الودائع في المصارف اإلسالمية يعرضها للعجز في السيولة  ،وضعف االستثمار ،وعدم
احتساب األرباح بدقة.
المؤيدا والم ت دا :
ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة ،إلى أن المضاربة من العقود الجائزة من الطرفين  ،تنفسخ بفسخ
أحدهما وال فرق بين ما قبل التصرف أو بعده  ،ويشترط الحنفية لجواز الفسخ علم الطرف اآلخر  ،وأن
()1

يكون عين رأس المال وقت الفسخ دراهم أو دنانير

 ،وذهبت المالكية إلى أن :لكل من رب المال

والعامل فسخ عقد المضاربة قبل الشروع في شراء السلع بالمال ،ولرب المال فسخ عقد المضاربة إن
تزود العامل من مال القراض ولم يشرع في السفر ،فإن عمل المضارب بالمال في الحضرِ أو شرع في
السفر فيبقى المال تحت يد العمل إلى نضوض المال ببيع السلع  ،وال كالم لواحد منهما بفسخ
المضاربة.

()1

بــدائع الصــنائع ج  3ص ،126مرجــع ســابق ومغنــي المحتــاج ج2ص 262مرجــع ســابق ،والمغنــي ج2ص  .32مرجــع
سابق.
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ومن خالل أقوال الفقهاء في عدم اإللزام بعقد المضاربة  ،حصل هذا اإلشكال  ،فجاء من يريد
سحب أمواله  ،قبل الشروع في العمل أو بعده  ،فسبب ذلك السحب مخاطر كبيرة على المضارب
المصرف تحتاج المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية إلى الوقوف عندها  ،ألن القول باإللزام في
جميع العقود أصبح ضرورة في هذا الزمان حفاظا على حقوق الغير وأموالهم  ،وهو ما تؤيده مقاصد
الشريعة اإلسالمية بالحفاظ على المال  ،مع صعوبة النجاح في المضاربة في هذا الزمان لمن قال بعدم
اإللزام.
ولو تأملنا في عقد المضاربة لوجدنا أنه يقوم على أساس أن يسلم صاحب رأس المال ماله
للمضارب ويقوم المضارب بالعمل  ،والربح يوزع حسب المتفق عليه ،فإذا حصل أن صاحب رأس
المال أخذ ماله اختل عمل المضارب وحصلت مخاطر كبيرة على المضاربة.
إن هذه المسألة من الموضوعات المؤثرة على المضاربة بشكل عام وعلى توزيع األرباح ومعرفة
وجود ربح من عدمه بشكل خاص  ،واحتماالت الخسارة واردة  ،وتعرض السيولة في البنك إلى العجز
قائمة  ،وتوقف االستثمار ،واحجام المصارف اإلسالمية عن الدخول في عقود المضاربة وغيرها  ،لذا
كانت من المسائل المدروسة في المصارف اإلسالمية عموما وفي المصارف اليمنية على وجه
الخصوص.
حكل الت رف

م ل الم رب من رب الم ل أو الم رب:

إذا استرد صاحب المال بعضا من مال المضاربة خالل فترة المضاربة المتفق عليها ،ولم يظهر
الربح  ،أو الخسارة فإن رأس المال هو الباقي وان استرده بعد ظهور الربح فرأس المال يكون كامال
والربح نسبة شائعة  ،وان حدد ما استرده من رأس المال أو من الربح فهو كما حدد  ،أما إذا أخذ
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المضارب من مال المضاربة  ،تحمل ما أخذه  ،ولو عدنا إلى أقوال الفقهاء لوجدنا بيان ذلك واضحا،
في أقوال ائمة المذاهب والفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية .

()1

وهذه المسألة وان كانت متعلقة بأخذ العامل لجزء من مال القراض ،فإنه يقاس عليها أخذ المالك
كذلك ولهذا فقد جمع الخرشي من المالكية بين أخذ المالك وأخذ العامل في نسق واحد.
وفي المسألة لدى المصارف اإلسالمية اتجاهان متباينان :
األول  :يرى أن رب المال إذا استرد كامل وديعته أو بعضا منها قبل انتهاء أجل المضاربة  ،فإنه
ال يحاسب إال نهاية السنة المالية حين ظهور األرباح فتجرى المحاسبة ويكون للوديعة حصتها من الربح
أو الخسارة حسب المدة التي استمرت فيها .
وعلى هذا الرأي جاءت فتوى بيت التمويل الكويتي التي تنص على ما يلي ( :فإن أقرب اآلراء إلى
العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة السمحة من غير تعقيد وال تحكم في عمالء البنوك اإلسالمية هي :
أن صاحب الوديعة االستثمارية إن اضطر إلى سحبها أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية  ،ورضي
البنك بردها إليه  ،أن ال يحاسب على المكسب أو الخسارة في المال بل عند تمام السنة المالية  ،فإن
تبين له ربح أعطي له  ،وان تبين خسارة فإن للبنك حق الرجوع عليه  ،كما له حق التنازل عن هذه
الخسارة وتحتسب األرباح والخسارة بحسب المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة
أو قصرت

)()0

وهذا الرأي في حالة أنه ليس له سحب وديعة قبل أن يتبين أن هناك ربحا أو خسارة والبنك يلزمه
بعمل تعهد بالرجوع عليه في حالة الخسارة .

()1

المغني البن قدامة ( ،)171-172/2مرجع سابق .ويراجع شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ()222 /0

( )2فتاوى بيت التمويل الكويتي  ،فتوى رقم  26ج 1/صـ . 22
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االستفتاء -:ما الحكم في حرمان الوديعة المكسورة من الربح ؟
الجواب-:األصل أن العميل ملزم بالعقد وعدم كسر الوديعة قبل أجلها والبنك مخير باألخذ بمبدأ
المخارجة  ،وذلك بأن يمنح الذين سحبوا ودائعهم لبعض األرباح بما ال يضر ببقية المودعين وال يحدث
إرباكا للعميل ،ويجوز فتح باب الودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل وتوزيع أرباح لكل فترة.
الرأي الث

()1

 :أن المودع "المستثمر" إذا استرد جميع وديعته أو بعضا منها قبل انتهاء السنة

المالية فإن المبلغ الذي تم استرداده ال يستحق شيئا من الربح الذي يتم توزيعه نهاية السنة  ،وذلك ألن
الربح ال يتقرر نهاية السنة إال للمبلغ المتبقي لدى المضارب .
ولو عدنا إلى المطبق في المصارف اإلسالمية اليمنية في هذا لوجدنا أنه إذا سحبت الوديعة قبل
تاريخ استحقاقها فإنها تكسر بالكامل في تاريخ السحب واذا كانت المدة بين اإليداع والسحب تزيد أو
تساوي  62يوما فإنه يستحق ربح ادخار استثماري لهذه الفترة للمبلغ بالكامل ويستحق ربح وديعة سنوية
لباقي المبلغ من تاريخ إعادة الربط إلى نهاية العام .
عمال بما جاء في نهاية المحتاج ( لو استرد المالك بعض مال القراض قبل ظهور ربح أو خسارة ،
فإن رأس المال المضارب به يرجع على الباقي وذلك ألن مالك المال لم يترك في يده – المضارب –
غيره فصار كما لو اقتصر في االبتداء على أعطائه له

)()0

المع لج :
من خالل الدراسة والنظر فيما يجري تطبيقه في المصارف اإلسالمية فإن الرأي الثاني أولى بالتطبيق
قطعا لخطر المنازعة بين الشركاء أن المودع "المستثمر" إذا استرد جميع وديعته أو بعضا منها قبل
()1
()0

فتاوى هيئة القابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي محضر رقم(0221/0م).
شــمس الــدين ابــن ابوالعبــاس احمــد بــن حم ـزة الرملــي  ،نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج  ،ـ ـ بيــروت ـ دار الفكــر ـ
1622م ج ، 2ص . 026
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انتهاء السنة المالية فإن المبلغ الذي تم استرداده ال يستحق شيئا من الربح الذي يتم توزيعه نهاية السنة
 ،وذلك ألن الربح ال يتقرر نهاية السنة إال للمبلغ المتبقي لدى المضارب ويؤيده :
)1

صعوبة تطبيق الرأي األول في المضاربة المشتركة المختلطة األموال لعدم امكانية فصل كل
وديعة عن األخرى .

)0

أن المودع ال يمكن أن يقبل بعمل تعهد يلزمه في حالة الخسارة أن يتحملها بعد خروجه  ،ولكنه
قد يرضى بمبدأ المبارأة ،فال يتحمل خسارة وال يطلب ربحا.

)2

هناك من يسحب وديعته لوجود فرص بديلة تحقق له ربحا اعلى  ،ولذا فهو ال يبالي بكسر
وديعته حتى قبل نهاية العام بفترة وجيزة.
ويمكن العمل بهذا القول في حالة أن يكون المصرف اإلسالمي لديه مصادر أموال فائضة ،وال

يحتاج إلى استقبال أموال جديدة لعدم قدرته على التوظيف لها.
أما في حالة أن يكون المصرف في بداية التأسيس  ،ومصادر األموال من الودائع وغيرها قليلة
،ويريد أن ينافس في السوق المصارف األخرى  ،فالعمل بالقول األول أولى  ،ويتحمل المصرف صعوبة
فصل الودائع  ،وتحديد تواريخ سحبها  ،وما تستحق من أرباح حسب المدد .

المطلب الثاني :التخارج واالسترداد:
هي من القضايا األساسية في العمل المصرفي للقيام باألوعية االستثمارية على أساس المضاربة
المشتركة المستمرة مع التعاقب في الدخول والخروج  ،دون توافق في مدة الوعاء والمدد  ،ومن المتخذ
إيجاد صفقات تتوافق مع رغبات وظروف جميع المستثمرين ،ولمعالجة طابع االشتراك واالستمرار الذي
يتعارض مع الحاالت المشار إليها من حيث توقيت االنضمام إلى الوعاء والخروج منه  ،كان البد من
بحثهما  ،باعتبارهما من صور التداول الذي ال تخفى أهميته  ،للصناديق االستثمارية الفتقار ساحة
298

العمل المصرفي إلى السوق الثانوية  ،فمن البديل التعهد باالسترداد والتخارج بحلول مستثمر جديد محل
سابق .
أوال :التخ رج:
تعريفه :وهو خروج الشريك عما يملكه إلى آخر بالبيع .
وهناك تعريف آخر  :بيع حصة في أعيان مشتركة على سبيل التسامح في تكافؤ المبيع مع الثمن .
حكمه :يجوز إذا خال عن المحرمات في محل التخارج أو في طريقته.
دليله :عمل الصحابة وذلك إن عبد الرحمن بن عوف  ، لما طلق في مرض الموت إحدى
زوجاته األربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان  وصالحها بقية الورثة ،ووقع هذا بمحضر من
الصحابة دون إنكار فهو من اإلجماع السكوتي

()1

تكييف التخارج :هو من قبيل الصلح ويأخذ حكم العقد ،
فهو عقد بيع  ،إن كان البدل المصالح عليه من خارج التركة أو الوعاء المستثمر فيه ،وهو عقد
قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عنه من مال التركة أو الوعاء المستثمر فيه.
شروط التخ رج:
 -1أن يكون محل التخارج معلوما  ،فال يصح التخارج على مجهول إال لعذر ،إال الحنابلة فمشهور
مذهبهم جواز التخارج على المجهول لدليل ( اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحاال )

()0

والحنفية

جوزوا التخارج على محل مجهول إذا كان ال يحتاج إلى القبض .
مقدور على تسليمه.
 -0أن يكون بدل التخارج ما ٌل منتفعٌ به
ٌ
()1

فتاوى وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد االسالمي ،الندوة العاشرة ص( )172بتصرف.

( ) محمــد ناصــر الــدين األلبــاني  ،مختصــر إرواء الغليــل فــي تخ ـريج أحاديــث منــار الســبيل  ،ط ،0المكتــب اإلســالمي ،
بيروت 1222هـ –  1622م رقم 1301ج ، 1ص..202
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 -2أن يقع التقابض لكل من المحل والبدل إذا كان مما يجب فيهما التقابض  ،كالتخارج عن أحد
النقدين باآلخر.
-2

أن تتوفر شروط بيع الدين  ،إذا كان محله دين على الغير عند المالكية والشافعية الذين يجيزون
بيع الدين لغير من هو عليه  ،وكذا الحنفية إذا وقع بصيغة اإلبرام أو الحوالة

م ال يشترط

()1

التخ رج:

ال يتوقف على تقويم محل التخارج ( التنضيض الحكمي) حتى عند من اشترط معلومية محل
التخارج  ،ألنها حاصلة لتحديد حصته الشائعة في الشركة  ،وهذا القدر من المعلومية يكفي.
وهناك متطلب شرعي هو :المعلومية بطبيعة تلك الموجودات ما بين أعيان ومنافع ونقود وديون
لتحقيق شرط التداول في أصول يجب في أصولها التماثل أو التقابض.
جري ن التخ رج

المش رك

والح ب

اال تثم ري وال

ديق:

يجوز التخارج بين الشركاء في الحسابات االستثمارية أو الصناديق كما يجوز التخارج بين صاحب
الحصة المؤسسة  ،أو شخص غير شريك  ،مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة في بيع الديون
والنقود  ،فإذا كانت الحصة المتخارج عنها تمثل أعيانا والديون التابعة لها جاز التخارج عنها بأي بدل
ولو باألجل ،إذ يجوز تبعا ماال يجوز استقالال .
ففي الحسابات االستثمارية يكون التخارج ببيع حصة صاحب الحساب في الوعاء المشترك ما
يتراضى عليه الطرفان ،ال أن يكون بثمن المثل أو بالقيمة الصافية .لما يخصه من الموجودات سواء
كان له ربح أم ال.

()1

الموسوعة الفقهية مجلد 11ص .223
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وأما التخارج في الصناديق االستثمارية  ،فيكون خروج صاحب حصة في الصندوق االستثماري
بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج  ،بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها
الصندوق في تقييم هذه الحصة (.)1
وأما التخارج في التمويل المجمع فيجوز تخارج أحد العمالء أو أحد المصارف قبل تصفية العمليات
بالقيمة التي يتفق عليها إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة لألصول ،أما إذا كانت كثيرة
()0

فال يجوز التخارج إال بمراعاة أحكام الصرف  ،وأحكام بيع الديون.

والتقويم بالتخارج يخضع للعرض والطلب ورغبات المتعاملين  ،وال يشترط أن يتم بثمن المثل أو
بالقيمة التي يكشف عنها التقويم( التنضيض ) .
ث ي ً  :اال ترداد
لغ  :طلب الرد
وا طالح  :شراء الحصة االستثمارية من المستثمر وردها إلى الوعاء وخروج المسترد منه ،فاالسترداد
يتم بين المضارب وأحد المستثمرين في الوعاء المشترك سواء كان البدل مقدما من مال المضارب أو
من السيولة المتاحة في الوعاء وهو إما أن يكون متوقفا على االتفاق أو مبنيا على تعهد من المضارب.
تكييف اال ترداد:
أن يكون ببدل من خارج الوعاء  ،وهو ما يقدمه مدير الوعاء من أمواله الذاتية  ،فتكييفه هنا بيع،
أو أن يكون البدل جزءا من السيولة فيكون عقد قسمة ومبادلة كالتخارج.
جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي:

()1
()0

فتوى ندوة البركة السابعة رقم 2/7 :ص ( )102
فتوى ندوة البركة التاسعة رقم 0/6 :ص( .)122
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التأكيد على مشروعية التعهد واعطائه صفة اإليجاب الموجه للجمهور ما نصه:
"يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعالن أو إيجاب يوجه إلى
الجمهور تلتزم بمقتضاه خالل مدة محددة من شراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين
ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع ،كما
يجوز االعالن عن االلتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار
إليه"

()1

وابط التخ رج واال ترداد :
يختلف حكم التخارج وا السترداد بحسب مكونات األوعية االستثمارية  ،هل هي نقود أو أعيان أو
منافع أو ديون.
فالنقود يجب التقيد في التعامل فيها بأحكام الصرف  ،والديون لها أحكام خاصة من حيث الجواز
وعدمه ولها صور متعددة بحسب نوع الدين والبدل والحلول والتأجيل وبيع الدين للمدين أو لغيره.
أما األعيان وتلحق بها المنافع فيكون التعامل فيها بالثمن أو البدل المتراضى عليه ،ويجوز بالثمن
الحال أو المؤجل ،واألجرة المعجلة أو المقسطة.
وبعد المراجعة لما يتم في المصارف اإلسالمية اليمنية  ،فإنه يتم التخارج بين البنك والعمالء وكذلك
بين العمالء لعام االحتساب والعام السابق له والالحق له وفقا لاتي :
-

عقد المضاربة ( بين البنك والمودع ).

-

طريقة االحتساب والتنضيض الحكمي في نهاية العام (بين البنك والمودع).

-

مبدأ المبارأة بين العمالء وفقا لعقد المضاربة بين المودعين في السنوات المتعاقبة.

()1

ق اررات مجمع الفقه االسالمي الدولي رقم)2/2(22 :
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المع لج :
 .1يتم التخارج بين البنك والعمالء  ،وبين العمالء لعام االحتساب والعام السابق والالحق له وفقا
لاتي :
أ) عقد المضاربة بين البنك والمودع .
ب) طريقة االحتساب والتنضيض الحكمي نهاية العام (بين البنك والمودع ).
ج) مبدأ المبارأة بين العمالء وفقا لعقد المضاربة بين المودعين في السنوات المتعاقبة.
 .0يكون التخارج في الحسابات االستثمارية ببيع حصة صاحب الحساب في الوعاء المشترك بما
يتراضى عليه الطرفان ،وأما في الصناديق االستثمارية فيكون خروج صاحب الحصة في
الصندوق بالقيمة التي يعرضها ،وأما في التمويل المجمع فيكون قبل تصفية العمليات بالقيمة
المتفق عليها إن كانت الديون قليلة  ،ويراعى أحكام الصرف وأحكام الديون في األموال الكثيرة.

المطلب الثالث :التنضيض الحقيقي والحكمي
التنضيض لغ  :الظهور ،والناض هو ما ظهر وحصل من المال ،وأهل الحجاز يقصرون إطالق(
النض ) على الدراهم التي كانت متاعا ثم تحولت إلى دراهم ،وعلى ذلك جرى االصطالح الفقهي  ،قال
ابن منظور" :وفي األثر عن عكرمة  :أن الشريكين إذا أرادا أن يفترقا يقتسمان ما نض من أموالهما ،
وال يقتسمان الدين أي يقتسمان ما صار في أيديهما وبينهما من العين وكره أن يقتسم الدين ألنه ربما
استوفاه أحدهما ولم يستوفه اآلخر فيكون ربا ولكن يقتسمانه بعد القبض " .1
ا طالح ً  :خلوص المال وظهوره ببيع السلع .

()0

( (1لسان العرب البن منظور مرجع سابق ج ، 7ص.223
()0

الشيخ أحمد الصاوي  ،بلغة السالك ألقرب المسالك  ،مكتبة مصطفى البابوالحلبي 1620م ،ج ، 0ص .022
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وتنضيض المال هو تحول السلع المشتراة إلى نقد ،وله آثار في حساب الربح والخسارة،
تقوم األموال لمشروع المضاربة بالنقد بسعر القيمة الحالية يوم التقويم  ،فإن ظهر ربح زائد بعد
تحديد رأس المال قسِّم بين شركائه  ،وان لم يظهر ربح ُح ِسب الباقي رأس مال للمضاربة  ،يسلم لمالك
المال وليس للمضارب شيء .
والت

يض يتحقق بطريقتين اث تين هم :

)1

التنضيض الحقيقي ( الفعلي) ويكون بتحويل العروض إلى نقود  ،ثم إجراء تصفية حسابية نهائية
في المضاربات الممكن تصفيتها .

)0

التنضيض الحكمي ( التقديري) في المضاربات المستمرة كالمضاربة المشتركة التي تقوم بها
المصارف اإلسالمية وال يمكن تصفيتها .
ولما كان التطبيق الذي يتم في المصارف اإلسالمية للمضاربات المشتركة فيه من الصعوبة أن يتم

االحتساب على التنضيض الحقيقي واجراء عملية التصفية ،فإنه ال بد أن يتم االحتساب على التنضيض
الحكمي ،حيث تتفاوت الودائع واألموال وتختلف األعمال في المضاربات المتعددة وقد يظهر الربح في
إحدى السنوات بينما تظهر الخسارة في أخرى .
ظهور ربح

وخ رةٍ أخرى :

مسألة تقسيم األرباح في المضاربات المستمرة مسألة فقهية الخالف فيها على قولين :
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األول :عدم جواز استمرار المضاربة إذا تم تقسيم الربح  ،ألن الربح وقاية لرأس المال  ،والخسارة
قد تحصل بعد القسمة ،فتجبر بالربح السابق والعقد مستمر ،فالربح يمكن تقسيمه والمضاربة مستمرة وهو
قول الحنفية ()1وهذا القول مبني على التنضيض الحقيقي .
القول الث

 :يجوز اقتسام الربح الناتج عن المضاربة بين أطرافها بعد التنضيض مع بقاء

المضاربة مستمرة ،ألن الربح حق للمتعاقدين يجوز لهما االتفاق على اقتسامه في أي وقت ،والخسارة ال
تجبر من الربح السابق بموافقة الطرفين  ،ويكون بقاء االستثمار بالمضاربة كعقد جديد  ،فلكل سنة حكم
نفسها بربح أو خسارة  ،وال يجبر خسارة أحدهما بربح اآلخر .
وعلى هذا القول الحنابلة جاء في كشاف القناع ( ويحرم قسمته أي الربح والعقد باق إال باتفاقهما
على قسمته ،ألنه مع اقتناع رب المال وقاية لرأس ماله  ،ألنه ال يأمن من الخسران فيجبره الربح ،
ومع امتناع العامل ال يأمن أن يلزمه رد ما أخذه في وقت ال يقدر عليه  ،فال يجبر واحد منهما وان
اتفقا على قسمة أو قسم بعضه  ،أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قد ار معلوما جاز  ،ألن الحق
لهما ال يعدوهما

)()0

فجعل العقد واالتفاق بين طرفي المضاربة هو األساس  ،وبهذا صيغت العقود في

المصارف اإلسالمية على أن التنضيض الحكمي كل سنة وكانت الودائع بناء على ذلك سنويا.
وقد صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السادسة عشرة  ،بجواز التنضيض الحكمي وهذا
نصه  ( :ال مانع شرعا من العمل بالتنضيض الحكمي ( التقويم ) من أجل تحديد أو توزيع أرباح

()1
()2

المحلى البن حزم ص  022 ، 2مرجع سابق.
كشاف القناع للهبوني ج 2/ص . 216
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المضاربة المشتركة و الصناديق االستثمارية أو الشركات بوجه عام  ،ويكون هذا التوزيع نهائيا مع
تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمنا ) (.)1
يكون إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال  ،وينبغي تعددهم  ،وفي حالة
تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط منها ،واألصل في التقويم اعتبار القيمة النقدية العادلة  ،واألخذ به
يعد أم ار الزما في العرف المحاسبي في المضاربات المشتركة ويسمى ( مبدأ الديمومة ) حيث تقسم حياة
المشروعات إلى فترات دورية وقد أشار إليه قرار ندوة البركة :
أوالً  :في حالة التنضيض الحكمي آخر كل فترة مالية يمتنع جبر خسارة عملية في فترة بربح عملية في
فترة أخرى  ،إال أن التحاسب التام الذي تمثله القوائم المالية بمثابة إنهاء للمضاربة السابقة والشروع في
مضاربة جديدة.
ث ي ً  :إذا لم يقبض أحد طرفي المضاربة حصته من األرباح بالتنضيض الحكمي يقصد ضمها إلى
رأس المال ويعتبر الربح في الفترة الالحقة ما زاد عن مجموع رأس المال السابق المضموم إليه  ،أما ما
يتعلق بالديون فينبغي أن تتم معالجتها على أساس تكوين المخصصات.
ث لث ً :استنادا إلى قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  2/2 /22بشأن الحقوق المعنوية  ،من أن لها
قيمة مالية معتبرة  ،فإنه يتم تقويمها ضمن التنضيض الحكمي إذا اشتريت من مال المضاربة  .ا"

()0

وعند األخذ بمبدأ التنضيض الحكمي ينبغي مراعاة االلتزام بالمبادئ والشروط التي أشارت إليها هيئة
المعايير وهي :
أ)

()1
()0

االعتماد على المؤشرات الخارجية مثل أسعار السوق.

قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السادسة عشرة بمكة المكرمة  1200 /12 / 03-01هـ
ق اررات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي فتاوى المضاربة بتصرف.
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ب)

استخدام جميع المعلومات المتاحة ذات العالقة باالستثمار عند تقدير القيمة النقدية المتوقع
تحقيقها بما في ذلك السالب والموجب منها.

ج)

استخدام طرق منطقية مالئمة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.

د)

الثبات في استخدام طريق التنضيض الحكمي ألنواع االستثمارات المماثلة بين الفترات المحاسبية
المختلفة.

ه)

االعتماد على أصحاب الخبرة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.

و)

الحيطة والحذر في التقدير وذلك عن طريق االلتزام بالموضوعية والحياد في اختيار القيمة النقدية
(.)1

المتوقع تحقيقها

وال بد أن تكون المعلومات للتنضيض دقيقة وأن تقوم على أسس محاسبية للتقويم سواء بالقيمة
التاريخية إلثبات رأس المال  ،أو الجارية لتقويم موجودات المضاربة .
وبعد الجلوس مع المختصين لما يجري في المصارف اإلسالمية اليمنية في مسألة التنضيض
اتضح أنه يختلف الوضع بحسب الطريقة المستخدمة في التعاقد بين البنك والمضارب ( المودع) وهنا
لدينا أربع طرق :
.1

طريقة فصل األموال وفصل العمالت .

.0

طريقة فصل األموال وخلط العمالت .

.2

طريقة خلط األموال وفصل العمالت .

.2

طريقة خلط األموال وخلط العمالت .

()1

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ( ص.) 72—36
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والطريقة المستخدمة في السنوات األخيرة هي ( طريقة فصل األموال وخلط العمالت

)

وبناء عليها

يتحدد وعاءان من حيث الموارد واالستخدامات واإلي اردات والمصروفات وهما :وعاء البنك والوعاء
المشترك وتحدد بالتفصيل خالل العام  ،وبموجبه يتم التنضيض في نهاية العام ثم تحتسب األرباح
لتوزيعها.
استحقاق الربح  :مبدأ من المبادئ المحاسبية األساسية لإلظهار العادل لنتائج األعمال واختلف فيه
الفقهاء على قولين:
.1

يستحق الربح أو يمتلك بالظهور ،و لو لم يقسم المال ،ولكنه ملك غير مستقر ،و ال يستقر إال
()1

بالقسمة.
.0

يستحق الربح بالقسمة ،أو بالتوزيع بين الطرفين ،وبعد تسليم رأس المال لصاحبه ،فإذا تحقق ذلك
()0

ثبت ملك المضارب لحصته ،وصار مستق ار الزما.

وقد ناقش مجمع الفقه اإلسالمي هذه المسألة وجاء ق ارره رقم ( ( )2إن محل القسمة هو الربح
بمعناه الشرعي ،وهو الزائد عن رأس المال وليس اإليراد أو الغلة .ويعرف مقدار الربح  :إما بالتنضيض
أو بالتقويم للمشروع بالنقد  ،وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين
حملة الصكوك  ،وعامل المضاربة  ،وفقا لشروط العقد  .يستحق الربح بالظهور  ،ويملك بالتنضيض أو

()1
()0

انظر الكاساني  ،بدائع الصنائع  ،مرجع سابق  ،27/3والبهوتي  ،شرح االرادات  ،مرجع سابق .222/0 ،
الخرشــي ،شــرح الخرشــي عــن مختصــر خليــل  ،مرجــع ســابق  .002/3 ،البهــوتي  ،وشــرح منتهــى االرادات  ،مرجــع
سابق  ، .222/0 ،ومغني المحتاج  ،مرجع سابق .212/0 ،
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التقويم وال يلزم إال بالقسمة  ،وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته  ،وما
) ()1

يوزع بين طرفي العقد قبل التنضيض التصفية  ،يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب .
المع لج :
.1

التنضيض الحقيقي هو األصل ويكون في المضاربات الفردية التي يمكن تصفيتها.

.0

يعمل بالتنضيض الحكمي لزوما في المضاربات المشتركة المستمرة التي ال يمكن تصفيتها .

.2

يجوز استمرار المضاربة بعد تقسيم الربح بعقد جديد ،كما يجوز اقتسامه بعد التنضيض ولكل سنة
حكم نفسها في الربح والخسارة .

.2

يقوم بالتنضيض الحكمي أهل الخبرة محاسبيا وينبغي تعددهم  ،فإن اختلفت تقديراتهم رجع إلى
المتوسط منها  ،ويراعى االلتزام بالمبادئ والشروط لهيئة المعايير .

.2

يستحق الربح بالظهور ،ويملك بالتنضيض أو التقويم ،وال يلزم إال بالقسمة ،وما ظهر من ربح
فيجوز تقسيمه تحت الحساب .

المطلب الرابع :احتساب المخصصات واالحتياطيات
المخ ص  :هو عبارة عن مبلغ مالي يتم احتجازه من اإليراد لمواجهة انخفاض متوقع في قيمة أحد
الموجودات .
أم االحتي ط  :فهو مبلغ يحتجز من صاحب الربح بغرض تدعيم المركز المالي للمؤسسة.

()1

انظــر قـ اررات مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي القـرار الخــامس فــي دورتــه السادســة عشـرة بمكــة المكرمــة /12 / 03-01
 1200هـ
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فاالحتياطي حق للمساهمين ويقتطع من حقوقهم وليس من صافي الربح  ،ألن الربح لم يظهر إال
نهاية السنة المالية ،ويمكن اتباع وقاية أموال المستثمرين والحفاظ عليها بما صدر به قرار المجمع في
دورته السادسة عشرة :
أوالً :أن حماية الحسابات االستثمارية في المصارف اإلسالمية بوجهيها الوقائي والعالجي أمر مطلوب
ومشروع في حفظ المال.
ث ي ً  :يجب على المصارف اإلسالمية أن تتبع في أثناء إدارتها ألموال المستثمرين اإلجراءات والوسائل
المشروعة والمعروفة في العرف المصرفي لحماية الحسابات االستثمارية وتقليل المخاطر.
وهذا كالم عام وتقييد يصح أن يكون ضابطا للسير عليه .
وأما ما جاء في ق اررات المؤتمر األول للمصرف اإلسالمي بدبي فكانت موضحة لمسألة
االحتياطيات حيث بينت أن استقطاعها من أموال المساهمين جاء في فتواه الثالثة ( يرى المؤتمر
ضرورة النص على بيان نصيب ٍ
كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون
النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة األولى  ،وفيما يتعلق بموضوع
االحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون حصته أصحاب الودائع
االستثمارية

)()1

أما االحتياطي القانوني التي تفرضه السلطة فإن البنوك اإلسالمية ملزمة به ،فما بقي من الودائع
هو القابل للتشغيل وعلى هذا فإن االحتياطيات تخصم من حصة رأس المال إال االحتياطي القانوني .
أما المخصصات فتكون لمواجهة خسائر واقعية أو متوقعه لبعض أصول المضاربة وال مانع من
اقتطاعها من األرباح قبل التوزيع  ،وهذا ما نص عليه قرار المجمع الفقهي الخامس (ليس هناك ما يمنع
()1

ق اررات المؤتمر األول للمصرف اإلسالمي بدبي الفتوى الثالثة .
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شرعا من النص في نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة  ،إما من حصة حملة
الصكوك في األرباح في حالة وجود تنضيض= -دوري  ،واما من حصصهم في اإليراد أو الغلة
الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي " مخصص " خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال

()1

كما نصت الندوة العلمية الثانية للبركة على ما يلي:
)1

إذا كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معين من األرباح،
فإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب.

)0

أما إذا كان المخصص لوقاية رأس المال ( حماية األصول ) فإنه يقتطع من حصة أرباب المال
في الربح وحدهم وال يشارك فيه المضارب ،ألن اقتطاعه من الربح يؤدي إلى مشاركة المضارب
()0

في تحمل خسارة رأس المال وهي ممنوعة شرعا.
)2

اقتطاع نسبة من األرباح لتكوين احتياطي للمحافظة على رأس المال.
إن االحتياطي حسب هذه المسألة يؤخذ من صافي األرباح ،وبذلك يتحمل المضارب جزءا منه،
مع أنه يؤول عند التصفية إلى أرباب األموال ،وهذا غير سائغ ،إال على سبيل التبرع من
المضارب وغيره وحينئذ ينبغي أن يؤول إلى جهة من جهات الخير وهو شأن التبرعات ،وهناك
بعض اللوائح تنص على توزيع االحتياطي على من تبقى من المشاركين ،وهذا وان كان يختص
به المشاركون حين التصفية فإنه قائم على أساس المبارأة.
والرأي السديد :هو إخراج االحتياطي من نصيب أرباب األموال فقط وتوزيعه على جميع أرباب
()1

األموال حتى من خرج منهم وذلك بطريقة النمر

()1
()0

ق اررات الدورة الرابعة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي  ،القرار رقم (.)2
ق اررات الحلقة العلمية الثانية للبركة 1212هـ1662/م.
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تكوين احتياطي للمحافظة على مستوى معين من األرباح .

)2

اي احتجاز جزٍء من الربح لتكوين احتياطي ربحي يمكن بواسطته التوزيع الدوري لمستوى معين من
الربح ،وهذه الموافقة تعتبر مبارأة ضمنية بين الشركاء في حال التخارج  ،بل ال مانع أيضا من التزام
توزيع نسبة ما دوريا ما دام التوزيع شامال لجميع الشركاء  ،ألنها إما أن تكون ربحا أو جزءا من الربح،
أو جزءا من رأس المال نفسه  ،فيكون بمثابة استرداد الجزء من رأس المال  ،وهو سائغ شريطة أن
(. )0

يشمل هذا جميع الشركاء دون استثناء

وقد طبق هذا التوزيع للنسبة الموحدة سنويا لبعض الجمعيات االستهالكية التعاونية في الكويت بصورة
شاملة للجميع  ،وأجازته الهيئة العامة للفتوى

(.)2

إن اتخاذ المصرف صندوقا لمخاطر االستثمار يجري تمويله من اقتطاع نسبة من األرباح من
عمليات المضاربات المختلفة عنده يعتبر تصرفا من المصرف يشكر عليه  ،وسيكون سببا من أسباب
وقاية االستثمارات عنده من األخطار وتدني الربح  ،والهيئة حينما يكون منها االرتياح لهذا الصندوق
ترى توجيه إدارة المصرف بما يلي :
.1

إشعار المستثمرين بهذا الصندوق وما له من آثار على وقاية أموالهم والمحافظة بقدر المستطاع
على نسبة مرضية من الربح .

.0

()1

()0
()2

تضمين عقود المضاربة نصا باقتطاع نسبة من األرباح العامة قبل التوزيع كمورد للصندوق .

كتـ ــاب األجوبـ ــة الش ـ ـرعية فـ ــي التطبيقـ ــات المص ـ ـرفية ج 1إدارة التطـ ــوير والبحـ ــوث مجموعـ ــة دلـ ــة البركـ ــة فتـ ــوى 20
الموسوعة صـ  120بتصرف.
األجوبة الشرعية في التطبيقات ج 1ـ مجموعة دلة البركة فتوى رقم (. )22
موسوعة فتاوى المؤسسات المالية ج 0ص ـ  122 -122مرجع سابق .
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.2

يجري اقتطاع هذه النسبة من صافي األرباح قبل التوزيع ليكون المضارب  -المصرف -
مساهما مع المستثمرين في تمويل هذا الصندوق ،حيث إنه يستفيد من الصندوق السمعة الطيبة
لدى العمالء فضال عن استفادته من الحفاظ على نسبة معقولة من الربح في حال تدني الربح في
بعض األحيان وأخذ ما يمكن أن يرفع نسبة الربح وذلك من هذا الصندوق لهذه الفترة المتدني
ربحه.

.2

يجري الصرف منه في كل حالة تعود على أموال المستثمرين بالنقص كوجود ديون معدومة أو
مشكوك في تحصيلها أو تدني نسبة الربح .

.2

يقوم المصرف باستثمار أموال الصندوق وتضاف عوائد استثماره إليه -أي الصندوق  -كرافد
من روافد التمويل .

.3

في حالة وجود ديون مشكوك فيها جرى التعويض عنها من الصندوق ثم يسر اهلل سدادها فتحال
هذه الديون المتحصلة إلى الصندوق كرافد من روافد تمويله.

.7

يبقى هذا الصندوق ما بقي المصرف م ازوال نشاطه التجاري مع عمالئه ليكون في خدمة جميع
العمالء عند االقتضاء في كل وقت ولكل عميل.

.2

الصندوق ليس مملوكا للمصرف وانما يده عليه يد وصاية وادارة  ،ونظ ار إلى أنه ليس مملوكا
ألرباب المال حيث إن كل واحد منهم ارتضى بحكم توقيعه على عقد المضاربة اقتطاع جزء من
الربح لصالح هذا الصندوق وعلى سبيل التبرع  ،لذلك ففي حال تصفية الصندوق تؤول موجوداته
إلى أعمال الخير ووجوه البر ومصارف الزكاة .

()1

()1

الروضة الندية في الفتاوى الشرعية  ،مصرف فيصل البحرين .
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من أرب ح الوي ء المشترك :

اقتط ع المخ

إن كان المخصص المقتطع من أرباح شركة المضاربة هو لضمان مستوى معين من األرباح  ،فإنه
يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب .فإذا كان المخصص لوقاية
رأس المال ( حماية األصول

)

فإنه يقتطع من حصة أرباب المال في الربح وحدهم وال يشارك فيه

المضارب  ،ألن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إلى مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال
()1

وهي ممنوعة شرعا .

وهذه الفتاوى حددت الطريقة الصحيحة للتعامل في هذه المسألة كضوابط وهي نتاج عدة اشكاالت
حصلت فكانت كالمعالجة لها.
المع لج :
 -1العودة إلى التطبيق الكامل لنصوص وأحكام الشريعة وتوعية الناس بها من خالل الوسائل
االعالمية .
 -0قيام البنوك اإلسالمية بإنشاء مراكز البحوث الجادة المتخصصة للوصول إلى إثبات وسائل
االستثمار الناجح .
 -2إنشاء صندوق خاص بمخاطر االستثمار داخل كل مصرف ويكون ذلك بمثابة التأمين التعاوني
الخاص بالبنوك اإلسالمية .
 -2الخروج من التقليد للبنوك الربوية للوصول إلى آليات ابتكاريه في كل المجاالت.
 -2ربط المستثمرين بالمحافظ االستثمارية المتمثلة في حسابات التوفير والودائع االستثمارية.

()1

دلة البركة فتاوى ندوة البركة الثامنة (  0 -1مارس 1662م ) جدة السعودية فتوى رقم  2/2الموسوعة صـ ـ . 122
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المطلب الخامس :آلية احتساب وتوزيع األرباح في المصارف اإلسالمية:
بدراسة مسألة توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية وبعد مراجعة فتاوى هيئات الرقابة الشرعية ،
ومعرفة كل الطرق التي تسير عليها المصارف اإلسالمية في توزيع األرباح  ،الحظنا وجود عدة
إشكاالت في هذه المسألة  ،تستحق الدراسة والوقوف عندها  ،فإذا وقفنا على كل إشكال على حدة فإنه
سيطول بنا المقام حول دراسته والخروج برأي حوله  ،ولكننا نذكر آخر ما توصلت إليه المصارف
اإلسالمية في توزيع األرباح  ،مع فتوى هيئات الرقابة لتلك المصارف  ،وسنوجز األهم من ذلك :
اإلشك ال المترتب يليه :
-1

المضاربة المشتركة المختلطة أموالها يصعب فيها القسمة والتنضيض الحقيقي للربح بطريقة
المضاربة الفردية  ،ألنها تقوم على أساس خلط األموال بعقود انفرادية متتالية  ،مع االستمرار
لسنوات فال يطبق إال التنضيض التقديري فكيف توزع األرباح على هذا األساس؟.

-0

هل استحقاق الربح بالنسبة للمستثمر مرتبط بنماء ذات المال ،أم أنه مبني على مجرد وضع
المال تحت تصرف المضارب بموجب العقد سواء استعمله أم ال! فيستحق نصيبه من الربح
حسب ما يظهر في ختام الفترة الزمنية ؟.

-2

المضاربة الجزئية التي فسخ عقدها بسحب األموال  ،هل يكون النظر إلى ما أسهم به ذلك
المال في المضاربة من نماء أو حقق ربحا  ،فيخرج لمالكيه ما يلحق أموالهم المسحوبة من نسبة
الربح أم ال ؟

-2

كيف يتم تحديد نسبة الربح في العقد ؟.

-2

تفاوت حصة المضارب في األرباح بحسب المدة .

-3

التفاوت في نسب األرباح حسب كونها أرباحا من رأس المال أو دخال تشغيليا .
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-7

التعديل لنسب األرباح .

 -2توزيع أرباح المودعين على أساس إجمالي األرباح واستخدام طريقة الفصل.
 -6استحقاق ربح األرباح المتأخر تسليمها .
المؤيدا والم ت دا :
البنوك اإلسالمية تقوم عالقتها مع المساهمين على أساس شركة العنان ،ومع أصحاب الحسابات
الجارية على أساس القرض الحسن ،ومع أصحاب حسابات التوفير والودائع االستثمارية على أساس
المضاربة الشرعية.
فالربح نسبة شائعة بين رب المال والمضارب  ،والخسارة توزع على المساهمين والودائع االستثمارية
حسب نسبة كل مال  ،فلما كان المودعون شركاء مع المساهمين تحملوا معهم الخسارة  ،والمصرف
المضارب ال يتحمل إال بالتعدي والتقصير  ،فال يتحمل المصرف دون المودعين  ،وال المودعون دون
المساهمين  ،فهم الذين يتأثرون في حالة الخسارة  ،واذا كان القصد بالمودع القديم والجديد -المودع
والمتخارج ومن يحل محلهم خالل العام -فالواقع يقول أن الذي يكسر وديعته ويتخارج قبل نهاية العام
يكون له رأس ماله فقط دون أرباح إال عند تحققها ،وال شيء عليه حين الخسارة ألنه لم يكن مسجال
بدفاتر المصرف نهاية النسبة المالية وهذا من باب الغرم بالغنم ومن باب التخارج وتبرئة الذمة .
وقدرت هيئة الرقابة الشرعية منح المودعين بنهاية السنة جزءا من األرباح عن فترة مشاركتهم عند
باح تفوق التزامات المصرف وزيادة .
حصول أر ٍ
والبنوك اإلسالمية من ضمن رسالتها تعويد الناس على تطبيق الشريعة بتحمل الخسائر وآثار
التعامل الشرعي ،ولو عودوا على ذلك ما هرعوا لسحب أموالهم بسماع الشائعات.
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والخوف الزائد لدى إدارات المصارف اإلسالمية من حصول الخسارة ،جعلها حذرة متحفظة أكثر من
الالزم في اإلقدام على االستثمارات بعد دراستها (.)1
الفت وى :
يجب شرعا أن يكون ما يخصص من الربح لكل من المصرف اإلسالمي والمستثمر محددا بالحصة
الشائعة ومعلوم للطرفين وثابتا خالل فترة المضاربة  ،ويجب أن يتضمن ذلك التحديد عند فتح الحساب
والدخول في عقد المضاربة  ،أو تجديده  ،وفي حالة تعديل نسبة الربح في المستقبل ال بد من اإلشعار
بالتعديل مع تحديد مدة زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي ال يعترض.
أم تعديل

()0

ب األرب ح :

يجوز التعديل في الشروط المقترنة بعقد المضاربة في أي وقت  ،سواء أكان التعديل في نسبة الربح
أم في غيرها ما دام ذلك برضا الطرفين  ،وكان الشرط الالحق جائ از ،ولم يكن منصوصا عليه في
العقد.

()2

ا تحق ق ربح األرب ح المتأخر ت لمه :
إن مبالغ األرباح التي يتأخر تسليمها بعد انتهاء السنة المالية يقع استثمارها على ذمة السنة المالية
التالية  ،وال يمكن معرفة حصول ربح أو خسارة عن مبالغ تلك األرباح التي ظلت مثمرة إلى حين
توزيعها  ،والواقع أن ربح الربح إن حصل أن يضم إلى وعاء االستثمار ،ويزيد في أرباحه فيحصل عليه
من يبقى مستثم ار أو مضاربا  ،أما من يخرج من المستثمرين  ،أو ينقطع عن عمل المضاربة من
()1
()0

()2

د:علي القرة داغي  ،أسس توزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية .
فت ــاوى دل ــة البرك ــة  /2الج ازئ ــر م ــن  12-17س ــبتمبر 23م  ،فت ــوى رق ــم  0 / 2موس ــوعة فت ــاوى المؤسس ــات المالي ــة
اإلسالمية  -المضاربة ج  0صـ ـ . 122
فتــاوى هيئــة الرقابــة  :البنــك اإلســالمي لغــرب الســودان فتــوى رقــم  16موســوعة فتــاوى المؤسســات الماليــة اإلســالمية ـ
المضاربة ج 0ص ـ  121ـ ـ
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المضاربين  ،فإن تخارجه يقوم على أساس المبارأة للباقين  ،ثم أن الربح ال يدخل في استحقاق المستثمر
أو المضارب إال بالقسمة.
أحك ل الربح

الم

()1

رب :

أقوال العلماء:
 -1الحنفية  :في كتاب بدائع الصنائع ()0شروط الربح :
أ) اعالم مقدار الربح ألن المعقود عليه هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد .
ب) أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا نصفا أو
ثلثا أو ربعا فإن شرطا عددا مقد ار ال يجوز.
 -0المالكية  :ورد في شرح كتاب الخرشي

()2

ال يجوز القراض على جزء مبهم ـ

القراض ليس من شرط صحته أن يكون بجزء محدود ال يتعدى بل يجوز أن يكون الجزء المشترط
للعامل كثي ار أو قليال معلوم النسبة كالربع أو الثلث وما أشبه ذلك ،ويجوز أن يت ارضيا بعد العمل على
جزء قليل أو كثير.
 -2الشافعية  :كتاب مغني المحتاج(. )4
ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه  ،فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد
في األصح  ،وقيل قراض صحيح  ،وان قال كله لي فقراض فاسد ويشترط كونه معلوما بالجزئية .

()1

()0
()2

د /عبــد الســتار ابــو غــدة و عــز الــدين خوجــه  ،مجموعــة دلــة البركــة  ،فتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية الموحــدة لقطــاع
األموال بمجموعة دلة البركة جمع وتنسيق فتوى رقم  3/0صـ 1667م الهيئة الشرعية الوحدة هـ ش م . 62/2

بدائع الصنائع (ج  .) 23-22 /3مرجع سابق.

شرح كتاب الخرشي (ج  /3ص 023ـ  ) 026 -022مرجع سابق.

( )2مغني المحتاج ( .) 222 /2مرجع سابق.
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 -2الحنابلة :جاء في كتاب المغني)1(:والربح على ما اصطلحا عليه  ،ومن شرط صحة المضاربة
تقدير نصيب العامل ألنه يستحقه بالشرط نص عليه أحمد وهو قول النووي والشافعي واسحاق
وأصحاب الرأي وقال الحسن وابن سيرين واألوزاعي الربح فيهما نصفان .
أ

وقوايد توزيع األرب ح بين الم همين والموديين :

 -1اختالف طبيعة عمل البنوك اإلسالمية عن البنوك التجارية من حيث الصفة الشرعية والطبيعة
القانونية في نشاطها ومنها:
أ -قيامه بأعمال وخدمات مصرفية يتقاضى عليها عموالت ومصاريف تنفيذ ،باعتباره وكيال
بأجر  ،أو عامال للغير  ،وعائدها على المساهمين  ،مع التزامه فيها بأحكام الشريعة عكس
البنوك التجارية التي تتقاضى عموالت زائدة في هذه الخدمات .
ب -قيام المصرف اإلسالمي بعمليات استثمار مباشرة وغير مباشرة سواء من أموال المساهمين
 ،أو الودائع التي يتلقاها من الغير بقصد االستثمار  ،فهو وكيل عن المودعين في إدارتها
واستثمارها بحصة يحددها عقد المضاربة  ،فإن تحقق ربح قسم حسب النسبة  ،وان لم
يتحقق فال شيء للبنك على جهده وعمله  ،كما أنه إذا حصلت خسارة من رأس المال فال
يضمنها ألنه مؤتمن  ،إال إذا حصل منه التعدي أو التقصير  ،وتتم عملية االستثمار هذه
بطريقة دمج مال المودعين مع أموال المساهمين في وعاء مشترك يسمى ( حساب
االستثمار ).
 -0األصول الثابتة مملوكة للمساهمين وال تدخل في الوعاء المشترك .

()1

المغنــي البــن قدامــه (  . ) 01 / 16 /2مرجــع ســابق .وكتــاب فتــاوى الهيئــة لبنــك دبــي القســم األول ج/2/ص -221
 . 260بتصرف .
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 -2عوائد استثمار النسبة المشغلة من الحسابات الجارية  ،حق للمساهمين وحدهم ألنها تأخذ صفة
القرض الحسن وال يستحق أصحابها أرباحا عنها وال يتحملون مخاطر ،والبنك يضمنها فعوائدها
بحكم ملكيته وضمانه لها وفقا للقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم  ،والخراج بالضمان) والمصرف يتحمل
إبقاء مبالغ ال تستثمر للتشغيل ،وما يفرضه البنك المركزي من احتياطيات.
 -2تحديد األموال المستثمرة في الوعاء المشترك وطريقة توزيع األرباح:
أ -فأموال المودعين تدخل في الوعاء بعد خصم االحتياطي الذي يفرضه البنك المركزي وهي
أنواع  :ودائع استثمارية مطلقة  ،وودائع استثمارية مقيدة بمشروع أو نشاط معين  ،وودائع
االدخار غير محددة المدة.
ب -وأموال المساهمين يدخل منها جزء من رأس المال واألرباح غير الموزعة  ،واالحتياطيات
والمخصصات المقتطعة من أرباحهم  ،والنسبة المشغلة من الحساب الجاري  ،ومخصص
نهاية خدمة العاملين .
أما توزيع األرباح فيعمل بحساب األوزان أو النِمر وهو أقرب القواعد ألحكام الشريعة .
وجاء في المعيار الشرعي (1/2يشترط في الربح أن تكون طريقة توزيعه معلومة علما نافيا للجهالة
 ،ومانعا للمنازعة  ،وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح ال على أساس مبلغ مقطوع أو
نسبة من رأس المال.
 -2/2يجب أن يكون االتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد  ،كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغي ار
نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها االتفاق.
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 -2/2إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم اعتماده
،كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة ،وان لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة ،
وأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل.
 -2/2إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا فسدت المضاربة  ،وال يشمل هذا المنع ما إذا اتفق
الطرفان على أنه إذا زادت األرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح
الزائد عن تلك النسبة ،فإن كانت األرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع األرباح على ما اتفقا
عليه.
 -7/2ال ربح في المضاربة إال بعد سالمة رأس المال  ،ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة
جبرت من أرباح العمليات األخرى  ،فالخسارة السابقة يجبرها الربح الالحق ،والعبرة بجملة
النتائج عند التصفية ،فإذا كانت الخسارة عند التصفية أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة من
رأس المال ،وال يتحمل المضارب منه شيئا باعتباره أمينا ،ما لم يثبت التعدي أو التقصير  ،واذا
كانت المصروفات على قدر اإليرادات يتسلم رب المال ماله.
تعتمد الم رف اإل المي لتوزيع األرب ح يلى يدة طرق وجزه

الت ل :

الطريق األولى :مشاركة المساهمين والمستثمرين في جميع المصروفات واإليرادات
تقوم على أساس أن يتحمل المساهمون والمستثمرون جميع المصروفات التي ينفقها المصرف
ويشتركون في جميع العوائد -اإليرادات -التي يتحصل عليه البنك من أنشطته االستثمارية والخدمية .
ويمكن تلخيص هذه السياسة في توزيع الربح فيما يلي:
-1

تحديد جميع اإليرادات.

-2

يخصم البنك من اإليرادات المصروفات.
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-3

المتبقي هو إجمالي األرباح.

-4

الخصم من األرباح المخصصات واإلهالكات.

-5

الناتج هو الربح القابل للتوزيع.

-6

تحديد األموال المستخدمة في التمويل على أساس ضرب مجموع األموال في نسب التشغيل  ،مع
مالحظة أن أموال المساهمين تعتبر مستثمرة بنسبة  %122بينما يخصم من الحسابات
االستثمارية نسبة االحتياطي .

-7

للحصول على نسبة الربح العامة يقوم البنك بضرب صافي الربح في مجموع األموال المستخدمة.

-8

يحسب البنك ربح المستثمرين عن طريق ضرب نسبة الربح العامة في مجموع أموال المستثمرين
المستخدمة.

-9

يخصم من ربح المستثمرين نسبة معينة حسب االتفاق عبارة عن نصيب البنك باعتباره مضاربا.

 -11يكون ربح المستثمرين الصافي عبارة عن ربح المستثمرين مطروحا منه نصيب البنك باعتباره
مضاربا.
وبنظرة تقويمية لهذه الطريقة :أنه وبالرغم من أن البنك يشرك المستثمرين في عوائد الخدمات  ،فإن
تحميل المستثمرين لجميع المصروفات التي ينفقها البنك يثير مسألة فقهية:
أن البنك في هذه الحالة يحصل على أجره مرتين  ،مرة في صورة حصة من الربح ومرة أخرى في
شكل مصروفات تشغيلية  ،ومن جهة أخرى فإن تحميل قيام البنك بخصم إهالكات األصول
والمخصصات من أموال المستثمرين ليس له مبرر شرعي ،حيث أن هذه األصول تعود ملكيتها
للمساهمين وليس للمستثمرين  ،كما أنها تمثل جزءا من عنصر العمل الذي يستحق عليه البنك حصة
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من الربح بموجب عقد المضاربة ،وبالتالي فهذه الطريقة لها عيوب كثيرة ،وقد تحولت البنوك اإلسالمية
عن تطبيقها إلى طرق أخرى .
الطريق الث ي  :اختصاص المصرف بعوائد الخدمات والحسابات الجارية وتحمله للمصروفات العمومية
واإلدارية:
يتميز أصحاب هذا الطريقة في توزيع األرباح ،بين دور البنك باعتباره ممثال للمساهمين ودوره
باعتباره يتولى إدارة حسابات المستثمرين طبقا ألحكام وشروط عقد المضاربة ،ويمكن تلخيص أهم معالم
الطريقة بما يلي:
-1

اقتطاع نسبة معينة من حسابات االستثمار والتوفير والحسابات الجارية لمجابهة السحوبات
واالحتياطيات القانونية ويكون الباقي مشاركا في نتائج االستثمار بالنسبة للبنك.

-2

يتبع البنك طريقة النمر لكل وديعة وذلك بضرب مبلغ الوديعة في مدة استثمارها ،مع مراعاة أن
البنك يحدد حدا أدنى لرصيد الوديعة الذي يحق له المشاركة في الربح ،كما أن الودائع التي
تسحب قبل أجلها ال تستحق حصة من الربح.

-3

ِ
مخاطر االستثمار.
يقتطع البنك من إجمالي األرباح المحققة نسبة  %12مخصص

-4

يقتطع البنك من إجمالي األرباح حصته مقابل مساهمته بأمواله الذاتية بما في ذلك الحسابات
الجارية.

-5

يقتطع البنك من األرباح المتبقية حصته باعتباره مضاربا

-6

يختص البنك بعوائد الخدمات وعوائد الحسابات الجارية ،وذلك باعتبار أن هذه الحسابات مملوكة
للبنك بموجب عقد القرض الموقع مع المودعين وباعتباره ضامنا لها.
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-7

ال تتحمل حسابات المستثمرين أي حصة من المصروفات اإلدارية والعمومية وانما يتحملها البنك
ويخصمها من إجمالي األرباح التي تخصه.

-8

يقتطع البنك من إجمالي أرباح المساهمين باإلضافة إلى المصروفات واالحتياطات القانونية
واالختيارية ومكافآت مجلس اإلدارة والموظفين ومكافآت الهيئة الشرعية ومخصصات اإلهالك
واألرباح المرحلة ،ثم يتم توزيع صافي األرباح على المساهمين وفقا لما يقترحه مجلس اإلدارة
وتوافق عليه الجمعية العمومية.

ويمكن تسجيل المالحظات التالية على هذه الطريقة التي تتبعها بعض المؤسسات المالية اإلسالمية في
توزيع األرباح:
-1

من إيجابيات هذه الطريقة :أنها تعمل على أساس الفصل بين دور البنك باعتباره مضاربا ودوره
باعتباره مساهما وبالتالي ال يحمل المستثمرون المصروفات اإلدارية والعمومية الذي ينفقها البنك
 ،وفي نفس الوقت ال يكافئ المستثمرون بعوائد الخدمات والحسابات الجارية.

-2

)

أما سلبيات هذه الطريقة :فتتمثل في أن البنك يحتجز نسبة متفاوتة تتراوح بين (%22 -12

كاحتياطي سيولة  ،مما يؤدي إلى تفاوت في األرباح التي يحققها كل من المستثمرين
والمساهمين.
الطريق الث لث :
توزيع الربح:
تحديد مصادر رئيسية تتولد منها إيرادات المصرف اإلسالمي وكيف يتم توزيع األرباح الخاصة بها:
-1

اإليرادات الناشئة من االستثمارات المباشرة والمساهمات والممولة من حقوق الملكية تؤول جميعها
للمساهمين أي للبنك " ألنها استثمار لرأسمال البنك "
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-2

أما اإليرادات الناشئة من عمليات االستثمار فهي تمثل اإلي اردات التي يحققها البنك نتيجة
االستثمار في عمليات المضاربات أو المشاركات أو المرابحات أو غيرها من الصيغ االستثمارية،
وحيث إن البنك يستخدم في تحقيق هذه اإليرادات جزءا من حقوق الملكية والحسابات االستثمارية
باإلضافة إلى الحسابات الجارية  ،فإن العائد من هذه العمليات يتم توزيعه على المصادر الثالثة
التي أسهمت في تحقيقه  ،مع مالحظة أن عائد الحسابات الجارية مستحق للبنك باعتباره ضامنا
لتلك الحسابات.

-3

أما اإليرادات الناشئة من الخدمات المصرفية والمالية مثل فتح االعتمادات المستندية والضمانات
وتحويل العمالت وتأجير الخزائن الحديدية ،فهذه اإليرادات تكون مستحقة للمصرف وحده .

-4

أما اإليرادات الناشئة من حسابات االستثمار المخصص مثل المحافظ وصناديق االستثمار
المخصصة  ،فتكون مستحقة ألصحاب هذه الحسابات ويستحق المصرف منها أجرة الوكالة وهي
أجرة تكون محددة في شكل نسبة من تلك الحسابات يستحقها المصرف في جميع األحوال ربحت
تلك المحافظ أم خسرت.

()1

ويكون بعد ذلك خصم المصروفات حسب ما ذكر سابقا  ،ويتم خصم نصيب المضارب وفقا للنسبة
المتفق عليها بموجب عقد المضاربة  ،والصافي هو المبلغ القابل للتوزيع على أصحاب الودائع
االستثمارية بما في ذلك المبالغ التي يكون المصرف قد أشركها في الوعاء االستثماري ،ويجري تحديد
نصيب كل وديعة استثمارية بعدة عوامل وهي:
-1

()1

مبلغ الوديعة.

د :موســى آدم عيســى  ،سياســة توزيــع األربــاح فــي المؤسســات الماليــة اإلســالمية  ،بحــث مقــدم فــي مــؤتمر الخــدمات
المالية اإلسالمية الثاني ابريل 0212م  ،ص . 27
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-2

الفترة الزمنية التي أمضتها في الوعاء االستثماري .

-3

معدل عائد االستثمار.

ويتم حساب معدل عائد االستثمار كالتالي:
صافي أرباح الوعاء االستثماري × 10
معدل عائد االستثمار = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ %
المتوسط المرجح لحجم الودائع االستثمارية ( المبلغ × المدة

)

ربح الوديعة االستثمارية = مبلغ الوديعة × معدل العائد × مدة الوديعة
رصيد أصحاب الودائع االستثمارية يتضمن التالي:
أ -رصيد حسابهم شامال مبلغ الوديعة زائدا األرباح.
ب -رصيد نصيبهم في احتياطي معدل األرباح.
ج -رصيد احتياطي مخاطر االستثمار.
وبعد مراجعة ما يتم في المصارف اإلسالمية اليمنية وجدنا االحتساب والتوزيع على النحو التالي:
احتساب ربح الوعاء المشترك جملة من نتائج االستخدام الخاصة بالوعاء المشترك وهي كالتالي:
.1

إيراد المرابحات وفقا لالستحقاق والمعايير اإلسالمية .

.0

إيراد المضاربات وفقا لألساس النقدي طبقا للمعايير المحاسبية اإلسالمية .

.2

إيراد المشاركات وفقا لألساس النقدي طبقا للمعايير المحاسبية اإلسالمية .
إيرادات االستثمار الخارجي حسب صيغة كل استثمار خارجي حيث يتم توقع األرباح للودائع

الخارجية بالربح المتوقع والمرابحات الدولية باالستحقاق والمضاربات والمشاركات الدولية وفقا لألساس
النقدي و ....الخ .
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وعند الوصول إلى إجمالي إيرادات الوعاء المشترك يتم تحميله بمصروفاته المباشرة  ،ويتم الوصول
إلى صافي ربح الوعاء المشترك وبعدها يتم توزيع األرباح على العمالء بطريقة ( النمر ) .
( مثال عملي يوضح آلية احتساب األرباح في بنك سبأ اإلسالمي

)

نفترض البيانات التالية:
بلغ حساب االدخار االستثماري بالعملة المحلية ( . ) 072.326.222
بلغ حساب االدخار االستثماري بالعملة األجنبية ( .) 107.216.222
بلغ حساب الودائع المطلقة بالعملة المحلية ( . ) 02.223.320.222
بلغ حساب الودائع المطلقة بالعملة األجنبية ( . ) 21.231.737.222
ونفترض أن  %22من ودائع االدخار بالعملتين المحلية واألجنبية لمدة ستة أشهر و  %22منها
لمدة أ ربعة أشهر أما الودائع المطلقة فنفترض أن مدتها سنة كاملة كما أن المتاح لالستثمار لودائع
االدخار المحلية هو  % 22من الوديعة و  %22من ودائع الحجر بالعملة األجنبية وأما الودائع المحلية
فإن المتاح لالستثمار منها هو  %22أما العملة األجنبية  %72فقط وذلك بعد خصم االحتياطيات
والسيولة كما بلغ مجمل الربح نهاية العام ( . ) 2.222.222.222
الحل :
.1

احتساب النمر لكل أنواع الودائع :
أ -نمر االدخار االستثماري بالعملة المحلية :

-

 122 × %22 × % 22 × 072.326.222يوم = 12.127.622.222

-

 102 × %22 × % 22 × 072.326.222يوم2.732.202.022 =.
01.612.222.222
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ب -نمر االدخار االستثماري بالعملة األجنبية :
-

 122 × %22 × % 22 × 107.216.222يوم = 2.227.222.222

-

 102 × %22 × % 22 × 107.216.222يوم2.222.223.222 =.
7.322.122.22
ج -نمر الودائع االستثمارية المطلقة بالعملة المحلية :

-

 232 × % 22 × 02.223.320.222يوم = 3.220.120.300.222
د -نمر الودائع االستثمارية المطلقة بالعملة األجنبية :

-

 232 × % 72 × 21.231.737.222يوم = 2.222.022.713.022

.0

احتساب مجموع نمر الودائع لكل أنواع الودائع :

-

أ  +ب  +جـ  +د = 12.123.672.776.122

.2

تحديد نسبة نمر كل نوع من أنواع الودائع إلى إجمالي النمر :

-

االدخار االستثماري محلي % 2.122 = 12.123.672.776.122/01.612.222.222

-

االدخار االستثماري أجنبي . % 2.222 = 12.123.672.776.122/7.322.122.222

-

الودائع االستثمارية المطلقة محلي =12.123.672.776.122/3.220.120.300.222
% 22.102

-

الودائع االستثمارية المطلقة أجنبي =12.123.672.776.122/2.222.022.713.022
% 23.322

.2

توزيع مجمل الربح على أنواع الودائع :

-

االدخار االستثماري محلي 2.212.222 =%2.122×2.222.222.222
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-

االدخار االستثماري أجنبي 1.622.222 =%2.222×2.222.222.222

-

الودائع االستثمارية المطلقة محلي 1.322.722.222 =%22.102×2.222.222.222

-

الودائع االستثمارية المطلقة أجنبي 0.122.222.222 =%23.322×2.222.222.222

.2

خصم حصة البنك مقابل اإلدارة حسب شروط العقد :

المبلغ حصة البنك %22

حصة العميل %72

االدخار االستثماري محلي

2.227.222 1.322.222 2.212.222

االدخار االستثماري أجنبي

1.222.222

272.222 1.622.222

الودائع االستثمارية المطلقة محلي

1.322.722.222

261.302.222

1.127.102.222
الودائع االستثمارية المطلقة أجنبي

0.122.222.222

323.120.222

1.227.322.222
اإلجمالي

2.222.222.222

1.122.2222.222

0.332.222.222

.3

احتساب نسب توزيع األرباح على الودائع المختلفة :

-

االدخار االستثماري محلي %1.22 =072.326.222/2.227.222

-

االدخار االستثماري أجنبي . %1.22 =107.216.222/1.222.222

-

الودائع االستثمارية المطلقة محلي %2.32 =02.223.320.222/1.127.102.222

-

الودائع االستثمارية المطلقة أجنبي %2.21 =21.231.737.222/1.1227.322.222

نفترض أن مودع لديه  0.222.222لاير كوديعة ادخار استثماري مدتها ستة أشهر وكذلك مودع آخر
لديه  $1.222.222وديعة استثمارية مطلقة مدتها سنة كاملة فإن األرباح الموزعة لهم كالتالي :
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-

 12.631.23 = 232/120 × %1.22 × 0.222.222لاير

-

$ 22.122 = 232/232 × %2.21 × 1.222.222

المع لج
.1

الربح نسبة شائعة يتفق عليها الطرفان  ،والخسارة توزع حسب راس المال  ،ويجوز التعديل في
نسبة االرباح مالم يكن منصوصا على عدم التعديل.

.2

المصارف االسالمية البد ان تعود عمالءها على تطبيق الشريعة في الصدق معهم في تحديد
االرباح  ،ولن يحدث منهم سحب لودائعهم  ،وال تخاف من حصول الخسارة فتدعم المودعين
بأموال ليست لهم.

.3

يكون تحديد الربح بعد سالمة راس المال  ،والخسارة المتأخرة تجبر من ربح السابقة والعكس.

.4

يمكن اعتماد اي طريقة الحتساب االرباح وافضلها اليوم واالكثر تطبيقا طريقة فصل االموال
وخلط العمالت  ،ويكون االحتساب بطريقة النمر المثال السابق ثم يكون توزيع االرباح بناء على
ذلك.
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الفصل الرابع
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة اإلستصناع
املبحث األول :إشكاالت طبيعة عقد
اإلستصناع

املبحث الثاني :إشكاالت مرحلة تعاقد
املصرف مع الصانع .

املبحث :الثالث :إشكاالت التعاقد مع
املستصنع وتسليم املصنوع.

املبحث الرابع  :إشكاالت مرحلة السداد
للمديونية.

الفصل الرابع
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة اإلستصناع
مقدم :
إن صيغة اإلستصناع من أهم الصيغ االستثمارية التي يحتاج لها المجتمع اليوم  ،والتي لها األثر
الكبير على التنمية من حيث اإلسهام في التخفيف من البطالة  ،وايجاد البنية التحتية ،ورفع معدل
اإلنتاج ،كما أنها تسهم بدور فاعل في رفع معدل األرباح في المصارف اإلسالمية .
ثم إن المجاالت والميادين التي تدخلها هذه الصيغة واسعة  ،سواء كانت في الصناعات الصغيرة
بأنواعها أو الصناعات الكبيرة  ،وفي المقاوالت بأنواعها كالجسور والعمارات والمدن السكنية .
ولكن هذه الصيغة لم تعط حقها في التطبيقات المصرفية من قبل المصارف اإلسالمية في اليمن ،
ال من اإلدارات العليا للمصارف أو إدارات االستثمار أو من اإلدارة العقارية ،ولم تستفد الدولة والشركات
المصنعة من هذه الصيغة في دعم القطاع الصناعي  ،فهي بحاجة إلى الدراسة المتعمقة من قبل
االساتذة والباحثين والخبراء المصرفيين لتوضيح أهميتها وميادينها وتطبيقاتها المصرفية المتعددة ،
وتحويل ذلك إلى منتجات سهلة التطبيق حتى تقف المصارف اإلسالمية والجامعات على الصورة
الصحيحة لهذه الصيغة فتؤدي بعد ذلك دورها في الحياة العملية.
وقد وقف الباحث في هذا الفصل على بعض اإلشكاالت التطبيقية لهذه الصيغة في المصارف
اإلسالمية اليمنية والخطوات واإلجراءات العملية  ،بدراستها وتوضيح اإلشكاالت ووضع المعالجات
الالزمة لها  ،وقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث وتحت كل مبحث عدة مطالب:
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.1

المبحل األول :إشكاالت طبيعة عقد اإلستصناع
 :إشكاالت مرحلة تعاقد المصرف مع الصانع .

.0

المبحل الث

.2

المبحل :الث لل :إشكاالت التعاقد مع المستصنع وتسليم المصنوع.

.2

المبحل الرابع  :إشكاالت مرحلة السداد للمديونية.

وقد سار الباحث على نفس الطريقة التي سار عليها في الفصول السابقة سواء في التقسيم أو التفصيل:
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المبحث األول
اشكاالت طبيعة عقد اإلستصناع
المطلب األول :اإلستصناع عقد أم وعد ؟
اإلشك ال المترتب يليه:
.1

عول عليه ،ويمكن
القول بأنه وعد يترتب عليه أن االتفاق والمواصفات والثمن المسلم وغيره ال ُي َّ
في أي لحظة أن يترك الصانع الصنعة المتفق عليها فيحصل الخلل والضرر  ،ويمكن أن يتراجع
المستصنع  ،وهنا يظهر اإلشكال .

.0

الوعد غير ملزم وانما مستحب وال ضمان عليه فكيف يلزم به ؟

.2

العقد غير الوعد  ،فالعقد الزم ويترتب عليه الضمان.

.2

أما بالقول بأنه عقد فإن المصنوع يكون بموجب االتفاق ملكا للمستصنع .

المؤيدا والم ت دا :
اختلف فقهاء الحنفية في تخريج اإلستصناع هل هو عقد أم وعد إلى فريقين :
 -1من اعتبره وعدا  :الحاكم والصفار  ،ومحمد بن سلمة  ،وصاحب المنثور  ،قال السرخسي :وكان
الحاكم الشهيد يقول اإلستصناع مواعدة وانما ينعقد تبعا بالتعاطي عند الفراغ من العمل ولهذا كان
للصانع أال يجبر عليه وللمستصنع أال يقبل ما يؤتى به ويرجع عنه وال تلزمه المعاملة.

() 1

 -0ذهب جمهور األحنف إلى اعتبار اإلستصناع عقدا مستقال له أركانه وشروطه وأثاره الخاصة من
حيث اللزوم وغيره  ،واستدلوا بالتالي :
()1

فتح القدير البن همام المجلد  7صـ  .مرجع سابق المجمع العدد السابع المجلد  2صـ  366موسوعة الفتاوى
المعامالت المالية للمصارف اإلسالمية .ج2/ص.120
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أ -أنه مشتمل على معنى عقدين جائزين السلم واإلجارة (.)1
ب -المعقود عليه هو العين ال العمل.

()0

ج -الصانع يملك الدراهم بقبضها وال يملكها المواعد.
د -اإلستصناع يجري فيه التقاضي وال يثبت إال في العقد.
ه -الصانع يجبر على عمله والمواعد ال يجبر .
و -أنه يسمى شراء وهو دليل على أنه عقد(.)2
ز -المستصنع ال يرجع عما طلب وال يجوز له ذلك .
أي أن معنى قول الجمهور  :هو بيع بمواصفات خاصة يختلف عن البيع المطلق من نواح عديدة
ففيه إثبات خيار الرؤية مطلقا وفيه شرط العمل  ،وفيه عدم وجوب تعجيل الثمن ،ولذلك أخذ اسما
خاصا كما استقل عن السلم باسم خاص وباب خاص .
وأن القول بأنه عقد هو الذي تؤيده مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،فحاجة الناس لهذا العقد في هذا
الزمن أكثر  ،وضعف األمانة والوفاء في حياة الناس ممكن أن يعرض من يتعامل مع هذا العقد إلى
أضرار على الصانع والمستصنع  ،فالصانع قد يأخذ المال و ال يقوم بصناعة ما اتفق مع المستصنع ،
فيحصل ضياع مال المستصنع ،ويحرم من الصنعة  ،ويؤخر في الوفاء  ،وقد يقوم الصانع بتجهيز
الصنعة ،ويغير المستصنع ق ارره ورأيه في قبول الصنعة  ،فيحصل ضرر على الصانع بإتالف أدواته
ومتاعه وضياع جهده ،ويبقى المصنوع ال يقبل به أحد في السوق بعد تجهيزه حسب طلب المستصنع ،

( )

بدائع الصنائع  0/2مرجع سابق .

()0

مجلة المجمع العدد السابع ( . ) 223 /2

( )

عقد االستصناع للبدران صـ . 22
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وهنا يظهر اإلشكال الذي ال عالج له إال بالقول بأنه عقد حتى يرفع هذا الضرر  .ثم تظهر مسألة
أخرى متعلقة باألولى هي  :هل العقد مستقل أم تابع :
والخالف األول بين الجمهور واألحنف تتبعه هذه الفقرة :
.1

الجمهور أنه تابع للسلم (المالكية  ،الشافعية  ،الحنابلة ) فهو يخضع لشروط عقد السلم
وضوابطه(.)1

.0

اإلستصناع بيع  :وهذا قول أكثر الحنفية أنه بيع  ،ولكن ليس على إطالقه ؛
()0

قال الكاساني  :وقال بعضهم  :هو بيع لكن للمشتري فيه الخيار

ومع أنه بيع إال أنه يخالف البيع

في عدة أمور:
أ-

اشتراط العمل في اإلستصناع .

ب -أنه يشبه اإلجارة .
.2

اإلستصناع إجارة  :وقد ذهب بعض األحناف منهم ( أبو سعيد البرادعي ) أنه إجارة محضة ،
فالمعقود عليه العمل  ،ولو كان بيعا لما بطل بموت أحد العاقدين

.2

()2

اإلستصناع إجارة ابتداء بيع انتهاء  :قبل التسليم ال عند التسليم بدليل أنه إذا مات الصانع يبطل
عقد اإلستصناع وال يستوفى المصنوع من تركته.

.2

اإلستصناع جعالة  :ذهب البعض أن اإلستصناع جعالة ألنها عقد على عمل فاالستصناع
كذلك.

()2

( )

موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسات المالية اإلسالمية ج  ، 2ص . 122

( )

بدائع الصنائع ()0/2مرجع سابق وعقد االستصناع للبدران ص. 106

( )

العناية ()223/ 2مرجع سابق.

()4

موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمؤسسات اإلسالمية ص.112
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ومن خالل معرفة الفروق بينه وبين العقود فاالستصناع عقد مستقل يختلف عن البيع المطلق وعن
السلم وعن اإلجارة وعن الجعالة  ،إذ أن اإلستصناع  :عقد على العمل والعين معا فهو ليس بيعا وال
إجارة و ال سلما وال غيرها.
فالقول أنه عقد مستقل هو األقرب و األصوب  ،فهو عقد ال وعد ،وهو عقد الزم ،وبهذا القول
عملت المصارف اإلسالمية عموما واليمنية خصوصا نظريا وعمليا حيث اعتبرته عقدا منفصال مستقال،
والعقود المصاغة المعمول بها بناء على ذلك ،وهو ما تفتي به هيئات الرقابة الشرعية في جميع
المصارف اإلسالمية.
-

وأما أنه الزم  :فهو الزم بعد العمل أما قبله فهو غير الزم  ،وقد نقل عن أبي يوسف القول
بلزومه إذا جاء به كما وصفه لدفع الضرر عن الصانع في إفساد أديمه وآالته

()1

والقول باإللزام في عقد اإلستصناع إذا جاء موافقا للمواصفات هو ما نرجحه  ،ألنه يحقق المصلحة
لكل من الصانع والمستصنع .
وعلى هذا جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي في عقد اإلستصناع :
حيث قرر ما يلي :
أن عقد اإلستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ؛ ملزم للطرفين إذا توافرت فيه
()0

األركان والشروط.

( )

السرخي  10/126والكاساتي مراجع سابقة 2/2

( )

منظمة المؤتمر اإلسالمي ـ ق اررات وتوصيات مجلس مجمع الفقه اإلسالمي ـ الدورة األولى حتى الثامنة نقال من
موسوعة الفتاوى ج  ، 2ص.122
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وفي القول بعدم اإللزام تعطيل لعجلة اإلنتاج  ،إضافة إلى أن الصناعات اليوم دخلت مجاالت

-

ذات أهميه كبيرة وتكاليف باهضه  ،والقول بعدم اللزوم فيها يؤدي إلى ضرر كبير يلحق بمصالح
عامة وخاصة على الصانع والمستصنع.

(.) 1

ولكن يثبت للمستصنع خيار الرؤية  ،ألن الضرر المترتب على ترك األخذ بخيار الرؤية أكبر من
الضرر المتوقع على الصانع  ،حيث يتسبب في أخذ الصنعة غير المطابقة للمواصفات التي لن يستفيد
منها المستصنع بشيء مع أنه قد دفع الثمن  ،ولم تلبي حاجته لعدم مالءمة المصنوع.
ويثبت الخيار للمستصنع إذا خالف المواصفات .
وقد جاء في المعيار الشرعي

()0

رقم ( بما أن اإلستصناع عقد الزم بنفسه  ،فإنه يترتب عليه آثاره

بمجرد العقد وال حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول بعد الصنع  ،وهذا بخالف الوعد بالمرابحة لامر بالشراء
الذي يحتاج إلى إنشاء البيع بإيجاب وقبول بعد تملك المؤسسة للمبيع ).
المع لج

:

.1

عقد اإلستصناع عقد وليس وعدا .

.0

عقد اإلستصناع عقد مستقل ال تابع للسلم أو لإلجارة أو غيرها.

.2

الزم هو الذي تؤيده نصوص الشريعة ومقاصدها  ،وهو الذي يحفظ
القول بأن اإلستصناع عقد ٌ
حقوق الطرفين من الضياع  ،ويد أر النزاع ويمنع الخالف ؛ لذا أخذت به المجامع الفقهية وهيئات
الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية .

( )
()0

سعد السير  ،االستصناع (المقاوالت )  ،فقه مقارن مستوى أول المعهد العالي للقضاء ص .2-7
المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص . 0/0/0 .117.
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.2

يترتب على القول باإللزام  :أن المصنوع بموجب االتفاق والبدء في العمل يصبح ملكا للمصرف
ال يجوز التراجع عنه .

.2

التوعية للعمالء المستصنعين من المصرف أنه ال تراجع من المستصنع في النكول عن قبول
الصنعة.

.3

الوعد الموقع وتسليم الدفعة المقدمة ملزم أيضا ،وما يترتب على القول به من تسليم الدفعة
المقدمة لحاالت النكول وحصول الضرر بناء على ذلك.

المطلب الثاني :اشتراط األجل في عقد االستصناع
اإلشك ال المترتب :
.1

عقد االستصناع بدون تحديد مدة هل هو صحيح أم ال ؟

.0

األجل المضروب أقل من شهر هل هو استصناع ؟

.2

األجل المضروب شه ار أو أكثر هل يعتبر سلما أم استصناع ؟

.2

ما هي األض ارر المترتبة على عدم تحديد األجل؟

المؤيدا والم ت دا :
اختلف األحناف في هذا إلى أقوال :
القول األول  :أنه يشترط أن ال يكون في االستصناع أجل  ،فإن ضرب له أجل صار سلما وهو قول
أبي حنيفة .
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القول الث

 :أن عدم ضرب األجل ليس بشرط  ،فيصح االستصناع سواء ضرب فيه األجل أم ال
(.)1

وهو قول الصاحبين ( محمد وابويوسف )
أدل القول األول :
.1

أن التأجيل يختص بالديون ألنه وضع األجل لتأخير المطالبة ،وتأخير المطالبة ال يكون إال في
عقد الزم والالزم في السلم ال االستصناع إذ ال دين في االستصناع .

.0

أن السلم عقد على مبيع مؤجل في الذمة فإذا ضرب األجل في االستصناع كان سلما إذ العبرة
في العقود باألحكام والمعاني ال باأللفاظ والمباني .

أدل القول الث

:

.1

أن العادة جارية بضرب األجل في االستصناع .

.0

أن القصد من األجل في االستصناع تعجيل العمل ال تأخير المطالبة من المستصنع فال يخرج
العقد عن كونه استصناعا بينما القصد من السلم تأخير المطالبة .

 .2أن االستصناع بدون ذكر األجل عقد جائز غير الزم فال يصير الزما إال بذكر األجل فيه .
.2

أن ذكر األجل ال يخرج االستصناع عن حقيقته:
ويؤيد القول الثاني الذي ذهب إليه الصاحبان أن وجود المدة ضرورية ؛ وذلك ألن العقد قائم على

العين والعمل المؤجلين عادة  ،وكل ما من شأنه كذلك البد فيه من تحديد مدة الستالمه حتى ال يؤدي
عدم التحديد إلى النزاع والخصام .

()1
()0

()0

الكاساني  ،بدائع الصنائع  ،ج  ، 2ص 2مرجع سابق بتصرف
الموسوعة فتاوى المعامالت المالية ج 126 -122 / 2بتصرف .
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فتحديد األجل القصد منه الحفاظ على مصلحة الطرفين الصانع و المستصنع  ،فالمستصنع يريد
المصنوع المتطابقة أوصافه والمحقق لغرضه ؛ وال يتأتى إال باالنتظار مدة يستطيع الصانع أن ينجز
العمل ويتمه حسب االتفاق وفي الوقت المطلوب  ،وفي عدم تحديد األجل تأخير للمستصنع ومماطلة ،
وفي تحديد األجل حض للصانع على سرعة إنهاء عمله ؛ كما أن عادة الناس اليوم قد اختلفت فأصبحوا
يحددون األجل عند التعاقد  ،ألن األمور تيسرت  ،واألدوات توفرت  ،وأصبح العمل أكثر سهولة ويسر.
وهذا القول يتماشى مع ظروف العمل لهذا العقد الذي أصبح الوقت في هذا الزمان عامل مهم في
اإلنجاز خاصة عقود المقاوالت التي تعتمد على المناقصات واألعمال الكبيرة المحتاجة إلى الوقت
والمراحل المحددة  ،وكذا الصناعات الحديثة الكبيرة كالسيارات أو الطائرات أو غيرها التي من الممكن
أن يدخلها عقد االستصناع وكلها بحاجة إلى الزمن .
الراجح  :وبعد الدراسة ألدلة القولين والنظر إلى مقاصد الشريعة  ،وما يسير عليه التطبيق لهذا
العقد ترجح لدينا القول الثاني القائل بتحديد األجل لقوة األدلة .
وقد قرر ذلك مجمع الفقه اإلسالمي حيث اشترط تحديد األجل فيه قطعا للنزاع والخصومة ،وهذا
من مقاصد الشريعة ـ .

()1

ثم إن تحديد األجل القصد منه الحفاظ على مصلحة كل من الصانع والمستصنع ،وذلك بتقديم
المصنوع في وقت يالئم الطرفين  ،فمن مصلحة المستصنع تحديد األجل الذي يمكنه بأن يحصل على
المصنوع ويحقق غرضه  ،ومن مصلحة الصانع أن يحدد األجل ألن في ذلك الحافز له على إنجاز
العمل واتمامه في الوقت المطلوب .

()1
()0

()0

ابو زيد  ،عقد االستصناع بحث مقدم للمعهداالسالمي للبحوث والتدريب ( صـ  ) 02 – 16بتصرف.
موسوعة الفتاوى مرجع سابق ج 122 /2/بتصرف.
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المع لج :
.1

البد من تحديد األجل في االستصناع  ،سواء كان األجل لشهر أو أكثر  ،ألنه يحقق المصلحة
للطرفين .

.0

عقد االستصناع قائم على العمل والعين الناتجة عن العمل والمطلوب فيهما األجل ،وتحديد األجل
يزيل الخالف والنزاع بين المتعاقدين  ،وهو الموافق لمقاصد الشريعة  ،وخاصة أن الصناعات
الكبيرة والحديثة اليوم والمقاوالت المختلفة تحتاج إلى األجل إلنجازها .

المطلب الثالث :ما يمول بعقد االستصناع:
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

الخالف الوارد لدى الفقهاء فيما تدخله الصنعة وماال تدخله .

.0

الضوابط المحددة لما ال تدخله الصنعة .

.2

ضعف فهم العاملين والقائمين على المصارف في الصناعة المصرفية.

.2

تخلف وضعف القطاع الصناعي في البالد اإلسالمية وخاصة اليمن .

.2

ضعف االهتمام بالقطاع الصناعي من قبل الحكومة عموما و المصارف اإلسالمية خصوصا
لعوامل سياسية واقتصادية .

المؤيدا والم ت دا :
إن تحديد الضوابط لما تدخله الصنعة وما ال تدخله الصنعة يجنبنا الوقوع في المحذور وهو
االستصناع فيما ال تدخله الصنعة ويمكن تحديدها بالتالي  :ـ
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ما تدخله الصنعة  :أن يصنع صنعا منضبطا بالوصف من األموال القيمية أو المثلية أو

.1

االستعمالية أو االستهالكية وصفا كافيا نافيا للجهالة محددا أجله وتسليمه والثمن معجال أو مؤجال
أو مقسطا.
ما ال تدخله الصنعة  :األشياء الطبيعية كالحبوب والثمار والخضروات والفواكه إال فيما يصنع

.0

منه كالمعلبات من هذه المواد  ،وما ال يمكن وصفه ،أو أمكن وصفه وصفا بقيت معه الجهالة .
واذا تتبعنا عددا مما ذكر الفقهاء األولون وأعضاء الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية من
األمثلة التي تدخلها الصنعة وجدنا أنهم ذكروا عدة أمثلة نورد بعضا منها:
أوال  :جاء في دليل الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ( جواز االستصناع عند جمهور الفقهاء  ،وقد
ثبت أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد استصنع خاتما  ،ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في جوازه تبعا
الختالفها في تكييفه  ،فقد اتفق المجيزون أنه يجري فيما يصنع صنعا وال يجري فيما ال تدخله الصنعة
كالقمح والشعير ،واتفقوا أنه ال يجري إال فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة  (،وظاهر
نصوص الحنفية أنه اشترط كون المصنوع من األموال المثلية ).
بل يجوز أن يعقد االستصناع عن صنع شيء من األموال القيمية  ،لكن ال بد أن يكون منضبطا
بالوصف ؛ كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات
المشروطة وليس ملزما أن يصنع بنفسه)1(.فحددوها فيما يمكن انضباطه بالوصف إن كان قيميا  ،أما
المثلي فيجوز.

()1

رأي اللجنة الشرعية لمركز الدراسات الفقهية واالقتصادية  ،د /عبد الستار أبو غده  ،د /محمود أبو السعود  ( .شركة
الراجحي المصرفية لالستثمار ـ فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي  ..السعودية قرار رقم (  ) 22نقال من كتاب
(موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية المجلد الخامس القسم األول ـ صيغ
االستثمار ـ دار السالم للصناعة والنشر ،ط 122ـ .) 0226
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ث ي  :إمك ي اال ت

ع

البترول:

د /أبو غدة  :عملية استخراج الغاز صناعة  ،ولم يبق اسم الزيت المستخرج منه " زيتا خاما " بل
قد يقال :إنه لم يعد زيتا خاما  ،بل هو زيت ( مصفى من الغاز والشوائب واألمالح ) فلذلك يمكن بيعه
وشراؤه بعقد االستصناع وال يتعين لذلك عقد السلم بشروطه(.)1
وان اختلفت الفتوى فيه فالبترول يجوز سلما باعتبار أن السلعة في الذمة والمواصفات منضبطة ،
ويجوز استصناعا فهو ليس زيتا وانما زيت مصفى من الشوائب .
ث لث  :توى هيئ الرق ب الشريي لب ك بأ

أث ل ال ج رة .

هل يجوز شراء السلع الصناعية قبل صناعتها  ،وبأي صيغة تمويل ؟
يجوز شراء السلع الصناعية قبل صناعتها كأثاث النجارة وغيرها ،ولكن بصيغة عقد االستصناع إذا
كانت منضبطة بالوصف والكم والنوع  ،ويجوز بيعها مرابحة باآلجل بعد اكتمال التصنيع .)1
رابع  :توى هيئ الرق ب الشريي لب ك اليمن البحرين الش مل

قوارب ال يد :

طلب أحد العمالء شراء قوارب صيد عن طريق المرابحة الشرعية من إندونيسيا ،ويفيد أن
القارب ال يمكن تسليمه إال بعد فترة زمنية  ،ليتمكن البائع من صيانة المركب  ،وتزويده ببعض
المواصفات المطلوبة للعميل  ،فما هو الرأي الشرعي المناسب لمثل هذه الحالة ؟
وقد رأت الهيئة :أن بيع المركب وهو ال يزال غير مكتمل المواصفات ،يدخل في بيع الشيء
الموصوف في الذمة  ،ألنه ليس عينا قائما موجودا على الحال التي سيباع عليها وقت التعاقد ،
ولكنه موجود ليس على الصفة والشرط المطلوب الذي على أساسه سيتم التعاقد  ،وفي هذه

( )1فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار ـ قرار( .)12نقال من موسوعة الفتاوى ج 2/ص.126
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الحالة ال يجوز بيعه بصيغة المرابحة ألنه بيع لما في الذمة وهو ال يجوز النتفاء القبض
والضمان على المصرف  ،وانما يجوز للبنك أن يشتري المركب بصيغة االستصناع من بائعه الذي
()1

يقوم بإكمال مواصفاته وصيانته بمواد من عنده حسب المتفق عليه .

فهذه أمثلة وردت فيها فتاوى من عدة بنوك إسالمية كأمثلة لما يمكن تطبيقه بهذه الصيغة ،ولو
درسنا ذلك لوجدنا كثي ار من الصناعات القائمة اليوم يصلح لتطبيقها عقد االستصناع ،والمرجع في ذلك
تحقق أركان العقد وشروطه .
()0

وقد جاء في المعيايير الشرعية:

 1/1/2ال يجوز عقد االستصناع إال فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية ،فما دام الصانع
قد التزم بالعين المصنوعة صح االستصناع .
 0/1/2يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المستصنع ،ولو لم يكن لها مثيل
في السوق  ،بشرط أن تكون مما ينضبط بالوصف  ،ويجوز أن يكون محل االستصناع من
األشياء التي يكثر أمثالها في السوق  ،ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء االلتزام بسبب
صنعها بمواصفات موحدة  ،ويستوي في ذلك أن يكون المصنوع لالستهالك أو لالستعمال مع
بقاء عينه .
المع لج
.1

:

تحديد المصنوعات التي تمول بصيغة االستصناع بدقة بناء على شروط عقد االستصناع
وتسليمها لدى الموظفين في قسم االستثمار حتى يسهل عليهم التنفيذ وتقل األخطاء .

()1
()0

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم ( ) 1للعام  0212م لبنك البحرين الشامل
المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص .117.
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إن القطاع الصناعي من أوسع القطاعات وأكبرها وأهمها وأكثرها احتياجا  ،ولو ذكرنا بعض النماذج من
المواد الممكن تكون فيها الصناعة  ،وتسهم المصارف اإلسالمية في االستثمار فيها بهذه الصيغة
لوجدنا أنها كثيرة ؛ نذكر بعضا منها على سبيل المثال ال الحصر:
.1

الصناعات الغذائية :ـ
أ -صناعة التعليب  :األلبان ـ اللحوم ـ األسماك ـ المشروبات .
ب -صناعة التجميد " التبريد ".
ج -التغليف .

.0

الصناعات الدوائية .

.2

الصناعات الورقية والقرطاسية.

.2

صناعات المعادن.

.2

الصناعات البترولية.

.3

صناعات أخرى .
أ -صناعة الزيوت .
ب -معامل صناعة الصابون .
ج -معامل الخياطة .
د -صناعة وسائل النقل المختلفة.
ه -الصناعات الحربية.
و -الصناعات النسيجية.

.7

إقامة مشروعات البنية التحتية :
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أ -بناء المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها .
ب -تعبيد الطرقات واقامة الجسور والسكك الحديدية وانشاء المطارات.
ج -إقامة المالعب والنوادي والحدائق والمنتزهات .
د -حفر اآلبار واقامة السدود .
ه -إيجاد شبكات الري .
و -إقامة المدن السكنية .
ز -مراكز الصيانة والورش الصناعية .
هذه بعض الصناعات التي يمكن تمويلها بعقد االستصناع في المصارف اإلسالمية اليمنية ،
وبالتالي فإن إحجامه عن تمويلها يعيق التوسع االستثماري للمصارف اإلسالمية  ،ويقلل من تقدم التنمية
في البلد  ،مع أن البنية التحتية لليمن ضعيفة وتحتاج إلى تطوير واهتمام في هذا الجانب  ،حتى تكون
عامال مساعدا في مجال الصناعة

()1

 .0التأكد أثناء الدراسة من إدارات المصرف عن الموظف إذا أخطأ في أي دراسة بصيغة االستصناع
فيما ال تدخله الصنعة وتوقيفه .
 .2ـما يمكن انطباق شروط االستصناع عليه يعتبر مما تدخله الصنعة ويمول بصيغة االستصناع ،
وما ال تنطبق عليه الشروط ال يعتبر وال يمول بها .
 .2األولى أن تحدد الدولة أولوياتها في القطاع الصناعي وتستفيد من المصارف اإلسالمية في تمويلها
بصيغة االستصناع.

()1

احمد بالخير ،عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة ـ دراسة ( حالة ) البنك اإلسالمي للتنمية ـ مقدم لنيل درجة
الماجستير في االقتصاد اإلسالمي ـ جامعة الخضر نابته ـ الجزائر كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ
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 .2على المصارف اإلسالمية وضع خطتها في القطاع الصناعي  ،وتكوين إدارات أو شركات خاصة
لتنفيذ مشاريع هذا العقد .
 .3التدريب للعاملين في المصارف اإلسالمية على منتجات القطاع الصناعي .
 .7وضع إدارة للعالقات للبحث عن المشاريع الممكن تمويلها في هذا المجال سواء مع الدولة أو مع
الشركات .

المطلب الرابع  :اإلحجام عن التمويل بهذه الصيغة في المصارف اإلسالمية اليمنية
مع كثرة احتياجها في السوق .
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

ويسوق فال يجد
باإلحجام عنه تتحقق خسارة للصانع  ،فهو سيعمل على غير مواصفات محددة ُ
من يشتري أو ينتظر فيخسر لعدم العمل .

 .0المستصنع ال يتحقق له ما يريد من مواصفات وأحجام وقياسات وألوان موحدة وأشكال متطابقة إذا
توقف العمل بهذا العقد  ،وان وجد المستصنع من السوق صنعة فعيوبها كثيرة وال يغب بها أحد.
.2

باإلحجام عنه يتوقف تحريك األيدي العاملة في المجتمع  ،وتنمية مهارات ومهن المجتمع
بالتخصصات وزيادة مصادر الدخل ومراعاة حاجات الناس ،وهي من مقاصد الشرع لما فيه من
التيسير عليهم والرفق بهم .

.2

وجود عدد من المخاطر  ،منها في التمويل  ،ومنها مخاطر السيولة ،ومنها في التطبيق وغيرها

347

المؤيدا والم ت دا :
المتأمل لعقود االستصناع في المصارف اإلسالمية اليمنية يجد أنها طبقت قريبا  ،ويرجع السبب
في ذلك أن المصارف اإلسالمية ال تعمل إال بصيغة المرابحة لسهولة التطبيق وقلة المخاطر فيها ،
ولم تدخل في تطبيق عقود االستصناع في المصنوعات والمقاوالت ألسباب ؛ منها :
.1

ضعف فهم التطبيق لعقد االستصناع لدى العاملين في المصارف ،وضعف التدريب والتأهيل على
خطواته واجراءاته .

.0

عدم وجود إدارة متخصصة لتسويق المنتجات والتدريب عليها وتطبيقها ،وكذا إدارة عقارية
باستثناء بنك سبأ حيث قطعوا شوطا في تطبيق هذه الصيغة.

.2

عدم االلتزام بالمواعيد والدقة في المواصفات من قبل الصناع لضعف األمانة والوفاء.

.2

وقوع حدث طارئ يؤدي إلى احتراق السلع أو فقدانها  ،كحاالت القوة القاهرة .

.2

حصول إعسار للصانع.

كل هذه األسباب أدت إلى اإلحجام عن تطبيق هذه الصيغة من قبل المصارف والمتعاملين معها .
أما المخاطر فهي كثيرة سنورد بعضا منها على سبيل اإلجمال ال التفصيل:
أوال :مخ طر التمويل :
.1

تعدد أطرافه .

.0

انعدام محله أثناء العقد .

.2

امتداد أجله في حاالت كثيرة .

.2

تمويل متوسط أو تمويل طويل األجل .

.2

اعتماد المصرف على مقاولين من الباطن لتنفيذ التزامه كصناع ال تنطبق عليهم المواصفات .
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ث ي  :مخ طر متعلق بتطبيق يقد اال ت
.1

ع:

الصانع يعجز أو يفشل في تسليم السلع المصنعة في آجالها المحددة ؛ أو تكون السلع غير
مطابقة للمواصفات .

 .0المستصنع يتعثر في تسديد ما عليه من التزامات مالية .
.2

السلع المصنعة لها مخاطر تتعلق بالتصنيع أو التخزين أو النقل .

.2

مخاطر متعلقة بالمدة  -إذا طالت المدة حصلت المخاطر -منها  :تغير الظروف المحيطة
المؤثرة على التزامات المتعاقدين  ،ارتفاع األسعار  ،تدهور العملة وغيرها .

ث لث  :مخ طر يلى الم رف اإل الم :
.1

مخاطر ائتمانية :من احتمال عدم وفاء أحد األطراف بالتزاماته حسب العقد فيحصل:
أ -هبوط غير متوقع في مجمل التدفقات النقدية نتيجة تخلف طرف عن الدفع .
ب -إذا تأجل المستصنع فقيمة المنتج غير معروفة والعائد غير مضمون .

.0

مخاطر هامش الربح :

تغير هامش الربح بالنسبة لمخاطر السوق حسب التغير .
.2

مخاطر السيولة:

تعرض المصرف لخسارة محتملة تنشأ عن عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته أو تمويل الزيادة في
الموجودات عند استحقاقها .
.2

مخاطر التشغيل :

انهيار الرقابة الداخلية بسبب أخطاء بشرية أو فنية  ،ومن مظاهرها :
أ-

نقص الموارد البشرية المدربة .

ب -إهمال العاملين أو فساد ذممهم .
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ج -تعطيل األجهزة المساعدة للنجاح .
د-
.2

ضعف الدقة في التنفيذ والمتابعة .
مخاطر قانونية :

أ-

ضعف التوثيق .

ب -ضعف القضاء .
ج -عدم وجود إدارات قانونية ومحامين .
د-

ضعف الضمانات أو التساهل فيها .

()1

إن الناظر والدارس والمراجع للمخاطر السابقة يجد أن بعضها مخاطر فعلية ،وبعضها تخوفات
تضعها إدارات المصارف  ،ونجد أن معظمها يمكن معالجته أو التخفيف منه  ،ولذا كان ال بد من
خطط تطويرية للمصارف اإلسالمية حتى تستطيع أن تدخل مجاالت عديدة وخاصة في المجال
الصناعي .
وقد جاء في المعيار الشرعي الحادي عشر :
 0/2/2يجوز للمؤسسة في عقد االستصناع  ،سواء كانت صانعة أم متصنعة أن تأخذ الضمانات التي
تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى المستصنع أو الصانع  ،كما يجوز لها إذا كانت متصنعة أن
تعطي الضمانات التي يطلبها الصانع  ،سواء كان الضمان رهنا أم كفالة أم حوالة حق أم
حسابا جاريا أم إيقاف السحب من األرصدة

()0

()1

عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة  ،دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية – رسالة ماجستير ) ،صـ 72 -72

()0

المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص 122

بتصرف ،مرجع سابق.
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المع لج

:

أوالً  :تكوين إدارة للمخاطر في المصارف اإلسالمية .
.1

ال بد أن تكون هذه اإلدارة فيها من التخصصات العلمية والكوادر المدربة المؤهلة لما يغطي كل
مجاالت االستثمار وأعمال المصرف  ،وأن تكون قادرة على دراسة كل األعمال المرفوعة واتخاذ
القرار للموافقة على التمويل من عدمه.

.0

تحديد إجراءات شاملة لمواجهة المخاطر تسير عليها اإلدارة واإلدارات التابعة لها  ،وذلك بتحديد
المخاطر ودراستها  ،للتقليل منها ،بتطبيق سياسات واضحة  ،واجراءات تطبيقية سهلة  ،وأنظمة
معلوماتية دقيقة  ،وتقارير دورية شفافة تحدد المشكلة وتضع العالج الناجع لها  ،ونظام إداري
متسلسل  ،نظام رقابة ومراجعة قوي يضمن التأكد من :
أ -سالمة اإلجراءات .
ب -مطابقة السياسات واإلجراءات التي تفرضها اإلدارات العليا والسلطات اإلشراقية.
ج -تطبيق المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
د -تطبيق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية في المصرف .

ث ي ً  :إجراءات مواجهة المخاطر في عقد االستصناع :
.1

التأكد من التزام المصرف اإلسالمي بمعيار االستصناع .

 .0مراجعة العقود والتأكد من سالمتها واستكمال جميع المستندات .
.2

التأكد من الضمانات وكفايتها .

لذا ال بد من عمل عدة بدائل لضمان السير الصحيح :ـ
أ -رهن أجزاء السلع التي تم تنفيذها .
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ب -رهن موجودات الصانع لدى المصرف.
ج -ضمان رد المبالغ المدفوعة .
تضمين العقد بالشرط الجزائي وتحديده :ففي حالة قيام الصانع بالتأخر في تسليم السلعة أو
المصنوع المتفق عليه ،فإنه يلزم بدفع تعويضات صارمة ( شرط جزائي ) كما ورد ذلك في ق اررات
مجمع الفقه اإلسالمي وفتاوى الهيئات الشرعية .
أما إذا تأخر لفترة طويلة فاألولى إنهاء العقد والمطالبة بما دفعه من مبالغ مقدمة ،أو الرجوع للضمان
.1

اختيار الصانع واختيار مركزه المالي وقدرته الفنية واإلدارية

.0

التسديد للصانع على مراحل مختلفة تبعا للتقدم في مراحل اإلنجاز .

.2

وضع آلية لتسوية النزاعات قبل التقاضي كاالحتكام إلى طرف معين ما لم فيرجع إلى القضاء.

.2

تحديد معدالت األرباح وفقا لتصنيف المخاطر المتعلقة باألطراف وطبيعة العمل .

.2

إنشاء إدارة هندسية لالستصناع في البناء أو الجسور أو غيره للمتابعة واإلشراف .

.3

إشراك العميل في معاينة السلع واألعمال المصنعة للتأكد من التزامها بتطابق المواصفات.

.7

التعاقد مع شركات ناجحة للمقاوالت أو مع مقاولين مشهورين .

.2

إعداد وتجهيز المنتج من كل النواحي ( العقود  ،الخطوات والمراحل  ،اإلجراءات التطبيقية ) مع
توضيح أهميته  ،واحتياج السوق له  ،وتحديد معدل أرباحه  ،وبيان دوره في التنمية االقتصادية
واالجتماعية  ،ورفعه لإلدارة المتخصصة ثم اإلدارة العليا التخاذ القرار  ،ثم التدريب عليه
للمعنيين في قسم االستثمار وغيرهم من العاملين .

.6

َّ
الصناع لديهم األمانة واالنضباط في المواعيد والمواصفات .
االتفاق مع شخصيات من
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المبحث الثاني
اشكاالت مرحلة التعاقد مع الصانع
المطلب األول :طالب االستصناع هو الصانع أو أنه جهة ممولة للمستصنع:
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

طالب االستصناع هو الصانع أو المقاول نفسه  ،الذي يريد من المصرف تمويله بصيغة
االستصناع.

.0

تحقق العينة  ،والصورية في العقد.

المؤيدا والم ت دا :
البد في عقد االستصناع أن يكون طالب االستصناع غير الصانع  ،تجنبا للوقوع في بيع العينة
والتمويل النقدي  ،وهذه المسألة قد يتحايل بعض العمالء على المصرف  ،فيتعاقد شخص في مقاولة مع
المصرف وهو يريد أن يسلمها للمقاول في الباطن وهو العميل  ،ولذا جاءت فتاوى البنوك اإلسالمية
تحرم ذلك .
اشتراط أن يكون ط لب اال ت

ع هو ال

ع ف ه:

وهذا ينطوي على مسألة قيام طالب االستصناع بصنع ما طلبه بنفسه  ،كما إذا تقدم صاحب أرض
طالبا من البنك بناءها سكنا استثماريا ووافق البنك على ذلك ،فهل يجوز لصاحب األرض إذا كان مقاوال
أن يقوم ببناء السكن بالمبلغ المتفق عليه وبعد االنتهاء من تشييده يقوم بشراء المبنى من البنك بثمن
أعلى ؟!
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الهيئة الشرعية ال تحبذ هذه المعاملة إذ ما دام صاحب األرض أو طالب االستصناع قاد ار على
البناء أو الصنع بنفسه ،فإن عقد االستصناع يكون واردا على غير محل (.)1
وهذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي :
 هل يجوز أن يكون المستصنع هو العميل ( الطالب من البنك تمويله العقار االستصناع)؟ال يجوز أن يكون المستصنع هو العميل  ،حيث أن عقد االستصناع نوع من أنواع البيوع ؛ فال
يصح الشراء ثم إعادة البيع لمن اشترى منه مؤجال()0

إن اشترط أن يكون ط لب اال ت

ع هو المق ول ين طريق شرك .

هذا غير جائز وممنوع  ،ألنه في حكم عقدين في عقد واحد  ،وهو ممنوع عند جمهور الفقهاء ،ألن
البنك بهذه الصورة سيقتصر وضعه على التمويل فقط في مقابل فائدة  ،وهذا هو الربا بعينه .
وهذه الصورة أشبه شيء بالعينة بل هي أشد منها  ،ولكن إذا لم يشترط العميل أن تقوم شركته
بتنفيذ بناء العمارة  ،وتقدم كغيره من المقاولين الذين يقبلون في مثل هذا العمل  ،وتقدم بعطاء أقل مع
توفر الشروط الصالحة لقبوله  ،ورست عليه المناقصة من غير تواطؤ ملفوظ أو ملحوظ فال بأس
بذلك(.)2
الم ت

ع مق ول من الب طن

مشرويه :

الظاهر أن المقاول ال يقوم فعال بتنفيذ أعمال المقاولة  ،وأن المستصنع الذي عبر عنه بمقاول
من الباطن هو الذي يقوم بأعمال المقاولة فعال  ،ويتقاضى ثمن االستصناع بطلب من المقاول الظاهر
للبنك ،وهذا التعاقد صوري  ،وهو وسيلة وذريعة إلى التمويل بفائدة ؛ أي أن البنك يدفع ثمن االستصناع
( )1فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي رقم ( .)22نقال من موسوعة الفتاوى ج 2/ص.001
()0
()2

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ(محضر 0222/2بتاريخ)0222/2/12
فتوى بيت التمويل الكويتي رقم ( .)332نقال من موسوعة الفتاوى ج 2/ص.000-001
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للمستصنع المشتري  ،والمستصنع نفسه بصفته مقاوال يبيع ما اشتراه بالثمن المقسط بثمن حال يدفعه
البنك له أثناء تنفيذ المقاولة  ،فهو قرض بفائدة.
أما إذا ثبت أن المستصنع مقاول من الباطن في بعض أعمال المقاولة المتخصص هو فيها ،
كأعمال الكهرباء وغيرها  ،وكان االتفاق بينه وبين المقاول الذي تعاقد مع البنك في خصوص هذه
األعمال  ،وأن المقاول الذي تعاقد مع البنك يقوم بتنفيذ أعمال المقاولة فعال بمعداته واداراته  ،وأنه يدفع
لمقاول الباطن مباشرة من عنده ؛ فإن هذه المعاملة صحيحة لوجود ما يفيد أنها ليست ذريعة إلى الريا
 ،وذلك لألصل الشرعي :أنه يغتفر في التابع ما ال يغتفر في األصل أو المتبوع (.)1
وهذه الفتاوى صريحة وبينة في أن المستصنع الطالب تمويله استصناعا ال يكون صانعا لنفسه وما
ذكر من استثناء في الفتاوى فهو لمثل تلك الحاالت المذكورة  ،ومن خالل المراجعة والتدقيق في فروع
بنك سبأ  ،وجدنا حالة واحدة كان فيها المستصنع من البنك األب لمدينة سكنية وابنه صانعا مقاوال للبنك
مع المقاولين الذين تقدموا للمناقصات المعروضة  ،وقد رفعت المسألة لهيئة الرقابة الشرعية فأجازتها
النتفاء التواطؤ فهو دخل في المناقصة مع مقاولين آخرين وانطبقت عليه الشروط الموضوعة له ولغيره.
وقد جاء في المعيار الشرعي رقم (:)0()11
 2 /0/0ال يجوز أن تتم عقود أو إجراءات االستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي
 ،مثل التواطؤ على شراء المؤسسة من الصناع مصنوعات أو معدات بثمن  ،حال وبيعها إليه
بثمن مؤجل أزيد  ،أو أن يكون طالب االستصناع هو نفسه الصانع  ،أو أن يكون جهة

()1
()0

موسوعة فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ( ج ) 0 /صـ . 222 -222

المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص .117
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مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر  ،حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة  ،وذلك تجنبا
لبيوع العينة .
المع لج
.1

:

ال يجوز للمصرف أن يتعاقد مع أي عميل في عقود االستصناع إذا كان هو الصانع أو المقاول
أو كان جهة مملوكة للمستصنع تجنبا لبيع العينة.

.0

التعاقد مع المقاول من الباطن  -الصانع لنفسه  -كالتعاقد مع الصانع في التحريم.

.2

على المصرف اإلسالمي أن يبتعد عن الصورية في العقود المؤدية إلى التمويل النقدي .

.2

يجوز أن يكون المقاول هو طالب الصنعة في حالة واحدة وهي :أن يتقدم كغيره من المقاولين
دون أي تواطؤ ملفوظ أو ملحوظ فترسي عليه المناقصة  ،فال مانع عند ذلك  ،وكذا إذا كان
مقاوال من الباطن في بعض أعمال المقاولة  ،التي هي كحرفة له يقوم بها له ولغيره ؛ فإنه
يجوز ذلك آلنها ليست ذريعة إلى الربا  ،وذلك لألصل الشرعي " :أنه يغتفر في التابع ما ال
يغتفر في األصل أو المتبوع.

المطلب الثاني :التعاقد بين المستصنع والصانع قبل التعاقد مع المصرف
اإلشك ال المترتب يليه :
 .1طلب المستصنع من الصانع أن يجهز له الصنعة  ،ثم ذهب إلى المصرف للتمويل فحول
المصرف إلى أن يسدد ديونه  ،في سلعة قد تملكها .
 .0أدخل عقد البيع على عقد االستصناع.
.2

المصرف يشتري مرابحة من غير المالك ويبيع للمالك .
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المؤيدا والم ت دا
طالب الصنعة  :إذا ذهب إلى الصانع ليصنع له صنعة واتفقا على المواصفات وبدء الصانع في
العمل  ،فإن االستصناع قد انعقد ،فيكون المستصنع بمجرد االتفاق مع الصانع والبدء في التصنيع
مالكا للصنعة  ،وال يجوز له بعد ذلك أن يذهب إلى المصرف ليمول في ما تم االتفاق عليه سواء أكان
قد سلم له الثمن أم ال ،ألن تمويل المصرف بعد االتفاق السابق بينهما تسديد لدين المستصنع الذي في
ذمته  ،واألجل مع الزيادة فيه يؤدي إلى الربا المحرم.
ومن خالل الزيارات الميدانية التي نقوم بها في جميع فروع بنك سبأ اإلسالمي للتدقيق والرقابة
الشرعية  ،وجدنا أن عددا من الفروع  -هروبا من ضعف الصناع في االلتزام بمواعيدهم  -تركوا عقد
االستصناع فترة من الزمن  ،مما جعل العمالء يتجهون إلى الصناع بأنفسهم  ،ويتفقون معهم على
التصنيع  ،ثم يأتي العمالء إلى المصرف ليمولهم مرابحة بشراء ما اتفقوا مع الصناع على تجهيزه لهم ،
ولما حصلت المخالفة رفعنا الموضوع لهيئة الرقابة الشرعية  ،فأوقفت أرباح عمليتين وحولتها لحساب
التكافل.
الموضوع /تجنيب أرباح عمليتي استصناع رقم( )12721الفرع الرئيسي ورقم ( )0032فرع إب.
باإلشارة إلى الموضوع أعاله  ،وبناءا على المخالفات الشرعية التي وقعت في تطبيق عقد
االستصناع واالستصناع الموازي في بعض فروع البنك فقد تقدمت إدارة الرقابة الشرعية في اجتماع
الهيئة رقم 0210/2م باالستفتاء التالي :
 .1العميل يذهب إلى الصانع ويتفق معه على المواصفات والثمن والمدة ويسلم له عربونا  ،ويبدأ
الصانع العمل للعميل .
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.0

يأتي العميل إلى الفرع ويطلب عملية مرابحة ؛ فيحدد مبلغ التمويل والسلعة المصنعة ويتجاوب
معه قسم االستثمار ويتجاهلون التعاقد بينه وبين الصانع ( وقد يخفي العميل هذا االتفاق المسبق)
 ،ومتى جهزت المواد المصنعة نزل المنفذ لشرائها والبيع للعميل  ،مع أن هذه المواد أصبحت
مواده .
وبعد المناقشة  :أفتت الهيئة بأن مثل هذه العمليات تعد مخالفة لألحكام الشرعية وبالتالي تجنب

أرباحها في حساب التكافل.
وبناء على هذه الفتوى :فتجنب أرباح العمليتين المذكورة رقم()12721و رقم ( )0032الشتمالها
()1

على المخلفات الواردة في االستفتاء.

وعلى هذا فالتعاقد بين العميل والصانع في عقد االستصناع ليس فيه إقالة  ،بأن يرجع العربون
والسلعة ويلغي التعاقد  ،وذلك ألن عقد االستصناع بعد دخول الصانع في العمل ال يمكن إقالته  ،ألنه
سيحصل ضرر عليه  ،وبما أن العقد الزم فيتحمل المستصنع نتيجة ما خسره من مواد وجهد  ،أو يأخذ
ما بدأ التصنيع فيه.
ومن خالل الدراسة إلجراءات التنفيذ في

المصارف اإلسالمية اليمنية وجدنا عدة إشكاالت

وتساؤالت ليس فيها فتاوى مكتوبة  ،فاسترشدنا بفتاوى المصارف اإلسالمية :
ح ل شراء الم ت

ع للمق ول بعض مواد ال

ع المطلوب دون إذن م بق من الب ك:

األصل أن العالقة التعاقدية هي بين الصانع ( البنك ) وبين المقاول  ،وعلى المقاول أن يقوم
بشراء المواد وفقا لالتفاق  ،واذا اشترى المتعامل ( المستصنع ) شيئا للمقاول  ،وطلب المقاول من البنك

()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم( )0210/2والمذكرة بتاريخ 0210/2/2 :بالتخاطب مع

الفروع للعمليات المجنبة بناء على الفتوى.
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دفع ثمنها للمستصنع مباشرة خصما من الدفعات  ،فللبنك أن يقوم بذلك من باب حوالة الحق  ،واألولى
أن يدفعها للمقاول ليقوم بدوره بدفعها للمستصنع .
غير أن هذه العملية قد تعد ذريعة إلى الحرام  ،بأن يكون المتعامل يقصد الحصول على مبلغ حال
من البنك ليدفع أزيد منه مؤجال  ،ويقوم هو بنفسه بالعمل  ،ويكون المقاول صوريا  ،ومن هنا ترى
()1

الهيئة قفل هذا الباب  ،وعدم صرف مبالغ للمستصنع بناء على طلب المقاول .
إ ج ز المق ول بعض األيم ل قبل توقيع يقد اال ت

ع:

إذا كان المستصنع المتعامل  -الراغب في شراء هذه العين استصناع  -قد قام بنفسه  ،أو بواسطة
مقاول تعاقد معه بتنفيذ بعض مراحل أو أجزاء المشروع قبل توقيع عقد االستصناع مع البنك ،فإن هذا
العقد يقع باطال  ،ذلك أنه انصب على جزء من المشروع قد نفذ فعال  ،وتحصيل الحاصل محال  ،إذ
كيف يتعهد البنك بصفته صانعا ببناء طابق أو أساس تم بناؤه فعال ؛ ولذلك فإن هذا العقد يتضمن
بالنسبة للجزء الذي نفذ من المشروع قرضا بفائدة وهو ربا  ،فالبنك يدفع مبلغا يقابل هذا الجزء لمقاوله ،
ومقاوله ال يستطيع أن يبني الجزء المنفذ والنتيجة أنه يعطي للمستصنع قرضا ألجل  ،والمستصنع
سوف يدفع أزيد منه بعد حلول أجله  ،لذا يجب على اإلدارة الهندسية وادارة االستصناع التأكد من حقيقة
المشروع قبل توقيع عقد االستصناع مباشرة في نفس اليوم أو اليوم السابق ؛ وعلى ذلك فكل األعمال
التي يقوم بها المقاول قبل توقيع عقد االستصناع مع المتعامل ال تدخل في عقد االستصناع  ،سواء
عمل المقاول من تلقاء نفسه أو باتفاق مع المستصنع الذي وعده.

()1

()0

()0

فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي من 0221-62م القسم األول  ،ط ، 1دار البشائر  ،ج 1
صـ .220
فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي ـ مرجع سابق ص  262 -267بتصرف .
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فأي اتفاقات أو أعمال بين المقاول والعميل دون الرجوع للبنك سواء قبل العقد أو بعده ،ال تدخل
في عقد االستصناع  ،ويتحملها من تم معه االتفاق  ،وان عملها المقاول من تلقاء نفسه تحمل ذلك .
وعلى هذا جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ بما نصه:
هل يجوز إضافة تكلفة تعديالت في مبنى لعميل تم االتفاق على تنفيذه مقاولة بين البنك والمقاول
لعميل على قيمة تكاليف العقد وتقسيطها على العميل مقاولة ؛ علما بأن التعديالت تم االتفاق عليها بين
العميل والمقاول دون الرجوع للبنك؟
جواب الهيئة  :ال يجوز ذلك  ،ألن البنك قد نفذ عقد المقاولة كما تم االتفاق عليه  ،وبالتالي فإن
التعديالت التي أدخلت على المبنى كانت باتفاق بين العميل والمقاول دون العودة إلى البنك لعمل ملحق
()1

اتفاق قبل التنفيذ  ،ومن ثم فإن تكلفة التعديالت يتحملها العميل وليس البنك
المع لج
.1

:

توعية الموظفين أن المواد التي تصنع ال تمول مرابحة وانما استصناعا ،حتى يدركوا ما يريد
العمالء ويبتعدوا عن المحذور .

.0

إذا تم التعاقد بين الصانع و المستصنع قبل الذهاب إلى المصرف  ،فعلى المصرف أن ال يدخل
في تمويل مثل هذه المواد المصنعة .

.2

على المصرف أن يبدأ في معرفة المواصفات التي يطلبها المستصنع  ،ويذهب بعد ذلك إلى
الصانع لتجهيز الصنعة المحددة له على تلك المواصفات.

.2

()1

ال يربط بين العقدين (االستصناع األول بين المصرف والصانع  ،وبين المصرف والعميل) .

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي محضر 0222/0م
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.2

ي جوز بعد االنتهاء من التصنيع أن يبيع المصرف للعميل بصيغة المرابحة  ،أما عقد االستصناع
الموازي فيمكن من البداية .

.3

العالقة التعاقدية بين المصرف الصانع والمقاول المنفذ ال يتدخل المستصنع العميل فيها ال بشراء
أشياء للمقاول أو تعديل أو إضافة أو اتفاق دون الرجوع للصانع المصرف .

المطلب الثالث :ضعف اختيار الصانع والمخاطر المترتبة:
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

عدم الوفاء بالمواعيد المحددة في عقد االستصناع في إنجاز الصنعة فيحصل التأخر

.0

ضعف المواصفات أو عدم مطابقتها للعقد أو ضعف الخبرة .

.2

المماطلة والتوقف عن إنجاز الصنع .

.2

ضعف القدرة المالية والفنية واإلدارية .

 .2التصفية آللة االستصناع من يتحمل الضرر الحاصل في حالة العجز التام .
.3

قد يحصل حريق أو أي سبب يفقد السلعة خارج عن قدرة الصانع .

.7

إعسار الصانع .

.2

عجز الصانع عن إتمام المستصنع .

المؤيدا والم ت دا :
من الواجبات شرعا الوفاء بالعقود ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) واألصل أن عقد اإلستصناع
الزم  ،وعدم االلتزام بالمواعيد أو المواصفات المحددة في العقد ال يجوز الرجوع فيها  ،أو توقيف إتمام
العقد وفسخه  ،وال يتحمل المشتري أي مسئولية  ،وهي صفة من صفات المنافقين  ،وعلى الصانع أن
يكون صادقا في ضبط المواعيد والمواصفات والقدرة على اإلنجاز دون تأخر أو إخالل.
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تأخر الصانع في إنجاز العمل يسبب ضرر على المستصنع:
كما أن التأخر من المستصنع في استالم المصنوع بعد إنجاز الصانع له بال عذر يسبب ضر ار
على الصانع  ،لذا ال بد من رفع الضرر ؛ وقد تحدث الشيخ الزرقاء في كتاب المدخل الفقهي العام.
( وقد زادت قيمة الزمن في الحركة االقتصادية  ،فأصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن تنفيذ
التزاماته في موعدها مض ار بالطرف اآلخر في وقته وماله أكثر مما سبق في الماضي )

()1

األضرار الناتجة وامكانية إدخال الشرط الجزائي بحيث يدخل ضمن الشروط المتفق عليها.
وقد تكون هناك مخاطر من الصانع منها :
.1

عدم توفر الخبرة الكافية لدى الصانع مما يؤثر على نوعية المصنوع  ،فتكون المواصفات على
غير المطلوب  ،فيدعو ذلك إلى فسخ عقد اإلستصناع  ،ويؤدي إلى التأخير في التنفيذ  ،أو
التباطؤ المسبب للضرر كما سبق .

.0

عدم توافر اإلمكانات الفنية أو المالية لدى الصانع  ،فإذا حصل التعاقد معه حصل العجز بشراء
المواد التي يحتاجها للتصنيع وأجور العمال المصنعين ؛ سواء كان في البناء أو المنشئات أو
األدوات أو غيرها .
واذا كان المصنوع غير مطابق للمواصفات  -فيقول الصانع مطابق  ،ويقول المستصنع غير

مطابق -فيحصل النزاع ؛ فكيف يكون الحل ؟ العودة للبينة أو يمين المنكر وفي هذا الزمان نعود
للمختصين من أهل الخبرة في المجال نفسه .

( )1المدخل الفقهي العام مرجع سابق.) 711 ، 712 / 2 ،
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تأخر ت ليل الشقق الم

ع ين المواييد المحددة

العقد:

ال يجوز التأخر من قبل المصرف الصانع عن تسليم الشقق المصنعة للمستصنع عن مواعيدها
المحددة مالم ترد ظروف قاهرة تحول دون ذلك  ،فإذا ظهرت ظروف قاهرة أو طارئة بحيث تجعل تنفيذ
االلتزام مرهقا وليس خسارة  ،أو مستحيال بقوة قاهرة كالحروب والزالزل فتطبق قاعدة ( ال ضرر وال
ضرار ) وقوله ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﰎ ﭼ

( )

ويمكن وضع شرط لذلك في العقد (.)0

ولذا جاءت فتوى بنك دبي اإلسالمي  ( :ليس من حق المتعامل أن يختار المقاول ،بل إن ذلك
حق خالص للبنك الصانع  ،وال يجوز شرعا االتفاق في عقد اإلستصناع على أن يتولى العمل مقاول
المستصنع  ،ألن هذا االتفاق يجعل المعاملة مجرد قرض مع زيادة في مقابل األجل .
البنك يدفع للمتعامل ثمن اإلستصناع في مدة التنفيذ باعتبار المتعامل مقاوال صانعا  ،ثم يسترد هذا
الثمن مع زيادة مقابل التأجيل أو التقسيط وذلك شبه بيوع العينة ).

()2

فهذه الفتاوى تبين أن المصرف

عليه اختيار الصناع بعد معرفه به ،وضبط المواصفات والمدد المحددة حتى ال يحصل أي تأخير أو
خلل.
وقد جاء في المعيار الشرعي :
 3/1/2يجب على الصانع إنجاز العمل وفقا للمواصفات المشروطة في العقد  ،وفي المدة المتفق عليها
 ،أو في المدة المناسبة التي تفتضيها طبيعة العمل وفقا لألصول المتعارف عليها لدى أهل
الخبرة

()2

((1

سورة البقرة اآلية .023

()2

فتاوى بنك دبي القسم األول ج ،1ص  ،222بتصرف.

()0

()2

موسوعة فتاوى المعامالت المالية مرجع سابق ج ( . ) 112 /2
المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص .127
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المع لج :
.1

تحديد شروط في العقد تمنع الصانع من التأخر في ضبط المواعيد بتواريخ محددة .

.0

تحديد شرط جزائي للتأخر من الصانع يكون في العقد .

.2

الدراسة الصحيحة للصانعين من قبل المصرف ومعرفة كفاءتهم ومهاراتهم والنزول للتأكد من ذلك

.2

أخذ ضمانات من الصانع كافية مانعة لعدم التأخر والمماطلة فيه .

.2

اإلستيثاق من أهل الصنعة والعمل  -ممن ثبت حسن أدائهم مع المصرف  -عن المتقدمين من
الصناع الجدد عن إنجازهم واتقانهم ومالءتهم المالية وقدرتهم الفنية  ،وضبطهم للمواصفات
والتزامهم بالمواعيد .

.3

تقسيم العمل إلى مراحل  ،وتجزئة األقساط حسب اإلنجاز لكل مرحلة  ،وجعل القسط المتأخر
أكبر حتى يساعده على اإلنجاز الحتياجه له .

.7

إذا حصل الضرر بسبب سماوي خارج عن قدرة الصانع ( كحريق أو سقوط الدار على المصنوع
فأتلف فإنه يمهل حتى يجهز عوضا عنه ).

.2

عمل قائم ة سوداء لمن ثبت التعامل معه من الصناع ولم يلتزم بالمواصفات وينضبط بالمواعيد
المحددة

المطلب الرابع :تعديل الموا ف

بعد العقد مع الزي دة

الثمن:

اإلشك ال المترتب يليه :
.1

العقد الزم للطرفين ومزيل للخالف والنزاع فهل يجوز تعديله؟ .

.0

إذا كان التعديل بالزيادة اإلضافية كيف يتم االتفاق عليه  .؟

.2

إذا كان التعديل بالنقص هل يحتفظ بالمبلغ الزائد أم يعود  .؟
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.2

اغفل المصرف عن تسليم بعض المواصفات للصانع من يتحمل التكاليف اإلضافية لها؟.

المؤيدا والم ت دا :
عقد اإلستصناع عقد على عمل قابل للتغيير والتجديد واإلضافة ويتأخر فيه تسليم المصنوع عن
تاريخ العقد  ،لذا جعله الشارع قابال للتعديل في المواصفات ولو بعد العقد .
فقد جاء في الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصادية لبيت التمويل ( يجوز إجراء تعديالت أو
إضافات على موضوع العقد سواء كان الثمن حاال أو مؤجال  ،شريطة أن يتم االتفاق على ما يقابل ذلك
قبل تنفيذ التعديل أو اإلضافة  ،ويكون سع ار مبتوتا فيه حاال أو مؤجال  ،ويعتبر هذا االتفاق الالحق
فسخا جزئيا لموضوع التعديل أو اإلضافة حسب العقد السابق  ،وال بد من احتساب السعر المؤجل عند
االتفاق على أجزاء التعديل أو اإلضافة ال بعد التنفيذ أو البدء به)

()1

.

أما إذا كان نقصا فإن المبلغ الزائد الناتج عن الفرق بين ثمن التكلفة المسمى في العقد وبين التكلفة
الحقيقية التي قامت المداولة عليه يعود للعميل .
فإن نسي المصرف بعض المواصفات فإنه يتحمل ما وقع في العقد من سهو وال سبيل إلى تحميل
ذلك العميل إال إذا رضي المالك بتحمله .
أما إذا كانت المواصفات المسلمة من العميل غير دقيقة وكانت سببا للنقص تحمل المسئولية في ذلك
العميل(.)0
لكن هل التعديالت مطلقة في العمل كله أم محددة في نسبة معينة منه؟
لقد جاءت فتاوى الهيئات الشرعية بالتحديد وباتفاق الطرفين .

( )1موسوعة فتاوى المعامالت المالية مرجع سابق ( ج ) 020 /2 /فتوى بيت التمويل رقم (.) 266
()0

موسوعة فتاوى المعامالت المالية مرجع سابق بتصرف . 022 /2
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التعديال ب لحذف واإل

:

ال يجوز للصانع والمستصنع كل من جهته إجراء أي تعديالت سواء باإلضافة أو الحذف  ،كما ال
يجوز لهما كل من جهته أن يجري أية تغييرات في المواصفات المتفق عليها في هذا العقد إال بعد
الحصول على موافقة الطرف اآلخر الخطية المسبقة وبما ال يتجاوز  %02من قيمة عقد المقاولة
( اإلستصناع الموازي ) من تحمل المستصنع ألية مصاريف إضافية مباشرة أو غير مباشرة تنتج
عن اإلضافة أو الحذف  ،ويتم عمل ذلك في ملحق يرفق بالعقد .

()1

أما إذا كان التعديل بطلب من العميل للمقاول مباشرة دون الرجوع للبنك فيتحمل التعديل من طلبه ؛
وبهذا جاءت فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ بما نصه :
( هل يجوز إضافة تكلفة تعديالت في مبنى لعميل تم االتفاق على تنفيذه مقاولة بين البنك والمقاول
لعميل على قيمة تكاليف العقد وتقسيطها على العميل مقاولة  ،علما بأن التعديالت تم االتفاق عليها بين
العميل والمقاول دون الرجوع للبنك؟
الفتوى  :ال يجوز ذلك  ،ألن البنك قد نفذ عقد المقاولة كما تم االتفاق عليه  ،وبالتالي فإن
التعديالت التي أدخلت على المبنى كانت باتفاق بين العميل والمقاول دون العودة على البنك لعمل
ملحق اتفاق قبل التنفيذ ،ومن ثم فإن تكلفة التعديالت يتحملها العميل وليس البنك) (.)0
فالفتاوى تجوز التعديل في العمل باإلضافة أو الحذف  ،أما التعديل في العقد أو الثمن الذي أصبح
دين في ذمة المستصنع فال يجوز التعديل فيه  ،ولعل المعيار الشرعي ضابط في هذه المسألة لكل ما
أوردناه من التفاصيل .

( )1عقد استصناع لبنك دبي من كتاب فتاوى الهيئة القسم األول ج1/ص . ) 273
()0

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ (محضر 0222/0م).
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 1/1يجوز اتفاق الصانع والمستصنع بعد عقد اإلستصناع على تعديل المواصفات المشروطة في
المصنوع  ،أو الزيادة فيه  ،مع تحديد ما يترتب على ذلك بالنسبة للثمن واعطاء مهلة في مدة
تنفيذه  ،ويجوز النص في العقد على أن مقابل التعديالت أو الزيادات هو بنسبتها إلى الثمن حسبما
تفتضيه الخبرة أو العرف  ،أو أي مؤشر معروف تنتفي به الجهالة المفضية إلى النزاع .
 0/1ليس للمستصنع إلزام الصانع باإلضافات أو التعديالت على محل عقد اإلستصناع  ،ما لم يوافق
الصانع على ذلك
المع لج

()1

.

:ة

.1

األصل ضبط العقود والعمل بها حتى ال يحصل أي خالف أو نزاع .

.0

إذا طلب المستصنع تعديال في المصنوع بالزيادة فيه فال بد من موافقة الطرفين  ،ويحدد ثمن
الزيادة بناء على العمل ويكون الثمن مبتوتا ترتفع معه الجهالة.

.2

ليس للمستصنع إجبار الصانع على أي تعديل يريده  ،ولكنه ال يمنع من تحقيق طلب المستصنع
برضاه .

 .2إذا كان هناك نسيانا من المصرف لبعض المواصفات تحمل المصرف  ،وان كان التقصير في
المواصفات المطلوب تسلمها من العميل تحمل مسئولية ذلك .
.2

يجوز أن يحدد في العقد شرطا يسمح بالتعديل في المصنوع  ،ويعمل اتفاق بالتراضي بين
الطرفين في التعديل الجديد ويكون الثمن حسب العمل المعدل .

()1

المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص 122 .
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المبحث الثالث
إشكاالت التعاقد مع المستصنع وتسليم المصنوع
المطلب األول :اشتراط البراءة من العيوب:
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

ظهور عيوب في المصنوع مع االشتراط في العقد عدم وجوده  ،هل يبطل ذلك العيب العقد أم
يقبل المستصنع مع التعويض عن العيب ؟.

.0

هل يجوز استخدام شرط اإلعفاء من العيوب أو البراءة ؟.

.2

ما هي العيوب التي ترد بها السلعة ؟.

.2

هل يثبت خيار الرؤية وخيار العيب في اإلستصناع ؟.

.2

أحيانا يكمل الصانع الصنعة وال يتم الفحص فتظهر عيوب بعد ذلك تؤدي إلى النزاع ؟ فهل
يضمن الصانع المصنوع ؟

 .3التأخر من المستصنع لوجود عيوب ظهرت فيعود بعد زمن طويل يطرح موضوع العيوب أو رد
السلعة المستصنعة  ،فهل هناك مدة يمكن أن ترفع هذا الخالف ؟.
الم ت دا والمؤيدا :
-

عقد اإلستصناع  :عقد معاوضة كالبيع  ،ويشترط في عقد البيع أن تكون السلعة خالية من
العيوب  ،والمشتري يثبت له الخيار إن وجد عيبا في فسخ العقد أو قبول السلعة مع التعويض
عن مقدار العيب ،
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وال يجوز للصانع اشتراط البراءة من العيوب في عقد اإلستصناع  ،وانما عليه أن يقوم بالصنع وفق
المواصفات والمواعيد المحددة في العقد .
-

للمستصنع خيار الرؤية  ،إن كان المصنوع حسب المواصفات المحددة فله أن يقبله ويتم العقد ،
وان لم يكن كذلك فله رده.

-

للمستصنع ( المصرف ) أن يطلب من الصانع ضمانا لسالمة التنفيذ وااللتزام بالمواصفات
والمواعيد المقررة في العقد .
واذا اشترط الصانع البراءة من العيوب فال يكون إال من سوء نيته  ،ألنه ال يقصد به إال حماية

ن فسه من مسئولية اإلهمال أو الخطأ أو الجهل بأصول صنعته التي يمارسها  ،والتي تعاقد على أساس
أنه متقن لها  ،ويؤدي ذلك إلى ضرر بالغ جدا على المستصنع  ،ويشجع على التدليس والغش في
الصناعة (.)1
لذا ال بد أن يبقى الصانع مسئوال عن عيوب المبيع وليس على المستصنع الذي بنى عقده على
حسن النية والثقة  ،فإذا اشترط الصانع عدم مسئوليته مستغال ثقة المستصنع فالشرط باطل (.)0
-

اإلستصناع يخضع ألحكام البيع إال في بعض االستثناءات  ،لطبيعة والتزام البائع بضمان العيب
دون اشتراط هذا الضمان في صلب العقد  ،واإلعفاء من الضمان يحتاج إلى اشتراط  ،وال بد أن
يخضع لقاعدة االشتراطات التعاقدية في نظر العقد التي ترتكز على أساسين هما :
أ -احترام اإلرادة العقدية المعبر عنها بمبدأ سلطان اإلرادة .
ب -صيانة النظام العام بمفهومه المرن الواسع .

()1

أ د :مصطفى أحمد الزرقاء  ,عقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات  ،بحث مقدم للمعهد اإلسالمي للبحوث

()0

كتاب موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف اإلسالمية مرجع سابق ج 112 / 2بتصرف.

والتدريب عام 1202ه صـ 22 ،22بتصرف .
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وفي ضوء األساس األول ( سلطان اإلرادة العقدية ) قرر فقهاء المذهب الحنفي جواز اشتراط عدم
مسئولية البائع عما يكون في المبيع من العيوب كليا أو جزئيا ( البيع العادي )  ،ألن ضمان العيب حق
شخصي للمشتري على البائع فيجوز اإلعفاء منه بمحض إرادته الحرة.
بقية المذاهب لم يقبلوا ذلك حتى لو اشترط في العقد براءته من العيوب  ،بل هو ملزم بحكم الشرع
كشرط شرعي.
أما في ضوء األساس الثاني  ( :صيانة النظام العام ) فالجمهور على أن البائع إذا اشترط براءته
من المسئولية عن عيوب المبيع وكان هذا االشتراط مدلسا لعيب فشرطه باطل  ،ألنه يحمي الفساد
والغش المحرم بالنصوص ويخالف مقاصد الشريعة العامة .

()1

هذا وان قبل المشتري بشرط براءة البائع من المسئولية عن عيوب قد تظهر في المبيع  ،فإن
المشتري لم يدفع الثمن كامال إال بتقدير أن المبيع سليم من العيوب  ،وهي مجهولة ولم تبين في العقد
حتى يكون رضا المشتري بعدم مسئولية البائع عنها صحيحا فجهالة العيوب مانعة من صحة الرضا
بها.
واإلجماع منعقد أنه لو صرح بعيب ورضي المشتري فالبائع غير مسئول والبيع صحيح  ،ولو علم
المشتري قبل الشراء بالعيب فاشتراه فالعقد صحيح والبائع بريء .
وكل ما تقدم في حاالت البيع المطلق ال اإلستصناع ،ألن اإلستصناع هو استثناء من قاعدة (عدم
جواز بيع المعدوم قبل وجوده)ـ وان كان الفقهاء لم ينصوا على حكم اشتراط البائع الصانع عدم مسئوليته

( )1عقد االستصناع ومدى .أهميته في االستمارات اإلسالمية المعاصرة  ،صـ  27ـ مرجع سابق بتصرف .
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عن عيوب المصنوع لكنهم نصوا على حكم لو جاء المصنوع مخالفا للمواصفات المشروطة في العقد ،
فقرروا مسئولية الصانع إذا جاء المصنوع مخالفا للوصف المشروط في عقد اإلستصناع.
والفرق بين العيب ومخالفة المواصفات أن مخالفة المواصفات أعم من العيب  ،ألنها تشمل
المخالفة التي تجعل المبيع معيبا غير سليم وما ال يسمى عيبا .
فاشتراط الصانع عدم مسئوليته عما يظهر من عيوب أو مخالفات في المصنوع اشتراط باطل ،
خاصة بعد أن وصل اإلستصناع مجاالت الصناعة المختلفة  ،وشمل المصنوعات الهائلة التي تحتاج
إلى أنواع من العلوم الحديثة  ،ومزيد من الدقة .
طلب الم ت

ع

خ يقد اال

ت

ع

إذا تأخر البنك باعتباره صانعا في تسليم العين المباعة عن األجل المحدد  ،فإن كان ذلك بخطأ
المقاول من الباطن الذي تعاقد البنك معه بناء على:
أ -اختيار البنك أو ترشيح المتعامل نفسه .
ب -خطأ البنك باعتباره صانعا .
فإن للمتعامل أن يطلب فسخ العقد إال إذا كانت نصوص العقد ال تجيز الفسخ  ،بل تطالب
بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير وال أثر الختيار المتعامل للمقاول في نفس مسئولية البنك عن
التأخير  ،فيجوز فسخ العقد باتفاق الطرفين  ،ويجوز للبنك طلب الفسخ لخطأ المقاول أو تأخره في تنفيذ
األعمال في الموعد المتفق عليه  ،وال ارتباط في عقد اإلستصناع وعقد المقاولة .
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جاء في المعيار الشرعي:
 7/1/2يجوز تحديد ِ
مدة لضمان عيوب التصنيع أو االلتزام بالصيانة لمدة معينة يتفق عليها الطرفان أو
يجري بها العرف.

()1

 2/0/0ال يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد اإلستصناع .
المع لج
.1

إن ضمان حسن التنفيذ الذي يوقع على المقاوالت العقارية يخصم له (  ) %12من المبلغ  ،فإذا
حصل قصور أصلح منه  ،وان كان ذلك سيؤدي إلى نزاع بين الطرفين فال بد من اتفاقهما على
تقدير المبلغ.

.0

عمل تجزئة لعقود المقاوالت على مراحل ،وتسليم المستخلصات حسب المراحل بعد التنفيذ
و التقييم لها  ،واتخاذ القرار المناسب باستمرار المقاول من عدمه .

.2

ال يجوز أن يشترط المصرف من العميل البراءة من العيوب  ،وله أن يشترط على الصانع
ضمانة المواصفات والسالمة من العيوب  ،وهذا الضمان يحوله المصرف بعد ذلك لمصلحة
العميل المستصنع.

 .2االستصناع غير البيع ال بد منه مع الضمانة من العيوب ضمان حسن التنفيذ  ،فإذا اختلفت
المواصفات فللمستصنع الخيار في قبول المصنوع مع الخصم  ،أو الفسخ للعقد واستالم ما قدمه
من الثمن.

()1

المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص 117.
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المطلب الثاني :توكيل الصانع بالبيع والتسليم نيابة عن المصرف
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

متى يكون التوكيل للصانع في حالة تأخر المستصنع عن استالم المصنوع ؟

.0

التوكيل للصانع جائز شرعا  ،لكنه هل ممكن أن يتحول سعيه لنفسه بدال من اآلخرين؟

.2

قد يؤدي التوكيل إلى مخاطر كبيرة  ،منها عدم القدرة على بيع السلعة بسعرها الحقيقي.

الم ت دا والمؤيدا
المصرف المستصنع هو الذي يأخذ من الصانع الصنعة بعد إكمالها بموجب عقد اإلستصناع ،
ألنه يملكها ومن ثم يسلمها للعميل طالب الصنعة منه  ،دون أن يوكل الصانع في أن يقوم بتسليم
المصنوع للعميل  ،والمصارف اإلسالمية حين تقوم بعقد اإلستصناع مع الصانع ال تقوم به إال بعد أن
يأتي إليها العميل  ،فيطلب صنعة معينة بمواصفات معينة ،فيتواصل المصرف – بموجب ما اتفق مع
العميل  -مع الصانع ليقوم بالصنعة له ال للعميل ،ودون أن يطلع العميل طالب الصنعة أو يربط بين
عقد اإلستصناع وال استصناع الموازي .
أما إذا رفض العميل أخذ المصنوع أو حصل له عذر  ،فيجوز للمصرف أن يوكل الصانع ببيع
المصنوع لغيره  ،ويجوز أن يشتري الصانع المواد المصنعة بعد فترة من الزمن بالقيمة السوقية حين
وقوع الشراء  ،وعلى هذا جاءت فتوى بيت التمويل الكويتي حيث ورد فيها ما نصه:
( توكيل الصانع ببيع المصنوع وتعهده بشراء ما يتبقى بعد فترة زمنية في حالة توكيل المستصنع (
الشركة) للصانع بأن يبيع المواد المصنوعة بمعرفته إلى غيره  ،يجوز أن يقدم الصانع ( الوكيل ) وعدا
إلى الشركة بأن يشتري منها كل ما يتبقى من المواد غير المبايعة في موعد محدد  ،وذلك بسعر االتفاق
عليه في الوعد أو بالقيمة السوقية حين وقوع الشراء  ،وال يكون هذا الوعد شراء مضافا إلى المستقبل ،
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بل ال بد من إجراء مبايعة في حينه  ،ويكون هذا الوعد منفصال عن عقد اإلستصناع  ،حتى ال يشابه
اشتراط عقد في عقد الممنوع شرعا) .

()1

جاء في المعيار الشرعي رقم ()11
 3/3يجوز النص في عقد اإلستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيعه إذا تأخر المستصنع عن
تسلمه مدة معينة  ،فيبيعه على حساب المستصنع ويرد الزيادة إليه إن وجدت ،أو يرجع عليه
بالنقص إن وجد  ،وتكون تكلفة البيع على المستصنع .

( )0

 6/3يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من قبضه إلى عمالء
الصانع لصالح المؤسسة  ،سواء كان التوكيل مجانا  ،أم بأجر مقطوع  ،أم بنسبة من ثمن البيع ،
على أن ال يشترط هذا التوكيل في عقد اإلستصناع .
المع لج :
.1

المصرف اإلسالمي صانع أمام العميل ومستصنع أمام الصانع وبالتالي فعليه أن يتحمل مسئولية
ذلك.

.0

ال يكون توكيل المصرف اإلسالمي (الصانع) للمستصنع منه (العميل) باالتفاق مع الصانع
للمصرف أو تحديد المواصفات أو تسليم الثمن أو استالم الصنعة بدال عن المصرف  ،وذلك
لعدم جواز الربط بين اإلستصناع واالستصناع الموازي .

.2

يقوم المصرف اإلسالمي المستصنع بالتعاقد مع الصانع بعد تقديم العميل لطلبه ويتابع مراحل
تنفيذه ويستلم الصنعة .

()1
()0

فتاوى بيت التمويل الكويتي ( ج.)2/1 /مرجع سابق
المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص .117.
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.2

إذا تأخر المستصنع من المصرف في استالم الصنعة  ،فيجوز للمصرف توكيل الصانع له ببيعها
لصالح المستصنع  ،فإن كان البيع بزيادة فهي له  ،وان كان بنقص تحمل الفارق  ،وللصانع
شراء ما بقي منها بالقيمة السوقية بتبايع جديد إذ لم يكن هناك تواطؤ سابق على ذلك.

375

المبحث الرابع
اشكاالت مرحلة السداد للمديونية
المطلب األول :عجز المستصنع عن الوفاء .
اإلشك ال المترتب يليه:
.1
.0

عدم توفر اإلمكانات المالية لديه للوفاء بالتزاماته .
التساهل أو المماطلة من العميل .

المؤيدا والم ت دا
إن المستصنع ال بد أن يكون لديه القدرة المالية لتسليم ثمن المستصنع  ،وللصانع أن يشترط ذلك
قبل البدء في التصنيع  ،وعلى الصانع أن يشترط الضمانات الكافية للقيام بالعمل  ،فإن حصل العجز
بسبب إعسار نظر إلى ميسرة  ،وان كان مماطال فال بد من عقابه  ،ألنه إذا كانت قدرته المالية ضعيفة
فإنه سيؤدي إلى مخاطر التأخر في التسليم المؤدي إلى اإلضرار بالصانع الذي اشترى المواد ثم صنعها
ويؤدي إلى الفسخ .
أما إذا كانت خبرته غير كافية في تحديد ما يريد من المواصفات وتركها الجتهاد الصانع فإنه
يؤدي إلى النزاع والخالف واإلضرار بنفسه .
()1

جاء في المعيار الشرعي رقم (:)11

 2/0/2إذا عجز الصانع عن اإلتمام فإن المباني أو المنشئات المشروع بإنشائها ال يستحقها المستصنع
مجانا  ،ويختلف الحكم تبعا للسبب  ،فإن كان العجز بسبب يرجع إلى الصانع فيضمن

()1

المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص 117.

376

المستصنع قيمة البناء بنسبة ما أنجز الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشأ للمستصنع فيستحق
الصانع قيمة ما أنجزه مع تحمل المستصنع الضرر الالحق بالصانع  ،واذا كان عدم اإلتمام
لسبب ال يرجع ألحدهما فيضمن المستصنع قيمة ما أنجزه فقط وال يتحمل أحدهما ما لحق
باآلخر من ضرر ( وانظر البند .)2/0/2
:

المع لج

إذا وصل المستصنع (العميل) إلى المصرف يطلب صنعة فعلى المصرف أن يقوم بالتالي:
.1

الدراسة االئتمانية للعميل  ،من حيث قدرته المالية على الوفاء واحتياجاته للسنعة .

.0

الثقة بوفائه والتزامه .

.2

أخذ الضمانات الكافية لضمان عدم التأخر عن الوفاء بالتزاماته ،والضمانات التي يمكن للمصرف
أخذها من العميل هي :
أ-

الرهن على المبيع وفاء للثمن .

ب -كفالة الغير للعميل ( الضمين ) .
ج -توقيع العميل على شيكات بقيمة الثمن كامال إن كانت له حسابات واضحة لدى
المصرف بحيث تحجز من وديعته أو حساباته .
د-
.2

الضمانات العينية كالذهب أو غيره.

مراجعة المستصنع في المواصفات للسلعة حتى تكون دقيقة ومضبوطة .

.2

تجهيز العقد معه  ،بحيث يكون مدركا لما في العقد من شروط حتى يضمن المصرف الوفاء بها.

.3

تعاقد المصرف  -بموجب المواصفات المسلمة من العميل المستصنع  -عقد إستصناع مع
الصانع ويحدد فيه المدة والثمن .
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.7

أن يحدد الثمن ؛ واالزمن في العقد السابق  ،وهل بالتقسيط أم ال ؟ ويحدد أيضا مدة التقسيط
ومواعيدها .

فإذا حصل عجز من العميل عن سداد التزاماته  ،رجع المصرف إلى الضمانات  ،فإن أستوفى منها
مالم فيعود إلى دراسة حالة العميل معس ار أم مماطال  ،فإن كان معس ار وثبت ذلك تعاد الجدولة
لألقساط بدون زيادة حسب ظروف العميل كضرورة  ،فإن لم يثبت اإلعسار أو كان مماطال فترفع
إلى محكم يتم التراضي عليه من الطرفين ،أو إلى المحكمة المختصة.

المطلب الثاني :فرض الشرط الجزائي على الصانع المتأخر ال المستصنع المماطل
اإلشك ال
.1

المترتب يليه :

المخالفة لعقد االستصناع من الصانع بالتأخر سبب على المستصنع ضرر والضرر يزال بالشرط
الجزائي .

.0

ضعف التقدير الدقيق له أدى إلى تحمل مبالغ كبيرة سببت في إحجام كثير من المتعاملين مع
المصرف.

.2

الشرط الجزائي هل يفرض من العميل على المصرف باعتباره صانعا ؟

 .2فرضه على المستصنع المماطل فيه منزلق في القبول بالربا وتقليد للمصارف الربوية.
المؤيدا والم ت دا
 إن االلتزام بالعقود المبرمة بين الطرفين ضمان للحفاظ على مصالحهما  ،ولذا جاءت العقود()1

ملزمة (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

()1

سورة المائدة آية رقم( )1

؛ وكل ما وضع فيها من شروط اتفق عليها الطرفان
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ملزم ( المسلمون عند شروطهما 222الخ)1؛ واعتبرت الشريعة أن المخالفة لها نكث بها  ،وتؤدي
إلى النزاع والخالف  ،وفي هذا العقد يؤدي التأخر من الصانع  -في إنجاز المصنوع حسب العقد
 إلى الضرر حسب طبيعة المشروع أو العمل  ،ولما كان عقد اإلستصناع على عمل أجازالفقهاء الشرط الجزائي على الصانع المتأخر بدون سبب شرعي.
وعلى هذا جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمية الدولي في مؤتمره السابع الخاص بعقد اإلستصناع ،
وفيه ( يجوز أن يتضمن عقد اإلستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان  ،ما لم يكن
هناك ظروف قاهرة ).

() 0

وفي الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه المنعقد بتاريخ (  02 – 02سبتمبر 0222م جواز اشتراط
الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون االلتزام األصلي فيها دينا  ،فإن هذا
من الربا الصريح .
وجاء فيه تحديد طبيعة الضرر الذي يجوز التعويض عنه ويشمل الضرر المالي الفعلي  ،وما لحق
المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد  ،وال يشمل الضرر األدبي أو المعنوي .
وفي الفقرة السادسة منه ( ال يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخالله بالعقد كان
لسبب خارج عن إرادته  ،أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من اإلخالل بالعقد )

()1

()0
()2

2

أخرجه أبو داود والحاكم من حديث ابوهريرة والترمذي والحاكم من حديث عمرو والدار قطني والحاكم من حديث أنس
وابن ابوشيبة مرسال عن عطاء وفي رواية الترمذي زيادة  :إال شرطا حرم حالال وأحل حراما
قرار مجمع الفقه اإلسالمية الدولي في مؤتمره السابع بجده  10 -7ذو القعدة 1210هـ الموافق 1660 12-6م
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورة (  ) 10الثانية عشرة (  02 – 02سبتمبر 0222م.
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يجوز النص في عقد اإلستصناع على تعويض المصرف عن الضرر الفعلي الذي يصيبه بسبب
تأخر الصانع عن السداد  ،دون موافقة المصرف المسبقة  ،سواء حكم بها القاضي أو المحكم المتراضى
عليه في العقد  ،وال يحدد فيها مبلغ مقطوع أو نسبة محددة نظير التأخر ألنه ربا .
 أما إذا كان الشرط الجزائي على المستصنع المتأخر في دفع ما عليه من التزامات مالية للصانعفقد أورد الفقهاء لها صورتان :
.1

إذا اتفق الصانع ( الدائن ) مع المستصنع ( المدين ) على تعويضه مقدا ار ماليا محددا عن
كل يوم تأخر في أداء ما عليه من التزامات أنه من الربا الصريح المحرم المجمع على
تحريمه .وقال الشيخ مصطفى الزرقاء  ( :االتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير
الوفاء له محذور كبير  ،وهو أنه قد يصبح ذريعة للربا بتواطؤ من الدائن والمدين).
جاء في قرار المجمع في دورته (  ) 10استثناء ما عدا العقود التي يكون االلتزام األصلي
فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح ثم ذكر أنه ( يجوز  -أي الشرط الجزائي  -في عقد
االستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه ).1

.0

أن يشترط في العقد أنه إذا تأخر المستصنع ( المدين ) في تسديد ما عليه من مستحقات
للصانع ( الدائن )  ،وترتب على التأخير ضرر  ،فإن للمتضرر الحق في التعويض بقدر
الضرر  ،ويرجع في هذا التقدير إلى أهل الخبرة أو القاضي.

واالختالف بين الصورتين  :اتفاق العاقدين على مبدأ تعويض الضرر مع عدم التحديد إال بعد
وقوعه في الثانية  ،أما األولى فقد تم االتفاق على مبلغ التعويض وتحديده من البداية ،والصورة الثانية
مندرجة تحت الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن مع الخالف فيها عند فقهاء العصر .
()1

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورة (  ) 10الثانية عشرة (  02 – 02سبتمبر 0222م
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وقال بالجواز :مصطفى الزرقاء  ،الدكتور الصديق الضرير  ،الدكتور علي الشقرة .
فقال الدكتور الصديق الضرير :ـ يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين على أن يدفع له تعويضا
عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء ؛ شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك ضر ار
()1

ماديا وفعليا وأن يكون العميل موس ار ومماطال .

وذهب آخرون من أهل الفتيا واالقتصاد إلى عدم جواز هذا التعويض  ،ومنهم الدكتور نزيه حماد
وزكي الدين شعبان والدكتور رفيق المصري ومحمد عثمان شبري ألن التعويض عن الضرر التأخيري
زيادة مشروطة في دين فهو ربا محرم .
وقال الدكتور رفيق المصري معقبا على الشيخ الزرقاء  :إن هذه االقتراحات أخشى أن تتخذ ذريعة
في التطبيق العملي إلى الربا فتصبح الفائدة الممنوعة نظريا تمارس عمليا باسم العقوبة ( جزاء التأخير )
 ،وينتهي الفرق إلى فرق في الصور والتخريجات.
غرام التأخير

يقود اال ت

( )0

ع :لقد وردت في ذلك فتاوى منها:

إذا أخذ البنك غرامة تأخير من مقاول الباطن ،فقد يبقيها لنفسه ،إذا لم يكن قد تأخر في مواعيد
التصنيع أو التسليم المتفق عليها في عقد اإلستصناع مع المتعامل ،بأن احتاط لنفسه في عقد
اإلستصناع بجعلها عشرة أشهر ،أو كان المستصنع مقص ار في دفع األقساط ،وقد يكون المقاول غير
مسئول عن التأخير فال يدفع غرامة للبنك ،ألن البنك قصر في دفع قيمة المستخلصات وفقا لعقد

()1
()0

مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد العزيز ـ جده ( 1622 – 1222م  122صـ . 112
رفيق المصري  :تعقيب قصير على اقتراح األستاذ الزرقا مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد العزيز
جده (  1622 – 1222م م 020صـ
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المقاولة  ،غير أن البنك قد يدفع غرامة تأخير للمستصنع ،ألنه تأخر دون عذر في مراحل الصنع أو
مواعيد التسليم(.)1
فالغرامة من الصانع األول للبنك المستصنع  ،والثانية من الصانع الثاني البنك للعميل المستصنع
يجوز أن يتضمن عقد اإلستصناع شرطا جزائيا غير مجحف لتعويض المستصنع عن تأخير
التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان  ،إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة ،وال يجوز الشرط
الجزائي بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الثمن ( انظر معيار المدين المماطل البند  1/0ب ).

()0

وهذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ حول غرامة التأخير :
ما حكم تحميل العميل والمقاول غرامة تأخير مناصفة بينهما في إنجاز عملية مقاولة للعميل
وبرضاه ،كون كل واحد كان سببا في تأخير عملية اإلنجاز ،علما بأن هناك نصا في عقد المقاولة ؟
الجواب  :يجوز للبنك أن يأخذ من المقاول التعويض وفقا لعقد المقاولة عن فترة التأخير  ،ويرجع
البنك على العميل في الفترة األخرى التي طلبها العميل في تمديد عملية اإلنجاز بحيث يأخذها البنك في
االعتبار عند بيعه للعقار المنجز مقاولة  ،وأما إن تراضى العميل مع المقاول في تحمل التعويض
مناصفة فهذا شأنهما
المع لج
.1

)2(.

:

الصانع المتأخر في مواعيده المحددة يجوز أن يفرض عليه الشرط الجزائي ألن اإلستصناع مقابل
عمل  ،ويرجع في تقدير ذلك إلى العرف السائد بدون ظلم .

 .0المستصنع المتأخر في سداد التزاماته المالية وديونه للصانع ال يفرض عليه الشرط الجزائي ألن
ذلك ربا محرم .
()1
()0
()2

فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي ـ القسم األول ج 1/ص  200 -216بتصرف .
المعيار الشرعي رقم ( )11معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والمصرفية ص 126
فتوى هيئة رقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي (محضر .)0227/6
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.2

يجوز فرض غرامة تأخير كما سبق في الفصول السابقة على المستصنع المماطل عقوبة له
بحكم قضائي  ،وال تدخل في أموال المصرف  ،وانما تصرف في وجوه الخير .

.2

يجوز للمصرف أخذ ما خسره في التقاضي والمتابعة إلخراج ماله من المستصنع المماطل كما
يحددها القاضي .
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الفصل اخلامس
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة اإلجارة
املبحث األول :مرحلة الوعد.
املبحث الثاني :مرحلة متلك املصرف للعني
املؤجرة.

املبحث الثالث :تأجري املصرف للعني من
العميل املستأجر ودفعه ألقساط اإلجارة.

املبحث الرابع :متليك العني املؤجرة للعميل
املستأجر يف اإلجارة املنتهية بالتمليك.

الفصل اخلامس
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة اإلجارة
مقدم :
لقد أصبحت اإلجارة ،واإلجارة المنتهية بالتمليك إحدى صيغ التمويل المصرفي اإلسالمي
للمصارف اإلسالمية عموما واليمنية على وجه الخصوص ،وكان إلجارة األعيان النصيب األكبر في
تطبيقاتها المصرفية .
وبعد تطوير التطبيق المصرفي اإلسالمي من بعض فقهاء المصارف اإلسالمية بابتكار صيغة
اإلجارة المنتهية بالتمليك  ،ان تقل التطبيق المصرفي بصيغة اإلجارة نقلة نوعية كان لها اإلسهام الكبير
على نمو استثمارات المصارف اإلسالمية ،والدور المهم في التنمية االقتصادية والتخفيف من البطالة
والركود االقتصادي .
إال أن التطبيق لهذه الصيغة ظهرت عليه بعض اإلشكاالت المؤثرة والمخاطر الكبيرة التي أعاقت
التطبيق المصرفي لهذه الصيغة في المصارف اإلسالمية اليمنية  ،فعزفت عن تطبيقها إلى تطبيق
صيغة المرابحة القليلة المخاطر ،ولم يبق سوى بنك سبأ اإلسالمي الذي وسع من التطبيق المصرفي
بهذه الصيغة  ،وعالج كثي ار من اإلشكاالت التطبيقية  ،حيث قام المصرف بشراء عدة مدن سكنية وشراء
عدة أراضي قام ببنائها وتحويلها إلى مدن متكاملة  ،ثم قام بعد ذلك بتأجيرها إجارة منتهية بالتمليك وفق
عقود صحيحة مضبوطة مقرة من هيئة الرقابة الشرعية في المصرف مما ساهم في رفع معدل األرباح
وزيادة حجم الموجودات للمصرف.
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وقد قام الباحث في هذا الفصل بدراسة اإلشكاالت التطبيقية المهمة لهذه الصيغة  ،ووضع الحلول
والمعالجات لها  ،حيث قسم الفصل إلى أربعة مباحث حسب المراحل التطبيقية لصيغة اإلجارة المنتهية
بالتمليك  ،كل مبحث يحتوي على عدد من المطالب  ،كل مطلب يعتبر دراسة إلشكال بعينه على
الطريقة التي سبقت في الفصول السابقة على النحو التالي :
المبحل األول :مرحلة الوعد.
المبحل الث

 :مرحلة تملك المصرف للعين المؤجرة.

المبحل الث لل :تأجير المصرف للعين من العميل المستأجر ودفعه ألقساط اإلجارة.
المبحل الرابع :تمليك العين المؤجرة للعميل المستأجر في اإلجارة المنتهية بالتمليك.
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المبحث األول
مرحلة الوعد
اإلشك ال المترتب يليه:
.1

العمل بإلزامية الوعد مخالف لقول الجمهور  ،والزام الناس بأمر مستحب إثقال عليهم.

.0

فرض الدفعة المقدمة تضييق على المتعاملين مع المصرف  ،ويؤدي إلى اإلحساس بضعف ثقة
المصرف في العمالء.

.2

القول بعدم إلزامية الوعد يعرض المصرف لمخاطر كبيرة  ،منها ضياع األموال والحقوق ،
وضعف السيولة .

.2

اإللزام بالوعد حافظ على االلتزام بالعقد  ،وتسليم الدفعة المقدمة منع من التالعب على المصارف
اإلسالمية وميز العميل الجاد من غيره.

المؤيدا والم ت دا :
عقد اإلجارة عموما مبني على وعد من المستأجر للمؤجر باستئجار العين منه بعد تملك المؤجر
لها  ،وعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد من المؤجر أيضا للمستأجر بتسليم العين المؤجرة
نهاية فترة اإلجارة على أي طريقة جائزة شرعا  ،فهل الوعد يلزم الوفاء به أم ال ؟.
 .1الوفاء به مستحب قول الشافعي

()1

والحنابلة

()0

وهو غير ملزم قضاء وان كان مأمو ار الوفاء به

ديانة ألنه تفضل واحسان.

()1
()0

الفتوحات الربانية على األذكار النووية (  ) 3 /022غير موجود في الموسوعة
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق (ت222 :هـ) المبدع في شرح المقنع ،ط ،1دار الكتب العلمية 1212،هـ  1667 -م،
بيروت – لبنان  ،ص  ،222ج .2
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()1

.0

الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقا على شرط وهو قول الحنفية

.2

أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقا على سبب ودخل الموعد في نتيجة الوعد بكلفة  ،وهذا
()0

قول المالكية
.2

.

واستدلوا بقاعدة "ال ضرر وال ضرار" .

أن الوعد يجب الوفاء به وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮣ

4

()2

رحمه اهلل  ،واستدلوا بقوله تعالى

وقوله تعالى ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﭼ ( .)2ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﭼ

()3

وعن ابوهريرة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل  " :أية المنافق ثالث  :إذا حدث
()7

كذب  ،واذا وعد أخلف  ،واذا ائتمن خان"

وقد تم بحث المسألة في الفصل الثالث ورجحنا

القول باإللزام حتى نحقق مقاصد الشريعة في حفظ أموال الناس خاصة مع ضعف الناس في
االلتزام باألمانة والوفاء في هذا الزمان.

()1

()0

أحم ـ ــد ب ـ ــن محم ـ ــد مك ـ ــي ،أب ـ ــو العب ـ ــاس ،ش ـ ــهاب ال ـ ــدين الحس ـ ــيني الحم ـ ــوي الحنف ـ ــي  ،ت 1262ه ـ ـ ـ  ،غم ـ ــز عي ـ ــون
البصائر ،ط ، 1دار الكتب العلمية 1222 ،هـ 1622 -م ع ( . ) 2/027

انظر تحرير الكالم على مسائل االلتزام للحطاب ص(122ـ .) 122

()2

االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية  ،ص(.)121غير موجود في الموسوعة.

()2

المؤمنون أية رقم () 2

( ) 2المائدة اآلية رقم ( ) 1
()3
()7

الصف أية رقم( ) 2-0
أخرجه البخاري كتاب اإليمان باب عالمة المنافق رقم (  )22ومسلم كتاب اإليمان باب خصال المنافق رقم ( .) 26
مرجع سابق
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جاء في فتوى دلة البركة في اجتماعها السادس ( إذا كانت اإلجارة منتهية بالتمليك ونكل المستأجر
عن وعده باالستئجار والتملك  ،فيبيعها البنك لغيره ويحمل الواعد النقص  ،ما بين البيع وتكلفة العين إن
وجد نقص  ،واذا باعها بالتكلفة أو بأكثر فال يطالبه بشيء ).

()1

وقد جاء في المعيار الشرعي :
 1/0األصل أن تقع اإلجارة على عين مملوكة للمؤجر ،وهو أن يطلب العميل من المؤسسة أن تشتري
العين أو تحصل على منفعة إحدى الموجودات مما يرغب العميل في استئجاره ويعد بذلك.
إلزامي الويد ويدل إلزامه

الم

رف اإل المي :

اختلفت التطبيقات في المصارف اإلسالمية في العمل به  ،فمنهم من عمل باإللزام  ،ومنهم من لم
يعمل به بل عمل بالتخيير بين اإللزام وغيره  ،ولما أن مصلحة التطبيقات االستثمارية في المصارف
تأخذ بما هو األحوط لمصلحتها حفظا لحقوق المستثمرين  ،فإن المصارف اإلسالمية اليمنية أخذت
باإللزام  ،وهو القول الموافق لمقاصد الشريعة اإلسالمية  ،عمال بقرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته
الخامسة حيث ورد فيه ما نصه  (:ملزما للواعد ديانة إال لعذر  ،وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على
سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ،ويتحدد أثر اإللزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد  ،واما
بالتعويض على الضرر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر)

()0

.

كما أن المصارف اإلسالمية في السودان ال تعمل باإللزام ولعل األمر راجع للهيئات الشرعية لكل
مصرف  ،وكذا انضباط العمالء .

()1
()0

فتوى الهيئة الشرعية الموحدة في اجتماعها السادس نقال من الدليل الشرعي لإلجارة مرجع سابق ص.013
قرار المجمع رقم (  21 -22ـ)  )2/2/2/0مجلة المجمع العدد الخامس  ،ج ، 0ص .632 ،722
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الد ع المقدم

اإلج رة:

من قال بإلزامية الوعد  ،أجاز تسليم الواعد بالشراء دفعة مقدمة (هامش جدية) لضمان التزامه
بتنفيذ الوعد  ،ويشترط أن يبقى المبلغ أمانة في يد المصرف ال يصرف منه شيء  ،إال إذا نكل الواعد
عن تنفيذ وعده وحصل الضرر ،بأن يكون المصرف قد اشترى العين المراد تأجيرها منه  ،وحصل
النكول من الواعد في عدم االستئجار وقام المصرف بالبيع للعين  ،فحصلت خسارة فيقتطع من الدفعة
المقدمة (هامش الجدية ) مبلغ الضرر الفعلي فقط ال زيادة  ،وما بقي يعود للعميل الواعد باالستئجار،
وهكذا جاءت فتاوى الهيئات الشرعية  ،وأخذت المصارف اإلسالمية اليمنية بإلزامية الوعد في التطبيق
وتسليم الدفعة المقدمة .
ولو أخذنا بعض الفتاوى لهيئات الرقابة الشرعية لوجدنا أنها تنص على تسليم الدفعة المقدمة
كضمان لجدية العميل في تنفيذ وعده .
فهذه فتوى الهيئة الشرعية الموحدة لدلة البركة تنص على ذلك ( ففي الوعد بالشراء يمكن طلب
مبلغ نقدي من الواعد لتأكيد جديته ويكون هذا المبلغ مضمونا على من في يده له غنمه وغرمه  ،وفي
حالة ما إذا نكل العميل عن تنفيذ وعده  ،فإنه يجوز مصادرة المبلغ النقدي إذا اشترط ذلك في العقد
على أن ال يستقطع منه إال بمقدار الضرر الفعلي المتحقق من جراء النكول  ،فإذا تم بيع العقار بأقل
من المبلغ األصلي المستثمر  ،فإنه يحق استقطاع ما يقابل الخسارة المتحققة من المبلغ النقدي المودع
 ،وال يجوز أخذ شيء من ذلك إذا تم استيفاء كامل المبلغ األصلي المستثمر عند بيع العقار )
أجره بمبلغ أقل مما في الوعد  ،تحمل الفارق بين األجرة الفعلية واألجرة المحددة .

()1

فتوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة ( .) 12/6نقال من الدليل الشرعي لإلجارة  .ص  016مرجع سابق.
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()1

أما إذا

وقد أجازت الهيئة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي أن يأخذ البنك دفعه مقدمة من المستأجر لحين إتمام
بناء العين المؤجرة إلثبات جديته في االستئجار من البنك  ،كما أجازت الهيئة في هذا الوعد أن تخصم
من الدفعة المقدمة ما قد يتكبده البنك من خسائر أو أض ار ار فعلية نتيجة نكول الواعد عن االستئجار
المنتهي بالتمليك بعد البناء للعين المؤجرة أو خالله  ،وقد عدلت الهيئة البند السادس في عقد اإلجارة
كما يلي  ( :سادسا  :في حالة رجوع الطرف الثاني عن هذا الوعد أو إلغائه بسبب راجع عليه  ،فإنه
يحق للطرف األول أن يخصم من الدفعة المقدمة ما تكبده من خسائر وأضرار فعلية جراء نكول الطرف
الثاني عن وعده

()1

وقد جاء المعيار الشرعي ضابطا في ذلك وان كان بدايته بلفظ يجوز إال أنه نص على حجز
الدفعة المقدمة  ،وعد م أخذ الزيادة على الضرر الفعلي  ،ولكن يبقى أمانة ال يدخل في األقساط وال
يستثمر إال بإذن العميل .
 2/0يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد باالستئجار أن يدفع مبلغا محددا إلى المؤسسة تحجزه لديها
لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده باالستئجار وما يترتب عليه من الت ازمات  ،بشرط أال يستقطع
منه إال مقدار الضرر الفعلي  ،بحيث يتم عند نكول العميل تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين
المراد تأجيرها ومجموع األجرة الفعلية الذي يتم تأجير العين على أساسها للغير  ،أو تحميله في
حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها  ،وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية  ،إما أن يكون
أمانة للحفظ لدى المؤسسة فال يجوز لها التصرف فيه  ،أو أن يكون أمانة لالستثمار بأن يأذن

()1

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0222/2
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العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة  ،ويجوز االتفاق
() 1

مع العميل عند إبرام عقد اإلجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط اإلجارة .
المع لج
.1

:

القول بإلزامية الوعد في اإلجارة هو القول األمثل والموافق لمقاصد الشريعة في حفظ األموال
ومنعا ألي تالعب من العمالء على المصارف اإلسالمية.

.0

تسليم الدفعة المقدمة ( ضمان جدية) للواعد في تنفيذ التزامه عن أي نكول منه .

.2

تبقى الدفعة المقدمة ( هامش الجدية ) أمانة لدى المصرف ال يجوز له التفريط فيها  ،واذا
استثمرها فيسدد لصاحبها ربحه منها  ،وللمصرف أن ال يعتبرها دفعة مقدمة من حال األجرة ،
وانما تبقى ضمانا بيده  ،إال إذا كانت ظروف المستأجر ال تسمح باعتبارها كذلك  ،فيحولها إلى
دفعة مقدمة من أقساط األجرة بعد ذلك.

.2

إذا التزم العميل المستأجر من المصرف باستئجار العين الواعد باستئجارها  ،أخذ الدفعة المقدمة
وحولها على األجرة أو طلب من المصرف ذلك  ،أما إذا تراجع ونكل عن الوفاء بوعده الملزم
وحصل ضرر ،فللمصرف بموجب العقد والتفويض أخذ مقابل الضرر الفعلي الحاصل بعد إعالم
العميل ،وان حصل خالف في تقدير الضرر فيرجع إلى القضاء.

()1

كتاب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية معيار  ،ص102
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المبحث الثاني
مرحلة تملك المصر ف للعين المؤجرة
المطلب االول :الصيانة في اإلجارة ومن يتحملها
اإلشك ال المترتب يليه:
.1

من يملك العين المؤجرة عليه صيانتها فكيف يترك ذلك؟

.0

لماذا يشترط المؤجر الصيانة على المستأجر وهل سيدفعها من حال األجرة؟

.2

المستأجر يقبل العين على حالها ثم بعد ذلك يطالب المؤجر بالصيانة فهل يلزم المؤجر؟

.2

لماذا يحصل خالف بين المؤجر والمستأجر على الصيانة ؟

المؤيدا والم ت دا :
الصيانة للعين المستأجرة مسألة تحتاج إلى اتفاق طرفي العقد عليها ألنها من المسائل المؤدية إلى
النزاع والختالف نوع الصيانة في كل عين ظهر الخالف بين الطرفين من يتولى القيام بذلك.
عقد الصيانة عقد مستحدث مشروع تنطبق عليه األحكام العامة للعقود  ،وهو أقرب في تكييفه
الفقهي إلى عقد الجعالة  ،وه و من اليسير المغتفر الذي ال يؤدي إلى النزاع بالرجوع إلى المتعارف عليه
دون قطع الغيار  ،أما إذا شمل العقد قطع الغيار ففيه حالتان :
.1

أنه يلزم المالك بتقديمها عينا أو دفع ثمنها فهي جائزة شرعا  ،وهي إما جعالة أو جعالة رافقها
بيع.

.0

أن تلتزم الجهة المتعهدة بالصيانة بتقديم قطع الغيار مع العمل ولها صورتان:
أ -أن تكون الصيانة دورية وقطع الغيار معلومة فهذه جعالة جائزة.
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ب -أن تكون قطع الغيار غير قابلة للتحديد عند التعاقد  ،ويقع التفاوت في تكلفتها ،فال يجوز
التعاقد لوجود الجهالة المؤدية للنزاع .
ال ي

()1

ي د الفقه ء :
مذهب الحنفية :جاء في بدائع الصنائع( ()0وتطيين الدار  ،واصالح مي از بها  ،وما هو من بنائها

على رب الدار دون المستأجر  ،ألن الدار ملكه واصالح الملك على المالك  ،لكن ال يجبر على ذلك ،
لكن للمستأجر أن ال يرضى بالعيب  ،أما ما حدث بفعله كتراب ورماد فعلى المستأجر).
مذهب المالكية  :جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل (()2ولم يجبر أجير على إصالح
مطلقا يعني أن مالك الرقبة ال يجبر على إصالحها  ،سواء كان الذي يحتاج إلى اإلصالح يضر
بالساكن أم ال  ،وسواء كان يمكن معه السكنى أم ال  ،وسواء حدث بعد عقد الكراء أم ال  ،ويخير
المكتري بين أن يسكن بجميع األجرة أو يخرج  ،فإن انفق المكتري من عنده شيئا في إصالح العين
المكتراة فإنه يحمل على التبرع.
مذهب الشافعية  :جاء في مغني المحتاج( ()2يجب عليه تسليم مفتاح الدار إلى المكتري  ،إذا
سلمها إليه لتوقف االنتفاع عليه  ،فإن لم يسلمه  ،فللمكتري الخيار وال يأثم المكري بالمنع من التسليم ،
وعمارتها على المؤجر فإن بادر وأصلحها واال فللمكتري الخيار  ،وكسح الثلج عن السطح على المؤجر
 ،وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري).

()1

من فتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم ( )3نقال من كتاب موسوعة فتاوى المعامالت المالية

بتصرف ص .60-61
()0
()2
()2

بدائع الصنائع (  ) 162/2بتصرف مرجع سابق.
شرح الخرشي على مختصر خليل ( 20/7مرجع سابق.
مغني المحتاج (  . ) 272 ، 232/2مرجع سابق.
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فالصيانة التي تعتبر في أصل العين ال يمكن االنتفاع بالعين من المستأجر إال بها تلزم المؤجر ،
أما الصيانة التشغيلية التي هي لمصلحة المستأجر فتلزمه.
وبهذا جاءت فتاوى الهيئات الشرعية :
فهذه فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي تقول ( :أن الصيانة ليست واحدة وتختلف أحكامها
باختالف أنواعها والقائم بها  ،وأظهر أنواعها ما يلي :
الصيانة التي ال يتم االنتفاع إال بها فال يتحملها المستأجر  ،أما الصيانة العادية الدورية التي ال
()1

يترتب على عدم القيام بها نقص في االنتفاع فإنه يجوز للمستأجر أن يقوم بها).

وهذه فتوى الهيئة الموحدة لقطاع األموال بمجموعة دلة البركة وشركة التوفيق واألمين سابقا تقول
أن ( :الصيانة األساسية -الجوهرية والطارئة  -التي يتوقف عليها أداء العين المنفعة المقصودة من
اإليجار :هي على المالك  ،أما الصيانة العادية والدورية فهي على المستأجر  ،ألنها منضبطة ،
()0

والغالب أنها من استعماله).

فإن اشترط المستأجر على المؤجر الصيانة للعين فال يلزم المؤجر بشيء من اإلصالحات اإلنشائية
أو التحسينية إال بشرط في العقد  ،فإن رغب المستأجر في استئجار العين كما هي واال ترك  ،ويلزم
المؤجر القيام باإلصالحات الضرورية  .واألصل أنه ال يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر صيانة
العين مما ق د يحصل بها من الخلل  ،فإن وقع هذا الشرط كان فاسدا للجهالة ويستثنى من ذلك الحاالت
التالية :

()1
()0

فتاوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (  ) 320نقال من موسوعة فتاوى المعامالت المالية ص . 22
فتاوى الهيئة الموحدة لقطاع األموال بمجموعة دلة البركة وشركتي التوفيق واألمين رقم الفتوى  62/2نقال من
موسوعة فتاوى المعامالت المالية ص . 62
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.1

الصيانة التشغيلية  :وهي ما يستلزمه استعمال العين المستأجرة الستم اررية استخدامها "كالزيوت
المطلوبة لاالت والمعدات ".

.0

الصيانة الدورية  :وهي ما يتطلبه استمرار قدرة العين على تقديم المنفعة .

.2

الصيانة المعلومة  :بالوصف والمقدار في العقد أو العرف  ،سواء كانت الصيانة مجرد عمل أو
مع استخدام مواد أو قطع غيار معلومة  ،ألن ما كان من هذا القبيل فإنه بمثابة أجرة مأخوذة
في االعتبار .
إذا أذن المؤجر للمستأجر في العقد أو بعده بأن يقوم بإصالحات معينة في العين  ،فله أن يفعل

ذلك  ،ثم يكون له الرجوع على المؤجر بما أنفقه على العين  ،ما لم يكن المؤجر قد اشترط أال رجوع
عليه  ،أما إن قام المستأجر بعمل صيانة للعين المستأجرة بدون إذن المؤجر  ،فليس له أن يرجع عليه
بشيء بل يكون متبرعا.

()1

فهذه الفتاوى فصلت ما على المؤجر وما على المستأجر من أنواع الصيانة للعين المؤجرة وجاء
المعيار الشرعي ليضع ذلك كضوابط عملية للتطبيق.
 7/1/ 2ال يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة األساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء
المنفعة  ،ويجوز توكيل المؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب المؤجر  ،وعلى
المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية ( العادية ) (.)0

()1

()0

فتاوى ندوة دلة البركة الثالثة  02 -02سبتمبر فتوى رقم (  . )2نقال من موسوعة الفتاوى ج 2/ص 61-62
بتصرف .
المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
ص 112
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المع لج :
.1

المالك للعين "المؤجر" عليه الصيانة األساسية المتوقفة عليها المنفعة  ،وال يجوز أن يشترطها
على المستأجر .

.0

الصيانة التشغيلية والدورية  :لها عالقة بالعمل ومصلحة المستأجر فعليه القيام بها .

.2

يجوز أن ينص في عقد اإلجارة على أن يقوم المستأجر بالصيانة نيابة عن المؤجر  ،ويخصم
ذلك من حال األجرة .

.2

تختلف صيانة كل عين بحسبها ويتوزع ما يخص المؤجر وما يخص المستأجر ويحدد في العقد ،
وذلك حتى ال يحصل أي نزاع أو خالف .

.2

ال يجبر المالك على إصالح العيب في العين المستأجرة  ،وللمستأجر الخيار بين قبول العين
ويحط عنه مقابل من االجرة ،أو المطالبة بالفسخ .

.3

إصالحات المستأجر للعين التي بغير إذن المالك يتحملها المستأجر  ،إال إذا قبل المؤجر
تحويلها من األجرة .

.7

المصروفات والرسوم المترتبة على عقد شراء العين المؤجرة ال يتحملها المستأجر  ،وانما هي على
مالك العين

.

المطلب الثاني  :التأمين على اإلجار
اإلشك ال المترتب يليه :
أ -التأمين في شركات تجارية .
ب -المستأجر يتحمل التأمين أم المالك المؤجر ؟
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ت -هل يجوز للمؤجر إضافة مبالغ في األجرة مقابل التأمين ؟ وهل يجوز له توكيل المستأجر
بالتأمين نيابة عنه من مبلغ األجرة ؟
المؤيدا والم ت دا :
يجوز التأمين على العين المؤجرة إذا كان عن طريق شركات التأمين اإلسالمية التعاونية  ،والذي
()1

يقوم بالتأمين هو المصرف المالك للعين المؤجر لها وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه

في دورته

الثانية نصه:
أوال  :إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجارية عقد فيه
غرر كبير مفسد للعقد  ،ولذا فهو حرام شرعا .
ثانيا :إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمين التعاوني القائم على
أساس التبرع والتعاون  ،وكذلك الحال بالنسبة إلعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني

.

يتحمل إجراء التأمين في عقود اإلجارة المؤجر ،ألنه مالك العين فيتحمل ضمانها  ،وقد جاء قرار
المجمع ( :إن نفقات التأمين لدى الشركات اإلسالمية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك المؤجر).
ولكن يمكن أن تضاف على األجرة من قبل المؤجر ويدفعها المستأجر كأجرة إضافية ال تكاليف
تأمين.
وأما توكيل المستأجر بالقيام بالتأمين نيابة عن المؤجر  ،فال مانع من ذلك وأي زيادة ال يدفعها من
ماله  ،وانما يعود على المؤجر ،ويجوز اإلتفاق منهما على المبارأة في الزيادة والنقص .

()1

قرار مجمع الفقه  ،في دورته الثانية  ،قرار رقم (  )0/6مجلة المجمع ’ العدد الثاني  ،ج ،0ص .222
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فقد جاء في فتوى الهيئة الموحدة لدلة البركة  " :التأمين على العين المؤجرة هو على حساب
المؤجر  ،وال مانع من تكليف المستأجر بإجراء ذلك  ،ولكن يجب أن يكون على حساب المؤجر
باعتباره المالك ".

()1

وهناك رأي للدكتور علي القرة داغي  :يرى فيه جواز اشتراط المؤجر على المستأجر التأمين على
العين  ،ألنه شرط ال يخالف نصا من الكتاب والسنة واإلجماع  ،حيث اعتبر العميل متبرعا بحمله
التأمين  ،وذلك لتحقيق مصالحه في عقد اإلجارة.

()0

وقد جاء المعيار الشرعي يعالج اإلشكال في التأمين وذلك:
 2/1/2العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة اإلجارة ما لم يقع من المستأجر تعد أو
تقصير  ،ويجوز له أن يؤمن عليها عن طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنا  ،ونفقة
التأمين على المؤجر  ،ويمكن للمؤجر أخذها في االعتبار ضمنا عند تحديد األجرة  ،ولكن ال
يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعا عند تحديد
األجرة  ،كما يمكن للمؤجر أن يوكل المستأجر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر)(.)2
المع لج

:

.1

االلتزام بالتأمين في شركات تأمين إسالمية .

.0

البنك المؤجر مسئول مسئولية كاملة عن التأمين وليس المستأجر .

()1
()0
()2

فتوى الهيئة الموجة ( .)1/6نقال من الدليل ص . 122
كتاب اإلجارة وتطبيقاتها د /علي القرة داغي ص  72ـ
المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
ص .112
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.2

يجوز الوكالة للمستأجر بالتأمين عن العين المؤجرة نيابة عن المؤجر بشرط أن يسلم ذلك من
أموال المالك ( المؤجر ) .

.2

ال يجوز تحميل المستأجر أي تكاليف إضافية زائدة عما تم تحديده في عقد اإلجارة.

المطلب الثالث  :اشتراط البراءة من العيوب
اإلشك ال المترتب :
.1

ظهرت عيوب في العين المؤجرة بعد تسليمها من المصرف للعميل بعد اشتراطه البراءة من
العيوب في عقد اإلجارة  ،فهل يجوز له الرد بالعيب ؟ وهل الشرط صحيح أم باطل ؟

.0

هناك عيوب خفية قد ال تظهر إال بعد مدة فكيف نعمل بالشرط إذا ظهرت؟

.2

هل يجوز للمستأجر فسخ العقد والتوقف عن السداد إذا ظهرت عيوب حال اإلجارة؟

.2

على من يقع ضمان هالك العين المؤجرة بدون تعدي؟ واذا وقع التعدي على من يقع؟

المؤيدا والم ت دا :
المؤجر هو مالك السلعة  ،فإذا أجرها وحصل فيها عيب لم يعلمه  ،جاز للمستأجر الرجوع به
ويجوز له قبول العين  ،وحسم جزء من قسط األجرة  ،أو رد العين للمؤجر وفسخ العقد ؛ والمصرف
اإلسالمي في هذا العقد يشتري العقار أو السلعة ثم يقوم بتأجيرها للغير إجارة منتهية بالتمليك  ،فتظهر
عيوب بعد أن اشترط على المستأجر البراءة من العيوب  ،وبهذا الشرط ال يستطيع المستأجر إرجاع
العين المؤجرة  ،مع األصل أن المؤجر يوضح أي عيب ويحدد المواصفات للعين  ،ويستلم المستأجر
العين بعد فحصها  ،ألن اإلجارة من العقود المستمرة التي ال تستوفى إال عبر الزمن  ،والمؤجر مطالب
بتوفير المنفعة طيلة مدة عقد اإلجارة  ،وال يجوز أن يتخلص من هذه المسؤولية أو يتنازل المستأجر له
عنها  ،أو أن يقبل شرطا يكون مخالفا لمقتضى العقد  ،والشريعة اإلسالمية تمنع البراءة من العيوب في
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اإلجارة  ،وان كان البعض يجيزها في البيوع  ،ألن البيع من العقود الباتة  ،بينما اإلجارة من العقود
المستمرة  ،ولذا فعلى المؤجر توفير العين الصالحة منفعتها مدة عقد اإلجارة  ،وال يتخلص من هذه
المسؤولية  ،واال كان شرطا مخالفا لمقتضى العقد.
فقد جاء في فتوى هيئه البركة ( :ليس للمؤجر التبرؤ من عيوب العين ألن ضمان العيوب في
()1

اإلجارة على المؤجر  ،ومن حق المستأجر فسخ العقد والتوقف عن السداد في حالة تعطل المنفعة )

.

وبهذا جاء قرار مجمع الفقه اإلسالمي  ( :إن تبعة الهالك والتعيب تكون على البنك المؤجر بصفته
مالك للمعدات  ،ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه )(.)0
وهذه من أخطر المسائل التي تواجهها المصارف اإلسالمية في عمليات التأجير عموما والتأجير
المنتهي بالتمليك على وجه الخصوص .
وجاء في المعيار  :ال يجوز للمؤجر أن يشترط براءة من عيوب العين المؤجرة التي تخل باالنتفاع
أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يط أر على العين من خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من اإلجارة سواء
كان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته .

()2

المع لجةةةةةة :
.1

يستحسن أن يطلب المؤجر ( المصرف ) من المستأجر بأن يهيئ له طرفا ثالثا يضمن العين
المؤجرة  ،ويكون منفصال في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد .

()1
()0

()2

الهيئة الشرعية الموحدة للبركة  67/1ودليل اإلجارة ص 73/72
قرار مجمع الفقه اإلسالمي  ،الدورة الثالثة  ،فقرة ب – ،مجلة المجمع العدد ، 0ج ، 0ص .207والعدد الثالث ،ج1
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.0

اشتراط المستأجر في العقد أنه غير ضامن لحاالت الهالك والتعيٌّب  ،إال في حالة التعدي
والتقصير ومخالفة الشروط والعرف ،وأن عبء اإلثبات لهذه الحاالت تقع عليه .

.2

تحديد المؤجر للمواصفات الكاملة للعين المستأجرة  ،والتوقيع على ذلك حين االستالم بحضور
الطرف الثالث  ،وتحديد حدود الضمان على المؤجر وحدود التبعة على المستأجر في عقد
اإلجارة .

.2

عدم قبول المستأجر اشتراط المؤجر البراءة من العيوب .

.2

حسم جزء من األجرة مقابل العيب والقبول بالعين .

.3

إزالة العيب من المؤجر إن أمكن ذلك .

.7

طلب فسخ اإلجارة إن كان العيب جسيما .

.2

إذا حدث هالك للعين المؤجرة بدون تعد فال شيء على المستأجر ويقع الضمان على المؤجر.

.6

إذا حدث تعد من المستأجر فضمان هالك العين عليه .

.12

يجب أن تكون عقود اإلجارة موضحة لكل تفاصيل العين ومواصفاتها واستحقاق كل من المؤجر
والمستأجر حتى تكون رافعة لكل خالف .

المطلب الرابع :اعتماد مؤشر لألجرة للفترات الالحقة تختلف عن األولى
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

وجود جهالة في األجرة مع مخالفته لشرط المعلومية فيها( مبلغ األجرة أعلى)

.0

حصول ضرر على المؤجر بتغير األجرة إذا حصل تغير في السوق .

.2

االختالف في ضبط المؤشر يؤدي إلى النزاع في التطبيق .

.2

إحجام المستأجرين عن االستئجار بسبب ذلك .

.2

حكم الزيادة في األجرة بعد العقد .
411

المؤيدا الم ت دا :
عقد اإلجارة عقد الزم يشترط فيه أن تكون األجرة معلومة  ،فإذا حصل اختالف في مقدار األجرة
فهل ذلك يؤدي إلى الجهالة فيها فيبطلها لعدم تحقق الشرط؟ أم أن عقد اإلجارة عقد مستمر ال يستوفى
إال عبر الزمن  ،ومسئولية الضمان فيها على المؤجر واالختالف في السوق في اإلجارة مستمر؟
األصل الثبات في األجرة خالل فترة العقد  ،ألن التغير فيها يؤدي إلى الخالف والجهالة ويخل
بشرط معلومية األجرة  ،لكن من حيث الجواز فإنه يجوز التغيير في األجرة  ،إذا ضبطت بمؤشر محدد
يرفع الخالف والنزاع حسب فترات محددة وال يؤثر في شرط المعلومية .
وقد أفتت هيئة ندوة البركة الحادية عشرة بالتالي(:يتحقق العلم باألجرة في عقد اإلجارة الواردة على
األشياء إذا تم االتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات مع تحديد مقدار األجرة عن الفترة األولى
واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات  ،بشرط أن تكون أجرة المثل منضبطة أو مرتبطة بمعيار معلوم ،
بحيث ال مجال فيه للنزاع  ،وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى األجرة مع استيفاء صفة
اللزوم لكامل مدة العقد).
وجاء فيها  (:يمكن المرونة في تحديد األجرة بتحديد أجرة الفترة األولى ستة أشهر بمبلغ معين ،
ويوضع أساسا لتحديد أجرة بقية الفترات في أول كل فترة  ،وال مانع أن يكون هذا األساس هو االستئناس
بمؤشر معين معلوم  ،ولكن يوضع سقف أعلى وحد أدنى لمقدار التغير في األجرة  ،لتفادي الجهالة
الفاحشة ).

()1

ثم إن اإلجارة المنتهية بالتمليك تختلف عن اإلجارة التشغيلية من حيث مبلغ األجرة  ،ألنها تكون
بعد دراسة السوق وسعر السلعة والنظر للمدة  ،فيحدد مبلغ األجرة  ،فإذا حصل زيادة أو تغير في األجرة
فإنه سيحصل الظلم على المستأجر بارتفاعها .
()1

الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة نقال من كتاب دليل اإلجارة .ص112
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فاألولى الثبات على أجرة محددة حتى يتحقق العدل بينهم وال تتحول إلى بيع وفيه زيادة  ،إذا وجد
مقصد بيع مع وجود زيادة فيؤدي إلى الربا .
أما اإلجارة التشغيلية فالثبات في األجرة يؤدي إلى الضرر بالمؤجر  ،وتحدد المؤشرات سقفا أوليا
فتتج أز فترة اإليجار مع شروطها  ،وهكذا الفترات األخرى  ،وتحدد األجرة بناء على ذلك في بداية كل
فترة بعد الدراسة .
واألولى تقليل مدة اإلجارة وجعلها ثابتة ألن المخاطر كبيرة واألنظمة ال تقدر على مواكبة التغير.
وقد جاء في المعيار الشرعي

()1

 1 /0/2يجوز أن تكون األجرة نقودا أو عينا ( سلعة ) أو منفعة (

خدمة )  .ويجب أن تكون األجرة معلومة  ،ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها  ،أو بأقساط ألجزاء المدة
 ،ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين ( أنظر البند .) 2/0/2
وجاء في المعيار  2/0/2في حالة األجرة المتغيرة يجب أن تكون األجرة للفترة األولى محددة بمبلغ
معلوم ،ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط ،ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطا بمعيار
معلوم ال مجال فيه للنزاع ،ألنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد ،ويوضع له حد أعلى وحد
أدنى.
 2/0/2يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية  ،أي المدة التي لم يحصل االنتفاع
فيها بالعين المؤجرة  ،وذلك من باب تجديد عقد اإلجارة  ،أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح
دينا على المستأجر  ،وال يجوز اشتراط زيادتها

()1

المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
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المع لج

:

 .1عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك البد من الثبات فيها على مبلغ األجرة  ،ألنها مقدرة على سعر بيع
السلعة في السوق  ،والتغير فيها يؤدي إلى ظلم طرف من أطراف العقد.
 .0عقود اإلجارة التشغيلية يجوز فيها التغير بفترات مضبوطة ومؤشر مضبوط ترتفع به الجهالة  ،وال
يؤدي إلى النزاع  ،واألولى تقليل المدة وتثبيت األجرة وعمل عقد آخر بعد االنتهاء منها .
.2

لطرفي العقد أن يتفقا في المدة واألجرة والتعديل المستقبلي ،أو تعديل العقد كله  ،فيتم إنهاؤه
وابرام عقد جديد  ،كما يمكن االقتصار على تعديل البنود المتأثرة باالتفاق الجديد بالتوقيع على
ملحق لتعديل ما فيها  ،وال يشمل التعديل األجرة السابقة التي أصبحت دينا على المستأجر ( .) 1

 .2البد أن يكون المؤشر مرتبطا بمعيار معلوم ال مجال فيه للنزاع ،ألنه سيصبح هو أجرة الفترة
الخاضعة للتجديد  ،كما يوضع له حد أعلى وحد أدنى.
 .2الزيادة في األجرة التشغيلية للفترات المستقبلية جائزة إذا كانت متفقا عليها في العقد حسب ما ورد
سابقا  ،أما الزيادة في األجرة للفترات السابقة فال تجوز  ،ألنها دين في ذمة المستأجر والزيادة فيه
ربا.

()1

األجوبة الشرعية للمستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء الثاني فتوى رقم  62الهيئة الشرعية الموحدة ( .)12 /6

414

المطلب الخامس :قصور في معلومية المدة في العقد وسريانها
اإلشك ال المترتب يلى ذلك :
.1

حصول التنازع بين المستأجر والمؤجر في انتهاء عقد اإلجارة من عدمه.

.0

التنازع في مقدار األجرة بناء على المدة .

.2

هل األصل زيادة المدة لتسليم العين أم العقد ( لسريان المدة )؟

.2

حصل نزاع بعد تحديد مدة إجارة طويلة  ،فما الضابط في أعلى المدد وأدناها

الم ت دا والمؤيدا :
مدة اإلجارة ال بد أن تكون معلومة  ،حتى يكون قدر المنفعة فيها معلوما  ،وهذا قول جمهور
الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية على الصحيح في المذهب على أي مدة قصيرة أم
طويلة بشرط أن ال يتغير الشيء غالبا .
فقد ذهب الحنفية إلى اشتراط بقية المدة في إجارة المنافع كإجارة المنازل ونحوها ،واشترطه الحنابلة
في كل ما له عمل كالدور واألراضي.

()1

أما إذا زادت المدة فقد كره الفقهاء خروجها عن المألوف بحسب أعمار المتعاقدين.
أما إذا حصل اتفاق بين المؤجر والمستأجر على مدة معينة فإن على المستأجر إخالء العين
بانتهائها وبدون حاجة لتنبيه.
فإذا أنقصت المدة ولم يخرج المستأجر دون رضاء المؤجر  ،فإنه يعد مغتصبا يجوز الحكم عليه
باإلخالء والتعويض  ،جاء في مرشد الحيران (:إذا مضت مدة اإلجارة وسكن المستأجر بعدها شه ار أو
أكثر يلزمه أجر المثل فيه  ،إن كانت الدار معدة لالستعمال  ،أو كانت وقفا ليتيم ) (.)1
()1

المغني ج/2:ص 200مرجع سابق. .
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أما صحة عقد اإلجارة إذا حددت المدة ولم يعين وقت ابتدائها  ،فالجمهور وبعض الشافعية ذهبوا
إلى صحة العقد عند اإلطالق  ،ويكون ابتداؤه من حين العقد ،وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة
العقد حتى يسمى الشهر أو السنة  ،ألن جهالة الوقت تستلزم جهالة المعقود عليه  ،فال يصح ذلك ،
كما جاء في مجلة األحكام الشرعية للقاري ص ـ ـ ـ  ، 232فيكون ابتداء المدة من حال العقد إذا لم يحدد
إذا تسلم المستأجر العين المؤجرة العتبار اإلجارة سارية المفعول .
أما تحديد مدة تسليم األجرة ( مشاهرة  ،أو مياومة  ،أو مسانهة )

()0

فذهب الجمهور عدا الشافعية إلى أنه تصح اإلجارة في الشهر األول ونحوه وتلزم  ،أما ما عداه من
األشهر فال تلزم إال بالدخول فيه  ،ألن شروعه مع تقدم في العقد من االتفاق على تقدير أجره والرضا
ببذله جرى مجرى ابتداء العقد عليه وصار كبيع المعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي
بها.
()2

وقد جاء في المعيار

 0/1/2يجب تحديد مدة اإلجارة ،ويكون ابتداؤها من تاريخ العقد ما لم يتفق

الطرفان على أجل معلوم ال بتداء مدة اإلجارة ،وهي التي تسمى ( اإلجارة المضافة ) أي المحدد تنفيذها
في المستقبل.

()1

()0

مرشد الحيران صـ  322بالمعنى .و صـ 33
الدليل الشرعي لإلجارة سلسلة أدلة البركة إعداد عز الدين خوله  ،مراجعة د /عبد الستار أبو غدة األمين العام

للجمعية الشرعية الموحدة  ( ..........صـ  36ـ  ) 71بتصرف .

()2
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وجاء في المعيار  2/1/2إذا تأخر المؤجر في تسليم العين عن الموعد المحدد في عقد اإلجارة
فإنه ال تستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين العقد والتسليم الفعلي  ،ويحسم مقابلها من األجرة  ،إال إذا تم
االتفاق على مدة بديلة بعد نهاية مدة العقد.
 1/0/2يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين  ،بحيث ال يشترط عقدان في
مدة واحدة على عين واحدة  ،وهذه الحالة تسمى ( ترادف اإلجارات ) ألن كل إجارة منها تكون رديفة
(الحقة ) لألخرى  ،وليست متزامنة مع بعضها  ،وذلك على أساس اإلجارة المضافة للمستقبل ( انظر
البند . ) 0/1/2
 0/0/2إذا أبرم المؤجر عقد إيجار على عين لمدة معينة ،فال يصح إبرامه عقد إيجار مع مستأجر
آخر خالل مدة عقد اإلجارة القائم أو بمقدار الباقي في مدتها ( أنظر البند .) 0/1/3
المع لج :
.1

البد أن تكون مدة اإلجارة معلومة ومحددة في عقد اإلجارة ابتداء وانتهاء.

.0

إذا لم تحدد مدة اإلجارة في العقد فتكون بدايته من تاريخ توقيع العقد واستالم العين  ،وعليهما
االتفاق على نهايتها.

.2

إذا انتهت مدة اإلجارة فعلى المستأجر تسليم العين المؤجرة دون تأخير لها عن موعدها ،إال إذا
اتفقا على مدة أخرى ،فإن لم يتفقا ورفض المستأجر تسليم العين لمالكها فإنه يعتبر غاصبا ويجبر
على التسليم لها مع تسليم أجرة المثل.

.2

إذا تأخر المؤجر عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر بعد تحديد المدة وكتابة العقد فليس للمؤجر
أجرة ،إال بعد تسليمه للعين المؤجرة.
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.2

يتم تحديد مواعيد تسليم األجرة في عقد اإلجارة حسب االتفاق بين الطرفين ( باليوم أو بالشهر
أو بالسنة) ويجوز االتفاق على التسليم مقدما أو مؤخ ار من البداية ؛ فإن لم ينص عليه فال يجوز
للمؤجر المطالبة بالتقديم  ،ويرجع فيه إلى العرف .

.3

ال يجوز للمؤجر إبرام عقد إجارة لمستأجر جديد في مدة عقد إجارة سابق  ،وال في مدة متبقية
منه.

المطلب السادس  :المخاطر المصرفية لإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك
اإلشك ال المترتب يليه:
.1

لماذا أحجمت المصارف اإلسالمية عن التمويل بهذه الصيغة؟ هل لزيادة المخاطر ؟

.0

هل قامت المصارف اإلسالمية بدورها في التقليل من المخاطر أم تركت العمل بهذه الصيغة ؟

المؤيدا والم ت دا :
المصارف اإلسالمية تدرك ما يحيط بها من مخاطر وتسعى لتفاديها في كل معامالتها ،ولإلجارة
واإلجارة المنتهية بالتمليك مخاطر كثيرة تتمثل في:
.1

مخاطر االئتمان :وتعرف بوجه عام بأنها المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد األطراف
بالتزاماته ،وفقا للشروط المتفق عليها ،فإذا امتنع المستأجر عن التسديد سبب للبنك عدة مخاطر.

.0

مخاطر التعدي والتقصير  :وهي المخاطر الناتجة عن سوء استخدام المستأجر لألصل المؤجر ،
فقد يؤدي إلى الهالك الكلي أو الجزئي لألصل المؤجر  ،وكمثال على ذلك  :استئجار سيارة
للركوب ثم استخدامها في نقل البضائع (تعد) أو تعرض السيارة للسرقة بسبب إهمال أوترك
المفاتيح داخلها (تقصير)  ،وهنا البد أن يعوض المؤجر بمثلها  ،أو يتحمل القيمة التي تقدر بها
عند الهالك .
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.2

مخاطر االئتمان :وتعرف بوجه عام بأنها المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد األطراف
بالتزاماته ،وفقا للشروط المتفق عليها ،فإذا امتنع المستأجر عن التسديد سبب للبنك عدة مخاطر.

.2

مخاطر التعدي والتقصير  :وهي المخاطر الناتجة عن سوء استخدام المستأجر لألصل المؤجر ،
فقد يؤدي إلى الهالك الكلي أو الجزئي لألصل المؤجر  ،وكمثال على ذلك  :استئجار سيارة
للركوب ثم استخدامها في نقل البضائع (تعد) أو تعرض السيارة للسرقة بسبب إهمال أوترك
المفاتيح داخلها (تقصير)  ،وهنا البد أن يعوض المؤجر بمثلها  ،أو يتحمل القيمة التي تقدر بها
عند الهالك .

.2

المخاطر التشغيلية  :المخاطر المرافقة لألصل المؤجر  ،بأن يعوض المستأجر في حالة الضرر
(الهالك الجزئي أو الكلي) بدون تعد أو تقصير من جانب المستأجر  ،وذلك بتعديل األجرة إذا
تخلى المستأجر عن حقه في فسخ العقد في الهالك الجزئي  ،أما في الهالك الكلي فتفسخ اإلجارة
ويكون المصرف ملزما في اإلجارة المنتهية بالتمليك بأن يعيد الفارق بين أجرة المثل واألجرة
المحددة في العقد دفعا للضرر عن المستأجر أو تزويد المستأجر بأصل آخر بديل بنفس
المواصفات إن كانت اإلجارة موصوفة في الذمة .

.3

()1

مخاطر السوق  :وهي مخاطر الخسائر في المراكز االستثمارية داخل وخارج قائمة المركز المالي
 ،التي تنشأ عن تقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتأجير أو الحوافظ المدرجة خارج المركز
المالي للحسابات االستثمارية.

()1

د /سامر مظهر قنطجي ،المبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية
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فالمصرف يتعرض لمخاطر السوق المتعلقة بالقيمة المتبقية للموجود في نهاية عقد اإلجارة أو حالة
اإلخالل.
ومخاطر في احتمال بقاء األصل المؤجر في نهاية مدة اإلجارة التشغيلية دون تأجير لفترة من
الزمن قبل أن يأتي مستأجر آخر (مخاطر ركود السوق ) .
أما في حالة اإلجارة المنتهية بالتمليك فالمصرف المؤجر يتعرض لمخاطر السوق على القيمة
الدفترية للموجود المؤجر في حالة إخالل المستأجر بالتزاماته  ،وعدم ممارسة خيار التملك ببيعه بأقل
من صافي القيمة الدفترية ،ومهما يكن األمر فلن تكون مخاطر المؤجر جسيمة  ،حيث يمكن للمستأجر
ممارسة خيار الشراء بدفع مبلغ رمزي  ،ولن يكون لدى المستأجر أي سبب يدعوه لعدم ممارسة هذا
الخيار ؛ كما قد يتعرض المصرف (المؤجر ) لمخاطر السوق إذا قام المستأجر في حالة الضرر
بممارسة حقه في فسخ العقد  ،فيتحمل المؤجر مخاطر القيمة المتبقية لألصل إذا كانت من المدفوعات
المستوردة المستحقة للمستأجر  ،وهنا تنعكس مخاطر األسعار إن وجدت في تخفيض يطبق على قيمة
الموجود المؤجر  ،وبهذه المخاطر أحجمت المصارف اإلسالمية عن تطبيق هذه الصيغة على المنقوالت
أما العقارات فهناك بعض التطبيقات في بعض البنوك اإلسالمية اليمنية  ،وخاصة بنك سبأ حيث عمل
عدة مدن سكنية وبعد إكمال بنائها قام بتأجيرها إجارة منتهية بالتمليك  ،وكانت أرباحها أكثر من أرباح
المرابحة  ،وهناك بعض المدن لبنك التضامن اإلسالمي .
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المع لج

للتخفيف من المخ طر:

المصرف المؤجر ال بد أن يستثمر عن طريق اإلجارة مع وجود المخاطر  ،ولكن البد أن يبذل
جهدا للتقليل من المخاطر من خالل اآلتي :
.1

أخذ الضمانات المشروعة لتوثيق الحصول على األجرة أو ضمان حاالت التعدي أو التقصير
،كالرهن أو الكفالة وحوالة الحق على مستحقات المستأجر لدى الغير.

.0

اشتراط تعجيل األجرة ( حلول باقي األقساط ) إذا تأخر في السداد بدون عذر

.2

أن يقوم المصرف (المؤجر) بالتأمين على األصل المؤجر ضد جميع المخاطر التي تحصل ،
على أن يكون تأمينا إسالميا تكافليا.
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المبحث الثالث:
تأجير المصرف للعين من العميل المستأجر ودفعه ألقساط اإلجارة
المطلب األول :العميل المستأجر شريك للبنك.
اإلشك ال المترتب :
.1

كيف يمكن للعميل المستأجر من المصرف أن يكون شريكا للمصرف فيما استئجره؟

.0

هل عملية اإلجارة مع الشراكة جائزة ؟ أم يعتبر عقدين في عقد أو بيعتين في بيعة؟

.2

تأجير ما يملك بصورة شائعة .

.2

استحقاق الشريك في العين المستأجرة لجزء من األجرة .

المؤيدا والم ت دا .
إذا كانت العين مملوكة لشريكين ،بحيث تنظم عالقاتهما أحكام شركة الملك ،فيصح إجارة أحد
الشريكين حصته للشريك األخر باتفاق الفقهاء .
أما إجارة الشريك لحصته لغير شريكه ،فذلك جائز عند جمهور فقهاء الشافعية والمالكية وقول
ألحمد وصاحبي أبي حنيفة ألن اإلجارة أحد نوعي البيع.
وتجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه ،وخالف أبو حنيفة وزفر وقول ألحمد أنها ال تجوز ،ألن
استيفاء المنفعة بالجزء الشائع ال يتصور إال بتسليم الباقي ،وذلك غير متعاقد عليه فال يتصور تسليمه
شرعا(.)1

()1

الدليل الشرعي لإلجارة ص  26بتصرف .
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وقد جاء في فتوى بيت التمويل الكويتي(()1يجوز ألحد الشريكين في عين مملوكة لهما على
الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة  ،ويضل كل من الشريكين المؤجر
والمستأجر مسئوال عن تبعة ونفقة نصيبه  ،فيتحمل الشريك المؤجر بصفته مالكا لنصف العين نصف
نفقات الصيانة والمصاريف اإلدارية الناشئة عن الملك وكذلك اإلضرار والتلف في العين .
وكذا فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل  (:ترى إمكان مباشرة لعملية تأجير البنك إلى الشريك
على الوجه المقترح من إدارة البنك على أن يراعى أن يكون هذا التأجير منصبَّا على الموجودات
العقارية ،أو المنقولة التي يشملها المشروع ،وبعد دراسة لألوضاع القانونية المتعلقة باإليجار والى أي
مدى يمكن للبنك في ظل هذه القوانين أن يحقق ما ينشده من جعل اإليجار الشهري أو السنوي
متغي ار).

()0

تأجير م يملك ب ب ش ئع يلى يين للشريك:
يجوز ألحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق
عليها ولمدة معلومة ،ويظل كل من الشريكين (المؤجر ،والمستأجر) مسؤوال عن تبعة ونفقة نصيبه،
فيتحمل الشريك المؤجر -بصفته مالكا لنصف العين -نصف نفقات الصيانة ،والمصاريف اإلدارية
()2

الناشئة عن الملك وكذلك األضرار ،والتلف في العين.

()1

()0

()2

فتوى بيت التمويل الكويتي رقم ( )022موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
ج2/ص . 223

بنك فيصل اإلسالمي المصري -فتاوى هيئة الرقابة الشرعية – مصر ،فتوى (( )2/2م )02/في
(1222/1/03ه)نقال من موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمؤسسات والمصارف اإلسالمية ص .222
بيت التمويل الكويتي -الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصادية (ج )2-1بيت التمويل الكويتي -الكويت-
فتوى(.)022
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أما فتوى ندوة البركة فورد فيها  :أن العالقة التي تربط بين البنك وعميله عالقة مشاركة فيراعى
أحكامها ،خاصة فيما يتعلق بتوزيع الربح والخسارة على حصص المشاركة  ،وقسط اإلجارة يجب أن
يكون في مقابل النسبة أو الحصة التي يملكها الشريك المؤجر من قيمة العين ،ألن األصل في شركة
الملك المساواة في الغنم والغرم ،وذلك بعقد الملك ألن الخراج بالضمان.
 .1األصل أن كل واحد من الشريكين أو الشركاء في شركة الملك أجنبي بالنسبة لنصيب اآلخر ،ألن
هذه الشركة ال تتضمن وكالة ،ثم ال ملك لشريك ما في نصيب شريكه وال والية له عليه من أي
طريق آخر ،والمسوغ للتصرف إنما هو الملك أو الوالية ،وهذا ما ال يمكن تطرق الخالف إليه.
.0

ليس لشريك الملك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية ،كالبيع واإلجارة واإلعارة
وغيرها ،إال أن يكون ذلك بإذن شريكه ،فإذا تعدى فأجر مثال أو أعار العين المشتركة فتلفت في
يد المستأجر أو المستعير فلشريكه تضمينه حصته ،وهذا أيضا مما ال خالف فيه.

.2

لكل شريك في شركة الملك أن يبيع نصيبه لشريكه أو يخرجه إليه عن ملكه على أي نحو ولو
بوصية ،إال أن المشترك ال يوهب دون قسمة ،ما لم يكن غير قابل لها وباستثناء حالة الضرر
هذا ما قرره الحنفية ،وهو في الجملة محل وفاق ،إال أن هبة المشاع سائغة عند جماهير أهل
العلم بإطالق ،كما قرره المالكية والشافعية والحنابلة(.)1
فإذا كانت حصة الشريك المؤجر في العين ستؤول إلى ملكية الشريك المستأجر في نهاية مدة

اإلجارة بموجب ثمن رمزي أو هبة ،فاألجرة يجب توزيعها بشكل دائم حسب حصص الملكية الثانية إلى
نهاية عقد اإلجارة .

()1

ندوة البركة السادسة الفتوى ( . )2/3نقال من الدليل الشرعي ص . 20
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واذا اتفق الطرفان على التمليك عن طريق البيع التدريجي حيث يشتري المستأجر أجزاءا من العين
المؤجرة بالتدرج إلى أن يتملكها بالكامل ،وذلك بتحديد ثمن إجمالي للعين وتقسيمه على مدة عقد اإلجارة
وتمكين المستأجر بتملك جزء نسبي من العين كل فترة بجزء نسبي من الثمن ،بحيث يستكمل ملكية
العين مع انتهاء عقد اإلجارة.
واالختالف بين المشاركة واإلجارة المنتهية بالتمليك أن اإلجارة موضوع الشركة تأجير العين
للشريك؛ أما المشاركة المتناقصة فموضوع الشركة تأجير العين من األعيان أو استثمار المال في
شركات أو مشروعات.
وقد جاء في المعيار( 0/1/2)1يجوز أن يكون محل اإلجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع،
سواء أكان المستأجر شريكا فيها للمؤجر أم لم يكن شريكا فيها ،ويكون انتفاع المستأجر بتلك الحصة
بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك ( بالمهايأة الزمانية أو المكانية ) .
 2/0يجوز للمستأجر تشريك آخرين معه فيما ملكه من منافع بتمليكهم حصصا فيها قبل إيجارها
من الباطن ،فيصبحون معه شركاء في منفعة العين المستأجرة وفي حال تأجيرهم للعين من الباطن
يستحق كل شريك حصة من األجرة بقدر مشاركته (.)0

()1

()0

المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
ص .112

المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
ص. 112
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المع لج :
.1

للشريك ان يستأجر حصة شريكه كما أن للمصرف المشارك لعميله أن يؤجر حصته من شريكه
إجارة منتهية بالتمليك .

.0

ال ما نع أن يكون محل اإلجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع للشريك أو لغيره .

.2

ليس لشريك في نصيب شريكه شيء من التصرفات إال بأذنه فإذا تصرف بدون إذنه ضمن ما
حصل من ضرر نتيجة ذلك التصرف .

المطلب الثاني :العين المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة
منتهية بالتمليك.
اإلشك ال المترتب يلى هذا اإلشك ل :
 .1قد يتواطأ البنك مع البائع الذي يريد أن يبيع العين ليحصل على تمويل نقدي فيجد له طريقا
فيحصل على المال ثم يستعيد العين باإلجارة المنتهية بالتمليك في النهاية .
.0

إذا ُكتب في عقد البيع شرط يبين الربط بين البيع واإلجارة المنتهية بالتمليك ،فهل يعتبر صفقتين
في صفقة ونوع من العينة المحرمة ؟

المؤيدا واالم ت دا :
العين المؤجرة األصل أال تكون مشتراة من المستأجر ،الذي تريد المؤسسة إجارتها إليه إجارة منتهية
بالتمليك  ،وذلك سدا للذرائع المؤدية إلى الحيل والتواطؤ على استحالل الربا  ،حيث أن المستأجر قد
يكون مقصده الحصول على المال ( القرض ) فلم يحصل عليه من المصرف اإلسالمي ،فجاء بهذه
الحيلة ،أن يبيع العين للمصرف ثم يستأجرها منه إجارة منتهية بالتمليك ،فيكون هو البائع أوال من
المصرف ،ثم يكون مستأج ار ،ثم يكون مالكا لنفس السلعة ،ويكون شراء البنك منه وبيعه له العين نفسها
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مقصده من ورائه النقد ،مع وجود الزيادة وهو عين الربا ،وتتحول إلى ِعينة ،وذلك أن رجوع السلعة إلى
المالك األول يعتبر ِعينة محرمة.
وقد أفتت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية بذلك ( أن الشركة إذا ملكت العين ملكا تاما
شرعيا فال بأس أن تقوم بتأجيرها على من اشتريت منه ،بشروط اإلجارة المعتبرة شرعا ،ما لم تكن هذه
العملية تواطُؤا منهما بالتحايل على استحالل الربا ) .فاشترطت للجواز عدم وجود تو ٍ
اطؤ من الطرفين
للتحايل  ،وهنا اإلشكال فكيف يدرك المصرف ذلك ،فإما أن يكون اإلدراك واضحا ،واما التوقف سداًّ
للذرائع المؤدية إلى المحرم.
أما تعليق البيع بشرط عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك فهل يعتبر من باب بيعتين في بيعة أو
صفقتين في صفقة ،الذي ورد النهي عنه في السنة ،وذلك بأنه تعليق عقد على عقد آخر ( بيع على
إجارة ).
ِ
كما أن هذا البيع ي ِ
العملية مضمونا ،ويوصل المصرف اإلسالمي
فق ُد جانب المخاط ِرة ويجع ُل ربح
ُ
إلى الدخول في النهي عن ( ربح ما لم يضمن ) وهذا ما أفتى به المستشار الشرعي لمجموعة البركة
(.)1
وبهذا أيضا أفتت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي()0حيث جاء فيها(ال يجوز اشتراط مثل
هذا الشرط في العقد ألن العقد بهذه الصورة من قبيل الصفقتين في صفقة ،وقد نهى النبي صلى اهلل
عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة .

()1

()0

المستشار الشرعي لمجموعة البركة ( فتوى رقم ( ) 1/27 : 02وفتوى  ) 2/ 27 :003ورقم ) 0/ 22 : 27 :
بتصرف .
فتوى بيت التمويل الكويتي ( رقم  )121نقال من الدليل الشرعي .
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وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع اشتراط عقد في عقد ،وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة ،واستدلوا بحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  :قال رسول اهلل – صلى اهلل
عليه وسلم –  « :ال يحل سلف وبيع  ،وال شرطان في بيع  ،وال ربح ما لم يضمن  ،وال بيع ما لـيس
عندك» (.)1
عن أبي هريرة – رضي اهلل عنه  -أن النبي – صلى اهلل عليه وسلم – نهى عن بيعتين في بيعة ،
وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد (.)0
وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى جواز اشتراط عقد في عقد ،إال إذا كان أحدهما معاوضة،
واآلخر تبرعا كـ ( الجمع بين البيع والقرض ) أو ( اإلجارة والقرض )

()2

وانما النهي عن بيعتين في بيعة

المقصود به بيع العينة ،حيث تضمن بيعا مؤجال وبيعا حاض ار  ،وتضمن أيضا شرطين ،شرط التأجيل
وشرط الحلول .
وقد جاء في المعيار

(

يجوز تملك العين من شخص أو جهة ثم إجارتها نفسها إلى من تملكتها

المؤسسة منه ،وال يجوز اشتراط اإلجارة في البيع الذي حصل به تملك المؤسسة للعين) .

()1

أخرجه الترمذ ي في سننه  ،في كتاب البيوع  ،في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  ،رقم الحديث ()1022
 ،وأخرجه النسائي في سننه  ،في كتاب البيوع  ،في باب شرط قي بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة  ،رقم الحديث

( ، )2322وأخرجه ابن ماجه في سننه  ،في كتاب التجارات  ،باب النهي عن بيع ما ليس عندك  ،رقم الحديث
( ، )0122وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده  ،رقم الـحديث ( ، )3322قال األلباني  :حسن صحـيح [انظر صـحيح
سنـن الترمـذي لإلمام األلباني (.])12\0

( )0أخرجه أبو داود في سننه  ،في كتاب البيوع  ،في باب فيمن بيعتين في بيعة  ،رقم الحـديث ( )2231وأخرجه الترمذي
في سننه  ،في كـتاب البيوع  ،في باب ما جـاء في النهـي عن بيعتين في بيعة  ،رقم الحديث ( ، )1021وأخرجه
النسائي في سننه  ،كتاب البيوع  ،باب فيمن باع بيعتين في بيعـة  ،رقـم الحديث ( ، )2320وأخرجه أحمد في مسنده
()2

 ،رقم الحديث ( ، )12127قال األلباني  :صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي لإلمام األلباني (.])13\0
مجموع الفتاوى مجلد  ، 06ص.) 30مرجع سابق
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وجاء في المعيار ( 2/2يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها لغير المالك بمثل األجرة أو بأقل أو
بأكثر ،بأجرة حالَّة أو مؤجلة ( وهو ما يسمى التأجير من الباطن ) ،ما لم يشترط عليه المالك االمتناع
عن اإليجار للغير أو الحصول على موافقة منه).
وجاء في المعيار  2/2يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة اإلجارة األولى بأقل من
األجرة األولى ،أو بمثلها ،أو بأكثر منها ،إذا كانت األجرتان معجلتين  ،وال يجوز ذلك إذا كان يترتب
عليها عقد عينة  :بتغيير في األجرة أو في األجل  ،مثل أن تقع اإلجارة األولى بمائة دينار حالَّة  ،ثم
يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة  ،أو أن تقع اإلجارة األولى بمائة وعشرة مؤجلة،
ثم تقع اإلجارة الثانية بمائة نقدا ،أو أن تكون األجرة في اإلجارتين واحدة  ،غير أنها في األولى مؤجلة
بشهر  ،وفي الثانية بشهرين .

()1

مبر ار القول بجواز إج رة العين لمن ب يه إج رة م تهي ب لتمليك:
الخالف في الموضوع يرجع إلى حديث(( :بيعتان في بيعة )):
.1

ذهب الذين ال يرون صحة إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك ،أنها تتضمن اشتراط
عقد في عقد ،وهو من البيعتين في بيعة المنهي عنه  ،وأما من يرون صحة عقد اإلجارة بعد عقد
البيع لمن باعها فاعتمدوا على رأي المالكية الذين لم يسلموا بصحة هذا التفسير للبيعتين في
بيعة ،وأجازوا اشتراط عقد في عقد إذا كان فيه منفعة للناس ولم يتضمن ما نهى اهلل ورسوله عنه.

.0

الذين ال يرون الجواز يتقدمون بالقول أن مآل المعاملة إلى العينة ال محالة ،حيث يتم تبادل مال
نقدي بمال مؤجل أكثر من عودة العين إلى صاحبها ،وهذا عكس العينة ويأخذ حكمها .

()1

المعيار الشرعي التاسع اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
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واإلجارة المنتهية بالتمليك أجازها المجمع الفقهي بضوابطها وشروطها في ق ارره.
.1

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن اآلخر زمانا ،بحيث أن إبرام عقد الهبة أو الوعد بها
بعد عقد اإلجارة.

.0

أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

.2

أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك ال المستأجر

.2

يجب أن تنطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة.

.2

عقد إجارة بين المالك الجديد (المشتري ) والمستأجر (المالك األول ) عقدان منفصالن فليست

()1

فيها (بيعتان في بيعة) ،فال يتحقق القول بوقوع العينة ألنه ال يوجد بيعان بيع الحق على سابق
.والصحيح تحقق العينة وهي محرمة
والفرق واضح بين اإلجارة المنتهية بالتمليك الجائزة في قرار المجمع وبين إجارة العين لمالكها األول
إجارة منتهية بال تمليك ،فاألولى ال عينة فيها ،وهي جائزة  ،والثانية العينة متحققة ،وهو خالصة ما رد به
الدكتور الصديق الضرير على التيجاني.
()0

وجاء في المعيار / 5 / 8 /من المعيار ( )6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك

إذا كانت العين

المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك ،فال بد لتجنب عقد العينة من
مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها ،ما بين عقد اإلجارة وموعد بيعها إلى المستأجر ،حتى
تكون بمثابة عين أخرى .
()1

()0

قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  ،112الدورة الثانية عشر  02ـ  02سبتمبر 0222م  ،مجلة المجمع ،
العدد ،10ج ، 1ص .212
المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية (
ص .)112
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المع لج

:

 .1دراسة العمالء من العاملين في أقسام االستثمار دراسة لمعرفة مقصدهم من البيع أو اإلجارة.
.0

توقيف العملية إذا اشترط البائع منذ البداية أن نؤجره السلعة إجارة منتهية بالتمليك.

.2

مراجعة العقود وضبطها من أن يكون فيها أي شرط بذلك.

 .2التوعية للعمالء.
 .2التوعية للعاملين بقسم االستثمار لمنع أي تو ٍ
اطؤ من الدارسين مع العمالء .
.3

إذا طلب العميل بعد فترة من شراء المصرف لسلعته أن نؤجرها منه ،فيمكن ذلك إذا لم يكن هناك
ارتباط مسبق ،وقد مضت فترة زمنية تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها.

.7

اطؤ بين المصرف والبائع بعد التنفيذ ،فعلى المصرف مراجعة العملية وتوقيف
إذا ظهر تو ٌ
الموظف المتسبب ،واحالة أرباح العملية إلى حساب التكافل.

المطلب الثالث :التغيير في العين المؤجرة المخالف لشروط عقد اإلجارة.
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

المخالفة لشروط عقد اإلجارة المتفق عليه بين الطرفين المؤجر والمستأجر.

.0

وقوع الخالف بين الطرفين على تحمل الضمان بوجود التعدي في العين .

.2

ليس هناك شروط في العقد تمنع من االستحداث على التغيير ،وهناك عرف بالمنع فهل يعمل
به؟.

.2

حصل ضرر من المستأجر ولكنه يقول أنه بسبب االستخدام فقط ،فهل يضمن أم تبقى السلعة
أمانة في يده ويتحمل الضرر المؤجر؟
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الم ت دا والمؤيدا :
األصل والمرجع في الشريعة اإلسالمية في باب المعامالت العقود وما فيها من شروط بين الطرفين
تم بها التراضي ،حتى ال يحصل الخالف والنزاع ،فإذا ظهر الخالفُ ،رجع فيه إلى العقد ،فيكون
الفاصل في النزاع أو الخالف بين طرفي العقد .
فمن حق المستأجر استيفاء عين المنفعة المقدرة له في العقد ،أو مثلها.
جاء في فتوى بيت التمويل الكويتي  ( :أنه إذا تسبب عن مستأجر باالعتداء أو اإلهمال ونتج عن ذلك
()1

ضرر بالعين المؤجرة ،فإنه يضمن الضرر واألجرة ،أما إذا كان التدمير ليس بسببه فال يضمن )
وبهذا جاءت فتوى دلة البركة ،حيث ورد فيها:

( ُينص في العقد على حق المؤجر في فسخ العقد

مقترن في حقه في بيع العين المؤجرة والرجوع على المستأجر بتعويض الضرر الحاصل له)(.)0
أما إذا حصل عدم االلتزام من المستأجر بتعد أو تقصير أو إهمال أو إتالف أو إفساد للعين،
فللمؤجر أن يرجع على المستأجر بطلب التعويض عما أحدثه التعدي أو التقصير أو اإلهمال من
اإلفساد ،وله طلب فسخ اإليجار لعدم قيام المستأجر بالتزاماته.
وجاء في المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية:

()1

()0

الفتاوى الشرعية للمسائل االقتصادية ج 2 /بيت التمويل الكويتي رقم  . 322موسوعة فتاوى المعامالت المالية
للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ج /2 /اإلجارة  .ط0226 . 1م دار السالم .
الدليل الشرعي لإلجارة  -مجموعة دلة البركة ص . 027
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 2/1/ 2يجب على المستأجر التقيد باالستعمال المالئم للعين المؤجرة أو بالمتعارف عليه ،والتقيد
بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعا ،كما يجب تجنب إلحاق ضرر بالعين سواء باالستعمال أو
بالتعدي أو باإلهمال .

()1

 3/1/2إذا فاتت المنفعة كليا أو جزئيا بتعدي المستأجر مع بقاء العين ،فإنه يضمن إعادة المنفعة
أو إصالحها ،وال تسقط األجرة عن مدة فوات المنفعة (.)0
المع لج :
أوال :تحديد ح ال التعدي الت توجب تحمل ال م ن وه :
.1

فترُكه لذلك يوجب
اإلهمال والتقصير في الحفظ ،ألنه عند قبض العين المستأجرة التزم بحفظهاْ ،
عليه الضمان.

.0

اإلتالف واإلفساد  :بأن بالغ في االستخدام حتى فسدت أو تلفت.

.2

مخالفة المستأجر شروط المؤجر نصا أو داللة  :فإذا خالف شرطا معتب ار للمؤجر يتنافى مع
مقتضى العقد فإنه يعتبر متعديا ،ويضمن ما يصيب العين المؤجرة من أضرار ،كأن يتشرط عليه
التالي :
أ -أال يستحدث شيئا إال بإذنه ،فاستحدث بغير إذنه.
ب -أن يكون استئجره سكنا فحوله إلى محل تجاري أو مطعم.

()1

المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية

ص.112

()0

المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
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ث ي  :م ذا يحق للمؤجر يلى الم تأجر بذلك التعدي:
.1

يصبح المستأجر ضامنا وتتحول يده من يد أمانة إلى يد ضمان.

.0

استحقاق األقساط المتبقية من الفترة التي مرت بعد تسليم العين للمستأجر إلى يوم اإلرجاع .

.2

تحمل األضرار الناتجة للعين المستأجرة ،كالمصاريف والمبالغ والتعويضات واألتعاب .

.2

يحق للمؤجر فسخ العقد واسترجاع العين المؤجرة والرجوع على المستأجر بتعويض الضرر
الحاصل.

.2

إن كان هناك شرط معتبر شرعا وجب االلتزام به.

.3

مراعاة العرف في االستعمال ،سواء كان عرفا عاما أو خاصا وكذا طبيعة العين المستأجرة.

المطلب الرابع :المستأجر للعين يؤجرها لغيره.
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

التصرف في غير ما يملك يؤدي إلى النزاع.

.0

أنها تكون حيلة إلى الربا أو تؤدي إليه ،إذا لم تكن من جنسين مختلفين.

.2

المخالفة لشروط المؤجر أو عقد اإلجارة.

.2

استئجار الغير للعين قد يؤدي إلى الضرر فيها ،فمن يتحمله ؟

.2

الزيادة في األجرة مع استحداث عمل يجوز له الزيادة.

.3

المصرف مستأجر وسيط يؤجر لعمالئه.

.7

إدخال المصرف مستأج ار وسيطا يؤجر لعمالئه .

424

الم ت دا والمؤيدا :
إن التأجير من الباطن أو القيام بتأجير العين لشخص أخر يعد من التصرف فيما ال يملك  ،وذلك
أن العين المؤجرة ال تزال في ملك المؤجر ،فال بد من الرجوع إليه في كل تصرف كهذا ،وقد جاء في
حديث النبي  ( : ال يحل مال امرؤ مسلم إال بإذنه )،

()1

والعين المؤجرة للغير بدون إذن مالكها حتما

ستؤدي إلى النزاع بين الطرفين ،ألن مسؤولية التأجير تحولت من المؤجر إلى المستأجر ،وال تنزع
المسؤولية إال باتفاق ،فإن حصل اتفاق فال مانع شرعا من ذلك ،إال أن تكون العين المؤجرة مما ال ينتفع
بها إال بالتأجير للغير ،كاستئجار عمارة يريد المستأجر من استئجارها تأجيرها للغير ،كفندق أو شقق
مفروشة ،فإذا انتقلت فهو انتقال جزئي للمنفعة ال يخرجها عن عدم تحمل المسؤولية من المستأجر تجاه
المؤجر ،أما إذا شرط في العقد عدم تأجيرها للغير فالعمل بما في العقود من شروط متفق عليها ملزم،
والعقد شريعة المتعاقدين .
أما الضرر الحاصل بالعين المستأجرة بسبب تأجيرها للغير فيتحمله المستأجر األول ،وهو نوع من
التعدي والتفريط ،يلزمه تحمل الضمان ورفع الضرر الذي جاءت الشريعة إلزالته ( ال ضرر وال ضرار).
وقد ذهب جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية واألصح عند الحنابلة إلى جواز تأجير العين
المستأجرة للغير ،وأن من ملك المنفعة ملك االنتفاع بها بنفسه أو بغيره ،وذهبت الحنفية إلى أنه إذا
كانت األجرة التي يدفعها المستأجر من الباطن أكثر من األجرة التي يدفعها المستأجر األول فيجب أن
تكون األجرتان من جنسين مختلفين ،واال كانت الزيادة ربا محرما .

()1

قوله" :ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه" عن عمرو بن يثربي ،سلف برقم ( ، )12222وعن ابوحميد

الساعدي ،سيأتي  ،202/2وعن ابن عباس عند البيهقي  .67/3وفي باب وضع دم ربيعة وربا العباس والوصية بالنساء
عن جابر ضمن حديثه الطويل في الحج عند مسلم ( ، )1012وابوداود ( ، )1622وابن ماجه (. )2272
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وذهب الحنابلة في قول ٍ
ثان لهم ،إلى أنه إن أحدث المستأجر األول زيادة في العين جاز له الزيادة
في األجر دون اشتراط اتحاد جنس األجر أو اختالفه ،وسواء أذن له المؤجر أم لم يأذن له.
()1

ولإلمام أحمد قول ثالث :أنه إن أذن المؤجر بالزيادة جاز واال فال.

وما ذكره الفقهاء من الجواز باإلذن بالتأجير للغير مقيد بعدم اشتراط المنع من المؤجر ،وقد بين
المستشار الشرعي لمجموعة البركة أن االشتراك بالمنع من التأجير للغير فيه تقييد لملكية المنفعة ،وهو
ينافي مقتضى العقد إال في حالة الضرر.
أما إذا حصل اإلذن فيجوز سواء بالمبلغ نفسه ،أو بزيادة على ما استأجر.
ويمكن استخدام اإلجارة كأسلوب استثماري عن طريق صيغة المستأجر الوسيط فيقوم البنك
باستئجار بعض األعيان وتأجيرها ،وبذلك يحقق حصة من الربح المشروع.
ويمكن أيضا للبنك المالك للعين اللجوء إلى صيغة المستأجر الوسيط في حالة رغبته عدم االرتباط
مع المستأجر المستفيد ،فيتعاقد مع المستأجر الوسيط الذي بدوره يتعاقد مع المستفيد ،فقد جاء في فتوى
دلة البركة ما نصه ( :بمجرد العقد يتملك المستأجر المنفعة وتخرج عن ملك المؤجر ،فال تصح
تصرفاته فيها مثال لو أجر ملكه إجارة الزمة مدة ثم أجره من آخر في تلك المدة ،لم يصح العقد
الثاني)،
فيكون استئجار الوسيط من المؤجر مباشرة ال من البنك بعقد ،ثم إبرام عقد ٍ
ثان بين المستأجر
الوسيط وبين المستأجر المستفيد ،والختصار هذه الطريقة الطويلة يمكن أن يكون العقد من المالك
للمستأجر الوسيط معلقا على موافقة المستأجر المستفيد خالل كذا يوم لموافقة المستأجر المستفيد ،وهذا
األسلوب تقبل به البنوك اإلسالمية.
()1

المرداوي  ،االنصاف ،المجلد  3صـ  26بتصرف ،والمغني البن قدامة المجلد  2صـ  ،222مرجع سابق بتصرف .
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إن قيام البنك بإدخال وسيط بينه وبين المستأجر المستفيد ،يجب أن ال يتم بمعزل عن المستأجر
المستفيد ،إذ أنه ال يجوز إدخال هذا األخير في عالقة مستجدة مع المستأجر الوسيط دون إرادته)1(.أما
موضوع اإلذن من المؤجر فهو محل خالف ،فمنهم من جوز بدون شرط اإلذن ،ومنهم من أبقى الشرط،
وخالصة ذلك ما ذكره المستشار الشرعي لمجموعة البركة  ( :أن هذا االشتراط فيه تقييد لملكية المنفعة
فهو يشبه تقييد منفعة العين ،كمن باع سلعة لشخص وقال ال تبعها لغيرك ،وهنا المنفعة صارت مملوكة
للمستأجر فالتقييد ينافي الملكية ،وهذا التقييد ينافي مقتضى العقد ،إال في حالة الضرر)

()0

وقد جاء في المعايير الشرعية ما يفيد ذلك :
 0/1/7يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المستأجر ،وتنتقل ملكيتها محملة بعقد اإليجار ،ألنه حق
للغير وال يشترط رضا المستأجر ،أما المشتري فإنه إذا لم يعلم بعقد اإليجار فله فسخ البيع ،واذا
علم وقبل فإنه يحل محل المالك السابق في استحقاق األجرة عن المدة الباقية.
 2/1/7يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها لغير المالك بمثل األجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالَّة أو
مؤجلة (وهو ما يسمى التأجير من الباطن ) ما لم يشترط عليه المالك االمتناع عن اإليجار
للغير أو الحصول على موافقة منه(.)2
المع لج :
 .1العين المؤجرة ملك للمؤجر وال تنتقل ملكيتها بعقد اإلجارة وانما تنتقل المنفعة.

()1
()0

()2

الدليل الشرعي لإلجارة ـ مجموعة دلة البركة ص 172 -136بتصرف .
الدليل الشرعي لمجموع فتاوى دلة البركة صـ. 172
المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية

.112
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.0

العقود الشرعية بين طرفي العقد هي التي تحدد مقدار المنفعة وطبيعتها في العين المؤجرة ،
وااللتزام بها رافع للخالف والنزاع بين طرفي العقد .

.2

للمستأجر أن يتأكد من وجود اإلذن له في العقد لتأجير العين لغيره حتى ال يؤدي تأجيره بعد ذلك
إلى خالف مع المؤجر( المالك ).

.2

إذا لم ينص في العقد على تأجير العين للغير من قبل المستأجر فال ما نع من تأجيره واألولى
إعالم المؤجر بذلك ما لم تكن طبيعة اإلجارة تحوي التأجير للغير .

.2

للمصرف اإلسالمي استئجار عقارات بهدف تأجيرها للغير مدة معلومة بمبلغ أعال أو مساوي
لمبلغ اإلجارة ما لم يكن التأجير ألكثر من شخص في مدة معينة.

المطلب الخامس :إذاحصل تعذر في استمرار عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك ،فهل
يجوز الفسخ؟ وكيف تكون الزيادة في األجرة؟
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

اشترى المصرف اإلسالمي السلعة بناء على وعد من المستأجر أن يستأجر منه السلعة المعينة
إجارة منتهية بالتمليك ،فلما اشترى وأجر ومضت فترة لتنفيذ العقد حصل عذر قاهر عند
المستأجر ،فأعاد السلعة للمصرف.

.0

السلعة باقية بيد المصرف لم تؤجر ولم تباع.

.2

المبالغ المسلمة قيمة السلعة كبيرة ومؤثرة على سيولة البنك وأرباح المودعين.

.2

قد يدخل كثير ممن ال أمانة لهم مع البنك في عمليات إجارة ،هدفهم تحويل استثمارات البنك إلى
طويلة إلضعاف سيولة البنك بشراء العقارات التي قدم العمالء وعدا باستئجارها ،ثم يضعون
أعذا ار واهية إلنهاء عقد اإلجارة.
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الم ت دا والمؤيدا :
العذر :هو العجز من أحد العاقدين عن تنفيذ العقد لوجود ضرر لم يتحمله.
.1

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد اإلجارة الزم وال يجوز فسخه بالعذر.

.0

وذهب األحناف إلى فسخ اإلجارة باألعذار ،ألن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر للضرر الذي
لم يلتزمه بالعقد ،إذ كل عذر ال يمكن معه استيفاء المقصود عليه إال بضرر يلحقه في نفسه أو
ماله يثبت له الفسخ.
ولو رجعنا إلى أدلة الفريقين وما ذكروه في كتبهم لوجدنا أن الجمهور لهم حجج قوية رجعوا فيها

إلى لزومية العقد ،وجعلوا األعذار تهربا أو نكوال عن االلتزام به ،وأنهم لو فتحوا باب قبول األعذار
لحصل ضرر على المؤجر ،وألصبحت العقود الالزمة عرضة لألهواء والتقلبات الشخصية ،ولحصل-
نتيجة ذلك -إضرار بمصالح الناس ،والشريعة مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح ،وسنذكر طرفا
مما ذكروه في كتبهم.
موجب

الف خ :

قد تط أر على عقد اإلجارة أمور تعوقه من البداية ،أو في الوسط ،بسبب في العين ،أو المستأجر،
أو المؤجر ،فهل توجب هذه األمور فسخ العقد ؟
يجوز الفسخ للعقد بما تنفسخ به العقود الالزمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة
()1

وال يجوز فسخها للعذر الطارئ من المؤجر والمستأجر ،وذلك ألن اإلجارة ( عقد ال يجوز فسخه مع

استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر ،فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه كالبيع ،وألنه لو جاز

()1

بداية المجتهد ألبن شد ج  2ص  .12مرجع سابق
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فسخه لعذر المكتري( المستأجر) لجاز لعذر المكري ( المؤجر)  ،للتسوية بين المتعاقدين ،ودفعا
()1

للضرر عن كل واحد من العاقدين ،وما لم يجز هناك فال يجوز هاهنا).

ومما نص عليه " إذا ظهر بمؤجره عيب ،بأنه كان حين العقد ولم يعلم به المستأجر ،كما لو وجد
الدابة جموحا أو عضوضا أو عرجاء ،أو حدث بمؤجر عيب كجنون أو مرض ،فللمستأجر الفسخ ،ألنه
عيب في المعقود عليه أشبه العيب في بيوع األعيان والمنافع ،ال يحصل قبضها إال شيئا فشيئا ،فإذا
حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقى )(.)0
وال تنفسخ اإلجارة ببيع وال هبة لعين مؤجرة ،ولو كان البيع أو الهبة لمستأجر ،وال بانتقال ملك
بإرث ،أو وصية ،أو نكاح ،أو صلح ونحوه ،لورودها على ما يملكه من العين المسلوبة النفع من اإلجارة
()2

فالجمهور في هذا ال يقبلون العذر إال لعيب في العين المؤجرة  ،أما األحناف فقبلوا األعذار من
المؤجر أو المستأجر.
والعذر في اإلجارة كالعيب عند الحنفية يوجب الفسخ  ،فإذا حصل له عذر كمن استأجر طباخا له
للوليمة ،فاختلعت منه من يريد الزواج منها تنفسخ اإلجارة  ،أو استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه
فذهب ماله ،وجوز األحناف -خالفا للجمهور -الفسخ بموت المستأجر.
وقسم الحنفية األعذار الموجبة للفسخ إلى ثالثة أنواع:

()1
()0

المغني ألبن قدامة ج 3/ص  02بتصرف يسير .مرجع سابق
البهوتي شرح منتهى اإليرادات ج 032 / 0/مرجع سابق.

( )2منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى  ،ت 1221 :هـ  ،دقائق أولي النهى لشرح
المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات ،ط ، 1عالم الكتب1212 ،هـ 1662 -م  ،ج  273 ، 0بتصرف
مرجع سابق .

431

.1

يذر من ج ب الم تأجر:
مثل إفالس المستأجر ،أو انتقاله من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو من حرفة

إلى أخرى.
ويترتب عليه  :أنه إذا لم يحصل النفع للمستأجر إال بضرر يلحقه في ملكه أو بدنه ،فله فسخ
اإلجارة ،كما إذا استأجر رجال صياغا لتنظيف ثياب وكيها أو خياطتها ،ثم بدا له أال يفعل ،فله أن
يفسخ ِاإلجارة وال يجبر على شيء مما ذكر ،ألنه تبين له أال مصلحة له في العمل ،فبقي الفعل ضر ار
في نفسه.
 .2يذر من ج ب المؤجر:
مثل لحوق دين فادح به ال يجد طريقا لقضائه إال ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه .
ومثل أن يشتري المؤجر شيئا ثم يؤجره ،ثم يطلع على عيب به ،فله أن يفسخ اإلجارة ،ويرده
بالعيب.
.3

يذر راجع للعين المؤجرة أو الش ء المؤجر:
مثال األول :أن يستأجر رجل حماما في قرية ليستغله مدة معلومة ،ثم يهاجر أهل القرية ،فال يجب
()1

عليه األجر للمؤجر.

وبتتبعنا لبعض فتاوى هيئات الرقابة في المصارف اإلسالمية وجدنا التوقف عند العذر القهري
والطارئ أو الشرعي بعد دراسته ،فإن لم يكن كذلك فالقول بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه للمصرف.

()1

مجموعة دلة البركة ـ الدليل الشرعي لإلجارة ص  . 022 – 020بتصرف .
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وقد أفتت هيئة الرقابة لبيت التمويل الكويتي بما نصه ( :إذا ثبت أن للمستأجر عذر قهري لفسخ
عقد اإلجارة ،وبعد مدة من سريانه ،فإن اإلجارة تفسخ من ذلك التاريخ ،ويحق للمؤجر تقاضي األجرة منذ
سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ،ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك)

()1

.

كما جاء في فتوى أخرى لنفس الجهة أنه ( إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد بعد كتابته
وقبل االنتفاع بالمأجور ينظر في سبب اإللغاء ،إن كان بعذر شرعي -كمغادرة البالد أو تغيير بلد
الوظيفة -فإن عقد اإلجارة يفسخ تلقائيا ،وال يخصم أي شيء من مبلغ التأمين ،كما أن المدة بين تسليم
المفتاح وبين بدء العقد تعتبر متبرعا بها لعدم دخولها في العقد ،أما إذا كان طلب اإلنهاء بدون عذر
التمسك بالعقد إلى نهايته ،أو المو ِ
ِ
افقة ،وليس ملزما شرعا بقبول
شرعي فالرأي لبيت التمويل الكويتي بين
المستأجر في اإلنهاء من طرف واحد) .

()0

ونصت فتوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة أيضا أن ( اإلجارة تفسخ شرعا باألعذار ،فال يكون
ملزما بسداد األجرة إال إذا أخلى بدون عذر مشروع )

()2

وقد جاء في المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية مبينا لزوم العقد وعدم
فسخه إال بعيب حادث في العين مخل باالنتفاع ،أو وجود خيار شرط في العقد  ،ويمكن الفسخ بموافقة
الطرفين بالعذر الطارئ:
 1/1/عقد اإلجارة عقد الزم ال يملك أحد الطرفين االنفراد بفسخه أو تعديله دون موافقة اآلخر (
انظر البنود  ، 1/0/7 ، 0/0/2و  ) 0/0/7ولكن يمكن فسخ اإلجارة بالعذر الطارئ ( انظر البند 7
) 1/0/
()1
()0
()2

فتوى بيت التمويل الكويتي رقم ( ) 022
فتوى بيت التمويل الكويتي رقم .022-022
فتوى الهيئة الشرعية للبركة ()6/6نقال من كتاب الدليل الشرعي لإلجارة ص.022
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 1/0/7يجوز فسخ عقد اإلجارة باتفاق الطرفين ،وال يحق ألحدهما فسخه إال بالعذر الطارئ ،كما
يحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين المخل باالنتفاع ،ويحق الفسخ بخيار الشرط لمن
اشترطه خالل المدة المحددة) 1(.
المع لج :
.1

عقد اإلجارة من العقود الالزمة وليس ألحد الطرفين التخلي عنه أو فسخه إال بموافقة اآلخر.

.0

ال تقبل األعذار لفسخ عقد اإلجارة إال بالتراضي.

.2

األعذار المتفق عليها لفسخ عقد اإلجارة هي وجود عيب في العين ،أو شرط في العقد ،يوجب
الخيار لمدة معينة ،أو عدم السداد ،وكلها شروط يشملها عقد اإلجارة.

.2

أما األعذار األخرى التي لم يشملها عقد اإلجارة ،كالعذر الطارئ والعذر القهري ،فيشترط فيها
موافقة الطرفين لفسخ العقد أو إمضائه.

.2

تدرس األعذار التي تحصل ،هل مشروعة ومقبولة؟ أم تهرب من التزامات العقد؟ ويقوم بالدراسة
لجنة مشتركة من الطرفين.

.3

إذا حصل تعذر في استمرار عقد اإلجارة وقبلها الطرفان ،فال بد من رفع أي ضرر عليهما ،ولو
بالفسخ واذا اختلفا في تقدير حجم الضرر ،فلهما اختيار طرف ثالث يتراضيان عليه أو القضاء.

()1

المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
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المطلب السادس :الهالك للعين المؤجرة بدون تفريط مع وجود الضمانات المسبقة
اإلشك ال المترتب يليه:
.1

المؤجر يريد الرجوع على المستأجر ألن الضمان بيده.

.0

من يحدد التفريط حتى يرفع النزاع و الخالف بين الطرفين؟

.2

حدود الهالك الكلي والجزئي للعين المؤجرة؟ ومن يحدده؟

.2

قد يحصل على المؤجر كثير من الهالك للعين المؤجرة فيترك التأجير.

.2

لماذا اشترط الضمان من قبل المؤجر على المستأجر ،مع أنه أمين ال يضمن إال في حالة التعدي
والتفريط.
المستأجر قد يحصل منه التفريط أو التعدي ،فإالم يرجع المؤجر إن لم يكن هناك ضمان؟ .

.3

الم ت دا والمؤيدا :
العين المؤجرة إذا تم استئجارها فهي ال تزال في ضمان المؤجر وملكيتها بيده ،وبالتالي فإن
المستأجر يملك المنفعة مدة مؤقتة حسب المدة المحددة في العقد ،وضمانها ال ينتقل إليه ،ألنه ال
يملكها ،فيده عليها يد أمانة ،إال إذا حصل منه ٍّ
تعد أو تفريطٌ فإنه يضمن ،وهذا هو الفرق بين اإلجارة
والبيع.
المخ طر المترتب يلى هالك العين كبيرة:
.1

ضياع المال الذي جمعه لشراء العين.

.0

الخسارة المحققة للمؤجر.

.2

فقدان الربح المتوقع.

.2

الديون الكبيرة ،إن كانت العين عبارة عن ديون.
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.2

التوقف عن االستثمار بهذه الصيغة .

أ واع وح ال هالك العين:
فرق الفقهاء عند هالك الشيء بين حاالت مختلفة:
الهالك الكلي والهالك الجزئي:
ففي الهالك الكلي :تصبح العين المؤجرة غير قابلة لالنتفاع بها تماما.
أما الهالك الجزئي :فقد يتمكن المستأجر من االنتفاع بالجزء غير التالف من العين ،ولكن يكون
هذا االنتفاع منقوصا غير كامل.
لقد اتفق الفقهاء بال خالف على أن اإلجارة تنفسخ إذا تلفت العين المؤجرة تلفا كليا ،وذلك لوقوع
اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هالكه ،فلم يعد في بقاء العقد فائدة.
ولكنهم اختلفوا في حالة التلف الجزئي تبعا الختالفهم في تقدير إمكانية المنفعة مع التلف الجزئي،
وذكر الفقهاء هنا أقواال عديدة نختار منها ما جاء في الفقه الحنبلي(.)1
تنفسخ اإلجارة إن بقي في العين نفع غير ما استؤجرت له ،ويسقط األجر على المستأجر ،ألن
المنفعة الباقية ال تحقق المنفعة المنشودة من العقد.
ي ثبت الخيار للمستأجر إن أمكن االنتفاع بالعين على نحو من القصور ،فله فسخ العقد أو إمضاؤه،
فإذا فسخ العقد كان عليه أجرة ما مضى فقط ،وان أمضاه ورضي به فعليه جميع األجر ،ألن ذلك
بمثابة عيب رضي به فسقط حكمه.

()1

مشروع تقنين الشريعة اإلسالمية على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل م  227تنفسخ اإلجارة في األحوال اآلتية  )1(:إذا
تلفت العين المعقود عليها حقيقة أو حكما  )0 ( .إذا ما ت الصبي المرتضع أو أمتنع عن الرضا .
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()1

هالك العين المعي وهالك العين المو و :

إذا كانت اإلجارة واردة على عين معينة مثل الدار الفالنية  ،أو تلك السيارة المعينة ،أو نحو ذلك،
فإن العقد ينفسخ ،ألن محل العقد يصبح منعدما  ،وال يبقى مجال لالنتفاع مطلقا( ،وذلك مثل أن تموت
الدابة المستأجرة ،أو تحترق السيارة ) ،واذا كانت اإلجارة واردة على الذمة وليست على عين معينة
( إجارة موصوفة في الذمة ) ،فإن العقد يظل صحيحا وال يؤثر تلف العين المؤجرة أو هالكها بإنهاء
العقد ،بل يطالب المؤجر بتقديم بديل مماثل من نفس أوصاف العين المتعاقد عليها ليحل محلها ،وعلى
المستأجر أيضا قبول ذلك.
وقد حددت ندوة البركة ضوابط حاالت هالك العين المؤجرة:
تسقط األجرة عن المستأجر في حالة الهالك الكلي للعين المؤجرة ،وال يصح شرعا إجباره على أداء
كامل األقساط اإليجارية ،أو تحميله تبعات مخاطر هالك العين ،فالمؤجر ال يستحق أي مقابل عند
هالك العين لعدم قدرة المستأجر على االستمرار في استيفاء المنفعة المقصودة .
ففي حالة انفساخ اإلجارة المعينة بسبب هالك العين المؤجرة  ،وعدم القدرة على استيفاء المنفعة
منها ،فإن األجرة تسقط عن المستأجر من يوم الهالك ،فال يبقى مطالبا إال بأجرة الفترة التي سبقت
()0

الهالك ،أما الفترات الالحقة فال يستحق المؤجر عنها أي مقابل.

وجاء في المعيار الشرعي  2/0/7 :تنتهي اإلجارة بالهالك الكلي للعين في إجارة العين المعينة ،أو
()2

بتعذر استيفاء المنفعة ،وذلك لفوات المنفعة المقصودة.

( )0د .علي محيي الدين القرة داغي  ،اإلجارة وتطبيقاتها المعاصرة  ،ص .26
()0
()2

الدليل الشرعي لمجموعة دلة البركة ص  162 -127بتصرف
المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
ص .117

436

المع لج :
.1

توفير ضمانات كافية سهلة التسييل وبدون تجاوز ،ضمانا للوفاء باألجرة والحفاظ على العين
المؤجرة.

.0

تعد أو تفر ٍ
إذا حصل هالك للعين بدون ٍّ
يط من المستأجر فال ضمان عليه ،ألن يده يد أمانة على
العين ،وعلى المؤجر أن يدرك هذا من بداية عقد اإلجارة.

.2

على المستأجر الحفاظ على العين المؤجرة بكل ما يمكنه الحفاظ عليها كممتلكاته الخاصة.

.2

أن يتأكد المؤجر من مواصفات المستأجر من الناحية اإليمانية والسلوكية ،حتى يطمئن على
العين المؤجرة ويثق بالمستأجر في الحفاظ عليها وتسليم األجرة ،وذلك ألن يده يد أمانة ال ضمان
عليه ،إال إذا تعدى أو فرط.

.2

على المستأجر أن يدرك أن التعدي أو التفريط راجع ألمانته ،وأنه سيحاسب أمام اهلل تعالى ديانة
إذا نجا بكذبه على المؤجر أو على القاضي.

.3

موضوع التعدي والتفريط محل نزاع بين طرفي العقد ،يحتاج إلى محكمين لتحديده ،أو جهة
قضائية.

.7

قد يحصل الهالك للعين كليا أو جزئيا ،فإن كان الهالك كليا وانتهت المنفعة انفسخ عقد اإلجارة
من وقت حصول الهالك ،وان كان الهالك جزئياًّ فال بد من التقدير لما بقي من المنفعة ،وتعديل
األجرة بناء على ذلك ،إن رضي المستأجر باستمرار عقد اإلجارة ،وان لم يرض فله حق فسخ
العقد.
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المطلب السابع :اشتراط زيادة على األجرة في حالة تأخر السداد.
اإلشك ال المترتب يليه:
.1

إن الزيادة على مبلغ العقد مقابل األجل ربا ال يجوز للمصرف أخذه ،وال يجوز له إجبار
المستأجر على دفعه ،وال يجوز له اشتراطه.

.0

هناك أضرار على المصرف من التأخر في السداد.

.2

العقوبة القانونية إن كان مماطال في السداد ،هل تفرض على المستأجر؟ وهل يجوز للمصرف
أخذها ،أم تحول لوجوه الخير؟

.2

من يحدد اإلعسار؟ والمعسر كيف تفرض عليه غرامة مع مخالفتها للنصوص؟

المؤيدا والم ت دا :
األقساط اإليجارية بعد العقد واستالم العين من المستأجر ديون مستحقة يجب سدادها من المستأجر
للمؤجر حسب العقد المتفق عليه بينهما  ،واشتراط أي زيادة عنها من الربا المحرم (أنظرني أزدك) ،سواء
كانت بموافقة المستأجر أم ال ،بطيب خاطر أم مجبر عليها.
أما غرامة التأخير عن المماطل فال يجوز اشتراطها ،حتى وان نص على أنها تصرف في وجوه
الخير العامة ،وال يجوز للمصرف أخذها ابتعادا عن شبهة الربا ،وان كان هناك من يفرق بين الشرط
الجزائي الممنوع شرعا ،وبين ما يسمى التعويض التأخيري الذي يشبه الشرط الجزائي ،إال أننا مع من ال
يقول بالتفريق بينهما ،وهذا قول أغلب هيئات الفتوى والرقابة في المصارف اإلسالمية ،ألن القول به
سيتخذ ذريعة إلى الربا.
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هذا ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدورة السادسة "إذا تأخر المشتري المدين في دفع
األقساط عن الموعد فال يجوز إلزامه أي زيادة على الدين ،بشرط سابق أو بدون شرط ،ألن ذلك ربا
محرم
وجاء أيضا فيه " يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من األقساط ،ومع ذلك ال
يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن األداء".

()1

وقد اتفق الفقهاء المعاصرون وجميع هيئات الفتوى على عدم جواز الشرط الجزائي الذي يتفق
بموجبه الدائن مع مدينه على دفع مبلغ معين عن كل يوم تأخير في السداد من قبيل الزيادة في قيمة
الدين ،وهو ربا النسيئة المحرم.
وقد منعت البنوك اإلسالمية من أخذ هذه الزيادة ،سواء كانت محددة في بداية العقد أو مقدرة عند
وقوع الضرر ،خشية الوقوع في الربا واستحالل الفوائد الربوية باسم التعويض أو العقوبة التأخيرية،
ف في وجوه الخير ،وتُعتب ُر من باب
ولكنها أجازت اشتراط غرامة تأخير عن المماطل في السداد ،تُصر ُ
التعزير بأخذ المال ،وللضغط على المدين المماطل والحيلولة دون تساهله في دفع التزاماته تجاه
المصرف اإلسالمي وقد أقرت مبدأ التعويض هيئة كبار علماء السعودية والمستشار الشرعي للبنك
اإلسالمي األردني وحدده الشيخ الصديق الضرير على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك في المدة
الت ي تأخر فيها المدين عن الوفاء  ،وحدده الدكتور مصطفى الزرقاء بما لحق من ضرر تقدره المحكمة
أو أهل الخبرة في هذا الشأن أما غرامة التأخير فتصرف في وجوه الخير ،وهذا الحكم على المدين

()1

قرار مجمع الفقه اإلسالمي  ،الدورة السادسة  ،قرار رقم  ،21مجلة المجمع العدد السادس ،ص . 162
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ويمه ُل إلى حالة اليسر " ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
المماطل ال المعسر الذي ُينظ ُر ُ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ

( )

والمعسر :هو العاجز عن أن يفي بديونه ،ألنه ال يملك شيئا يزيد عن حاجته.
األصلية ليفي بد ْي ِ
ِ
وقد ضبط المجمع الفقهي اإلعسار :بأن ال يكون للمدين ماال زائدا عن حو ِ
نه
ائج ِه
نقدا أو عينا.

()0

والحكم باإلعسار يحتاج إلثباته إلى قاضي أو محكم يتراضى الطرفان عليه .

ٍ
شرط
أما إذا تبرع المستأجر المدين بالزيادة لتعويض أضرار البنك عند تأخره في السداد ،بدون
ساب ٍ
ق وال اتفاق ال عند العقد وال عند حلول أجل السداد ،ال صراحة وال ضمنا ،فإنه من باب حسن
()2

لنبي ور َّ
غب فيه ،ويعتبر هذا الما ُل موردا شرعيا للبنك.
القضاء  ،كما فعله ا ُّ

وقد جاء في المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية:
ال يجوز اشتراط زيادة على األجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في السداد
 2/3يجوز أن ينص في اإلجارة أو اإلجارة المنتهية بالتمليك على إلزام العميل المستأجر المماطل
بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من األجرة في حالة تأخره عن سداد األجرة المستحقة في مواعيدها
المقررة ،بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ).
 2/3في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المستأجر ،يحق للمؤجر أن يستوفي منها ما
األقساط اإليجار ِ
ِ
ية  ،بما في ذلك
جميع
استيفاء
يتعلق باألجرة المستحقة للفترات السابقة فقط ،وليس له
ِ
ُ

( )
()0
()2

سورة البقرة االية ( ) 022
قرار مجمع الفقه اإلسالمي  ،الدورة السابعة  ،قرار ، 21مجلة المجمع االسالمي  ،العدد السابع ،ج ،0ص.6
الهيئة الشرعية الموحدة االجتماع السادس  ،الدليل الشرعي لإلجارة ص .22
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األقساطُ التي لم ي ُح ْل أجلُها ولم يقابْلها استخدام للمنفعة ،ويجوز له أن يستوفي من الضمانات َّ
كل
ٌ
ِ
ِ
التعويضات المش ِ
ِ
ِ
ِ
بالعقد(.)1
المستأجر
إخالل
الناتجة عن
روعة
المع لج :
.1

الدراسة االئتمانية الجيدة للعمالء مع أخذ الضمانات الكافية تجنب المصرف الوقوع في هذا
اإلشكال غالبا.

.0

ِ
للسداد.
فيدفعهم
المتابعة المستمرة للعمالء وبأسلوب لطيف ،يحرج العمالء
ُ

.2

تحديد قانونيين لتبصير المتابع ،وللمتابعة القضائية.
ُ

.2

ِ
العين المؤجرِة ِ
ٍ
ٍ
إبقاء وثائ ِ
ِ
المصرف.
بيد
ق
كافية
ضمانات
طلب
ُ
ُ
يمكن تسييلها ،أو ُ

.2

إعادة الجدولة لما تأخر من الديون بدون زيادة.

.3

إن كان والبد من القول باشتراط غرامة تأخير ،كعقوبة تعزيرية على المماطل في السداد ،فال مانع
من ذلك إذا حددتها جهة عادلة ،على أن تصرف في وجوه الخير ،بإشراف هيئة الرقابة الشرعية.

.7

ال يجوز اشتراط غرامة التأخير على من ثبت إعساره ،وانما على المصرف اإلنظار وجدولة الديون
له بدون زيادة.

.2

يجوز للمصرف أخذ المصاريف القضائية التي تكبدها بسبب متابعته المماطل في السداد ،وتعتبر
موردا للمصرف حالال.

.6

تحديد طبيعة العميل ،هل هو معسر أم مماطل؟ يكون بحكم قضائي.

) (1المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
ص 102
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المطلب الثامن :مكافأة السداد المبكر
اإلشك ال المترتب :
.1

العين المؤجرة ملك المؤجر ،وللمستأجر االستفادة من المنفعة مدة العقد ،فهل السداد المبكر
إخالل بما اتفقا عليه في العقد؟ وما حكم اشتراطه؟

.0

البيع غير اإلجارة المنتهية بالتمليك ،حيث ارتفع فيها قسط األجرة ،فالتسديد المبكر في صالح
المصرف المؤجر فقط ،مع حصول ظلم على المستأجر.

.2

بالتسديد المبكر تظهر اإلشكالية الشرعية حول تقييم العين بسعر البيع حال السداد ،وسعرها
باإلجارة المنتهية بالتمليك وهنا يظهر الكالم حول جواز العقد بهذه الكيفية.

.2

قد يوافق المصرف على المكافأة ،وهنا يبقى األمر راجع في تحديدها إليه ،وقد يحدد مبلغا بسيطا
فينفر العمالء من المصرف ،فلماذا ال تضبط المصارف مثل هذا اإلشكال ،أو ترفعها لهيئة
الرقابة الشرعية للتقدير؟

المؤيدا والم ت دا :
عقد اإلجارة المنتهي بالتمليك عقد الزم ،والسير عليه ملزم للطرفين وعلى هذا الجمهور من األئمة
والفقهاء وقد سبق ذكر هذا ،فاألولى االلتزام من الطرفين به حتى ال يحصل ظلم على أي طرف.
وفي حالة المخالفة للعقد من طرف باختصار المدة والتسديد المبكر لألجرة من المستأجر دون
اشتراط المكافأة ،فإن ذلك ال يبطل العقد بل األصل العمل بالعقد إلى ذلك التاريخ ،والنظر في المسألة
بعد ذلك ،واكمال المصرف بتمليك العين في ذلك التاريخ مخالفة أخرى للعقد ،وألن المستأجر يطلب نقل
ملكية العين دون تأخير ،والمصرف يرى أن في ذلك مصلحة له ومصلحة للمستأجر بنقل الملكية  ،وال
مانع شرعا من النظر في موضوع الزيادة مقابل األجل وتقدير الفارق وتعويض العميل المستأجر.
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وقد قدمت هذه المسألة لإلستفتاء أمام هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي بشأن اقتراح
مساعد المراقب الشرعي في اعتماد الرصيد المتبقي من قيمة الشقق المباعة بطريقة التأجير المنتهي
بالتمليك حين سداد العميل لقيمتها مبك ار  ،واعفائه عن بقية أجرة المثل للفترة المتبقية للتمويل  ،كون
العميل عجل في سداد الرصيد المتبقي ،وملك الشقة ،وبالتالي أصبحت الشقة ومنفعتها في ملكه.
وطلبه الفتوى باعتماد المقترح في حالة السداد المبكر وتضمين ذلك في عقد التأجير المنتهي
بالتمليك.
وقد ناقشت الهيئة هذا التصور ،ورأت العمل بفتواها السابقة ،وهي جواز منح العميل مكافأة للسداد
المبكر ،على أن ال تكون مشروطة وليست بالنسبة والتناسب ،وبالنسبة لعقود التأجير المنتهي بالتمليك
فالبنك حر في مقدار منح العميل مكافأة كثيرة أو مكافأة قليلة.
المع لج

()1

:

.1

االلتزام بالعقود والسير عليها ملزم لطرفي العقد وهو رافع ألي خالف أو نزاع بينهما.

.0

ال مانع شرعا من التسديد المبكر ألقساط اإلجارة من المستأجر طلبا النتقال ملك العين حسب
الوعد  ،وال مانع شرعا من تقديم نقل الملكية حال الوفاء بآخر قسط عمال بالوعد .

.2

للمصرف مكافأة العميل المستأجر مكافأة عادلة إذا سدد مبك ار أقساط اإلجارة المنتهية بالتمليك.

.2

ال يجوز للعميل المستأجر طلب المكافأة لتسديده المبكر ،وال اشتراطها في العقد  ،ألنه يوجد فيه
شبة قرض جر نفعا فهو ربا .

.2

على المصارف اإلسالمية ان تحدد معيا ار محاسبيا منضبطا لهذه المكافأة وال تتركها لالجتهاد
اإلداري  ،حتى تحقق العدل وترفع الظلم وتعطي رسالة تسويقية للعمالء عن البنوك اإلسالمية.

()1

محضري اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0222/2 ،7
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المبحث الرابع
تمليك العين المؤجرة للعميل المستأجر في اإلجارة المنتهية بالتمليك
المطلب االول :اشتراط عقدين في عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك
اإلشك ال المترتب يلي :
.1

أن الشرط يخالف مقتضى العقد ،إذ أن مقتضى العقد الفورية والشرط يؤثر عليه .

.0

هل يصح اجتماع عقدين في عقد واحد؟

المؤيدا والم ت دا :
ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقدين في عقد  ،وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية
والشافعية والحنابلة

()1

واستدلوا بما يلي :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  :قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – « :ال يحل
سلف وبيع  ،وال شرطان في بيع  ،وال ربح ما لم يضمن ،وال بيع ما لـيس عندك» (.)0
عن أبي هريرة – رضي اهلل عنه  -أن النبي – صلى اهلل عليه وسلم – نهى عن بيعتين في بيعة ،
وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد (.)1

()1

()0

المبسوط  )13/12وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( )33/2والمجموع شرح المهذب (  )022/6الشرح الكبير
()02 /11

أخرجه الت رمذي في سننه  ،في كتاب البيوع  ،في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  ،رقم الحديث ()1022
 ،وأخرجه النسائي في سننه  ،في كتاب البيوع  ،في باب شرط قي بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة  ،رقم الحديث
( ، )2322وأخرجه ابن ماجه في سننه  ،في كتاب التجارات  ،باب النهي عن بيع ما ليس عندك  ،رقم الحديث
( ، )0122وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده  ،رقم الـحديث ( ، )3322قال األلباني  :حسن صحـيح [انظر صـحيح
سنـن الترمـذي لإلمام األلباني (.])12\0
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ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد واستدل بتولية القادة الثالثة في
(مؤتة) الواحد بعد اآلخر على أمر مستقبل واألصل اإلباحة.
إال إذا كان أحدهما معاوضة واآلخر تبرعا كالجمع بين البيع والقرض ،أو اإلجارة والقرض ،
استدالال بأن األصل في المعامالت والشروط الحل والصحة وهو الراجح .
وأما نهي النبي  عن (بيعتين في بيعة ) فالمراد به بيع العينة حيث تضمن بيعا مؤجال وبيعا
حاض ار ،وتضمن شرطين شرط التأجيل وشرط الحلول

0

وقد أورد الدكتور حسن الشاذلي في بحثه اإليجار المنتهي بالتمليك :وبناء على هذا التفسير لحديث
النهي عن شرطين في بيع فالمراد بهما الشرطان الفاسدان فاشتراطها يفسد العقد أما الشروط الصحيحة
فإنها تصح ويصح العقد معها والشرط الصحيح أن ال يناقض مقتضى العقد ويحقق مصلحة المتعاقدين
 ،وال يخالف نصا شرعيا من كتاب أو سنة  ،وال يؤدي إلى محظور شرعي ،وال غرر وال ما يستحيل
الوفاء به .
وأما اجتماع عقد اإلجارة مع البيع فقد أورد في ذلك  :أن المسألة جائزة عند المالكية والحنابلة
والشافعية وشيخ اإلسالم ابن تيمية واالمامية سواء أكان العقدين واردين على محل واحد كما في اإلجارة
المنتهية بالتمليك أو كانا واردين على محلين مختلفين طالما توافرت أركان وشروط كل عقد .

()1

أخرجه أبو داود في سننه  ،في كتاب البيوع  ،في باب فيمن بيعتين في بيعة  ،رقم الحـديث ( )2231وأخرجه الترمذي
في سننه  ،في كـتاب البيوع  ،في باب ما جـاء في النهـي عن بيعتين في بيعة  ،رقم الحديث ( ، )1021وأخرجه
النسائي في سننه  ،كتاب البيوع  ،باب فيمن باع بيعتين في بيعـة  ،رقـم الحديث ( ، )2320وأخرجه أحمد في مسنده

()0

 ،رقم الحديث ( ، )12127قال األلباني  :صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي لإلمام األلباني (.])13\0
مجموع فتاوى شيخ اإلسالم (.))220/06
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أما حديث النهي عن بيعتين في بيعة ففي تفسيره أن المراد النهي عن إيجاب البيع في سلعة بثمنين
مختلفين إلى أجلين أو ايجاب البيع في سلعتين مختلفتين ثم يقبل اآلخر ثم يفترقان دون تحديد لثمن
معين وأجل معين أو سلعة معينة
المع لج

)1(.

:

.1

أن الوعد ال يعتبر عقد فال بد من عقود في حال التبايع وتوضيح هذا للجميع.

.0

ضبط العقود مع فصل كل واحد عن اآلخر .

.2

شيء عن الوعد.
شيء يرتبط بالعقد وال يكتب في العقد
أن يكون الوعد مستقال  ،فال يكتب فيه
ٌ
ٌ

.2

الوعد من المستأجر للمصرف المشتري للسلعة باستئجارها منه  ،يقابله وعد آخر من المصرف
للمستأجر في اإلجارة المنتهية بالتمليك بتمليك السلعة له بعد تسديده لجميع األقساط .

.2

للمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بالفارق عن أجرة المثل في حالة عدم استمرار عقد اإلجارة.

المطلب الثاني :الطريقة المثلى النتقال ملكية العين في اإلجارة المنتهية
بالتمليك
اإلشك ال المترتب يليه:
.1

هل يكتب شرط في العقد أم ال بد من عقد مستقل ؟

.0

اجتماع عقدين في عقد .

()1

د :حسن الشاذلي  ،اإليجار المنتهي بالتمليك دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والوضعي بتصرف نقال من كتاب
الدليل الشرعي لإلجارة ص.022
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المؤيدا والم ت دا :
.1

مما يميز اإلجارة المنتهية بالتمليك انتقال ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية مدة العقد وهنا ال
بد من بيان الطريق التي يجب انتقال ملكية العين للمستأجر وقبل أن نحدد ذلك نبين أنهم عرفوه
 :عقد بيع اشترط فيه عدم التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات معاوضة أو تبرعا
حتى يتم سداد جميع األقساط بالثمن على الوجه المتفق عليه.

.0

()1

ال بد من صياغة وعد من المؤجر للمستأجر بتمليك العين المؤجرة نهاية فترة العقد على أن يكون
مستقال عن عقد اإلجارة قبل توقيع عقد اإلجارة وعلى هذا جاءت الفتاوى الشرعية فقد ورد في
فتوى الهيئة الشرعية الموحدة لدلة البركة (الوعد بالبيع يجب أن يكون مستقال عن عقد اإلجارة
()0

وليس بندا من بنوده)

وذلك حتى نتجنب نهي الشارع عن عقد في عقد  ،أو شرط في عقد ،

وقد ذكر سابقا في المسألة من أن عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك ال يوجد فيه تلك المنهيات .
أم الطرق الت يتل به قل الملكي
.1

ه ك لت ل :

إذا صيغ العقد على أنه عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة
محددة على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة نهاية مدة اإلجارة مقابل مبلغ
حقيقي فهي كالسابقة عقدين في عقد  ،أو عقد بيع معلق بشرط

ويكون التكييف لهذه الصورة  :أنه عقد إجارة بكل أحكام عقد اإلجارة  ،بعد االنتهاء يبدأ عقد البيع
المعلق على شرط تحقق األقساط وتكون الصورة بهذا صحيحة

()1
()0
()2

()2

د /حسن الشاذلي  ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي قرار رقم ( ،) 2الدورة الخامسة ،العدد الرابع ص 0312ـ . )0317
الهيئة الشرعية الموحدة فتوى رقم ( )12/6الدليل الشرعي لإلجارة ص. 006
وهذه الصورة جائزة في المجمع الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الدورة الخامسة (  ) 0321 - 0322/ 2قرار مجمع
الفقه رقم(  ) 10 / 2 ( ) 112بشأن موضوع اإليجار المنتهي بالتمليك  ،الدورة الثانية عشرة ( – 367 / 1
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.0

صياغة العقد على أنه عقد إجارة بكامل أحكامه  ،والمؤجر يعد المستأجر وعدا ملزما أنه إذا وفى
بسداد األقساط في المدة المحددة ،باع له العين المؤجرة في نهاية العقد بمبلغ معين ،فالوعد الالزم
من المؤجر بالبيع للمستأجر بعد تحقق الشرط وابداء الرغبة في الشراء وتقديم الثمن المتفق عليه .

فإذا كان الوعد يقابله من المستأجر أن يفي بجميع األقساط ليشتري السلعة من المؤجر .
.2

يصاغ العقد على أنه عقد إجارة كما سبق والمؤجر يعد المستأجر وعدا ملزما إذا أوفى باألقساط
في المدة المحددة بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر  .وهذه صحيحة

.2

()1

صياغة العقد أنه عقد إجارة كما سبق مع وعد ملزم من المؤجر في حالة الوفاء بثالثة أمور
 تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق دفعها . مد مدة اإلجارة لفترة أخرى . -إعادة األعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها .

وهذه الصورة جائزة وهي أكثر مرونة لوجود الخيارات

( )0

ومن ذلك.

الشرط األول  :العلم باألجرة وأن تكون العين صالحة لإلجارة .
الشرط الث

 :أن يترتب على عقد اإلجارة جميع آثاره المقررة شرعا للمؤجر والمستأجر ،ال يضمنها إال

بالتعدي أو بالتفريط .
الشرط الث لل  :أن تكون نفقات التأمين على المؤجر وأن يكون تعاونيا.

()1

قرار مجمع الفقه رقم ( ) 10/ 2 ( ) 112الصادر بشأن اإليجار المنتهي بالتمليك الدورة الثانية عشرة ( -3671

()0

. ) 366

بحث الشاذلي المجمع الدورة الخامسة ( ) 0322 – 0321 ( ) 2
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وجاء في المعيار الشرعي  1/2 :يجب في اإلجارة المنتهية بالتمليك  ،تحديد طريقة تمليك العين
للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة  ،ويكون بإحدى الطرق اآلتية:
أ .وعد بالبيع بثمن رمزي  ،أو بثمن حقيقي  ،أو وعد بالبيع في أثناء مدة اإلجارة بأجرة المدة الباقية
 ،أو بسعر السوق .
ب .وعد بالهبة .
ج .عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط .
وفي حاالت إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق بمستندات مستقلة ال يجوز أن
يذكر أنها جزء ال يتج أز من عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك .
 0/2الوعد بالتمليك بإحدى الطرق المذكورة في البند  1/2ملزم لمن صدر منه  ،ويجب أن يقتصر
الوعد الملزم على طرف واحد  ،أما الطرف اآلخر فيكون مخي ار  ،تجنبا للمواعدة الملزمة للطرفين
الممنوعة  ،ألنها حينئذ في حكم العقد)1(.
 2/2في جميع حاالت التمليك عن طريق الوعد بالهبة أو بالبيع  ،ال بد من إبرام عقد التمليك عند تنفيذ
()0

الوعد  ،وال تنتقل ملكية العين تلقائيا بمجرد وثيقة الوعد األولى

 2/2في حال اقتران عقد اإلجارة بعقد معلق على شرط سداد جميع األقساط اإليجارية في مواعيدها
وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة  ،وتنتقل ملكية العين للمستأجر إذا تحقق الشرط دون الحاجة ألي

()1

المعيار الشرعي رقم ()6اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك .معايير هيئة المحاسبة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية
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إجراء تعاقدي آخر  ،أما إذا تخلف المستأجر عن السداد في الموعد ولو لقسط واحد فال تنتقل له
الملكية  ،لعدم تحقق الشرط .

()1

 3/2مع مراعاة ما جاء في البند  2/2يجب تطبيق أحكام اإلجارة على اإلجارة المنتهية بالتمليك  ،وهي
التي يصدر فيها وعد من المؤجر بتمليك المستأجر العين المؤجرة  ،وال يصح أي مخالفة لتلك
األحكام بحجة أن العين اشتريت بناء على وعد من المستأجر بالتملك  ،أو أنها ستؤول إليه  ،أو
أنه ملتزم بأقساط تزيد عن أجرة المثل وتشبه أقساط البيع  ،أو أن القوانين الوضعية أو معايير
المحاسبة التقليدية يعتبرها بيعا باألقساط مع تأخر الملكية .
()0

 7/2ال يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافا إلى المستقبل مع إبرام عقد اإلجارة
المع لج

:

 .1طريقة انتقال الملك من المؤجر إلى المستأجر ال بد أن تكون حسب الطرق السابق ذكرها .
 .0البد من توقيع وعد من المؤجر للمستأجر بتمليكه العين مستقال عن عقد اإلجارة وليس له أي
عالقة أو ارتباط به .
 .2تطبق أحكام اإلجارة على اإلجارة المنتهية بالتمليك كاملة .
 .2ال يكفي لنقل الملكية االكتفاء بالوعد من المؤجر للمستأجر بل البدمن إبرام عقد بالتمليك بأي
طريقة صحيحة تم اختيارها .

()1

()0
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الفصل السادس
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة املشاركة
املبحث األول :إشكاالت املشاركة املتناقصة أو
املنتهية بالتمليك

املبحث الثاني  :إشكاالت إحجام املصارف
اإلسالمية عن التمويل بهذه الصيغة

الفصل السادس
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة املشاركة
مقدم :
من أهم الصيغ االستثمارية اإلسالمية صيغة المشاركة حيث تقوم بدور كبير في النهوض
باالقتصاد والتنمية ورفع معدالت اإلنتاج وزيادة اإلرباح  ،وتطبيقها في المصارف اإلسالمية يحقق روح
أهدافها ويبعدها عن كثير من الشبهات  ،ويقوي نسبة االستثمار واألرباح فيها.
وقد عزفت عن تطبيقها المصارف اإلسالمية عموما واليمنية على وجه الخصوص  ،لما يكتنف
تطبيقها من مخاطر أخالقية كاألمانة والصدق والوفاء  ،ومخاطر إدارية كبيرة كضعف العمالء في
العمل بالنظام المحاسبي وعدم وجود البيانات المالية الدقيقة ألنشطتهم االستثمارية  ،وضعف إدارات
المصارف في استكمال النظام المعلوماتي عن العمالء  ،وضعف الكادر الوظيفي في دراسات الجدوى
ومتابعة المشاريع وغيرها  ،ولم تحاول إدارات المصارف التقليل من تلك المخاطر  ،بل اتجهت إلى
التوسع في صيغة المرابحة على حساب هذه الصيغة وغيرها .
ومن خالل الرجوع إلى تقارير المصارف اإلسالمية اليمنية السنوية  ،وجدنا مشاركة المصارف
اإلسالمية اليمنية في عدد من عقود التوريدات في سلع محددة  ،ومع عدد محدود من العمالء  ،ومع
هذا العمل المحدود ظهرت عدة إشكاالت كان للباحث الدراسة لها ووضع المعالجات الالزمة في هذا
الفصل  ،حيث قسمه الباحث إلى .....
المبحل األول :إشكاالت المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك
المبحل الث

 :إشكاالت إحجام المصارف اإلسالمية عن التمويل بهذه الصيغة
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المبحث األول:
إشكاالت المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك
المطلب األول :إشكاالت عامة عن المشاركة المتناقصة
اإلشك ال :
طبيعة المشاركة المتناقصة حولها إشكاالت شرعية في طريقتها التطبيقية ومنها:
.1

أن المشاركة المتناقصة قرض بفائدة

.0

أنها شبيهة ببيع الوفاء.

.2

ال تخلو من بيع العينة المحرم شرعا .

.2

أن البيع بها مضاف إلى المستقبل .

.2

انعدام عنصر الديمومة .

المؤيدا والم ت دا :
سبق وان ذكرنا في الفصل األول تعريف المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك وبينا
طبيعة هذه الصيغة وتطبيقاتها المصرفية  ،وهنا نبين اإلشكاالت فيها والشبهات المثارة حولها  ،وأنه من
حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات  ،حسبما
تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية.
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الخطوا العملي للمش رك المت ق
مرحل التأ ي
.1

:

يتقدم العميل للمصرف بطلب المشاركة في مشروع استثماري مشاركة متناقصة ويرفق معه دراسة
الجدوى االقتصادية للمشروع والوثائق الالزمة .

.0

.2

يقوم المصرف بدراسة المشروع والتحقق من جدوى نفعه من خالل:
-

العائد على االستثمار في المشروع.

-

فترة االسترداد.

-

كفاءة العميل ومقدرته المادية واإلدارية .

-

أمانة العميل والتزامه في السداد.
إذا أصدر المصرف موافقته على الدخول في هذا المشروع مموال بصيغة المشاركة المتناقصة عقد
االتفاق مع الشريك وبدأ مرحلة التنفيذ .

مرحل الت فيذ العمل  :يتفق يلى األمور الت لي .
.1

قيمة التمويل التي يقدمها المصرف.

.0

أخذ الضمانات المطلوبة.

.2

المصرف يبقى مالكا للمشروع وله حرية اتخاذ القرار في أي تغيير خارج االتفاق.

.2

يتم إجراء األمور اإلدارية المطلوبة للمشروع كـ :صياغة العقد  ،فتح حساب خاص بالشركة ،
توريد المبالغ  ،تحديد السلعة وطريقة الشراء  ،كتابة الوعد  ،التوقيع على العقد .

.2

توزيع األرباح على ثالثة أقسام بنسب متفق عليها:
-

نسبة للمصرف كعائد تمويل .
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-

نسبة للشريك اآلخر كعائد على ما دفعه وما يقوم به من عمل .
نسبة لسداد تمويل المصرف أو لشراء حصة بينهما من المشروع  ،ويتم تحديد هذه النسبة
حسب نصيب كل طرف من رأس المال  ،أو حسب اتفاق معين بينهما.

يتم االتفاق على تحمل الخسارة من قبل الطرفين كل حسب مقدار نصيبه من رأس المال.

.3

مرحل التخ رج وا ه ء الشراك :
وفيها تنتقل ملكية المشروع إلى الشريك عميل المصرف :حيث تدرج من عميل إلى شريك وفي
النهاية مالك المشروع  ،فالمشروع مستمر والشراكة تنتهي بخروج المصرف بعد بيع حصته لشريكه
واسترداد رأس المال .
التكييف الفقه للمش رك المت ق

:

اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة إلى خمسة أقوال:
القول األول :صورة من صور المضاربة ودليلهم أن العلماء نصوا أنه يجوز لرب المال أن يقيد
المضارب بمكان العمل ونوع التجارة مما ال يخل بالمقصود  ،فإذا لم يملك المتعاقد معه شيئا في رأس
المال ثبت الحق أنه مضاربة .
القول الث

 :أنها عقد إجارة مع وعد بالبيع  ،ففي صورة العقار مثال  :يقوم المصرف باستئجار

أرض الشريك على بعض ناتجها فيستحق نسبة وللمصرف نسبة فاألجرة مجهولة المقدار معلومة النسبة
 ،وهي جائزة قياسا على الوكالة بالعمولة فهي إجارة في صورة البناء المقام على أرض الشريك  ،أما في
صورة السيارة والسائق فيرى أصحاب هذا القول أنها مضاربة وهو بذلك يوافق ما ذهب إليه الفريق
األول.
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القول الث لل  :صورة من صور المزارعة والمساقاة وهي جائزة واستدلوا  :أن اإلمام احمد أشار إلى
ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة والمساقاة
القول الرابع :أنها شركة ملك ووعد من المصرف ببيع حصته تدريجيا إلى الشريك  ،فالشركة
تتركب من عقدين أحدهما عقد شركة الملك ،واآلخر بيع أحد الشريكين حصته لشريكه تدريجيا .
القول الخامس :إنها شركة عنان  ،ووعد من المصرف ببيع حصته للشريك وقيام المصرف بالبيع
تدريجيا فهي مجموعة عقود في عقد واحد .
واحتجوا أن رأس المال المعبر عنه عندهم بالتمويل يتم مشاركة بين الطرفين  ،وهذا القول أرجح
األقوال وذلك النطباق مواصفات الشركة مع شركة العنان من حيث التساوي في مقدار رأس المال المقدم
 ،وكون المعقود عليه عرضا واآلخر نقدا ،
ومقصود الشركة التصرف في المالين  ،وكون الربح بين الشريكين نسبة شائعة  ،ورأس المال
معلوم  ،والحاجة تدعو لذلك المطلوب

()1

وال بد من بيان الشبهات الواردة على المشاركة المتناقصة والرد عليها
وهذه الشبهات وضعها من نظر إلى العقد من جهة وبدون دراسة متكاملة  ،ولذا فأي فهم ألي
إشكال ال يمكن إال بالدراسة المتكاملة لجميع جوانبه  ،واذا حصل في التطبيق خطأ فال يعد ذلك مسوغا
لتحريم الصيغة .
( )

()0

محمد حمزة  ،المشاركة في الشريعة اإلسالمية بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في االقتصاد اإلسالمي

،والمشاركة

المتتالية في المصارف اإلسالمية جمال الدين عطية ،وبرنامج أساليب االستثمار اإلسالمي في المجاالت المصرفية
()0

والتجارية ص 71-26بتصرف .
د :اسماعيل شندي  ،المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك في العمل المصرفي اإلسالمي تأصيل وضبط ورقة علمية
مقدمة إلى مؤتمر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك المنعقد في جامعة الخليل 0226/7/02-07م استاد الفقه
المقارن المشارك قسم التربية جامعة القدس وكلية الشريعة جامعة الخليل ص()02-02
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فأما كونها قرض بفائدة :فالقائلون به ذكروا أنه يترتب على االتفاق المسبق بين الشريكين في
المشاركة االتفاق على التخارج بعد فترة من الزمن فتصبح العملية قرضا بفائدة تعود على المقرض وهو
المصرف  ،وقد نقل هذا القول الدكتور فهمي حسين كامل إذ قال
أن هذا العقد هو عقد قرض نقدي ربوي محض  ،ألن تعهد العميل بشراء حصة البنك بقيمتها
االسمية  ،ما هو إال ضمان واضح منه لحصة البنك في المشاركة  ،بما يؤدي إلى قطع المشاركة من
بدايتها وتحول العقد إلى عقد قرض.

()1

ولقد قام مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بدراسة شرعية وميدانية لهذه المؤسسات ،وخرج بالقرار التالي:
إن بعد اطالعه على األبحاث الفقهية المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه بخصوص
موضوع "المؤسسات المالية اإلسالمية العاملة على الساحة األمريكية" ،والمناقشة المستفيضة التي دارت
حوله قرر المجمع ما يلي:
أوال :عملية التمويل بالمشاركة المتناقصة التي تطبقها المؤسسات وتسميتها : "Lease TO-
) purchase" (LTPأي الشراء للتأجير لتمويل الحصول على المساكن والسيارات والمعدات ،ونحوها .
والمشاركة المتناقصة لها صور متعددة ،والتي يتناولها القرار المشاركة المتناقصة مع التأجير ،تقوم على
اجتماع (شركة الملك واإلجارة والبيع) ،وتتم بشراء العين من قبل الممول والعميل مع وعد الممول ببيع
حصته للعميل تدريجا على أجزاء بعقود بيع متتالية ،ويؤجره األجزاء غير المبيعة إلى أن تنتقل ملكية
كامل العين للعميل ،وهى جائزة شرعا بشرط أن يتم بيع حصة الممول في كل مرة بثمن يتفق عليه عند
كل عملية بيع ،وال يجوز التعهد بشراء الحصة بمثل ثمنها عند إنشاء الشركة أي بالقيمة االسمية
()1

د :فهمي حسين كامل عقد المشاركة المتناقصة ص( ) 7ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد بجدة

عشر ،(667 (639/2)،
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العدد الثالث

وبعض الشركات المالية اإلسالمية العاملة في أمريكا تعلن أنها تطبق المشاركة المتناقصة مع
التأجير حسب هذه الصورة الموضحة ،ولكن بدراسة عقود بعض هذه الشركات تبين أن حقيقة العقد
قرض ربوي بفائدة وليست مشاركة ولذا فإن عقودها ال تجوز .إضافة إلى المخالفات الشرعية التالية:
.1

االتفاق على بيع الممول حصته للعميل بمثل الثمن الذي اشتراها به عند المشاركة بالقيمة
االسمية.

.0

تحمل العميل وحده بالتكاليف الالزمة للعين طوال مدة المشاركة مثل التأمين والضرائب والصيانة.

.2

اختصاص العميل وحده بالمكاسب وتحمله في بعض الشركات بالخسائر وذلك إذا تم بيع العين
قبل انتهاء مدة المشاركة..

.2

تسجيل العين المشتركة باسم العميل وحده دون ذكر اسم الممول بصفته شريكا ،والتنصيص على
أن العائد الذي يحصل عليه الشريك الممول هو فائدة على رأس المال..

.2

اشتراط التأجير والبيع في عقد المشاركة.

()1

وللرد على هذا :نقول من المعروف أن المستقرض ضامن للمال والمقرض غير مسئول عن أي
ضرر يتعرض له  ،وهذا يتم تطبيقه في القروض الربوية بينما المشاركة المتناقصة ليست على هذه
الطريقة  ،فالطرف الممول المصرف شريك لطالب التمويل في الربح والخسارة  ،وكل طرف وكيل عن
اآلخر في نصيبه حسب شروط العقد  ،وال يضمن إال بالتعدي والتقصير  ،والنظر إلى المشاركة في
الربح ال الخسارة نظر قاصر ال يبرر القول بأن المشاركة قرض بفائدة ربوية  ،أما ما جاء في قرار

()1

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بالقاهرة ـ مصر في الفترة من  7 -2رجب 1207هـ

الموافق  02يوليو حتى  0أغسطس 0223م.
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المجمع الفقهي بأمريكا من مالحظات فال توجد عندنا في عقد المشاركة وال هي مطبقة وبالتالي فالقول
بالتعميم على العقد في كل المصارف اإلسالمية باطل فما ذكروه يختص بمن عندهم ذلك التطبيق.
أما أنها شبيهة ببيع الوفاء :فالقائلون بهذا القول يرون أن المشاركة المتناقصة عبارة عن تمويل
وليس مشاركة في الربح والخسارة  ،وممن قال بهذا القول الدكتور /علي السالوس حيث وصف المشاركة
المتناقصة بقوله (أنها أسوأ من بيع الوفاء ،ألن اآلخر أي عميل المصرف والمستثمر في المشاركة
()1

المتناقصة ملتزم بمبلغ يدفعه  ،إنما في بيع الوفاء إن لم يرد العين فال يدفع شيئا

فتصور أصحاب هذا

هذا القول أن الشريك الممول غير مالك لحصته في الشركة  ،وانما قصد التمويل مقابل أن يحصل على
فائدة  ،وهي األرباح التي يدرها المشروع .
ويج ب يلى هذا القول بم يل :
اوال :في بيع الوفاء يكون المشتري مالك وغير مالك فهو مالك بمقتضى العقد وغير مالك بمقتضى
الشرط الذي يلزمه برد المبيع إلى المدين عند سداد الدين  ،فالعقد معيب والشرط مناقض لمقتضى العقد
 ،أما الشركة المتناقصة فالمصرف شريك يتمتع بجميع حقوق الشراكة  ،وكل ما تتضمنه المعاملة وعد
من المصرف ببيع حصته لشريكه إذا توفر لديه الثمن .
ث ي  :البائع في عقد الوفاء لم يقصد بيع العين بل قصد عقد قرض بضمان العين المعينة وتمكين
المشتري من االنتفاع بها إلى حين سداد القرض ،أما المشاركة المتناقصة فقد توجهت اإلرادات حقيقة
إلى االستثمار من الطرفين .

()1

مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية للصاوي ص( ،)302والمعامالت المالية لشبير ص( ( 062مجلة مجمع الفقه
االسالمي العدد  0ص.320 ،321
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ث لث  :جميع األطراف في المشاركة المتناقصة مستثمرون شركاء في الربح والخسارة بخالف ما
عليه الحال في بيع الوفاء.
وأما إنها صورة لبيع العينة المنهي عنها :فإن القائلين بهذا القول ذكروا أن إعادة المشتري لما
اشتراه إلى نفس البائع صورة للعينة  ،تتلخص هذه الشبهة في اعتبار المشاركة المتناقصة إحدى صور
بيع العينة التي نهى عنها الفقهاء ،للنص الصريح في عقد البيع على أن يعيد المشتري األصل الذي
اشتراه إلى نفس البائع المالك األصل ،ومن ثم القيام بتقسيم القيمة اإلجمالية لهذه العين إلى عدد معين
من الحصص أو األسهم ،ليشتريها الطرف طالب التمويل وبالتالي فهي إحدى صور بيع العينة.
ولإلج ب يلى هذه الشبه ورد م يل -:
 .1أن صيغة المشاركة المتناقصة هي عبارة عن صيغة تمويل ،بمعنى أن أحد طرفي المشاركة ال
غرض له في االستمرار في الشركة  ،بل غرضه تمويل الطرف اآلخر لألصل الذي هو محل
مول نسيئة ،ثم إعادة
الشركة بطريقة مشروعة ،بينما في بيع العينة يتم الشراء من الطرف ال ُم ِّ
العين عليه.
 .0في المشاركة المتناقصة ،يشتري الطرفان أصل المشاركة معا ،ويكونان شريكين في الربح
والخسارة ،وتحمل األضرار التي يتعرض لها هذا األصل.
.2

بيع العينة في أغلب أحواله المحرمة يبرم بين طرفين ،بينما تقع المشاركة المتناقصة بين عدة
أطراف.

 .2في بيع العينة يكون البيع األول والثاني بسعر ثابت ،وعليه زيادة ،بينما يشترط في المشاركة
المتناقصة أن تكون بالقيمة السوقية ،أي أن األسعار تتغير وغير ثابتة.
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وبهذا يتضح أن المشاركة المتناقصة ليست من عقود العينة ال من قريب وال من بعيد ،ومن ثم فال
يصح القول بقياسها عليها(.)1
وأما أنها مشتملة على شبهة الوعد بالبيع المضاف إلى المستقبل:
تتلخص أن الوعد الذي يبرمه أحد األطراف يثير بعض الشبه حول عقد المشاركة المتناقصة ،فهذا
الوعد إما أن يكون ملزما أو غير ملزم ،فإذا كان وعدا غير ملزم فهو يوقع األطراف في اتفاق على بيع
مضاف إلى المستقبل ،وهذا محرم شرعا .
أما إذا كان وعدا ملزما ،فهو بيع ما ال يملك ،وهو أيضا غير جائز شرعا  ،يقول الدكتور
المرزوقي " :لو لم يكن هناك وعد ملزم ،وال غير ملزم ،بل هناك عرف ،ألن المشاركة بين العميل الذي
يدفع  10 %من قيمة الشيء المشترك ،ويدفع  ، 90 %ومعروف للجميع أن العميل سيشتري حصة
المصرف بعد تملكها منه ،هذا العرف والذي خال من الوعد؛ هل يجوز معه هذا العقد ،وما مدى صلته
بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا

()0

ويجاب على هذا القول  :أن حكم إضافة البيع إلى زمن المستقبل من المسائل المختلف فيها بين
الفقهاء ،فالجمهور من الفقهاء أنه ال يصح إضافة البيع إلى زمان مستقبل ،ويرى بعض فقهاء الحنفية
وبعض فقهاء الحنابلة جوازه  ،وقد أقر القول بالجواز مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة ،ضمن
بحوث بيع الم اربحة.
وأنه تجوز المشاركة المتناقصة مع الوعد الملزم بالبيع بثمن المثل أو بسعر السوق.
ويفهم من كالمهم أنهم يعللون بما يأتي:

()1
()2

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  ،بجدة ،العدد ،الثالث عشر (.)326 ،322/0
صالح المرزوقي ضمن مجلة المجمع ،العدد الثالث عشر (. (327/0
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.1

أن الوعد الملزم ليس عقدا؛ ألنه ال يترتب عليه الدخول في البيع ،أو في الشركة وانما يترتب عليه
تعويض الضرر إذا كان هناك ضر ر .

.0

()1

أنه ال يترتب على هذا االلتزام محظور شرعي

الشبهة الخامسة :شبهة انعدام عنصر الديمومة:
يرى أصحاب هذه الشبهة أنه من المعلوم أن المقصد األساسي من إنشاء الشركة هو الديمومة
واستم اررية العمل ،لالشتراك في جني األرباح ،وتحمل الخسائر ،وفقا لمبدأ الغنم بالغرم ،وليس االقتصار
على تمويل المشروع  ،إال أن هذا المقصد متعذر توفره في عقد المشاركة المتناقصة ،وذلك ألن النية
تكون مبيتة بين الطرفين– أو األطراف -على عدم االستم اررية ،وذلك بإبرام وعد مسبق بتملك حصة
أحد الطرفين إما دفعة واحدة ،أو على التدريج ،وانهاء المشاركة ،يقول الدكتور فهمي حسين معلقا على
عنوان المشاركة المتناقصة " :فمن الواضح أن هذا العنوان ينطوي على معان تتناقض تماما مع المقصد
األصلي لعقد الشركة – كما أشار إليه الفقهاء  -من كونه عقدا بين المتشاركين لتحقيق الربح .وهذا
المقصد ال يتحقق– في أغلب األحوال  -إال بافتراض االستدامة واالستمرار في المشاركة ،فكما أن
الشركة تعني اشتراك طرفي التعاقد في رأس المال ،فإنها تعني أيضا اشتراكهما في العمل لتحقيق الربح،
وهذا يتناقض مع الهدف من العقد الذي أمامنا ،-إذ أن النية مبيتة فيه من البداية

)0) (.

ويجاب على قول الدكتور ومن وافقه بأنه أقر بأن الفقهاء لم ينصوا صراحة على أن ديمومة الشركة
من أركان أو حتى من شروط عقد الشركة ،فبالتالي هي وجهة نظر ظنية يصح نقدها ،وال يقال
بقطعيتها ،ويشفع لنقيضها القول بأن األصل في العقود والمعامالت والبيوع اإلباحة ما لم يرد دليل
()1
()2

مجلة المجمع العدد الثالث عشر ( .)320/0البن عابدين ( ،)27/2وفي المغني (.)232/2مراجع سابقة
حسين كامل فهمي الشركات الحديثة ،والشركات القابضة ضمن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ،الدورة الرابعة
عشرة ص(.)26
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بتحريمها  ،والمشاركة المتناقصة تتوافر فيها األركان والشروط الواجب توفرها في العقود والمعامالت،
كما أن الشروط التي تشتمل عليها تعد من جنس الشروط الصحيحة ،ألنها ال تناقض مقتضى العقد وال
تنافيه ،وال تصادم نص كتاب ،أو سنة ،أو قاعدة عامة فكيف تقولون بالتحريم فيما لم يرد في الشرع
تحريمه قال ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (.)1

المطلب الثاني :بيع حصة الشريك
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

هل يعتبر البيع بعد عقد المشاركة عقدين في عقد ؟

.0

كيف تقدر حصة الشريك لبيعها بالتناقص ؟

المؤيدا والم ت دا :
ألحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه في جميع صور االشتراك إذا لم يكن ذلك مض ار بأي
شخص كان  ،وان شاء باعها آلخر بدون إذن شريكه  ،فيما عدا خلط واختالط األموال فالبد فيها من
اإلذن .
كيف يتم بيع حصة الشريك في المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؟
هذه المسألة راجعة إلى تحقيق العدل ومنع الغبن  ،وال يمكن البيع بالقيمة المحددة وانما بسعر
السوق وقت البيع  ،وهذا ما أيدته هيئات الفتوى في المصارف اإلسالمية  ،ونورد هنا بعض الفتاوى
المتعلقة بذلك :

()1

سورة النحل آية رقم (.)113
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رأت هيئة الفتوى لبنك دبي :أن القواعد الشرعية التي تقضي بمنع الغبن وعدم البخس  ،تمنع األخذ
بالقيمة المحددة في عقد المشاركة  ،ألن التغيير المستمر في قيم األشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدي
إلى غبن أحد األطراف المشاركة  ،وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها
الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب  ،على أن يتولى التقييم خبير عادل مؤتمن.

()1

ورأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي جواز بيع الحصة مرابحة :
هل يجوز تحويل عملية مشاركة بين البنك والعميل إلى مرابحة ببيع حصة البنك في المشاركة
بطريقة المرابحة  ،علما أن عقد الشراكة بين الطرفين قد وقع ولكن الشريك لم يدفع حصته في المشاركة
باعتبار أنه كان سيدفعها بعد وصول البضاعة في صورة دفع تكاليف الجمارك  ،والنقل وغير ذلك.
الجواب -:يجوز تحويل المشاركة إلى بيع مرابحة ببيع حصة البنك في المشاركة للعميل الشريك
مع مراعاة فسخ عقد المشاركة بالتراضي بين الشريكين .وفتوى أخرى يجوز تحويل المشاركة إلى مرابحة
شريطة أن تكون البضاعة موجودة غير متصرف بها وللبنك أن يبيعها بأي ربح كان.

()0

وهناك طريقتان يمكن للشريك شراء حصة المصرف من خاللها :
.1

التسديد من جزء من الربح حيث تقسم األرباح كما يلي :
 حصة للمصرف عائد رأس المال. حصة للشريك عائد رأس المال أيضا والعمل. -حصة أخرى للمصرف ثمنا للجزء المباع من حصته .

()1

()0

فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية بنك دبي رقم ( ) 22

موسوعة فتوى للمعامالت المالية للمصارف والمؤسسات

المالية اإلسالمية ج  2 /المشاركة ص 026
محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم . 0222 /2ورقم 0222/1م
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.0

التسديد من كل الربح وذلك بأن يتفق المصرف مع الشريك على حصول المصرف على اإليجار
الكلي (الربح كامال ) يترتب على ذلك:
 زيادة الثمن المدفوع للمصرف. -سرعة تملك الطرف الثاني لحصة المصرف.

والمصارف اإلسالمية تميل إلى مثل هذا األسلوب ألنه يؤدي إلى إعادة رأس المال المقدم والحصول
()1

على األرباح بصورة أسرع .
ور أخرى :
.1

يتفق المصرف مع الشريك على أن حلول الشريك محله يتم بعقد مستقل بعد إتمام التعاقد الخاص
بعملية المشاركة .

.0

يتفق المصرف مع متعامله على المشاركة في تقديم رأس المال الكلي أو الجزئي لمشروع ذي
دخل متوقع  ،على أن يحصل المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعال مع
حقه باالحتفاظ بالجزء المتبقي من اإليراد أو أي قدر متفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لشراء
حصة المصرف ممثلة بأصل ما قدمه من رأس المال .

.2

يحدد نصيب كل من المصرف والشريك في صورة أسهم يحصل كل شريك على نصيبه من
اإليراد المتحقق فعال من هذه العملية  ،ويستطيع الشريك أن يقتني من أسهم المصرف عددا في
كل سنة  ،فتتناقص أسهم المصرف ويمتلك الشريك المشروع في نهاية األمر .

()1

د :اسماعيل شندي  ،المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك في العمل المصرفي اإلسالمي تأصيل وضبط ورقة علمية

مقدمة إلى مؤتمر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك المنعقد في جامعة الخليل 0226/7/02-07م استاد الفقه
المقارن المشارك قسم التربية جامعة القدس وكلية الشريعة جامعة الخليل ص()07بتصرف
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وهذه الصورة هي األكثر شيوعا وانتشا ار بين المصارف اإلسالمية  ،وفي هذه الحالة يبقى المشروع
ملك المصرف حتى يشتري الشريك كامل أسهم المصرف .
لذا جاءت فكرة اقتطاع مخصص مواجهة مخاطر االستثمار حتى يخفف المصرف من عبء
تحمل الخسائر(.)1
وابط تمليك الجه الممول ح ته للطرف اآلخر تظهر يم يل :
أ -التملك بالقيمة السوقية ،ال بأصل المبلغ المقدم للمشاركة لتجنب ضمان رأس مال المشاركة،
ولتوافق ذلك مع الحق والعدل ،واجتناب الغبن ،وعدم بخس الثمن.
ب -التملك بعقد بيع في حينه ،ال مضاف لوقت في المستقبل ،وهذا ينسجم مع طبيعة مشروعية البيع.
ج -التصرف في موجودات المشاركة في حال اإلخفاق في تناقصها.
د -تحميل األعباء لوعاء المشاركة دون أحد الطرفين ،وهذا أيضا مقتضى عقد الشركة ،أما تحمل
أحد الشركاء بعض األعباء فهو مناف لما تقوم عليه الشركة من المساواة والعدل بنسبة ما يملكه
كل شريك ،والشركاء في الحقوق والواجبات سواء.
مشكال القي

المح ب

المش رك

المت ق

()0

:

أوالً :تقوم المشاركات المتناقصة على المشاركة في رأس المال والعمل مع بيع أحد الشركاء لحصته
تدريجيا للشريك اآلخر.

()1

()0

مضمون هذا في توصيات وق اررات مؤتمر المصرف اإلسالمي األول بدبي المنعقد عام 1676م نقال من موسوعة
الفتاوى مرجع سابق ص123بتصرف.
د.وهبة مصطفى الزحيلي  ،المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة بقلم :مجلة الوعي

اإلسالمي  ،رقم العدد:- 449 -الشهر 2 :السنة –2 -دولة الكويت ص6بتصرف.
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ث ي ً :حساب إهالك أصول المشاركات المتناقصة على أساس القيمة الجارية للحفاظ على رأس
مالها ،ومنع ظهور وتوزيع األرباح الصورية.
ث لث ً :تقويم أصول المشاركات المتناقصة على أساس القيمة الجارية يوفر الموضوعية والعدل عند
تحديد وقياس نتائج أعمالها  ،وكذا حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها  ،ويزيل التناقض بين نتائج
القياس المحاسبى للمشاركات والواقع االقتصادي  ،ويزيد من فاعلية التقارير والقوائم المالية المعدة عنها.
رابع ً :إذا تم تقديم أحد الشركاء لحصته في رأس المال بعملة أجنبية  ،يلزم تقويم واثبات هذه
الحصة بالعملة المحلية مع إعادة تقويم ما لم يسدد نهاية كل فترة مالية على أساس سعر الصرف
الجاري  ،ويتم معالجة فروق أسعار الصرف في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي نشأت فيها.
خ م ًُ :يقترح إضافة الفروق الناتجة عن تقويم األصول إلى حصص الشركاء  ،أو تحت بند
الفائض من إعادة التقويم  ،مع اعتباره من حقوق الملكية ،ومن ثم يؤخذ في االعتبار عند توزيع العائد.
د ً :يلزم اعتبار المشاركة المتناقصة وحدة محاسبية مستقلة عن أنشطة كل شريك ،الختالف
األطراف المستفيدة من نتائج األعمال ،وتحديد نصيب كل طرف من أطراف المشاركة بعدالة ،وتقويم
أداء المشاركات بموضوعية.
بع ً :تختلف المخاطر التي تتعرض لها المشاركات المتناقصة عن المخاطر التى يتعرض لها
اإلقراض بفائدة .ولذا فهناك ضرورة من استخدام أسس محاسبية مناسبة لقياس مخصصات مخاطر
االستثمار في هذه المشاركات.

()1

وقد ضبطت هذه الطريقة المعايير الشرعية حيث جاء فيها ما نصه :

()0

د :عصام عبد الهادي أبو النصر ،دراسة تحليلية لمشكالت القياس المحاسبي فى المشاركات المتناقصة  ،كلية التجارة

 ،جامعة األزهر ،ص 02بتصرف.
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 2/2يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة  ،سواء كانت مبالغ نقدية أو
أعيان يتم تقويمها مثل األرض التي سيقام البناء عليها  ،أو المعدات التي يتطلبها نشاط الشركة ،
وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت وذلك في كل فترة بحسب تناقص
حصة أحد الشريكين وتزايد حصة الشريك األخر .
 3/2ال يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من األرباح ألحد الطرفين ( وأنظر البند  ) 2/2/1/2يجوز
إصدار أحد الشريكين وعدا ملزما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيا من خالل عقد بيع عند
الشراء ،وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء ،وال يجوز اشتراط
البيع بالقيمة االسمية .
 2/2ال مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها غرض
الطرفين مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أو عائدها المستحق له
ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة ،أو تقسيم موضوع الشركة إلى أسهم يقتني منها
شريك المؤسسة عددا معينا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة األسهم بكاملها فتصبح له الملكية
المنفردة لمحل الشركة.
المع لج

:

.1

العقود والشروط في فقه المعامالت األصل فيها اإلباحة ما لم يرد دليل بالتحريم .

.0

يجوز للشريك بيع حصته من شريكه بأي طريقة شاء سواء مرابحة أو مشاركة منتهية بالتمليك .

.2

في المشاركة المنتهية بالتمليك للشريك وعد شريكه أن يبيع حصته لشريكه دون ربط بينه وبين
عقد الشركة .
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.2

يكون التمليك بعد وصول السلعة بعقد جديد سواء بالبيع مرة واحدة أو التملك المتناقص في أجزاء
منها حسب قدرته المالية وما يتفق عليه الطرفان .

.2

يتفق الطرفان على القيمة السوقية للحصة وتحديد مقدار التناقص بعد تحويل مقدار حصة الشريك
إلى أسهم  ،فيقتني منها جزاء كل فترة حسب العقد سواء من األرباح أو غيره.

المطلب الثالث  :التمويل بالمشاركة مع وعد بشراء حصة الشريك مرابحة
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

كيف تباع حصة الشريك مرابحة في وجود عقد المشاركة ؟

.0

حكم الوعد في المشاركة المتناقصة .

المؤيدا والم ت دا :
سبق وأن ذكرنا في فصل المرابحة وفصل اإلجارة أنه ال مانع شرعا من صدور وعد من المصرف
للمتعامل معه وكذلك هنا في الشركة المتناقصة ال مانع من صدور وعد بتمليك حصته بقيمتها السوقية،
وهو وعد أخالقي وديني من جانب واحد ال ضرر فيه وال يتنافى مع الشرع أو مقتضى العقد  ،ويكون
إنجاز الوعد مشروطا بشرط إبرام البيع بصفة مستقلة ال صلة له بعقد الشركة  ،ويتم التمليك إذا قام
المشتري بتسديد قيمة الحصة المشتراة أو اإلتفاق على طريقة السداد مع التمليك المج أز  .وقد عملت
المصارف اإلسالمية اليمنية ومعظم المصارف اإلسالمية بإلزامية الوعد  ،والتطبيق العملي لهذا اإللزام
بالوعد أنه يترتب عليه تسليم مبالغ مالية دفعة مقدمة كضمان جدية لحاالت النكول.
ويستأنس لهذا االتجاه بقرار مؤتمر المصرف اإلسالمي في دبي في جعل الوعد ملزما ،حيث جاء
ُ
فيه ( :إن ما يلزم ديانة يمكن اإللزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك ،وأمكن للقضاء التدخل فيه،
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وللقاضي التعزير في كل معصية ال حد فيها وال كفارة ،وخلف الوعد معصية ،ومن أمارات النفاق
العملي ،ال العقدي).

()1

الخطوا العملي لبيع ح
.1

الم رف مرابح :

يتم انشاء شركة بين المصرف والعميل لشراء سلعة معينة بتكلفة محددة ،ويقوم العميل بعمل وعد
بشراء حصة المصرف.

.0

يفتح حساب في المصرف خاص بالصفقة تورد فيه مساهمة كال الشريكين ،ويتم اكمال المعامالت
داخل المصرف من ضمانات وغيره .

.2

َّ
يوكل العميل لشراء السلعة وايصالها ،حيث يفتح االعتماد لكامل قيمة البضاعة على أن تكون
أوراق المستندات باسم الشريكين.

.2

عند وصول السلعة يبيع المصرف حصته من العميل مرابحة بسعر التكلفة مضافا إليها مقدار
الربح الموعود.

.2

يقوم المصرف عن طريق مندوبه بعد ذلك بتسليم السلعة للمشتري

.3

يتم التقسيط للعميل حسب المتفق عليه في عقد المرابحة .

.7

ال يشترط في عقد المشاركة بيع حصة المصرف عند وصولها مرابحة  ،وانما يكون مفصوال حتى
ال يجتمع عقدان في عقد.

()1

د.وهبة مصطفى الزحيلي  ،المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجده  ،مجلة الوعي اإلسالمي

رقم العدد:- 449 -الشهر2 :

السنة –2 -دولة الكويت  ،ص2
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أما إذا وكل المصرف العميل ببيعها في السوق  ،فإن المصرف يقوم بتعويض العميل عن تسويق
البضاعة المشتراة  ،مع وضع المصرف الشروط التي يراها للبيع ويعطى العميل مقابل التسويق والبيع
نسبة من األرباح.
ثم يعود العميل بإيرادات العملية للحساب المحدد ويتم توزيع األرباح بينهما بنسبة مساهمة كل
منهما.

()1

وقد أفتت بهذا هيئات الرقابة الشرعية في معظم البنوك اإلسالمية:
فهذه فتوى بالجواز لشراء جزء من أموال الشركة ألحد الشريكين  ،فضال عن الشراء من غير
الشريك  ،والمحذور إذا أنه إذا اشترى مؤجال فال يبيع للشركة ما اشتراه منها ألنه عينة محرمة كما تنص
عليه فتوى بيت التمويل الكويتي :
(يجوز ألحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل  ،أو بثمن حال ،ولكن إذا اشترى
()0

باألجل فليس له أن يبيع للشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع العينة).

وهذه فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي بشأن فتح اعتماد مشاركة وتوكيل المصرف
الشريك بالسفر لشراء السلعة والعودة بها ثم بعد وصولها يقوم المصرف ببيع حصته لشريكه دون اشترط
مسبق بذلك البيع ونص الفتوى:
ما حكم شراكة العميل للبنك في شراء بضاعة من الخارج وقيامه بالسفر إلى الخارج للشراء ثم حين
وصول البضاعة يبيع البنك حصته للعميل؟

()1

()0

البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي وقائع ندوة  22المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
البنك اإلسالمي للتنميه 1662م ص023بتصرف .
فتاوى بيت التمويل الكويتي نقال من موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية،
المشاركة ج 2/ص236-232
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الجواب( -:يجوز الدخول في شراكة بين البنك والعميل الستيراد بضاعة من الخارج ودفع كل شريك
حصته ،وتوقيع عقد المشاركة  ،ثم قيام العميل بالسفر إلى الخارج وقيامه بعملية الشراء والشحن باسم
البنك ثم عند وصول البضاعة إلى الميناء يجوز إذا رغب البنك بيع حصته للشريك مرابحة باآلجل أن
يبعها له على أن ال يكون هذا البيع مشروطا من قبل)

()1

فإن كانت الشراكة بفتح اعتماد ذاتي واعتماد مرابحة فال مانع أن يتم ذلك البيع بين الشريكين على
أساس المرابحة ولو رجعنا لفتوى أخرى لهيئة بنك سبأ لوجدنا أنها نصت على ذلك :مدى جواز فتح
اعتماد مرابحة واعتماد ذاتي مثال في اعتماد مشترك لعميل واحد ؟
وقد أفتت الهيئة :بجواز أن تفتح اعتماد واحد ولكن على أساس المشاركة أي يكون االعتماد اعتماد
مشاركة  ،بحيث يشارك العميل بشراء جزء من قيمة البضاعة ويشتري البنك الجزء األخر ،وحين وصول
البضاعة أو استالم المستندات يبيع البنك حصته مرابحة للعميل ،وتفك الشراكة التي تعتبر مشاركة في
الشراء بحيث يتحمل كل شريك مخاطر الشراء بقدر حصته في المشاركة .
كما اقترحت الهيئة :أن يتم فتح كل اعتماد مستقل عن االعتماد اآلخر(.)0
وقد جاء في المعايير الشرعية عن المشاركة المتناقصة ما يأتي :
 1/2المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر تدريجيا إلى
أن يتملك المشتري المشروع بكامله ،وان هذه العملية تتكون من الشركة في أول األمر  ،ثم البيع والشراء
بين الشريكين  ،وال بد أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء  ،وانما يتعهد الشريك بذلك بوعد
منفصل عن الشركة  ،وال يجوز ان يشترط أحد العقدين في األخر .

()1
()0

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 1662/2م.
محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم 0222/3
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 3/2ال يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من األرباح ألحد الطرفين ( وأنظر البند  ) 2/2/1/2يجوز
إصدار أحد الشريكين وعدا ملزما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيا من خالل عقد بيع عند
الشراء ،وبحسب القيمة السوقية في كل حين  ،أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء  ،وال يجوز اشتراط
البيع بالقيمة االسمية .

()1

المع لج :
.1

الوعد الملزم من الشريك لشريكة ليس عقدا وال شرطا في العقد وانما وعد خارج عقد الشراكة بين
الطرفين وقد سبق الكالم حول ضرورته والزاميته في الفصول السابقة.

.0

البيع لحصة الشريك مرابحة يكون بعد وصول السلعة ألن الضمان والتامين عليهما.

.2

يكون تحديد الثمن للسلعة بالقيمة السوقية وللطرفين اإلتفاق على السداد بالطريقة المتفق عليها مرة
واحدة أو دفعات ولهما تأخير أجزاء التملك حسب السداد .

()1

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والمصارف اإلسالمية معيار رقم  12ص 171
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المبحث الثاني
إشكاالت إحجام المصارف اإلسالمية عن التمويل بهذه الصيغة
المطلب األول  :عدم تفعيل التعاون للعمل بصيغة المشاركة بين المصارف
اإلسالمية اليمنية:
أ ب ب ذلك ق م ن :
أ -داخلي :ة
.1

عدم اكتمال المالمح المؤسسية للمصارف اإلسالمية اليمنية .

.0

قصر التجربة يجعل التعاون بينها صعبا مع سهولته .

.2

الهموم الداخلية للمصرف واألخطاء والتعثر يجعل المصارف تنشغل بها عن التعاون .

.2

محدودية رؤوس األموال وضعف السيولة يجعلها عاجزة عن توجيه جزء من السيولة في
استثمارات مشتركة.

.2

عدم وجود استثمارات واضحة تجمع الكل من خاللها .

.3

عدم توفر األجهزة ذات الكفاءة العالية التي تضع الدراسات االستثمارية واالستشارية .

.7

إحجامها عن االستثمارات التي تحتاج التعاون والتشارك فيها سواء المشاركات المضاربة ـ
االستصناع ـ السلم ـ وبقاءها على استثمارات قصيرة األجل بالمرابحة (.)1

()1

عامر طوقان  ،مشكالت االستثمارت المشتركة بين المصارف االسالمية داخليا وخارجيا. ،
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ب -الخ رجي :ة
.1

ضعف المحفزات الخارجية المساعدة على إيجاد االستثما ارت المشتركة كعدم االستقرار
االقتصادي والسياسي والقضائي واألمني للبلد ،المؤدي إلى التخوف واإلحجام عن توظيف
األموال في استمارات طويلة األجل .

.0

عدم وجود معاهد ومراكز ومكاتب اقتصادية للحكومة والجهاز المصرفي تحدد مشاريع أو
استثمارات مشتركة لتوظيف األموال لهذه المصارف  ،والمساهمة في عملية التنمية للبلد.

.2

ضعف التخصصات االقتصادية المعدة للمنتجات التي يحتاجها البلد .

.2

البحث عن أماكن الستثمار األموال آمنة في الخارج ،كالتضامن في سوريا وسبأ في جيبوتي
وغيره.

الحلول والمع لج
إشء

دوق يكون ك لت ل :ة

.1

تأسيس صندوق مشترك خاص للمصارف اإلسالمية اليمنية لالستثمارات المشتركة.

.0

تحديد ميزانية الصندوق حسب القدرة المالية للمصرف.

.2

وضع نظام ولوائح للصندوق تشمل جانب اإلدارة واألعمال وكيفية اتخاذ الق اررات وتنظيم األرباح.

.2

تحديد مدير إدارة للصندوق والمشاريع من خارج المصارف وبمواصفات عالية من الكفاءة .

.2

وضع خطة إستراتيجية للصندوق طويلة المدى مع خطة سنوية  ،ويمكن أن تكون واسعة وتضم
المجاالت الجديدة كالمناطق التي يستثمر فيها.
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المطلب الثاني :اختالف أساليب التمويل عن النموذج المصرفي اإلسالمي النظري
األصل أن المصارف اإلسالمية تقوم استثما ارتها على المشاركة والمضاربة  ،إال أنها تحولت إلى
االستثمارات القصيرة األجل القريبة للنموذج المصرفي التقليدي ( المرابحة ) القائمة على الديون .
 يقول اإلمام ( أبو األعلى المودودي ) في صيغة نموذج عمل المصرف اإلسالمي ( أن يتلقىأموال المودعين لالستثمار على أساس المشاركة في الربح والخسارة ثم يوظف هذه األموال
بأسلوب المضاربة مع أصحاب المشروعات والمستثمرين )

()1

 واعتبر صديقي (  ) 1631المشاركة والمضاربة هي صيغ التوظيف الرئيسية في نموذجه القائمعلى أساس تحويل النظام المصرفي التقليدي إلى النظام اإلسالمي ألن المشاركة في األرباح
والخسائر تشكل النقطة األساسية في التعامل البديل .

() )0

وقدمت الدراسات المصرية صيغتها لقيام المصرف اإلسالمي على ثالثة أسس رئيسية منها األخذ
بمبدأ المشاركة.

()2

 والنماذج التي نادت لقيام المصارف اإلسالمية وابعاد المجتمعات عن الربا بالتعامل مع المصارفالتقليدية للمؤسسين األوائل قائمة على عقد المشاركة أو المضاربة الشرعية بين المودعين
والمصرف  ،أو المصرف وأصحاب المشروعات  ،فغالبية النماذج النظرية التي نادت بقيام

()1
()0

()2

المودودي  ،ترجمة محمد عاصم الحداد ،الربا  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ، 1676 ،صـ. 2
مجد تجاه اهلل صديقي (لماذا البنوك اإلسالمية  ،ترجمة رفيق المصري ) مطويات المركز العالمي ألبحاث االقتصاد
اإلسالمي جدة .. 1220

عز الدين محمد أحمد ،البنك اإلسالمي في فكر اآلباء المؤسسين له  ،بحوث ندوة ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية دبي
اإلمارات العربية المتحدة  06رجب إلى شعبان 1203هـ  2 -2سبتمبر 0222م ج 1صـ . 20
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المصارف اإلسالمية ورد فيها( أن تقوم بتوظيف أموالها على أساس المشاركة في الربح والخسارة
 ،يساعد في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان اإلسالمية )

()1

ولو رجعنا إلى السنوات التي مرت للمصارف اإلسالمية اليمنية لوجدنا أن نسبة التمويل للمرابحة
بلغ نسبة اعلى من  %62من حجم توظيف االموال في المصرف ليدل داللة بما ال يدع مجاال للشك
تحول المصارف اإلسالمية عموما واليمنية على وجه الخصوص عن الوساطة االستثمارية إلى الوساطة
المالية ( من صيغ المشاركات إلى صيغ المداينات )

فاختلف أسلوب التمويل عن النموذج المصرفي

في األهداف التي وضعتها المصارف اإلسالمية إلى العمل بجزئية التمويل بالمرابحات األقرب إلى
النموذج المصرفي التقليدي .
التغيير

مط اآلج ل لال تثم ار والتحول إلى طريق التمويل للعمالء:

 الموارد الداخلية للمصرف حقوق الملكية ( رأس المال المدفوع واالحتياطات واألرباح غيرالموزعة) أما الخارجية ( الودائع بأنواعها الجارية واالدخارية وتحت الطلب واالستثمارية ).
 فالمصرف يستخدم الموارد الداخلية  ،جزء منها يستخدمه في توظيفات طويلة األجل كأصول ثابتةللمصرف ( مبان ـ تجهيزات معدات ) وجزء في استثمارات مباشرة أو شركات.
 إال أن الموارد الخارجية هي الشرط الكافي لوجود تقدم المصرف وتوسع استثماراته للحصول علىاألرباح على قاعدة { الموائمة بين الربحية والسيولة } .
 ولما كانت المصارف اإلسالمية تعنى باالستثمار الحقيقي فنمط اآلجال في االستثمارات يجب أنيوجه إلى استثمارات متوسطة وطويلة األجل  ،حتى تسهم في التنمية ويرتفع معدل األرباح من

()1

أحمد ضياء الدين  ،النظام المصرفي اإلسالمي الموقف الحالي  ،مجلة دراسات اقتصاديات إسالمية
اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،البنك اإلسالمي للتنمية  ،ج ، 0العدد األول  1212ـ 1662م  ،صـ .01
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المعهد

خالل المشاريع الممولة  ،أما االستثمارات قصيرة األجل فيجب أن تكون محدودة من أجل الحفاظ
على السيولة.
 ولو عدنا إلى المصارف اإلسالمية اليمنية لوجدنا أن نسبة كبيرة من االستثمارات قصيرة األجلللموائمة بين الربحية والسيولة كما سبق لتحقيق العائد السريع والحد من المخاطر ووجود
المعوقات.
وقد أدى هذا التغيير في نمط اآلجال لالستثمارات إلى التحول في طريقة التمويل للعمالء بصيغ
آخرى غير المشاركة والمضاربة التي تحتاج إلى آجال متوسطة وطويلة األجل  ،فتحولت المصارف
اإلسالمية إلى المرابحة المتحقق فيها قصر األجل وقلة المخاطر.

المطلب الثالث  :معوقات ومخاطر استخدام صيغة التمويل بالمشاركة:
أوال :المعوق

:غلب العقلي التقليدي لدى الم تثمرين ويدل تقبل الموديين الخ رة

ح ب تهل

إن السبب المؤدي إلى هذا اإلشكال هو ضعف الوعي الشرعي العقدي بطريقة االستثمار بالصيغ
االستثمارية والمعامالت المالية الشرعية  ،وهذا يحتاج إلى إعداد خطة للمصارف اإلسالمية لتقوية
الوعي الشرعي في المجتمع عن طريق الموظفين والعمالء والدعاة  ،والخطباء  ،والصحف  ،والقنوات،
وجميع وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة وبأسلوب راقي وحضاري .
 كما أن وجود الطمع وحب المال وضعف اإليمان عند طبقة كبيرة من المتعاملين مع الجهازالمصرفي حولهم إلى التفكير في زيادة معدالت األرباح السريعة وتحقيق العائد سواء من الحالل
أو الحرام
ومع أن الودائع في المصارف اإلسالمية تحمل نفس المسميات في البنوك التقليدية فال خالف في
المسميات وانما الخالف في العائد والتكييف الشرعي وهو ماال يدركه المودعون .
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ثم إن المودع يريد أن يرى ربحه في الفترة القصيرة كالسنة ،وال يدرك أن هناك استثمارات طويلة
األجل تحتاج إلى عدة سنوات حتى تظهر أرباحها ،فيرى أنها عالية فيقتنع بعد ذلك.
وهناك أخطاء في التعامل لدى المصارف اإلسالمية سببت ذلك منها :
.1

أن العائد الموزع السنوي شبيه أو مساوي أو مقارب للمصارف التقليدية.

.0

إذا حصلت خسارة في استثمارات معينة ال يمكن للمصارف اإلسالمية أن توضح أنها فشلت في
أي مشروع ومع عدم الفشل إلى اآلن إال أن ذلك مستحيل.

.2

التخوف من الفشل وعدم تحمل المخاطر جعلها توجه أموالها إلى الصيغ األخرى المدرة للربح
السريع والعائد الثابت بخالف العائد المتغير في المشاركات وغيرها  ،مع أن العائد المتغير غالبا
أعلى واحتمالية الربح مرتفعة خاصة في المشاركات  ،ولو شعر بهذا أصحاب الودائع ووضح
ذلك بتجربة عملية في استثمارات خاصة بمشاركات طويلة األجل  ،فالنتيجة الواضحة مع وجود
الفرق في الربحية بين االستثمارين  ،سيجعل عددا كبي ار من المودعين يفضلون هذا النوع من
االستثمار (.)1

عوب إثب

التعدي أو التق ير

ح ل الخ رة

عقد المشاركة عقد قابل للربح والخسارة والشريك في العقد مع المصرف اإلسالمي يده يد أمانة على
األموال التي تسلم إليه عند بدء التعاقد  ،وال يسأل عن ضمانها من خلل أو تلف أو تعرض للخسارة إال
في حالة التعدي أو التقصير أو اإلهمال في المحافظة عليها  ،فمن يثبت وقوع التعدي المصرف أم
الشريك الذي يدير المال والعمل .

()1

أوصاف أحمد  ،األهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي اإلسالمي  ،خطة االستثمار في البنوك
اإلسالمية ندوة عقدت بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عمان 1627م صـ 121بتصرف.
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 الزحيلي  :في بحثه عن ( صيغ التمويل واالستثمار )( إذا استثمر البنك المال باعتباره مفوضا من المودعين بذلك لدى شخص آخر فعلى البنك إثبات
التعدي أو التقصير من هذا الشخص المستثمر في حفظ الشيء(.)1
 وكذلك إثبات الخسارة ألصحاب الودائع االستثمارية  ،وأن يكون هناك شفافية حول مصداقيةالنتائج لحسابات االستثمار .
 فيقع على المصرف عاتق إثبات التقصير وقيمة الخسارة للمشاريع التي آلت نتائجها إلى الفشلويتحمل نفقة اإلثبات سواء بتعيين موظفين للمراجعة  ،أو خبراء  ،أو المتابعة لجهات رسمية
وقضائية  ،وهذه الخسائر تزداد بضياع الفرصة البديلة على المصرف فتجاهل البنك اإلسالمي
ذلك وذكر أن الخسارة بينهما حسب حصة كل منهما في رأس المال دون أن يلتفت لإلثبات.
وهذا التخوف جعله يبعد عن توجيه استثماراته بصيغة المشاركة إلى االكتفاء بالعائد السريع والمضمون
بصيغ أخرى .
قص الكف ءة المعر ي للموارد البشري :
إن طبيعة العمل المصرفي أصبحت تتسم بالتغيير السريع والتعقيد والدراية والخبرة الذي ال بد أن
تتعامل معه المصارف اإلسالمية بقدر كبير من الدقة والفهم في وضع شروط خاصة لكل من يعمل بها
تتسم بالتالي :ـ
 الخلفية المصرفية الواسعة  ،والخبرة العملية والقدرة على االتصال الفعال  ،الفهم الشامل  ،والدقةفي العمل .

()1

وهبة مصطفى الزحيلي  ،صيغ التمويل واالستثمارات  ،بحوث المؤتمر العملي السنوي الرابع عشر المؤسسات المالية
اإلسالمية معالم الواقع وآفاق المستقبل  ،جامعة اإلمارات  ،المجلد الثالث  0222م ص ـ 1220ـ بتصرف.
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 الكادر البشري القوي المتخصص ألي مصرف ينقل المصرف إلى األمام خطوات وسنوات ،وأغلب المصارف اإلسالمية تعاني من مشكلة نقص الكفاءة المعرفية المصرفية والشرعية ،وكذا
نقص الخبرة العملية  ،ونذكر هنا أهم خصائص الكادر البشري للمصرف اإلسالمي التي ال بد
من توفرها لهذه الصيغة وهي:
.1

توفر الخبرة العملية في مجال الصيرفة اإلسالمية والكفاءة االستثمارية ،للتعرف على
الفرص االستثمارية ووضع الدراسة الالزمة لها واجراء دراسات الجدوى للمشاريع وتقييمها
من حيث العائد وفترة االسترداد وطريقة المتابعة وغيرها لجزء من الكادر المخصص
لالستثمار .

.0

القدرة على تقييم العمالء الراغبين في الحصول على تمويل بالمشاركة وتحديد مدى
مالءتهم لمشاركة المصرف وفق نظم واضحة سهلة التطبيق .

.2

القدرة على متابعة تنفيذ المشروعات الممولة بطريقة المشاركة بإمكانات مؤهلة لمواجهة
مشكالت التطبيق وايجاد الحلول السريعة لها.

.2

توفر خصائص االلتزام العقدي اإلسالمي وااللتزام األخالقي كاألمانة والوفاء وممارسة ذلك
سلوكا مع اإللمام باألحكام الشرعية للمعامالت المالية حتى يسهموا بدورهم في التأثير على
()1

العمالء المستثمرين

مع أن التمويل بالمشاركة يحتاج إلى كادر بشري متخصص له دراية بكافة االعتبارات االقتصادية
المتعلقة بالموضوع  ،وأي تعثر يعد مؤش ار لعدم كفاءة الموظفين العاملين في قسم التمويل واالستثمار.
()1

محمد عبد المنعم أبو زيد  ،المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفية اإلسالمية  ،مجلة االقتصاد
اإلسالمي  ،مجلد  22العددان  070ـ 0222 / 072م صـ ـ -712 -332الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية
بين النظرية والتطبيق المعهد العالي للفكر اإلسالمي القاهرة ط1217 1هـ 1663م ص ـ  63ـ
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معوق
.1

أخرى :
التمويل بالمشاركة يتطلب كاد ار متخصصا للمتابعة واإلشراف وهذا يحتاج إلى زيادة التكاليف مما
أصبح عائقا للدخول في المشاركات.

.0

العجز عن تحديد فرص نجاح المشاريع المتقدمة للتمويل بصيغ المشاركة يشكل عائقا أمام انتشار
التمويل بهذه الصيغة.

.2

عدم توافر مصادر المعلومات الدقيقة عند المتعاملين الممولين والمرشحين ليكونوا شركاء
للمصرف يشكل عائقا أمام اختيار الشركاء.

.2

عدم احتفاظ كثير من طالبي التمويل بالمشاركة بسجالت محاسبية معتمدة ودقيقة عن أعمالهم
التجارية ،أوعدم اإلفصاح عنها يشكل عائقا نحو توجيه المصارف اإلسالمية لالستخدام بهذه
الصيغة (.)1

.2

نظام التمويل بصيغة المشاركة قائم على الثقة واألمانة والمجتمع يسوده خالف ذلك ،مما أدى إلى
إحجام المصارف اإلسالمية عن الدخول في هذا النوع من االستثمار.

.3

غياب التنسيق والتعاون بين المصارف اإلسالمية القائمة لتداول المعلومات وغيره.

.7

عدم استقالل معايير دراسات الجدوى للمشروعات عن سعر الفائدة السائد في السوق.

.2

معظم األسواق التي تعمل فيها المصارف اإلسالمية ال تتسع الستيعاب صفقات التمويل بصيغة
المشاركة ذات األحجام الكبيرة .

()1

الهاجري عبداهلل ،استثمارات البنوك اإلسالمية الخليجية ،رسالة دكتوراه قسم الدراسات العليا الشرعية كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية  ،جامعة أم القرى 1622 12-2 ،م ص ـ 222 -220بتصرف
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.6

ضعف الكفاءة والمهارات والقدرات اإلدارية والتسويقية العالية التي يتمتع بها الكادر البشري من
العمالء الذي يدخل المصرف معه في شراكة

ث ي :المخ طر الت تواجه الم
.1

رف اإل المي

(.)1

تمويالته ب لمش رك

عف االلتزال األخالق :
ويقصد بهذا أن المبادئ والقيم من الصدق واألمانة والدقة في المعلومات المرفوعة على مستوى

متدني من المتعاملين مع المصرف مما جعل المصرف اإلسالمي يحجم عن التمويل بصيغة المشاركة
التي تعتمد بشكل رئيس على هذه الجوانب في الشريك ،مصداقا لحديث النبي صلى اهلل عليه وسلم (
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما  ،وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )

()0

وهذه الظاهرة تعد من اكبر المخاطر  ،ألن نتاج العملية االستثمارية يعتمد على جهود العميل والتي
ال يمكن ضبطها أو مالحظتها من المصرف ألنها سلوك خفي ،وال يدرك المصرف ذلك إال بعد فترة من
النشاط االستثماري مع العميل بالمشاركة  ،فيحجم المصرف وتتم المخارجة وتنتهي الشراكة  ،وهو ما
يجعل المصرف يتخوف من الدخول مع شخص يؤدي إلى نفس مصير األول فيؤدي إلى اإلحجام ويقل
التمويل بهذه الصيغة .
 .2االيتب ر الفقه أن يقود المش راك

ج ئزة ال الزم :

ورد في كتب الفقه أن عقد المشاركات عقد جائز ال الزم وأنه يجوز فسخه بإرادة منفردة من أحد
المتعاقدين  ،وقد يكون قبل انقضاء المدة أو االنتهاء من المشروع الممول  ،وهذا يشكل خط ار يتمثل في

()1
()0

أحمد جعفر عبداهلل  ،كفاءة تطبيق المشاركة في البنوك السودانية  ،صـ  02ـ .
صحيح البخاري باب إذا بين البيعان ولم يكتما ج2ص 22وأخرجه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع والبيان رقم
.1220
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إقدام العميل في حالة عدم رغبته في االستمرار في المشروع الممول بفسخ العقد مما يعرض المصرف
إلى الخسارة في رأس المال.
ومع هذا فال بد من التصريح في العقد أنه ال يحق ألي واحد من الشركاء فسخ العقد بإرادة منفردة
وال يكون الفسخ إال بموافقة الجميع واذا كنا نقول بإلزامية الوعد فكيف ال نقول بإلزامية العقد لما يترتب
على ذلك من مفاسد في ضياع األموال وقد ذكرنا هذا في فصل المضاربة وهي من العقود الجائزة
ويكفينا ما ذهب إليه مجمع الفقه اإلسالمي مع القول بالجواز وعدم اإللزام إال أنه استثنى حالتان :
أ -أن يشرع في العمل فال بد من االنتهاء .
ب -أن يتفقا على عدم الفسخ في العقد فال يحق ألي واحد منهما الفسخ بعد ذلك.
.3

قل الم هم من العمالء

المش ريع الممول مش رك

فالعميل المساهم في المشروع الممول بمبالغ كبيرة  ،يكون عنده الحافز الذي يدفعه للحصول على
الربح الكبير ألن أمواله كبيرة  ،بعكس الذي ال يكون له مساهمة كبيرة  ،يكون الحافز ضعيف وال يهمه
الخسارة  ،فبزيادة المساهمة من العميل تقل المخاطر ألنه سيعمل بجد ونشاط للحصول على الربح
والبعد عن الخسارة (.)1
.4

يدل امتالك العمالء الخبرة الك ي

ال ش ط اال تثم ري .

إن من أهم متطلبات النجاح في المشاريع االستثمارية امتالك الخبرة الكافية للعمالء سواء كانوا
أفرادا أو شركات  ،وتكون هذه الخبرة في أساليب وطرق العمل أو تسويق منتجات المشروعات ،وهذا

()1

احمد احمد محيي الدين  ،تطبيق المضاربة والمشاركة الثانية والمتناقصة في التمويالت المصرفية عمل مقدمة إلى
المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين  ،صـ. 02
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الضعف لدى الشركاء يؤدي إلى زيادة المخاطر في انخفاض العائد أو انهيار المشروع بالكلية  ،األمر
الذي يجعل منهم غير صالحين لدخول المصرف اإلسالمي معهم في شراكة.
.5

مخ طر البيئ الق و ي والق

ئي .

إن البيئة اليمنية خالل السنوات السابقة لم تعتمد على القانون والنظام بقدر ما اعتمدت على عوامل
الغوغائية والقوة هي السائدة  ،فمن كان قويا أخذ حقه وحافظ عليه ،ومن كان ضعيفا فقد يؤكل حقه،
واذا رفعت أي قضية إلى القضاء فإن المماطلة والمجاملة والتأخير والتدخل في سير القضاء  ،وضعف
الضبط القضائي ،يجعل من يعتمد على القضاء يرى أنه لن يحصل على حق  ،حتى وان كان القانون
سليما والحكم لصالحه ،فال يوجد من ينفذ ذلك الحكم ويلزم به  ،وهذا في حد ذاته عامل رئيسي في
إحجام المصارف اإلسالمية عن التمويل بالمشاركة ألي من العمالء والشركات ،وهذه من أكبر المخاطر
التي يحجم بسببها المصرف عن التمويل بهذه الصيغة ،حتى ال يضيع رأس ماله في المشاريع الفاشلة ،
ويهدر أمواال وجهودا في التقاضي.... .الخ.
.6

مخ طر من الم رف اإل الم :
أ -ضعف الدراسة المتكاملة للعمالء وفق معايير وضوابط واضحة ،من حيث المالءة المالية
وطبيعة النشاط الذي يعمل فيه  ،ودراسة السوق الذي يعمل فيه  ،والنجاح السابق له،
والسمعة الخ .
ب -االعتماد على معرفة شخصيات في اإلدارة والتزكية لها دون االعتماد على الدراسات،
في ؤدي إلى المجاملة والمحاباة ،األمر الذي ينعكس على العمل واإلنتاج وهكذا انهارت عدد
من المصارف .
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ت -أن تكون الدراسة غير معتمدة على معايير وضوابط واضحة  ،فتؤدي إلى نتائج عكسية
تؤثر على المؤسسة وتفشلها (.)1
المع لج
.1

:

تطوير آلي د ار

الجدوى

إن الدارسة الوافية والمعاينة الميدانية للمشاريع الممولة من خالل األساليب القائمة على المشاركة
في الربح والخسارة ( بصيغة المشاركة ) من قبل الدخول في المشروع ،ثم المتابعة واإلشراف والتقييم
المستمر بأوراق ونماذج مع وجود الشفافية والتوجيه ،وأن تكون إدارة الدراسات والمتابعة لمشاريع
المشاركة لديها التخصص والخبرة الكافية العملية والميدانية  ،ويشمل ذلك عاملين مؤهلين في التسويق
واإلنتاج والنواحي الفنية واإلدارية والتنظيمية .
وأن يكون لدى المصرف مركز معلومات يعتمد عليه للحصول على المعلومات في الوقت
المناسب،مع التعاون على مستوى المصارف اإلسالمية في اليمن في الحصول على المعلومات .
وكل ما يجري من دراسات الجدوى التي تقدم إلى المصارف اإلسالمية من العمالء الراغبين في
الحصول على التمويل بهذه الصيغة مفتقرة لكثير من األسس العملية لدراسات الجدوى  ،والبد من فرز
إدارة لمثل هذه الدراسات ورفع المقترحات والتوصيات للمصرف وال تمر أي دراسة دون الرجوع إليها.

()1

أبو زيد محمد عبد المنعم،

إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي والتقليدي واإلسالمي  ،اتحاد

المصارف العربية 0220م ص ـ  071ـ  -المخاطر التي تواجه استشارات المؤسسات المصرفية اإلسالمية بحث مقدم
إلى مؤتمر ودراسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية جامعة الشارقة 0220م صـ  321ـ
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.2

ا تق ء العمالء المطلوب التع قد معهل بأ لوب المش رك .

لتحقيق ذلك ال بد من التالي :ـ
أ)

أن يكون العميل المتقدم ممن تمت دراسته وتمويله ،وثبت نجاحه والتزامه في تعامالته السابقة من
خالل السجل الذي يعتبر ملف كامل بالعمالء.

ب) أن تكون األمانة والثقة سجية مميزة في تعامله السابق مع المصرف ومع الناس من خالل
السمعة.
ج) أن يعتمد في ضبط حساباته فردا أو شركة النظام المحاسبي ،حتى يسهل معرفة المعلومات
والبيانات المالية بشفافية .
د) االختيار من ذوي الخبرة الكافية واالسم التجاري وأصحاب التجارب الناجحة لضمان نجاح
المشروع  ،مع الموازنة بين حجم التمويل والمالءة المالية للعميل  ،حتى يستطيع دعم المشروع
في كل مراحله بنجاح.
ه) تأهيل متعاملين جدد من صغار رجال األعمال الذين انطبقت عليهم المواصفات مع توفر
الضمانات الكافية لهم  ،ووجود السيولة ممكن تمويلهم حتى ينموا كخطة لتنمية التوسع(.)1
تطوير آلي ا تق ء موظف الم رف اإل الم :
إن الكادر البشري هو رأس مال المصرف وهو أكبر من رأسماله المالي واعداد الرجال ثم تسليمهم
المال الستثماره هو نجاح االستثمار بالتأكيد.

( )1أحمد محي الدين  ،تطبيق المضاربة والمشاركة الثانية والمتناقصة في التمويالت المصرفية عمل مقدمة إلى المؤتمر
الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين  2-2أكتوبر 0222م ،صـ ـ21ـ
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ولقد مر على المصارف اإلسالمية اليمنية عدد من السنين بذلت فيها جهودا كبيرة في االنتقاء
واالختيار للعاملين ودربت وأهلت كاد ار ال بأس به.
إال أن التوسع في الفروع واالحتياج لإلدارات المتقدمة التخصصية بحاجة لعدد من الخبرات
الجيدة ،حتى يكون لها األثر على التطوير والتوسع وخاصة في اإلدا ارت التالية:
 )1إدارة التمويل واالستثمار.
 )0إدارة دراسات الجدوى والمتابعة والتقييم للمشاريع .
 )2اإلدارة الدولية .
 )2اإلدارة التسويقية .
 )2اإلدارة المالية .
 )3إدارة التدريب والتطوير.
وهم بحاجة إلى تدريب الجميع حول تنمية مواهبهم وقدراتهم حسب تخصصاتهم على أن تكون
احتياجات التدريب المطلوبة محددة من اإلدارات ومرفوعة إلدارة التدريب ،وأن تكون هناك خطة
استراتيجية واضحة للتدريب لكل إدارة ولكل فرع تصل بالعاملين إلى مستوى محدد ،على أن تهتم عموما
بتقوية العلوم التالية :ـ
 )1العلوم الشرعية واألخالقية .
 )0العلوم المحاسبية ونظم المعلومات .
 )2العلوم االقتصادية والمالية والتسويقية
 )2العلوم اإلدارية .
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وال مانع من العمل بالتدوير الوظيفي لتنمية القدرات عمليا في غير اإلدارات المتخصصة واألعمال
التخصصية مع التحفيز للمبدعين وأن أي انتقاء جديد ال بد أن يكون:
 )1في األماكن المتخصصة بحسب المعايير والمواصفات .
 )0البعد عن المجامالت والوساطة والعالقات الشخصية في التوظيف أو التأهيل أو الترقيات  ،وانما
حسب التقييم لألداء القائم بمعايير توضع بعد تحديد توصيف وظيفي لكل موظف وفق نظام
محدد ،وأن تكون جهة التقييم محايدة ال مدراء اإلدارات أو الفروع وأن يكون التقييم بأساليب فنية
حتى تنقل الجيد إلى األعلى وتؤخر الضعيف .
مع لج

أخرى للمعوق

والمخ طر :

أن تبدأ المصارف اإلسالمية التمويل في استثمارات طويلة األجل ال قصيرة األجل وأن تخرج من
المرابحات إلى المشاركات والمضاربات والسلم واإلستصناع وتعمل التالي :ـ
أ -تعديل سياسة الودائع بمعنى أن يكون له نوعان لالستثمار فيها:
.1

ال وع األول :ـ تستثمره في محفظة استثمارية عامة للعمالء والراغبين في الحصول على عائد
مناسب دون مخاطرة في مشاريع قصيرة األجل.

.0

ال وع الث

 :أن يكون في محفظة خاصة يستثمره المصرف في المشاركات والمضاربات

وغيرها  ،وهذا لمن يرغب في الحصول على عائد أعلى الستثمار طويل األجل  ،مع تنبيه
المصرف للمستثمرين أن المخاطر أعلى وأن هذا االستثمار قابل للربح والخسارة ،بعد
تزويدهم بالمعلومات عن المشاريع الممكن االستثمار فيها والعائد المتوقع ومدة االستثمار
المحددة .

488

ب -أن تكون هناك فرص استثمار على شكل صناديق ( محافظ متخصصة )
 )1صندوق االستثمار العقاري .
 )0صندوق االستثمار في األسهم .
 )2صندوق التأجير .
على أن تكون األموال المستثمرة في هذه الصناديق منفصلة تماما عن ودائع العمالء في الحسابات
االستثمارية األخرى ،ويصرح بذلك للعميل المودع من البداية والمعلومات عن المشاريع التي سيستثمر
فيها الصندوق لديه  ،ويكون في االستثمارات طويلة األجل  ،وفي المشاريع األكثر رواجا  ،والخسارة في
أي صندوق ال يعمم على بقية استثمارات البنك فالربح له مصادر متنوعة والخسارة والمخاطر مشتتة(.)1
 وقد سارت على هذه الفكرة بعض المصارف اإلسالمية ونجحت ويمكن تطبيقها في المصارفاإلسالمية اليمنية بنجاح .
تطوير آلي

للحد من المعوق

والمخ طر الخ رجي :

 الق اررات التي تفرض على المصارف اإلسالمية  ،إما ق اررات دولية ( لجنة بازل في كتابة رأسمال المصرف ) أو ق اررات البنوك المركزية من فرض االحتياطات وسياسة السيولة النقدية والملجأ
األخير للسيولة .
وحتى يحصل التغير لدى البنوك المركزية ال بد من :ـ
.1

تغيير سياسة المصارف اإلسالمية في التمويالت المختلفة عن المصارف التقليدية باإلتجاه إلى
التمويل بالمشاركات والمضاربات حتى ترى الفرق ( تعديل هيكلة الودائع ) .

()1

القري محمد على عرض  ،بعض مشكالت البنوك اإلسالمية ومقترحات لمواجهاتها ،موقع االنترنت صـ . 23

489

.0

تكوين لجنة تطوير للمصارف اإلسالمية تشمل فقهاء ومصرفيين واقتصاديين وقانونيين تعمل
على وضع السياسات واالستراتيجيات وتجهيز المنتجات الجديدة وايجاد حلول ناجعة للمشاكل
القائمة والمتوقعة بما يخدم هذه المصارف وطبيعة عملها .

.2

تطوير السياسات الرقابية ألعمال المصارف اإلسالمية تتبنى هذه اللجنة المشكلة وتطرح تعديل
سياسة االحتياطي النقدي لتصبح على الودائع الجارية وتحت الطلب ال الودائع االستثمارية القابلة
للربح والخسارة .

.2

ضرورة النمو في حجم المصارف اإلسالمية لتكون مصارف شاملة .

.2

التعاون بين المصارف اإلسالمية (.)1

آلية المشاركة بين المصرف والعميل بأسلوب الشراكة بالمرابحة
حيث يأخذ بعض سمات المرابحة ويقوم على الشراكة فيما يتفق عليه بين الطرفين والربح على ما اتفقا
عليه.
آلي العمل:
.1

يقوم المتعامل مع المصرف بتقديم طلب الحصول على تحويل بصورة كلية أو جزئية لشراء
بضاعة لمعرفته بتسويقها.

.0

يقوم المصرف بشراء البضاعة حسب مواصفاتها وتكون يد العميل عليها يد أمانة ال امتالك.

.2

يقوم العميل ببيع البضاعة حسب ما اتفق مع المصرف ويتم تقاسم الربح حسب النسبة المتفق
عليها بين المصرف والعميل.

()1

إبراهيم محمد نبيل  ،الصيرفة الشاملة بين النظرية والتطبيق  ،مجلة اتحاد المصارف العربية  ،يونيو 1662م صـ

 /22صالح رشدي عبد الفتاح  ،البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري 0222م  ،صـ . 32
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.2

يتم فتح حساب لكل صفقة وتسلم مساهمة الطرفين إليه ،وتشترى البضاعة بموجب شيكات
مسحوبة على الحساب وبعد البيع يوضع الثمن في الحساب نفسه إلى أن تنتهي عملية البيع
وبعدها يتم استرداد رأس المال وتوزيع األرباح ،وهذا عقد جديد ليس فيه ظلم وال جهالة وال غرر
وال غبن.
ويمكن أن تكون في حالة تعثر العميل في دين المرابحة فنستطيع مشاركته وتصريف بضاعته من

أجل أن يكون قاد ار على سداد دينه للمصرف وهو يزيل الشبهه عن المصارف اإلسالمية في التمويل
بصيغة المرابحة وهذا يؤدي إلى التقليل من التالعب بالمرابحة من أن تتحول إلى عينة وتمويل صوري
نقدي(.)1

()1

الفتاوى الشرعية البنك اإلسالمي األردني نشرة إعالمية رقم  2في 1662م ص  22والمرجع ص122
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الفصل السابع
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة السلم والسلم
املوازي

املبحث األول  :إشكاالت رأس املال.
املبحث الثاني  :إشكاالت التعاقد مع املسلم
إليه وحتديد مواصفات املسلم فيه.

املبحث الثالث :اشكاالت تسليم املسلم فيه.

الفصل السابع
اإلشكاالت التطبيقية لصيغة السلم والسلم املوازي
إن من أهم الصيغ االستثمارية صيغة السلم وذلك لما لها من أثر على التنمية االقتصادية وعلى
االستثمار من خالل رفع معدالت االنتاج واإلسهام في التخفيف من البطالة والنهوض باالستثمار في كل
القطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية  ،وزيادة معدل األرباح  ،ولكنها لم تحظ بالتطبيق الالئق لها في
المصارف اإلسالمية عموما واليمنية على وجه الخصوص  ،حيث لم تطبق بشكل مستمر إال خمس
سنوات في المصارف السودانية تعثرت بأسباب إدارية وفنية للقائمين على التمويل في المصارف
السودانية  ،ولها تطبيقات قلية ونادرة في المصارف اإلسالمية األخرى  ،ويرجع سبب ذلك إلى زيادة
المخاطر وعدم التزام المصارف اإلسالمية بالتخصص االستثماري وفق القطاعات المختلفة  ،وضعف
كفاءة العاملين وعدم قيام إدارات المصارف اإلسالمية بايجاد طرق واجراءات للتخفيف من المخاطر .
وقد قام الباحث بدراسة اإلشكاالت التطبيقية المهمة ووضع المعالجات لها حتى يكون لهذه الصيغة
اإلسهام بالدور الكبير في النمو االقتصادي .
وقد قسم الباحث الفصل إلى أربعة مباحث كل مبحث يحوي عدة مطالب على النحو التالي:
المبحل األول  :إشكاالت رأس المال.
المبحل الث

 :إشكاالت التعاقد مع المسلم إليه وتحديد مواصفات المسلم فيه.

المبحل الث لل :اشكاالت تسليم المسلم فيه.
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المبحث األول:
إشكاالت رأس المال
المطلب األول :رأس مال السلم فيه جهالة
اإلشك ال المترتب يليه:
 .1اختالل شرط في العقد ،هل يبطل العقد أم ال ؟
 .0الجهالة في رأس المال تؤدي إلى النزاع  ،كم مقدار الجهالة المؤدية إلى ذلك! وكيف يمكن
تحديدها؟
 .2المصارف ليس لديها شركات وال أسواق فكيف تدرك األسعار ؟
 .2يحتاج تحديد الثمن دراسة السوق وهذا يكلف اإلدارة أعباء إدارية ومالية زائدة.
 .2يحتاج المصرف لعمل مخازن لتخزين السَّلم  ،وجهود من العاملين والعمال  ،وأموال للنقل والعاملين
.
 .3لما كان عقد السلم متعجل فيه رأس المال لمصلحة المزارع ،والمسلم فيه متأخر لمصلحة المسلم
إليه ،وكان السعر أقل من سعر وقت التسليم بفارق كبير ،إال أنه ظهرت مشكلة في تحديد الثمن
للمسلم فيه كالتالي :
أ) هل يحدد الثمن بسعر ( يوم االتفاق ) مع زيادة نسبة معينة ؟
ب) هل يحدد بسعر سوق معين ؟
ج) هل يحدد بسعر ذلك السوق ناقصا  %2على سبيل المثال حتى يكون أرخص مما يباع في
السوق؟
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د) هل يترك تحديد الثمن حسبما يكون سعر السوق في تاريخ تسليم المبيع ؟
الم ت دا والمؤيدا :
يشترط في عقد السلم أن يكون رأس المال معلوما ومحددا عند التعاقد ومسلما أيضا في مجلس
العقد  ،فقد ورد في الحديث ( من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم ( ))1وهذا الشرط نص في
معلوميِّة رأس المال  ،وقد اشترط الحنفية خمسة شروط إذا بقي في الذمة :
.1

بيان جنسه .

.0

بيان نوعه .

.2

بيان صفته كالجيد والرديء.

.2

إعالم قدره إن كان مما يتعلق العقد بقدره من المكيالت والموزونات والمعدودات.

.2

المسلم
معرفة قدر رأس المال وصفته إن كان مثليا  ،ألن الجهالة لرأس المال مفضية إلى جهالة ُ
فيه  ،وجهالة قدر المسلم فيه تفسد العقد وان كان من غير المثليات ،فتكفي اإلشارة إليه في
مجلس العقد()0وقد ذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة وقو ٌل للشافعية .
والقول الثاني عند الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ال يشترط معرفة قدر رأس المال

المثلي إن كان مشاهدا ،مشا ار إليه بأنه عوض مشاهد  ،فلم يحتج إلى معرفة قدره وصفته كبيوع األعيان
وفي مذهب الحنابلة :جواز البيع بما ينقطع عليه السعر دون تحديد الثمن عند العقد وهو يضع أساسا
صالحا لتحديد الثمن ونفي الجهالة ورفع النزاع .
وجوز متأخرو الحنفية هذا النوع وسموه بيع االستجرار للحاجة إليه .)1( .

( )1اخرجه البخاري كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم رقم.0026
()0

بدائع الصنائع للكاساني المجلد الخامس صـ 020-021مرجع سابق بتصرف .
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وقد جاء في المعيار الشرعي العاشر رقم  0 / 1 /2ما يدل على معلومية رأس المال وكيف يحدد
في كل نوع من أنواع الثمن المسلم وهذا نصه ( يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما للطرفين بما
يرفع الجهالة ويقطع المنازعة  ،فإذا كان رأس المال نقدا وهو األصل حددت عملته ومقداره وكيفية
سداده ،واذا كان من المثليات األخرى حدد جنسه  ،ونوعه  ،وصفته  ،ومقداره ).

()0

وفي اجتماع هيئة ندوة البركة الثانية لالقتصاد اإلسالمي المنعقدة بتونس في 1622م اإلجابة على
تلك األسئلة المثارة المتعلقة بشأن معلومية الثمن ووجوب تحديده حال إبرام العقد جاء فيها ( :األصل في
بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد ،ويجوز االتفاق على تحديد الثمن وفقا
لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد  ،ويجوز االتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة
في الحالتين بزيادة معينة أو نقصان معين  ،وال يجوز االتفاق على تحديد الثمن بسعر السوق في
()2

المستقبل )

.

ومن حكمة مشروعية السلم :أن المسلم يستفيد من انخفاض السعر حال العقد وتسليم الثمن  ،ألن
بيع السلم أرخص من بيع العين بسعرها في السوق  ،قال ابن الهمام في شرح فتح القدير  « :شرع
للحاجة لكل من البائع والمشتري  ،فأما المشتري فيحتاج إلى اإلسترباح لنفقة عياله  ،وهو بالسَّلم أسهل
إذ البد من كون المبيع نازال عن القيمة فيربحه المشتري  ،والبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى السَّلم
 ،وقدرة في المال على المبيع  ،فترتفع حاجته الحالية إلى قدرته المالية  ،فلهذه المصالح شرع »

()2

إال

أن هناك بعض التخوف من استغالل ضعف أحوال المنتجين أو الصناع أو الزراع  ،وطمع أرباب

()1
()0
()2
()2

مغني المحتاج المجلد الرابع صـ  ، 122والمغني البن قدامة ج 2/صـ  002مراجع سابقة
كتاب المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار العاشر رقم  0 / 1 /2ص .120
موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية السلم ج  ، 2ص . 00
فتح القدير البن الهمام  202 / 2مرجع سابق .
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األموال المؤدي إلى تخفيض األثمان في السلم إلى درجة االستغالل والغبن  ،وقد يضع شروطا مجحفة
مما يؤدي إلى االبتعاد عن السلم .
ولما كان تحديد الثمن راجع إلى المصرف المشتري سلما فإذا حدد الثمن من البداية بسعر أقل من
سعر السوق ،وانتظر ليصل المسلم فيه ،وحدد سعر بيع السلعة بناء على سعر السوق يوم وصول
السلعة ،استطاع أن يربح بالفارق بين سعر ما سلم وسعر البيع للمسلم فيه بعد وصوله  ،وهذا المقصد
هو الذي تحقق بجواز السلم للحاجة واإلرفاق .
المع لج

:ة

يشترط في عقود السلم معلومية رأس مال السلم فال يجوز أن يكون مجهوال ،لذا حتى يحدد الثمن
بعدالة ال بد من مراعاة التالي :
 .1االتفاق على تحديد الكمية المسلم فيها ومواعيد التسليم حسب جدول زمني يتفق عليه بين
المتعاقدين .
 .0يتم االتفاق على أن يكون تحديد الثمن للكمية المسلم فيها على أساس سعر السوق في البلد المنتج
فيه السلعة أو المصنعة وقت التعاقد أو سعر السوق في البلد الذي تباع فيه السلعة مع االتفاق
على تنزيل (  ) %12من هذه األسعار مقابل تعجيل الثمن .
 .2يمكن أن تكون هذه النسبة متقاربة أو مختلفة بين نشاط وآخر  ،وفترة وأخرى .
 .2يكون الثمن المدفوع محسوبا على القيمة المقدرة للكمية المسلم فيها ،والمحاسبة على القيمة الفعلية
وقت التسليم وأجراء الحساب النهائي ،وهذا يمنع الجهالة الموجبة للنزاع ويحمي هذه الصيغة من
تقلبات األسعار  ،واألولى االتفاق على تحديد سعر السوق للثمن(.)1

()1

موسوعة فتاوى المعامالت المالية مرجع سابق ج  2/ص  02بتصرف .
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المطلب الثاني :رأس مال السلم مؤجل لفترة
اإلشك ال المترتب :
.1

مخالفة شرط العقد بتسليمه في مجلس العقد .

.0

كم الفترة الجائز تأجيله فيها ؟ وهل يجوز التقسيط له ؟

.2

هل يتحول السلم بالتأجيل لرأس المال مع تأجيل السلعة إلى بيع مؤجل البدلين ( كالئ بكالئ ).

الم ت دا والمؤيدا :
يقد ال لل  :جوز الشارع تأجيل المسلم فيه لتعجيل رأس المال في مجلس العقد  ،فإن تأجل رأس المال
تحول إلى بيع دين بدين ( كالئ بكالئ ) وهو المنهي عنه بالسنة واإلجماع:ومن األدلة :نهى النبي 
عن بيع الكالئ بالكالئ

(.)1

 .1قول النبي ": من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
.0

()0

تعجيل رأس المال مناسب لحكمة مشروعية السَّلم فالمسلم إليه يتمكن من قضاء حوائجه فيسهل
عليه الحصول على المسلم فيه في موعده .
وألن السلم فيه غرر جوز للحاجة فال يضم إليه غرر آخر  ،وقد استنبط اإلمام الشافعي هذا الشرط

من قوله صلى اهلل عليه وسلم ( من أسلف فليسلف ) أي :فليعطي ألنه ال يقع اسم السلف فيه حتى
يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه (. ) 2

()1
()0

()2

الموطأ ج ، 2ص627مرجع سابق.
البخاري  ،كتاب  :السَّلم  ،باب  :ج/2:ص 22:الحديث (  ) 0022مرجع سابق  ،ومسلم  ،كتاب  :المساقاة رقم (
 ، ) 1322ج / 2:ص . 1003مرجع سابق
األم  ،ج ، 2صـ .62مرجع سابق.
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والسلم :مشتق من استالم رأس المال أي تعجيله  ،وأسماء العقود المشتقة من المعاني ال بد من
تحقق تلك المعاني فيها.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ُ :منع من تأخير رأس مال السلم لئال تبقى ذمة كل منهما
مشغولة بغير فائدة حصلت ال له وال لاخر  ،والمقصود من العقود القبض فهو عقد لم يحصل به
مقصود أصال  ،بل هو التزام بال فائدة (.)1
وهذا قول الجمهور ،وجوز المالكية تأخر القبض له يومين أو ثالثة ما لم يكن شرطا  ،قالوا :ألنه
معاوضة ال يخرج تأخير قبضه من أن يكون سلما  ،فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.

()0

()2

وقال الدسوقي :الثالثة أيام قريبة من مجلس العقد وما قارب الشيء يعطى حكمه.

وقال ابن عبد السالم :ال أعلم خالفا في كون تعجيل رأس المال عزيمة ،وأن األصل التعجيل وانما
الخالف في تأخيره  ،ثم إن تعجيل رأس المال مناسب لحكمة مشروعية السلم ،فالمسلم إليه يتمكن من
قضاء حوائجه ،فيسهل عليه الحصول على المسلم فيه في موعده .
والراجح قول الجمهور  ،الن التأخير لو جاز ليومين أو ثالثة لجاز ألكثر إذا اختلفت ظروف
التجارات  ،وهذا يؤدي إلى االضطراب والنزاع (.)2
فإذا كان ال بد من التأجيل ضرورة فال تكون إال حسب ما ذكره المالكية ثالثة أيام.
فقد ورد في فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل بالسودان:

()1
()0
()2
()2

نظرية العقد لشيخ اإلسالم بن تيمية صـ . 022
بدائع الصنائع المجلد  ، 2صـ . 221 -222مرجع سابق
حاشية الدسوقي المجلد  2صـ  . 163مرجع سابق
بداية المجتهد المجلد ،0ص  ، 020مرجع سابق  ،وموسوعة فتوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية
اإلسالمية المجلد  2صـ .12
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قبض رأس مال السلم في مجلس العقد  ،فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل  ،وهذا رأي جمهور
الفقهاء  ،وعند المالكية يجوز التأخير إلى ثالثة أيام وال نرى مانعا من األخذ برأي المالكية إذا كانت
هناك حاجة للتأخير(.)1
ولما طبق بنك سبأ اإلسالمي صيغة السلم في عام 62م لوحظ على التطبيق اختالل هذا الشرط
حيث تأجل تسليم رأس المال في مجلس العقد  ،وهذه المالحظة ذكرها المنفذ للعملية حيث أوضح أن
التطبيق أقرب للبيع مرابحة حيث السلعة موجودة في الشجر والثمن يدفع حال الشراء للكمية األولى
وهكذا الكميات المتبقية فليس سلما بالمعنى الصحيح .
وقد جاء في المعيار الشرعي العاشر (  2 ، 1 ، 2العمل بهذا القول ووضعه كضابط ( يشترط
قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثالثة بحد أقصى ،ولو بشرط على أن ال
تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل تسليم المسلم فيه ).
المع لج
.1

() 0

:

السلم مشتق من استالم رأس المال أي تعجيله ،ويشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد
،واال تحول إلى عقد مؤجل البدلين دين بدين وهو محرم شرعا.

.0

تعجيل رأس المال مناسب لحكمة مشروعية السلم ،فالمسلم إليه يتمكن من قضاء حوائجه ،فيسهل
عليه الحصول على المسلم فيه في موعده  ،كما أن تأجيله يؤدي إلى النزاع ،فال يستطيع تسليم
المسلم فيه في موعده فيحصل الخالف بين الطرفين.

.2

األصل تعجيل رأس مال السلم  ،ويجوز التأجيل ثالثة أيام للحاجة إلى ذلك بدون شرط في العقد

()1

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني ـ فتوى رقم ( )02موسوعة فتاوى المعامالت المالية مرجع

()0

كتاب المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار العاشر رقم  2 / 1 /2ص .120
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المبحث الثاني:
اشكاالت التعاقد مع المسلم إليه وتحديد مواصفات المسلم فيه
المطلب األول  :المسلم فيه ال تنضبط أوصافه
اإلشك ال المترتب يليه :
.1

إبرام عقود سلم غير منضبطة أوصاف المسلم فيه  ،وفي هذا إخالل بشروط عقد السلم .

.0

المسلم فيه وهي محل اتفاق؟ وما هي المواصفات المختلف
ما هي المواصفات التي ينضبط بها ُ
فيها ؟

الم ت دا والمؤيدا :
السلم من شروطه :أن يكون المسلم فيه منضبط أوصافه منعا للجهالة المفضية إلى النزاع،
والموجبة لفساد العقد  ،ألن المبيع ليس حاض ار بل موصوف في الذمة .
وقد ذكر ابن حجر اإلجماع

()1

ونقله الشوكاني في نيل األوطار (.)0

ولما دخل الفقهاء في الصفات اتفقوا على بعض واختلفوا على أخرى  ،فالظاهرية وقفوا عند
المكيالت والموزونات التي وردت في حديث ابن عباس

() 2

وأجاز الجمهور السلم في كل ما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختالفها اختالفا ظاهرا،
كالمثليات من المكيالت والموزونات  ،والمعدودات  ،والمذروعات ،وكذا القيميات المنضبطة
(.)2

بالوصف

()1
()0
()2
()2

فتح الباري المجلد  2صـ  220مرجع سابق.
نيل األوطار المجلد  2صـ  007مرجع سابق .
المحلى لإلمام بن حزم مسألة  1312المجلد  2صـ  26مرجع سابق .
المغني والشرح الكبير مسألة  2162المجلد  2صـ . 226

511

وقد ذكروا بعض األمثلة مما تنضبط صفاتها كا( الحبوب ـ الثمار ـ الثياب ـ الدواب ) ومن الصفات
العدد كما في الحيوان  ،والذرع والطول والعرض والرقة كما في الثياب  ،وقد اتفقوا على الجنس والنوع
والصفة.
والتي يختلف الثمن باختالفها كالبلد والصنعة واللون  ،وكل ما ليس كذلك فال تنضبط صفاته ،
وماال تنضبط صفاته ال يجوز فيه السلم  ،ألنه ال يكون معلوما والجهالة فيه باقية.
المسلم فيه مما ينضبط بالوصف
جاء في المعيار العاشر رقم (  ) 2 ، 0 ، 2يشترط أن يكون ُ
ويثبت بالذمة ويكتفى في الوصف بأن يكون على نحو ال يبقى بعده إال تفاوت يسير تغتفر جهالته ،
ويتسامح الناس في مثله  ،فال يؤدي إلى النزاع .
المع لج

:

 .1يشترط في المسلم فيه أن تنضبط صفاته واال كان مجهوال يؤدي إلى النزاع  ،فال يجوز التبايع به
سلما.
 .0المتفق عليه من المواصفات الجنس ،والنوع ،والعدد في المعدودات ،والوزن في الموزونات ،والكيل
في المكيالت  ،والذرع في المذروعات  ،والطول والعرض والرقة في الثياب  ،وأيضا اللون والبلد
والصنعة.
 .2البد أن يكون الوصف على نحو ال يبقى بعده إال تفاوت يسير تغتفر جهالته ،ويتسامح الناس في
مثله  ،وال يؤدي إلى النزاع .

المطلب الثاني  :المُسلم فيه غير موجود في محله
اإلشك ال المترتب يليه :
 .1وجود الغرر كأن يتفق على عقد سلم في عنب في غير موعده.
 .0أو كان المزارع غير قادر على تسليمه فيؤدي إلى النزاع .
511

المؤيدا والم ت دا :
المسلم فيه ال بد أن يكون عام الوجود في محله  ،وذلك ألنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند
ُ
وجوب التسليم والعكس في حالة عدم الوجود  ،فإذا احتمل في السلم غرر إلى الحاجة فال يحتمل فيه
غرر آخر  ،لئال يكثر الغرر فيه فال يجوز  ،مثال السلم في العنب إلى وقت ال يكون عادة موجود فيه
هذا قول للجمهور(. )1
وقال الشافعي :معناه أن يكون مقدو ار على تسليمه وقت الحلول (.)0
وهذه المقولة تفتح مجاالت عقد السلم ليدخل قطاع التجارة فضال عن قطاع الزراعة فالشرط واضح
أن يكون مقدو ار على تسليمه  ،ويؤيدها عدم اشتراط ثمار نخلة بعينها أو بستان بعينه  ،ومقولة اإلمام
الشافعي السابقة جديرة باالهتمام في العصر الحاضر لوجود ثمار في غير موعدها  ،نظ ار لتطور وسائل
الحفظ والتخزين  ،واالستنبات والنقل.
وأهل المدينة كانوا ُيسلفون في ثمار نخيل بأعيانها فلما قدم النبي صلى اهلل عليه وسلم نهاهم عن
ذلك ،وروي في سنن ابن ماجه بلفظ جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال  :إن بني فالن
اسلموا القوم من اليهود وانهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا ؟ فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم  ( :من
عنده ) فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه قال ثالثمائة دينار بسعر كذا وكذا من
حائط بني فالن  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( بسعر كذا وكذا  ،إلى أجل كذا وكذا  ،وليس
من حائط بني فالن )

()1

()0
()2

(.)2

بداية المجتهد مرجع سابق المجلد  2صـ  ، 277والمغني والشرح الكبير مرجع سابق المسألة  2212المجلد  2صـ
221ـ . 220
شرح المنهاج المجلد  1صـ . 220 – 221مرجع سابق.
سنن ابن ماجه المجلد  1صـ  132رقم  0021مرجع سابق.
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كما ال يشترط عند الجمهور وجود المسلم فيه عند العقد أو بعده قبل حلول األجل ،وال يضر وجوده
عند العقد أو انقطاعه بين العقد واألجل  ،واشترط األحناف وجود المسلم فيه في األسواق من حين العقد
()1

إلى حلول األجل.

أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول األجل  ،وهذا شرط متفق عليه ،ألن المسلم فيه
واجب التسليم عند حلول األجل  ،فال بد من أن يكون تسليمه ممكنا حينذاك  ،واال كان من الغرر
الممنوع  ،وعلى هذا فال يجوز السلم في تمر إلى أجل ال يعلم وجود ذلك التمر فيه  ،أو ال يوجد فيه إال
ناد ار .
كما ال يجوز السلم في ثمار نخلة معينة  ،أو ثمار بستان بعينه  ،فقد كان أهل المدينة حين قدم
النبي صلى اهلل عليه وسلم يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك  ،وقد روى عن النبي صلى
اهلل عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى  ،فقال اليهودي  :من تمر حائط
بني فالن  ،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم " أما حائط بني فالن فال  ،ولكن كيل مسمى إلى أجل
مسمى"(.)0
وذلك ألن ثمر البستان المعين ال يؤمن تلفه  ،فهو كيل موصوف مسمى دون تحديد فقد ال يكون
له ثمر فيسلم المسلم فيه وقد يأخذه من غير ثمره.

()1

()0

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل -السودان رقم  . 02نقال من كتاب موسوعة فتاوى المعامالت المالية مرجع
سابق ص  22-20بتصرف.
سنن ابن ماجة ( )732/0برقم (  )0021بلفظ  :جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال  :إن بني فالن
اسلموا لقو من اليهود وانهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ( من عنده) فقال رجل من

اليهود  :عندي كذا وكذا لشيء قد سماه  ،أراه قال  :ثالثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فالن فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فالن ".

513

وال يشترط عند جمهور الفقهاء وجود المسلم فيه عند العقد وال بعده قبل حلول األجل  ،فال يضر
عندهم وجوده عند العقد  ،كما ال يضر انقطاعه بين العقد واألجل ،وخالف الحنفية الجمهور فاشترطوا
وجود المسلم فيه في األسواق من حين العقد إلى حلول األجل  ،وترى الهيئة األخذ برأي الجمهور .
هذا وال خالف بين الفقهاء في جواز السلم في المحاصيل ـ المكيالت والموزوناتـ شريطة أن يبين
الجنس والنوع والوصف والمقدار ومكان اإلبقاء  ،فإذا راعى هذه الشروط فقد خرج عليه التعامل في
شراء المحاصيل قبل الحصاد عن طريق عقد السلم سواء كان تعامله منفردا  ،أو شريكا معه.

()1

وقد جاء في المعيار الشرعي العاشر :يشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله بحكم
الغالب عند حلول أجله ،حتى يكون في إمكان المسلم إليه تسليمه للمسلم(.)0
المع لج

:

 .1يشترط في المسلم فيه أن يكون عام الوجود في محله على األغلب ،حتى يكون في إمكان المسلم
إليه تسليمه للمسلم .
 .0ال يشترط وجود المسلم فيه عند العقد وال بعده قبل حلول األجل  ،فال يضر وجوده عند العقد ،كما
ال يضر انقطاعه بين العقد واألجل.
 .2ال يجوز السلم في تمر إلى أجل ال يعلم وجود ذلك التمر فيه  ،أو ال يوجد فيه إال ناد ار  ،كما ال
يجوز في ثمار نخلة معينة ،أو ثمار بستان بعينه،وهذا يفتح المجال لدخول السلم في التجارة،
وقول األحناف وجود المسلم فيه في األسواق من حين العقد إلى حلول األجل يؤيده .

()1

()0

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني ـ فتوى رقم ( )02نقال من كتاب موسوعة فتاوى
المعامالت المالية مرجع سابق ص  22-20بتصرف.
المعيار الشرعي العاشر رقم ( ) 1 ، 0 ،2صـ122
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 .2على المصارف اإلسالمية االستفادة من قول اإلمام الشافعي أن يكون مقدو ار على تسليمه ،
لوجود وسائل الحفظ والتخزين والتبريد في هذا الزمان .

المطلب الثالث  :استبدال المُسلم فيه بشيء أخر عند حلول األجل من جنسه أو من
غير جنسه
اإلشك ال المترتب يليه :
 .1العقد على سلعة والتسليم لسلعة أخرى هل تعتبر مخالفة للعقد مبطلة له ؟ أم يجوز ذلك ؟
 .0هل يمكن أن يكتب في العقد  :أنه في حالة التعذر عن تسليم المسلم فيه يمكن اإلعتياض عنه
بشيء آخر ؟
الم ت دا والمؤيدا :
نقل عن الفقهاء جواز االستعاضة عن المسلم فيه  ،فقد نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم جواز ذلك  ،سواء كانت االستعاضة عن المسلم فيه بجنسه ،أو بغير جنسه واستدلوا:
 .1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،أنه قال (إذا أسلفت في شيء إلى أجل ،فإن أخذت ما أسلفت
()1

فيه واال فخذ عوضا أنقص منه وال تربح مرتين)

.

 .0عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال  :أتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم فقلت (إني أبيع اإلبل
بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير  ،فقال  :ال بأس أن تأخذ بسعر
يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)(.)0

()1
()0

مصنف عبد الرزاق الصنعاني  ،باب السلعة يسلفها في دينار  ،ج 2/ص . 13
نيل األوطار للشوكاني  ،ج ،2ص.222مرجع سابق.
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أن االعتياض عن المسلم فيه من جنس االستيفاء  ،وفائدته إسقاط ما في ذمة المسلم إليه ألن بدله
المسلم إليه
يقوم مقامه  ،وال يدخل في بيع الكالئ بالكالئ بحال  ،وأيضا فدين السلم مقبوض في ذمة ُ
فال محذور من النهي عن بيع المبيع قبل قبضه في هذا.

()1

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنه ال يصح بيع المسلم فيه لمن هو
()0

في ذمته أو لغيره  ،وال االستبدال عنه قبل قبضه

.
()2

وجوز المالكية في غير الطعام االستبدال عنه قبل قبضه ،وهذا قبل حلول األجل .

أما بعد حلول األجل فيجوز المبادلة عند الجميع  ،وذلك أنه لما حصل العجز عن تسليم المسلم
فيه بعينه خالل األجل المحدد في العقد  ،وألن من عليه الحق يريد ابراء ذمته مما عليه ،فالرجوع إلى
التراضي بينهما هو المناط الشرعي ومنه اإلستعاضة عنه بشيء آخر من جنسه أو غير جنسه ،وتقدير
البدل بالمبدل منه المحدد في العقد ويكون أفضل منه
ولذا جاء في المعيار الشرعي (يجوز للمسلم ( المشتري ) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر غير النقد
بعد حلول األجل دون اشتراط ذلك في العقد  ،سواء كان االستبدال بجنسه أم بغير جنسه وذلك بشرط
أن يكون البدل صالحا ألن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم  ،وأن تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من
()2

القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم ).

()1
()0

()2
()2

د:مطهر سيف المخالفي  ،مرجع سابق ص  72 ، 70بتصرف .
رد المحتار مرجع سابق ج 2/ص  . 026بدائع الصنائع مرجع سابق ج 2/ص  ، 012المجموع شرح المهذب ج6/
ص  ، 072كشاف القناع ج 2/ص . 062مراجع سابقة
بداية المجتهد ج 0 /ص  021مرجع سابق.
المعيار رقم  0 ،2صـ 122مرجع سابق
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المع لج :
 .1االعتياض عن المسلم فيه نوع من االستيفاء للحق  ،وإلسقاط ما في ذمة المسلم إليه ألن بدله
يقوم مقامه  ،وهو ال يدخل في بيع الكالئ بالكالئ بحال.
 .0يشترط أن يكون االستبدال للمسلم فيه شروط عديدة:
 أن يكون وقت حلول األجل . أن ال يكون ذلك مشروطا في العقد. أن يكون البدل صالحا ألن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم .-

أن تكون القيمة السوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم .

المطلب الرابع :بيع المسلم فيه قبل قبضه
اإلشك ال المترتب يليه :
 .1المخالفة للنصوص بوضع عقد سلم آخر هل يعتبر بيعا للمسلم فيه قبل قبضه ؟ وهل هو جائز
في السلم أم ال ؟.
المسلم إليه يريد أن يبيع المسلم فيه .
ُ .0
 .2هل النهي عام أم هو خاص بالطعام .
الم ت دا والمؤيدا :
ال يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه سواء كان البيع لبائعه أو لغيره لعموم النهي  ،فعن ابن عمر
رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :من ابتاع طعاما فال يبيعه حتى يستوفيه ) ،
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وعن حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول اهلل  :إني اشتريت سبوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال ( إذا
()1

اشتريت شيأ فال تبعه حتى تقبضه

).

وقد ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة إلى المنع من التصرف في المسلم فيه قبل قبضه  ،سواء
ببيع أو شركة أو تولية أو مرابحة أو بدل  ،أو غيره (.) 0
وجاز عن المالكية في غير الطعام االستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه  ،فقد نقل عن مالك جواز
التولية والشركة في المسلم فيه قبل قبضة واستدلوا بحديث منكر ال يحتج به ( أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم رخص في الشركة والتولية ) (. ) 2
المسلم
وقد رجح مذهب المالكية شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقاال بالجواز :ألن بيع ُ
فيه قبل قبضه ليس من بيع الدين بالدين  ،وانما من بيع الدين بالعين إذا اقتضى الثمن بمجلس العقد ،
ويكون ذلك من بيع النقد لمن هو في ذمته لغيره من غير ربح وألن بيع الطعام المنهي عنه هو المعين
المعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فهذا هو الذي ال يجوز بيعه )(.)2
وقد ذهبت هيئة ك بار العلماء المشاركين في ندوة البركة الثانية لالقتصاد اإلسالمي المنعقدة في
تونس في  /صفر 1222ه :ال يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه  ،ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما
من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد األول وبين ما التزم به في
العقد اآلخر  ،وال يجوز اتخاذه تجارة ألن السلم أجيز استثناء للقواعد األصلية لحاجة المنتجين ،ويسدها
جواز السلم كحاالت فردية دون اإلتجار به ،فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البالد اإلسالمية
()1

سبق تخريجه.

()2

كنز العمال حاشية مسند أحمد المجلد  0صـ . 000

()0

()2

بدائع الصنائع المجلد  2صـ  220 -220مرجع سابق ،المجموع شرح المهذب المجلد  6صـ . 221
حاشية ابن القيم على سنن ابوداوود المجلد  6صـ  ، 032والفتاوى لشيخ اإلسالم المجلد  06صـ  217 -213مراجع
سابقة.
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ومصلحة كبرى تدعوا إلى اإلتجار به في حاالت خاصة دفعا لظلم واقع ،جاز ذلك لهذه المصلحة
الكبرى التي تقدرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
وأيضا قول هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي( تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه ألن هذا
التصرف يثقل كاهل المستهلكين ألن السلعة إذا تداولتها األيدي بالملك قبل الحيازة تتحمل ارباح كل
بائع والذي يتحمل الجميع المستهلك دون غيره ،وهذا التصرف من قبل الربا ألنه يؤول إليه ،أنه بيع نقد
بنقد متفاضال ،وبيان ذلك أن المشتري األول دفع نقدا ،وقيل أن يجوز البضاعة باعها بربح فليس في
المسألة إال بيع الدراهم بالدراهم والدينار بالدينار متفاضال وهو ما فهمه ابن عباس في نهيه صلى اهلل
عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض (. )1
وقد أجاب الشيخ مصطفى الزرقاء عن بيع المال المسلم فيه قبل قبضه :أن المسألة فيمن اشترى
سلما هل يجوز له أن يبيع ما اشتراه سلما قبل حلول أجله .
أما إذا أراد المشتري أن يبيع سلما بضاعة من النوع الذي اشتراه والى األجل نفسه أو أبعد منه قليال
وهو يقصد أن يقبض ما اشتراه من بائعه في أجله فيسلمه إلى المشترى منه ،فهذا ال ما نع منه شرعا،
وان تكررت هذه الصفقات السلمية من مشتري آلخر ،ذلك ألن المبيع مستقل في كل صفقة عنه في
األخرى  ،وليست الصفقات الالحقة منصبة على حق المشترى منه األول نفسه تجاه البائع األول  ،وكل
بائع فيها مسئول بالتسليم تجاه المشتري منه مسؤولية ال عالقة لها بما يستحقه هو قبضه من بائعه .
ورأى الدكتور سامي حمود :أن اإلجماع غير مسلم به بل هو مسألة خالفية ،والقائلون بعدم الجواز
لهم أسباب مختلفة وتحتمل المناقشة والرد عليها ،فالبعض اعتبره بيع اإلنسان ما ليس عنده  ،وفرق بين

()1

فتاوى بيت التمويل الكويتي فتوى رقم  16المجلد  1صـ  22ونيل األوطار المجلد  2صـ 023ـ  026مراجع سابقة .
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البيع والسَّلم لذا جاز السلم على سبيل اإلرفاق بالناس لحاجتهم ،فإذا بيع مرة فماذا يمنع من تكرار البيع
لنفس الغرض توسيعا للسوق والتداول بما يفيد المنتجين والمستثمرين على حد سواء.
وأما ما قيل من أنه يثقل كاهل المستهلكين لتداول األيادي بالملك قبل الحيازة فالرد على هذا القول
أولى لالستدالل على جواز البيع قبل القبض وذلك ألن انتقال المبيع إلى المشتري يزيد في الكلفة
،وبالتالي فإن العكس هو الصحيح ،إذا يكون البيع قبل القبض ارخص ثمنا عادة عن البيع بعد القبض
،أضيف إلى ذلك عامل االنتظار والزمن وتكلفة الكيل والوزن والنقل ـ
وذكر كالم لإلمام الشوكاني في نيل األوطار:

()1

الخشية من انقالب بيع ما لم يقبض إلى بيع نقد

بنقد مع التفاضل وهو الربا  ،ولكن هذا القول يكون واردا لو كان صوريا أما إذا كان البيع حقيقيا وكان
هناك غرم وغنم وكان المبيع هو المسلم فيه من قمح ونحوه ،فإن الخشية من انقالب المسألة إلى بيع نقد
بنقد ال تكون واردة .
()0

ولعل األخذ بقول المالكية وما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم

وما نقله المعاصرون

كالشيخ مصطفى الزرقا وسامي حمود وغيرهم هو األولى وذلك:
 .1لما ذكروا من أدلة .
 .0لما ذكروا من ردود على المانعين .
 .2أن السلم شرع لحاجة الناس إليه فالترخيص فيه له خصوصيته كيف وقد أيدته مقاصد الشريعة
اإلسالمية من التيسير  ،وما ذكره االقتصاديون وعلماء الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية من
أنه يحقق مصالح كبرى ،ألنه يقوم بتدوير األموال بسرعة تحقيقا ألكبر قدر من األمان ،وعدم

()1
()0

نيل األوطار المجلد  ، 2صـ 023ـ 026مرجع سابق بتصرف .
سامي حمود  ،السلم وااليجار والمرابحة  ،بحثوث غير منشورة ،مقدمة الى ندوة البركة ،مرجع سابق .
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تجميد جزء من أموالها في عمليات يكون من الصعب سرعة تسييلها تحت أي ظروف طارئة،
دون تحقيق خسائر تذكر .
فإجازته تفتح األبواب إليجاد األدوات االستثمارية التي تمثل حصصا في بضاعة السلم المتعاقد
عليها التداول  ،وايجاد سوق كبير للمتاجرة في منتجات السلم فيها لتحقيق االزدهار والتنمية.
جاء في المعيار  1/2بيع المسلم فيه قبل قبضه ال يجوز للمسلم ( المشتري ) أن يبيع المسلم فيه
قبل قبضه
المع لج

) 1(.

:

المسلم فيه قبل قبضه ليس من بيع الدين بالدين  ،وانما من بيع الدين بالعين إذا اقتضى
 .1بيع ُ
الثمن بمجلس العقد .
 .0يجوز إنشاء عقد سلم جديد مستقل عن العقد القديم ،بشروط عقد السلم المعتبرة شرعا ،بأن يبيع
سلما من جنس ما أسلم فيه  ،دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد األول وبين
ما التزم به في العقد اآلخر.
 .2السلم شرع للحاجة فالترخيص فيه له خصوصيته  ،وقد أيدته مقاصد الشريعة اإلسالمية من
التيسير واإلرفاق ،ألنه يحقق مصالح كبرى حيث يقوم بتدوير األموال بسرعة تحقيقا الكبر قدر
من األمان  ،فإذا بيع مرة فما الذي يمنع من تكرار البيع لنفس الغرض توسيعا للسوق والتداول بما
يفيد المنتجين والمستثمرين على حد سواء.

()1

المعيار الشرعي العاشر رقم (  ، ) 1 /2صـ ، 122مرجع سابق.
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المطلب الخامس :هل السلم خاص بالزراعة أم يدخل في الصناعة والتجارة ؟
اإلشك ال المترتب يليه:
 .1اجازته لسد الحاجات ليس على األصل كالبيوع األخرى  ،فيقتصر على ما كان فيه تطبيقه وهو
المجال الزراعي ،والقول بغير هذا تحويل له عن هذا المقصد .
 .0هناك سلع كثيرة غير زراعية صناعية وتجارية دخلها عقد السلم.
 .2هل عقد السلم عقد متاجرة واستثمار أم عقد استهالك ؟
الم ت دا والمؤيدا :
خالف لدى الفقهاء هل السلم خاص بالزراعة أم يدخل الصناعة والتجارة ؟
 .1أنه خاص بالزراعة ( وذلك أن عقد السلم أجيز لحاجة معينة ليلبيها وهي حاجة زراعية وال يمكن
له أن يلبي الحاجة الصناعية والتجارية ألنه ال يتسع لهما ،وأجيز استثناء من القواعد األصلية
لحاجة المنتجين).
 .0أما من أدخله في الصناعة والتجارة مع الزراعة فاستدل بـ :
أ -التبع ما ليس عندك" منصبا النهي على السلم في التجارة ألن السائل ال يسأل عن بيع سلم
في زراعة أو صناعة .
ب -من استقراء السلع التي كان يسلم فيها يتضح أنها زراعية ،كالزبيب والحنطة والشعير
والتمر ،وصناعية مثل األلبان والصمغ والكبريت والجير والرصاص والرخام .
ج -والسلم يدخل في مختلف األموال القابلة للضبط والثبوت والصالحة للثبوت في الذمة
واالنضباط في األوصاف .
والذين جوزوا السلم في الحيوان الحقوا العدد بالكيل ،وأدخلوا المذروعات بالذرع  ،والمعدودات بالعد.
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قال ابن المنذر  (":اجمعوا على أن السلم في الثياب بذرع معلوم وصفة معلومة الطول والعرض
()1

والرقة جائز )

ويجوز السلم في السلع والخدمات والحكمة التي شرع من أجلها السلم هي االرفاق بالناس  ،فيحصل
الترخيص في كل ما دعت اليه حاجة الناس  ،وذكر الكيل والوزن وآرد مورد األغلب المعتاد فال يؤخذ
()0

بمفهومه وانما يؤخذ الجواز حتما عدا المكيل والموزون إذا عرفت صفاته .

والسلم يكون لالسترباح والمتاجرة بين كل من البائع والمشتري ،قال ابن الهمام (ان عقد السلم شرع
لشدة الحاجة اليه من كل من البائع والمشتري  ،فان المشتري يحتاج إلى االسترباح لنفقة عياله وهو
بالسلم أسهل  ،إذ البد من كون المبيع نازال عن القيمة فيربحه المشتري ،والبائع قد يكون له حاجة في
الحال الى السلم وقدرة في المآل على المبيع بسهولة فتندفع حاجته الحالية الى قدرته المالية فلهذه
()2

المصالح شرع .

ال لع الت يجري يه ال لل :
جاء في ق اررات مجمع الفقه اإلسالمي بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة ما يلي:
( السلع التي يجري فيها السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ،ويمكن ضبط صفاته  ،وثبت دينا في
الذمة  ،سواء كانت من المواد الخام أم المزروعات والمصنوعات ).
يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسالمي وفي نشاطات
المصارف اإلسالمية  ،من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة  ،سواء أكانت تمويال
قصير األجل أم متوسطا أم طويال ،واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العمالء  ،سواء
()1
()0
()2

االجماع البن المنذر صـ  62تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد .
ماجد الكندي  ،المعامالت المالية والتطبيق المعاصر  ،الجيل الواعد ،ط0222 ،1م ،صـ . 202
شرح فتح القدير البن الهمام مرجع سابق المجلد  2صـ .202
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أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم من المقاولين أم من التجار  ،و كذا استجابتها لنفقات
التشغيل والنفقات الرأسمالية األخرى .
ولهذا تعددت مجاالت تطبيق عقد السلم  ،ومنها ما يلي:
 .1يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة  ،حيث يتعامل المصرف اإلسالمي مع
المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم  ،أو من محاصيل غيرهم
الت ي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم  ،فيقدم لهم بهذا التمويل
نفعا بالغا  ،ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم .
 .0يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي  ،والسيما تمويل المراحل السابقة
إلنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة  ،وذلك بشرائها سلما  ،واعادة تسويقها بأسعار مجزية.
 .2يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين  ،عن طريق
إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج في صور معدات وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم  ،مقابل
()1

الحصول على بعض منتجاتهم واعادة تسويقها .

شراء البترول سلما  :جاء في فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي( ()0أنه يجوز بيع سلع البترول
أو المعادن سلما وذلك بدفع قيمتها حاال على أن يتم تسليم السلعة بعد فترة زمنية  ،ويجوز بيعها ( نفس
السلعة ) سلما موازي بتاريخ الحق ) وبهذا تعمل المصارف اإلسالمية اليمنية حيث تشتري البترول من
الشركة بصيغة السلم عن طريق وحدة الصكوك التي انشأها البنك المركزي للمصارف اإلسالمية .

()1

()0

مجمع الفقه اإلسالمي ـ الدورة التاسعة ـ رقم ( ) 0من 1ـ  3ابريل 1662م  ،مجلة المجمع  ،العدد ، 6ج  ، 1ص
.271
فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي فتوى رقم ( ، ) 2موسوعة فتاوى المعامالت المالية مرجع سابق .
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أمثلة مبوبة في الفقه اإلسالمي لما يجوز فيه السَّلم (: )1
ومن خالل ما سبق نجد أن السَّلم يدخل في القطاعات المختلفة سواء في القطاع الزراعي،
والحيواني ،والزراعي ،والتجاري.
وهنا سنذكر بعض ما نقله أئمة الفقه اإلسالمي كنماذج لدخوله في معظم هذه القطاعات  ،حتى
يتضح أن السَّلم ليس خاصا بقطاع دون آخر.
 .1ال َّ لل

قط ع اإل ت ج الزراي :

نقل الفقهاء أمثلة ونماذج يدخلها السَّلم في هذا القطاع سواء ما كان متعلقا باإلنتاج النباتي الحبوب ،
والخضروات  ،والفواكه ،أو الحيواني ،وسنذكر ذلك على النحو التالي :
أ -السَّلم في قطاع اإلنتاج النباتي :
 .1في مجال إنتاج الحبوب  :نص الفقهاء على أن السَّلم يدخل في الحنطة  ،والشعير ،
والذرة  ،والحمص  ،والعدس  ،واألرز  ،والدخن .
 .0في مجال إنتاج الفاكهة  :ذكروا منها  :أنواع التمور  ،والتين  ،والفرسك  ،والخربز
والسفرجل  ،البطيخ  ،الرمان  ،التفاح  ،الكمثرى  ،والمشمش  ،وقصب السكر .
 .2في مجال إنتاج الخضروات كالسَّلم في الجزر  ،والقثاء  ،والباذنجان  ،والبصل ،
والثوم.
 .2في مجال أشجار الغابات  :كالسَّلم في الخشب  ،والقطن  ،والكتان  ،والحناء ،
والرياحين اليابسة .

()1

األم للشافعي  ، 62 / 2والمدونة الكبرى لإلمام مالك  0 / 6وما بعدها  ،والمغني البن قدامة  ، 212 / 2والفتاوى
الهندية  121 / 2بتصرف من رسالة د  .المخالفي ص  33ـ . 36
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ب -السَّلم في قطاع اإلنتاج الحيواني :
ورد السَّلم في الحيتان " السمك "  ،والعنبر  ،والسمن  ،والعسل  ،والحليب ،والجبن  ،والصوف ،
والشعر  ،واللحم  ،واألدهان  ،واأللبان  ،والجلود  ،والشحوم  ،وسلم الحيوانات الحية بعضها في بعض
من الغنم  ،والبقر  ،واإلبل.
 .2ال َّ لل

قط ع اإل ت ج ال

ي :

أ -الصناعات االستخراجية والتعدين  :نقل السَّلم في أنواع الحجارة  ،واللبان  ،وصمغ الشجر ،
والزئبق  ،والكبريت  ،والكحل  ،والجص  ،والنورة  ،والجير  ،والنحاس  ،والحديد ،
والرصاص  ،والرخام .
ب -الصناعات التحويلية  :نقلوا السَّلم في األدوية  ،والثياب  ،والقراطيس  ،والزيوت  ،والصابون
 ،والزجاج  ،وأنواع العطر كالمسك والعنبر والكافور.
 .3ال َّ لل

القط ع التج ري :

وكل من يسلم في القطاعات الصناعية ،والزراعية هم في العادة من التجار أو الصناع ،فشمل
السَّلم الضروريات ،والحاجيات ،والتحسينيات.
وبهذا يتضح أن السَّلم واسع وشامل يدخل في كل القطاعات الزراعية ،والصناعية ،والتجارية.
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المع لج

:

المجاالت التي يمكن للمصارف اإلسالمية تمويلها سلما :
 .1تمويل المزاريين .
ويمكن للمصارف اإلسالمية تطبيق عقود سلم مع عدد من المزارعين المنضبطين والمشهود لهم
بحسن األداء واإلتقان ألعمالهم ووجود مقومات كافية  ،بعد دراسة كافية لهم  ،ويمكن تطبيقه في اليمن
في المحافظات التالية :
أ -الحديدة وفي أماكن كثيرة منها .
ب -وادي حضرموت .
ت -وادي البون عمران .
ث -قاع جهران  .ذ مار .
ج -الجوف أماكن عديدة .
ح -الوديان المشهورة بالزراعة كوادي مور  ،ووادي بناء ووادي سردود وغيرها.
من المزارع التي تنطبق عليها المواصفات بحيث يكون المزارعون فيها مواصافاتهم قابلة للتمويل ،
ويختار بعض األصناف من الزروع التي تكون سريعة النمو كبيرة العائد  ،ويكون التمويل بهذه الطريقة
عن طريق فروع المصرف اإلسالمي ،على أن تكون إدارة االستثمار المركزية للمصرف قد فرزت قسم
خاص بالسلم لتقوم باإلشراف على هذه التجربة في بعض الفروع الصالحة بيئتها لتطبيق هذه الصيغة
،واضعة شروطا ومعايير سهلة التطبيق ،بعد التدريب والتأهيل للعاملين في أقسام االستثمار في الفروع،
ثم تقوم بالمتابعة و المراقبة لسير العمل ،والتوجيه عند االحتياج  ،والتشجيع والتعميم للناجح منها.
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 .2التمويل ين طريق شرك زرايي ي شئه الم رف :
وتقوم بدراسة المزارعين واألراضي وما يمكن أن يستثمر في هذا القطاع  ،بحيث يشمل تحديد
األماكن  ،تحديد االحتياجات من معدات وغيرها  ،دراسة العمالء المزارعين  ،دراسة السوق  ،اختيار
األصناف  ،وأن يكون لديها إدارة تمويل وتنفيذ واشراف  ،وادارة تسويق وبيع  ،ويمكن أن تكون شركة
واحدة تحت اإلدارة العامة  ،تمول من البنك بمحفظة استثمارية من أموال المساهمين في البداية ،ويمكن
مشاركة المصارف اإلسالمية األخرى في هذه المحفظة  ،فإذا ما ثبت النجاح أخذ من أموال المودعين ،
وهذه الشركة يمكن أن يكون لها فروع أو موظفي مكاتب في المحافظات التي يوجد فيها عقود سلم ،
حسب االحتياج .
وتقوم هذه الشركة بإجراءات الدراسة اإلئتمانية للمزارعين حسب الخطوات العملية لمراحل تطبيق
عقد السلم  ،مع استيفاء كافة الضمانات والتأكد من صالحيات األرض والصنف المحدد للسلم  ،فإذا تم
ذلك انتقلت إلى المتابعة واالشراف لمراحل العمل الميداني وتقوم بهذا العمل في كل فروع أو مكاتب
الشركة .
ثم تقوم الشركة عن طريق إدارة التسويق والبيع بدراسة السوق في السلع التي دخلت فيها مع
المزارعين سلما  ،وكيف يمكن الترويج لها إعالميا حتى يأتي إلى الشركة من يطلب هذه المنتجات
فتعمل معه عقود سلم موازي ،وعند ذلك تقوم الشركة باستالم المنتجات التي دخلت فيها بعقود سلم،
وتسليمها للعمالء الذين تم التعاقد معهم مسبقا عقود سلم موازي .
وبهذا يمكن للمصارف االسالمية أن تسهم في نهضة القطاع الزراعي في البلد .
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 .3تمويل التج رة الخ رجي :ة
السمة الغالبة للتجارة الخارجية في البلدان اإلسالمية هي زيادة االستيراد في المنتجات ،بسبب عجز
ميزان المدفوعات عن تمويل الواردات ،فتحولت البلدان االسالمية إلى التمويل من خالل القروض
الربوية ،التي تؤدي إلى أعباء الديون الخارجية ،مما جعل هذه الحكومات مرتهنة بديونها .لذا فإن
المصارف اإلسالمية يمكن أن تسه م في الحد من هذه المشكلة بتوسيع تطبيق صيغة السلم التي تؤدي
إلى رفع ميزان المدفوعات ويكون التطبيق بالطرق التالية :ـ
أ -شراء المواد األولية من الدول والحكومات سلما  ،واعادة تسويقها عالميا بأسعار مجزية  ،أو
اعتبار الصادرات رأس مال سلم للحصول في مقابلها على سلع صناعية أو تجارية و
العكس.
ب -تشجيع قيام صناعات في الدول اإلسالمية لتحويل المواد األولية إلى مصنوعات لترتفع
أسعارها عند التصدير  ،حتى تكون قادرة على المنافسة في األسواق العالمية  ،ويتم ذلك
بصيغة السلم بأن ندفع بموجبه رأسمال سلم يتم من خالله شراء المعدات واآلالت للمنتجين
مقابل الحصول على منتجات صناعية منهم  ،ونقوم بتصديرها إلى الخارج وهذا ال يمكن
تحقيقه اآلن فهو بحاجة إلى قطاع صناعي كبير لالستثمار .
األ واق المعتمدة :
للقضاء على المخاطر المحتملة للسلم ال بد من إيجاد أسواق تعتمدها المصارف اإلسالمية لتسليم
المسلم فيه وتصريفه بالطرق التالية :ـ
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 .1التعاقد مع تجار يتعامل معهم المصرف ليسلم لهم المسلم فيه مباشرة ويكونون كوكالء في البيع
نيابة عن المصرف بأجرة معينة ،أو يشترون المنتجات بأنفسهم بسعر السوق ،أو أن يبيع
المصرف لهم بيع مرابحة إذا أمكن تحديد رأس المال  ،أو البيع باآلجل .
 .0تبني الشركة لعقود السلم كما سبق في جانب االئتمان وفي جانب التسويق ويمكن أن يتبع الشركة
سوق إذا زادت المنتجات .
 .2العمل في حاالت التسويق الناجحة بالسلم والسلم الموازي فال تصل المنتجات التي تم التعاقد فيها
سلما حتى يتم التعاقد بسلم موازي مع التجار .

المطلب السادس :السَّلم والسَّلم الموازي
اإلشك ال المترتب يليه:
 .1فيه شبهة بيع الشئ قبل قبضه.
 .0ممكن ان يجتمع فيه عقدان في عقد واحد.
 .2فيه شبهة الربا ،حيث يوجد فيه تبادل النقود بدون سلع.
المؤيدا والم ت دا :
وصورته أن يبيع المسلم إلى طرف ثالث سلعا في الذمة من جنس ما أسلم فيه  ،دون أن يربط بين
العقدين .
فيتبادل المستثمر المواقع فهو مرة مسلم  ،ومرة مسلم إليه  ،وتدور عجلة االستثمار على هذا النحو
 ،وهذا مما ال يظهر عليه حرج في الشريعة  ،فالعقدان منفصالن كل منهما على حدة  ،دون تعلق
ألحدهما باآلخر  ،وليس من باب بيع المسلم فيه قبل قبضه ؛ ألنه لم يعين المسلم فيه األول بعينه  ،بل
جعله موصوفا في الذمة  ،وال يضر عقد السَّلم شيئا إذا تشابهت صفة المثمنات المسلم فيها بين العقود
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المختلفة على أننا نقول  :أنه إذا لم يتم العقد األول لم يتأثر العقد األخير بل يكون المسلم إليه في العقد
الثاني مطالبا بالوفاء بما تعاقد عليه مع المسلم الثاني  ،يتصرف بنفسه في سبيل اإلتيان به
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من ذلك

()0

()1

.

؛ ألن هذه المعاملة ال تخلوا من شبهة الربا التي

أشار إليها ابن عباس بقوله  ( :دراهم بدراهم  ،والطعام مرجأ )  .ويبدو أن هذا القول فيه ضعف ؛
فالعقدان مختلفان  ،والمتعاقدان متباينان  ،فشبهة الربا منتفية  ،فلو كان االلتفات إلى مثل ذلك لحرم
السَّلم رأسا  ،وهذا مناقض لما ثبت بالنصوص الشرعية من جوازه  ،وهي نفسها التي حرمت الربا

()2

.

فالقول األول بالجواز هو القول الراجح  ،والذي تدعمه نصوص الشريعة وأصولها وقواعدها .
المع لج :
 .1ال مانع من عقد المصرف عقد سلم موازي بعد عقد السلم األول على أن ال يكون هناك ارتباط
بينهما .
 .0ما ذكر من أن السلم الموازي هو بيع قبل القبض وال يجوز أو أنه ربا محرم فهو تأويل للعقود
على غير ظاهرها فالسلم معروف وهو جائز وهذا عقد سلم آخر فكيف يحرم الثاني.
 .3سبق أن ذكرنا أن السلم يجوز أن يكون في التجارة واذا كان كذلك فهذا نوع من السلم في التجارة
 ،وكل ما هو موصوف في الذمة منضبط صفاته فال مانع من ان يتم التعامل به بهذه الصيغة .

()1
()0

المغني البن قدامة بتصرف  272 / 2مرجع سابق.
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد  6ص  . 222مرجع سابق.

()2ماجد الكندي  ،المعامالت المالية والتطبيق المعاصر  ،ص  . 226 ، 222مرجع سابق.
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المبحث الثالث
اشكاالت تسليم المسلم فيه
المطلب األول :الشرط الجزائي في عقد السَّلم
المؤيدا والم ت دا :
سبق بحث هذا الموضوع في الفصول السابقة ووضحنا أن األصل في المداينات عدم األخذ بالشرط
الجزائي وال يجوز إال في االستصناع من الصانع ال المستصنع ووضحنا ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي
ا لدولي وما ذكر في الفتاوى الشرعية لهيئات الرقابة الشرعية المختلفة في البنوك اإلسالمية من عدم
جواز أخذ أي زيادة كتعويض للبنك على التأخر في السداد وانما من قال بالجواز وضحوا أنه عقوبة
على المماطل كغرامة تأخير تسلم وال تدخل أموال البنك وانما تصرف في وجوه الخير  ،ويجوز للبنك أن
يأخذ مقابل أتعابه في التقاضي وغيره .
وسنورد هنا بعض ما ذكروا حول غرامة التأخير كعقوبة للمماطل في السداد  :فإنه مما يوثق به
الناس عقودهم في األزمنة الحاضرة الشروط الجزائية  ،ولو نظرنا إلى عقد السَّلم لوجدنا أن فيه االلتزام
دينا في الذمة إذا المسلم فيه دين في ذمة المسلم إليه  ،وعند أخذ غرامة عليه فهي زيادة مالية مقابل
التأخير فظاهره أنه ربا الجاهلية المنهي عنه ( أنظرني أزدك ) ولكن في شرعنا قواعد تضبط  :أي
تمادي ممن يريد أن يماطل (( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )) والعمل بالتالي.:
 .1بقاعدة  " :ال ضرر وال ضرار "  .سواء من المسلم أو من المسلم إليه .
فالعقد ملزم للطرفين وفيه تحديد المدة ( األجل ) والسلعة الموصوفة في الذمة وبه يلتزم كل منهما
بتسليم ما عليه في وقته دون تأخير يؤدي إلى الضرر فإذا حصل ضرر فال بد من إزالته .
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 .0وضع الضمانات والكفاالت والرهن لإلستيثاق.
 .2ضبط العقود ووضع الشروط المنظمة للعمليات االستثمارية بهذه الصيغة حتى ال يحصل أي نزاع
 .2لو حصل أي خلل فالرجوع إلى العقد ومالم يتم االتفاق عليه فيمكن رفعه للحاكم الشرعي وهو
يحبس ويعاقب بما يراه رادعا لذلك التمادي فيسلم بحكم القاضي  ،أو يفسخ العقد ويسلم رأس
المال فإن حصل تأخير من معسر غير قادر على األداء مع بذله لوسعه وحدود طاقته على
الوفاء بما عليه من دين  ،جاز لصاحب الدين إمهاله وأنظاره إلى حين يسره ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (.)1
وقد بحثت هذه المسألة هيئة كبار العلماء في السعودية وانتهت إلى صحتها والعمل بموجبها في كل
العقود  ،وسنوجز ما قررته فقد قالوا بعد استعراضهم للمسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي
ومناقشة توجيه قياسه مايلي :
المتأمل لقوله تعالى :

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮣ ﭼ

()0

 ،وقول النبي ( : 

المسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال ) ( ، )2ولقول عمر  ( : مقاطع الحقوق
عند الشروط )  ،واالعتماد على القول الصحيح أن األصل في الشروط الصحة واإلباحة  ،وال يحرم
منها أو يبطل إال ما ورد الشرع بإبطاله نصا أو قياسا .

()1
()0
()2

سورة البقرة اآلية . 022 :
سورة المائدة اآلية . 1 :
أخرجه أبو داود والحاكم من حديث ابوهريرة والترمذي والحاكم من حديث عمرو والدارقطني والحاكم من حديث أنس
وابن ابوشيبة مرسال عن عطاء وفي رواية الترمذي زيادة  :إال شرطا حرم حالال وأحل حراما.
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وبعد استعراض ما ذكره أهل العلم في تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة ،كان هذا
الشرط من الشروط الصحيحة التي ليست منافية لمقتضى العقد ولكنها من مصلحته ؛ إذ فيها حافز
إلكمال العقد في وقته المحدد .
وقد روي عن ابن سيرين أن رجال قال لكريِّه  :أدخل ركباك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك
مائة درهم  ،فلم يخرج  ،فقال شريح  ( :من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه )  .وقال أيوب
عن ابن سيرين  :أن رجال باع طعاما وقال  :إن لم آتك األربعاء فليس بيني وبينك بيع  ،فلم يجئ .
فقال شريح للمشتري  ( :أنت أخلفت فقضى عليه ).

()1

وفضال عن ذلك فهو في مقابلة اإلخالل بااللتزام حيث أن اإلخالل به مظنة الضرر  ،وتفويت
المنافع
وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد ألبواب الفوضى والتالعب بحقوق عباد اهلل  ،وسبب من
أسباب التحفيز على الوفاء .
لذلك صح هذا الشرط ويعتبر األخذ به واجبا ما لم يكن هناك عذر في اإلخالل بااللتزام الموجب له
شرعا فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول .
واذا كان الشرط كثي ار بحيث يراد به التهديد المالي  ،ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية
فيجب في ذلك الرجوع إلى العدل واإلنصاف  ،ويرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي عند االختالف عمال
بالقواعد الشرعية والضوابط المذكورة سابقا .

()1

اخرجه البخاري في صحيحه باب من انتظر حتى تدفن رقم 0722ج2ص 162دار طوق النجاة الطبعة
االولى1200ه.
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المطلب الثاني  :عزوف المصارف اإلسالمية عن االستثمار بهذه الصيغة
اإلشك ال المترتب يليه :
 .1انضباط أسعار السلم يحتاج إلى سياسة مرنه وهي غير موجودة.
 .0تعارض السياسات العامة للدولة مع شروط عقد السلم .
 .2زيادة المخاطر لعقود السلم .
 .2التخوف من القائمين على المصارف االسالمية من الفشل .
 .2عدم وجود تجارب تطبيقية ناجحة أدى لعزوف المصارف اإلسالمية عن التمويل بصيغة السلم
ودراسة تجاوز معوقاتها.
 .3التحول الى االستثمار قصير األجل بالمرابحة القليلة المخاطر  ،السريعة السيولة .
 .7قصور ادارة المصارف اإلسالمية عن تكوين ادارة إلعداد منتجات متكاملة ومنها منتج السلم .
 .2قصور ادارة المصارف اإلسالمية عن تشكيل ادارة متخصصة لعقود السلم وتسويقها .
الم ت دا والمؤيدا :
يعد عقد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسالمي وفي
نشاطات المصارف االسالمية من حيث :مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة ،سواء أكان
تمويال قصير األجل أم متوسط األجل أم طويل األجل  ،واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة متعددة من
العمالء ،سواء كانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم التجار  ،لهذا تعددت مجاالت تطبيقه
ومنها:
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 .1يصلح لتمويل عمليات الزراعة المختلفة مع المزارعين الذين لديهم محاصيل في مواسم محددة ،
أومن محاصيل غيرهم التي اشتروها منهم فالتمويل يقدم لهم نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز
المالي عن تحقيق انتاجهم.
 .0تمويل النشاط الصناعي ال سيما المراحل السابقة إلنتاج السلع والمنتجات الرائجة وتصديرها.
 .2تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين إلمدادهم بمستلزمات االنتاج في صورة
معدات وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم واعادة
تسويقها.

()1

له مزاي يديدة :
 -1الم لل (المشتري ).
 من حيث الضمان :يجوز أخذ الرهن والكفالة في عقد السلم. من حيث الربحية  :فارق األسعار كبير للسلع بين مواطن االنتاج والسوق والسلم الموازي . من حيث المنافسة :تخفيض قيمة المنتجات على أسعار السوق لتصريف المبيعات في وقتقياسي مع هامش ربح جيد.
 -2أم الم لل إليه ( الب ئع )
 ضمان التصريف للمنتجات الحصول على التمويل وقت الحاجة . -زيادة اإلنتاج بالحرص على التمويل .

()1

مجمع الفقه اإلسالمي  ،الدورة التاسعة قرار رقم  ، 0مجلة المجمع  ،صـ ،2مرجع سابق.
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 -3له آث ر يلى االقت

د

 المحافظة على القوة الشرائية للنقود في حالة التضخم . المساعدة على تحقيق التوظيف الكامل للتمويل . توفير أسواق سلعية منتظمة. أثره على كل قطاع على حدة ( زيادة اإلنتاج ،والتوسع ،والجودة ،وزيادة المنشئاتوالشركات).
 احتياج كل القطاعات إلى التمويل بالسلم. اإلسهام في تخفيف البطالة من خالل تشغيل عدد كبير من األيدي العاملة\. االسهام في النهوض باإلقتصاد الوطني من خالل تنمية جميع القطاعات اإلنتاجية .العوائق والمخ طر من التمويل ب ل لل :
ومع ما ذكرنا من مزايا لهذه الصيغة إال أن المخاطر والمعوقات كبيرة ومنها:
أوالً التمويل للقط ع الزراي والحقول .....
 .1مخاطر متعلقة باألرض والبيئة والجوائح التي تحصل فيها من الكوارث الطبيعة وغيرها كاآلفات ،
واألعاصير  ،والفيضانات  ،والحشرات  ،والحريق  ،حيث تؤثر في المسلم فيه فتسبب ضعف
المحصول أو نقصانه أو إفساده أو إتالفه.
 .0مخاطر رداءة االنتاج :الناتجة عن قصور وسائل تنمية االنتاج لعدم توفر الطرق السهلة لألراضي
الزراعية  ،وقلة وضعف مشروعات الري والصرف  ،وانعدام الوقود وارتفاع أسعاره  ،وكذا عدم
وجود المعدات الكافية .
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 .2المخاطر التجارية :ضعف الدعم الحكومي للمنتجات المحلية ماديا ومعنويا ( تقلبات األسعار
للسياسة النقدية الغير مستقرة  ،االستيراد للسلع المنتجة وبيعها بأسعار أقل من سعرها )
 .2المخاطر المالية  :عدم قدرة المزارعين سداد التزاماتهم بسبب ضعف اإلنتاج ،أو ضعف المتابعة
من قبل المصرف  ،أو تساهل المزارعين .
أم المخ طر التج ري وال
َّ

يي واالقت دي :

 .1تعارض السياسات االقتصادية للدولة مع شروط عقد السلم .
 .0تعارض سياسة الدولة مع سياسة المصارف االسالمية .
 .2تشوهات في هياكل األسعار وتدهور قيمة العملة .
 .2تحديد أسعار لمنتجات السلم تضر بالمصارف اإلسالمية والمنتجين .
 .2ضعف التهيئة العامة للبنية التحتية لتوفير المعدات وايجاد الوقود.
 .3ضعف القضاء و حياديته واستقالله .
 .7ال يتم تداول عقود السلم في األسواق المنظمة أو خارجها ألنه أتفاق بين طرفين ينته بتسليم
المسلم فيه (سلع عينية ) وتمويل ملكيتها والمصرف اإلسالمي يحتاج إلى جهود أضافية (تخزين
– نقل – تسويق مع تحمل مخاطر السوق ) وهذه تسبب على المصرف مصاريف كبيرة تؤدي
إلى الخسارة.
ال بب الع ل

يدل التمويل ب ل لل إ

إلى المخ طر :

 .1القصور في تكوين منتجات متكاملة من رجال االختصاص قابلة للتطبيق سهلة الفهم والتدريب
عليها ،وعمل تجارب لذلك مع االستفادة من التجارب السابقة.
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 .0عدم تخصيص إدارة لعقود السلم في أي قطاع ولنبدأ بالقطاع الزراعي حيث تحدد مهامها وتدير
الخطوات واإلج ارءات والمتابعة واالستالم والتسويق والبيع .
 .2التمويل قصير األجل بالمرابحة أقل مخاطر وأكثر ضمانا مع وجود ربحية جيدة .
المع لج

:

 .1ال بد للمصارف اإلسالمية من اختيار أفضل العناصر المتخصصة لتوظيفها في إيجاد منتجات
متكاملة جامعة بين الجانب النظري والعملي التطبيقي مع تجهيز النماذج لذلك والعقود والوثائق
وكيف يدخل في النظام  ،مع تحديد الخطوات ثم اإلجراءات التنفيذية والتطبيقية للمنتج ـ والتدريب
عليه .
 .0معرفة السوق والبيئة ودراسة ما يحتاج منها إلى السلم والنزول للتسويق .
 .2تكوين محفظة استثمارية من أموال المساهمين في المصارف اإلسالمية في اليمن وفائض السيولة
والبدء بالقطاع الزراعي والحيواني  ،وتحديد منتجات ثبت نجاحها أقل تكلفة احتياجا للتمويل وأكبر
طلبا لها في السوق وأكثر ربحية فيها ،وتحديد محافظات ومناطق صالحة لنجاح الزراعة بكل
المقومات ،وكذا مزارع محددة للبدء في التطبيق حتى يتم النجاح ثم التوسع ( بشرط أن تكون
المحفظة المشتركة كبيرة ) .
 .2تكوين إدارة مستقلة تدرس عقود السلم من حيث التالي :
أ .دراسة المنتجات التي يحتاجها السوق ويدخلها السلم .
ب .دراسة أين يمكن توفيرها وكيف يتم ذلك .
ج .تجهيز المنتج المتكامل والتدريب عليه.
د .عمل تجارب سلم في منتجات سهلة ومعرفة النجاح في ذلك .
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ه .تطمين اإلدارات العليا على أن السير صحيح في كل المراحل والخطوات.
و .دراسة المخاطر لكل صنف ووضع الحلول الالزمة للتقليل منها.
ز .المتابعة المستمرة للمنتجات  ،ومعرفة المراحل التي يمر بها المنتج والنزول الميداني لمشاهدة
عينات منها تلك المنتجات ورفع التقارير أوال بأول الى إدارة االستثمار .
ح .عمل إحصائية لعقود السلم المطبقة وكم المنتجات الناجحة منها  ،وما يحتاج كل منتج
وتحديد ذلك بوثائق تعمم على جميع القائمين بهذا العمل.
ط .التعاقد مع شركات التسويق لبيع المنتجات  ،أو تجهيز سوق منظمة لعقود السلم .
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نتائج البحث
من خالل الدراسة والبحث اتضح للباحث أن هناك اشكاالت تطبيقية لصيغ االستثمار في
المصارف االسالمية اليمنية منها ما تم دراسته ومعالجته ومنها ما هو بحاجة الى دراسة ومعالجة ،وقد
استنتج الباحث النتائج التالية :
 .1هناك اشكا الت تطبيقية معيقة عن تطبيق بعض الصيغ بعضها بسبب وجيه يستحق التوقف عن
تطبيقها وبعضها بأسباب من المصرف يمكن التغلب عليها وقد وضحت ذلك في البحث وبينته .
 .0العزوف من المصارف االسالمية عن تطبيق صيغ المشاركات ك(المضاربة ،والمشاركة ) مع ان
ارباحها أعلى من صيغ المداينات اخرج المصارف االسالمية عن جوهر اهدافها وأضعف أداء
العاملين فيها وفتح المجال للشبهات التي يبثها اعداء المصارف االسالمية عنها.
 .2من افضل ما يسهم في تطوير الصناعات في الجمهورية اليمنية صيغة االستصناع فيمكن ان
تسهم به في تحديد الصناعات وتمويل الصناع والمستصنعين سواء كانت في استكمال البنية
التحتية للبلد من طرقات وجسور ومدن سكنية أو لألفراد أو للمنشآت او للدولة .
 .2التوقف عن تطبيق صيغة السَّلم حرمان للتنمية االقتصادية للبلد ،وخاصة في المجال الزراعي
والحيواني ،وما حصل من تجارب سلبية سببها ضعف اإلدارات القائمة على تطبيق هذه الصيغة.
 .2تفعيل صيغة االجارة المنتهية بالتمليك وخاصة في المجال العقاري له أثر كبير على االستثمار
والتنمية والحد من التركز المالي على صيغة المرابحة .
 .3ترجع اسباب التوسع في صيغة المرابحة الى عوامل :
 ضمان االرباح وقلة المخاطر
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 انه استثمار قصير االجل يحافظ على السيولة للمصرف ويتناسب مع

رغبة المودعين في

الحصول على االرباح سنويا .
 سهولة ويسر التعامل بها الذي يتناسب مع ضعف العاملين في المصرف .
 عدم وجود رغبة لدى المصارف االسالمية للتقليل من مخاطر الصيغ األخرى للتخوف الزائد
الذي ادى الى االحجام عن تطبيقها نهائيا.
 ضعف الكوادر المتخصصة في المصارف االسالمية في دراسات الجدوى للمشاريع الناجحة
المقدمة من المستثمرين مضاربة او مشاركة  ،وعدم وجود إدارات تتحمل مسؤولية الق اررات
االئتمانية فيها.
 عدم وجود خطة واضحة للتمويل بالمصرف تحدد فيها نسبة تمويل كل صيغة على حدة .
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التوصيات
 .1يوصي الباحث المصارف االسالمية بتطبيق كل الصيغ ولو بنسب متفاوتة ومعالجة االشكاالت
المعيقة لتطبيق بعض الصيغ والتقليل من المخاطر .
 .0يوصي الباحث المصارف االسالمية بتكوين ادارة متخصصة تعنى بتجهيز منتجات متكاملة
ومشاريع استثمارية مدروسة قابلة للتطبيق مع االهتمام بالتسويق والترويج لها واختيار العمالء
الصالحين لالستثمار فيها .
 .2يوصي الباحث بوضع خطة سنوية تحدد نسبة االئتمان لكل صيغة .
 .2يوصي الباحث المصارف االسالمية بتفعيل نظام آلي ال يسمح بالتجاوز من خطوة الى اخرى اال
بعد إتمام الخطوة االولى ،مع الفصل بين الوظائف المتعارضة بحيث يكون الدارس للعملية
موظف مستقل ،والمشتري من البائع موظف آخر والبائع للسلعة والمسلم لها للعميل موظف ثالث
حتى نضمن تسلسل خطوات المرابحة كما جاء في دراسات الحوكمة للمصارف االسالمية .
 .2يوصي الباحث الدولة باالستفادة من الصيغ االستثمارية في المصارف االسالمية في اكمال البنية
التحتية والصناعات المختلفة .
 .3يوصي الباحث الجامعات بفتح اقسام للمصارف االسالمية تعنى بدراسة الصيغ والخدمات
المصرفية دراسة اكاديمية وعملية حتى يساهموا في رفد المؤسسات المصرفية االسالمية .
 .7يوصي الباحث المصارف االسالمية اليمنية بتطبيق صيغة المضاربة والمشاركة وذلك بدراسة
مخاطرها والحد منها ،ثم المغامرة من متخذي قرار االئتمان بالبدء في استثمارات من هذا النوع
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بشكل متدرج ،ورفع التجربة لالستفادة منها والتطبيق لما يمكن تطبيقه ،مع التركيز على اختيار
العمالء .
 .2يوصي الباحث لتطبيق صيغة السلم بعمل دراسة واضحة إلمكانية التطبيق تحدد فيها األماكن
واألصناف والعمالء مع إقامة شراكة بين المصارف االسالمية أو المؤسسات المصرفية عموما في
تكوين محفظة استثمارية تعنى باالستثمار في المجال الزراعي والحيواني بهذه الصيغة حتى تسهم
في تحقيق التنمية  ،ويمكن تطبيقها بإقامة شركة او شركات زراعية تحمل مسؤولية االئتمان
واتخاذ القرار مع المتابعة ومسؤولية التسويق والبيع .
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املراجع واملصادر
.1

القرآن الكريم

التفسري :
.0

ابوجعفر الطبري  :ت212ه ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،دار الفكر  ،بيروت،
1222هـ

.2

السعدي ،تفسير كالم المنان ن:دار ابن الجوزي 1200ه ص ـ . 221

.2

أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي [ 772- 722هـ ] ،تفسير ابن كثير ،ط،0
طيبة للنشر والتوزيع 1202هـ  1666 -م .

.2

أبو عبد اهلل محمد بن شمس الدين القرطبي  ،ت 371 :ه  ،الجامع ألحكام القرآن
الكريم ،دار عالم الكتب ،الرياض 1202 ،هـ 0222 /م .

.3

ابوعبداهلل محمد األنصاري ،الجامع ألحكام القرآن الكريم .الطبعة الثانية  ،مطبعة دار
الكتب المصرية ،القاهرة 1222،ه 1622م.

.7

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى272 :هـ) ،أحكام القرآن ،ت:
عبد السالم محمد علي شاهين  ،ن :دار الكتب العلمية بيروت – لبنان  ،ط :األولى،
1212هـ1662/م.

.2

شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي (المتوفى1072 :هـ)  ،روح المعاني في
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :ت :علي عبد الباري عطية ن :دار الكتب العلمية –
بيروت ط  :األولى 1212 ،هـ .
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.6

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني (المتوفى1022 :هـ) فتح القدير الناشر:
دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت الطبعة :األولى  1212 -هـ

.12

محمد علي الصابوني  ،مختصر تفسير ابن كثير ،ن :دار القرآن الكريم ،بيروت – لبنان
ط  :السابعة 1220 ،هـ  1621 -م.

السنة النبوية :
.11

االمام احمد بن حنبل  ،مسند أحمد  ،ت 021هـ 02 ،رقم  22ط ،1مؤسسة الرسالة
 1201هـ  0221 -م.

.10

اإلمام ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني( ،المتوفى072 :هـ)  ،سنن ابن ماجه
ت  :محمد فؤاد عبد الباقي ن :دار إحياء الكتب العربية .

.12

اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِ
ِّج ْستاني (المتوفى072:هـ) سنن ابوداود  ،ن :المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت .

.12

اإلمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى373 :هـ)  ،المنهاج شرح
صحيح مسلم بن الحجاج ن  :دار إحياء التراث العربي – بيروت ط :الثانية.

.12

الخ ْسرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي
اإلمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
(المتوفى222 :هـ) السنن الكبرى ت :محمد عبد القادر عطا ،ن :دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنات ،ط  :الثالثة 1202 ،هـ  0222 -م.

.13

االمام محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي  ،الجامع المسند الصحيح صحيح
البخاري  ،ت :محمد زهير بن ناصر الناصر،ن :دار طوق النجاة ط :األولى1200 ،هـ.
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.17

اإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى031 :هـ) ،المسند
الصحيح المختصر ت :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

.12

الشيخ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم
الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى323 :هـ) ،النهاية في غريب الحديث واألثر البن
الجزري ،ن :المكتبة العلمية  -بيروت1266 ،هـ 1676 -م .

.16

الفتوحات الربانية على األذكار النووية.

.02

أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي
الطهماني النيسابوري (المتوفى222 :هـ) ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى.1662 – 1211 ،

.01

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي،
الحنبلي (المتوفى762 :هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري ن  :مكتبة الغرباء األثرية -
المدينة النبوية الحقوق :مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة

.00

زين الدي ن محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم
المناوي القاهري (المتوفى1221 :هـ) ،العارفين فيض القدير شرح الجامع الصغير ،الناشر:
المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة :األولى1223 ،ه.

.02

لإلمام أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى021 :هـ)
مسند أحمد حنبل .ت :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد اهلل بن
عبد المحسن التركي ،ن  :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى 1201 ،هـ  0221 -م

537

.02

محمد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى076 :هـ)
،الجامع الكبير  -سنن الترمذي الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،سنة النشر:
 1662م .

.02

محمد ناصر الدين األلباني  ،مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،
ط ،0المكتب اإلسالمي  ،بيروت 1222هـ –  1622م .

املراجع اللغوية:
.03

ابن منظور األنصاري الرويفعى األفريقي ،ت 711هـ ،لسان العرب ،ط  ، 2دار صادر –
بيروت  1212هـ .

.07

اسماعيل الجوهري  ،الصحاح  ،طبعة الشربتلي  ،1620مكة المكرمة .

.02

القاموس المحيط لمحيي الدين محمد الفيروز أبا دي ط1622 2م.

.06

إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرون  ،المعجم الوسيط  ،دار الدعوة  ،مجمع اللغة
العربية بالقاهرة.

.22

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى262 :هـ) ،مجمل اللغة ،
ن :مؤسسة الرسالة – بيروت ط الثانية  1223 -هـ  1623 -م .

.21

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ،أبو العباس (المتوفى :نحو 772هـ) المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير ن :المكتبة العلمية – بيروت .

.20

محمد بن أحمد بن األزهري الهروي :ت 272ه ـ  ،تهذيب اللغة  ،ط  ،1دار إحياء
التراث العربي – بيروت 0221م.
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أصول الفقه والقواعد الفقهية:
.22

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي
(المتوفى322 :هـ) ،الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق  ،ن :عالم الكتب .

.22

ابوعبد اهلل الزركشي  ،المنشور في القواعد الفقهية طبعة و ازرة االوقاف الكويتية 1222هـ.

.22

أحمد بن محمد مكي ،أبو العباس ،شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى:
1262هـ)  ،غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر ن :دار الكتب العلمية  .ط:
األولى1222 ،هـ 1622 -م .

املذهب احلنفي:
.23

ـ ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى:
1020هـ) ،رد المحتار على الدر المختار ،ن :دار الفكر-بيروت ط :الثانية1210 ،هـ -
1660م .

.27

اإلمام عالء الدين ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
 ،ط  ، 0دار إحياء التراث  ،مؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت  -لبنان 1216هـ
1662م.

.22

الفتاوى الهندية المؤلف :لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ن  :دار الفكر ط :الثانية،
 1212هـ .

.26

شمس الدين ابن ابوالعباس احمد بن حمزة الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،
بيروت ـ دار الفكر ـ 1622م.
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.22

شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى677 :هـ) ،مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ن :دار الكتب العلمية ط :األولى1212 ،هـ -
1662م .

.21

علي بن ابوبكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،أبو الحسن برهان الدين (المتوفى:
262هـ) ،الهداية في شرح بداية المبتدي  ،المحقق :طالل يوسف الناشر :دار احياء
التراث العربي  -بيروت – لبنان .

.20

محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ
جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى723 :هـ) ،العناية شرح الهداية ،ن :دار الفكر
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،عدد األجزاء12 :

املذهب املالكي:
.22

اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت176:هـ) ،المدونة ن :دار
الكتب العلمية ط :األولى1212 ،هـ 1662 -م .

.22

ابوعبد اهلل محمد بن عبد الرحمن المغربي  ،ت622هـ ،مواهب الجليل في شرح مختصر
خليل  ،ط ، ،0دار الفكر  ،بيروت 1262 ،ه.

.22

أبو عمر يوسف بن عبد القرطبي ت232 :هـ،

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،

ط ، 0مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،السعودية 1222هـ1622/م ( . ) 770/0
.23

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:
232هـ) ،الكافي في فقه أهل المدينة المالكي  ،ن :مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض،
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المملكة العربية السعودية ط :الثانية1222 ،هـ1622/م .
.27

ابوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد
(المتوفى262 :هـ) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ن :دار الحديث – القاهرة .

.22

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،المعروف
الرعيني المالكي (المتوفى622 :هـ) ،مواهب الجليل مختصر خليل الناشر :دار
بالحطاب ُّ
الفكر الطبعة :الثالثة1210 ،هـ 1660 -م .

.26

عبد الرحمن بن ابوبكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى611 :هـ) ،تنوير الحوالك شرح
موطأ مالك المؤلف :ن :المكتبة التجارية الكبرى – مصر  1636 - 1226هـ .

.22

محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل (المتوفى1121 :هـ) ،شرح الخرشي على
مختصر خليل  ،ن :دار الفكر للطباعة – بيروت ط :بدون طبعة وبدون تاريخ.

املذهب الشافعي:
.21

ابوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،المجموع (المتوفى373 :هـ)الناشر :دار
الفكر.

.20

الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى022 :هـ) ،األم  ،ن :دار المعرفة – بيروت
ط1212 :هـ1662/م.

.22

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى373 :هـ) ،المجموع شرح المهذب
الناشر :دار الفكر .
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.22

شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى677 :هـ) ،مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ن :دار الكتب العلمية ط :األولى1212 ،هـ -
1662م.

املذهب احلنبلي :
.22

ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي
ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى302 :هـ) ،المغني الناشر:
مكتبة القاهرة  ،تاريخ النشر1222 :هـ 1632 -م.

.23

اإلمام ابوعبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي  ،الرسالة  ،ط  ،1دار ال العربي  ،بيروت
1202هـ1666م.

.27

إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (المتوفى:
222هـ) ،المبدع في شرح المقنع ،ن :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ط :األولى،
 1212هـ  1667 -م.

.22

أبو زكريا يحيى بن شرف ،روضة الطالبين لإلمام النووي  ،المكتب اإلسالمي1222 ،هـ،
بيروت .

.26

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى702 :هـ) ،مجموع
الفتاوى ،ن :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية
السعودية عام النشر1213 :هـ1662/م.

.32

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس
الدين (المتوفى320 :هـ) ،الشرح الكبير للمقدسي الشرح الكبير على متن المقنع ن  :دار
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الكتاب العربي للنشر والتوزيع أشرف على طباعته :محمد رشيد رضا صاحب المنار.
.31

عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى:
222هـ) ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ن :دار إحياء التراث العربي ط :الثانية
-بدون تاريخ.

.30

عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم
المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى672 :هـ) ،كنز العمال في سنن األقوال
واألفعال ن  :مؤسسة الرسالة ط :الطبعة الخامسة1221 ،هـ1621/م.

.32

محمد بن ابوبكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى721 :هـ) ،إعالم
الموقعين عن رب العالمين الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى1211 ،هـ
1661 -م .

الفقه املقارن:
.32

ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 216 :هـ)  ،االجماع  ،دار المسلم
للنشر والتوزيع  ،ط1202 ، 1هـ0222 /مـ ،

.32

اإلمام محمد علي الشوكاني  ،السيل الجرار  ،ط، 1دار بن كثير ،دمشق 0222 ،م ،

.33

الصنعاني  ،سبل السالم  ،دار التراث  ،بيروت .13 /2 ،1632

.37

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 262 :هـ  ،بداية
المجتهد ونهاية المقتصد ،ط ، 2مصر 1262هـ ـ ـ 1672م.
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.32

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى 216 :هـ) ،اإلجماع ،ت  :فؤاد
عبد المنعم أحمد ن  :دار المسلم للنشر والتوزيع :ط األولى 1202هـ0222 /مـ.

.36

أبو محمد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ت223 :هـ  ،المحلى البن حزم  ،دار
الفكر – بيروت .

.72

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى223 :هـ)،
المحلى باآلثار الناشر :دار الفكر – بيروت.

.71

د/وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته ،موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف
اإلسالمية.

.70

سيد سابق (المتوفى1202 :هـ) ،فقه السنة ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان
الطبعة :الثالثة 1267 ،هـ  1677 -م

.72

عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى1232 :هـ) ،الفقه على المذاهب األربعة،
ن :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ط :الثانية 1202 ،هـ  0222-م.

.72

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى1022 :هـ) ،السيل الجرار
المتدفق على حدائق األزهار ن :دار ابن حزم الطبعة :ط األولى.

.72

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى1022 :هـ) ،نيل األوطار،
ن :دار الحديث ،مصر ط :األولى1212 ،هـ 1662-م.
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املراجع املعاصرة:

.73

األجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ـ إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة
فتوى . 20

.77

الفتاوى الشرعية لبنك التضامن اإلسالمي سنة 67م .

.72

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف اإلسالمية .

.76

فتوى هيئات الرقابة الشرعية في البنك الرئيسي للتنمية واالعتماد الزراعي بمصر رقم
1662/1م)نقال عن موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات المالية
اإلسالمية المرابحة .

.22

فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي امام موظفي البنك في الندوة المقامة بتاريخ
0226/3م.

.21

محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم ( )2للعام 0226لبنك البحرين الشامل

.20

األستاذ الدكتور نزيه حماد :مدى صحة تضمين يد األمانة بالشرط في الفقه اإلسالمي.

.22

الشيخ أحمد الصاوي بحث بلغة السالك ألقرب المسالك  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابوالحلبي 1620م.

.22

البنك اإلسالمي لغرب السودان  -فتوى رقم ( )17الدليل الشرعي.

.22

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين المعايير
المعتمدة حتى 0226م معايير الست الصيغ .

.23

الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة ( )12/12الدليل الشرعي.
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.27

أ.د :مصطفى أحمد الزرقاء ،عقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات  ،بحث مقدم
للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عام 1202ه .

.22

د :ابراهيم جمال ،المرابحات الخارجية في المصارف االسالمية ،رسالة دكتوراه غير
منشورة0210 ،م الجامعة اإلسالمية بماليزيا.

.26

د :عبد الرزاق رحيم جدي الهيثمي المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق دار اسامة
للنشر والتوزيع الطبعة االول 1662م.

.62

د :عصام عبد الهادي أبو النصر ،دراسة تحليلية لمشكالت القياس المحاسبي فى
المشاركات المتناقصة  ،كلية التجارة  ،جامعة األزهر.

.61

د :علي محيي الدين القرة داغي ،اإلجارة وتطبيقاتها المعاصرة.

.60

د :نصر محمد السالمي ،الضوابط الشرعية لالستثمار دراسة وتطبيق رسالة ماجستيرغير
منشورة 0222م.

.62

زين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بن نجيم المتوفي سنة 67هـ ،البحر الرائق شرح
كنز الدقائق دار الكتاب االسالمي بيروت.

.62

د:عبد الحميد محمود البعلي ،االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية
اإلسالمية ،ط ، 1دراسة فقهية وقانونية ومصرفية كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر .

.62

عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ) ط،1بحث مقدم
للمركز الثقافي العربي 0222 ،م.

.63

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي من فترة 67م – 0210م .

.67

فتوى مصرف قطر اإلسالمي وفتوى رقم  22الدليل الشرعي لمجموعة دلة البركة ـ
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للمرابحة ط. 1
.62

قرار مجمع الفقه اإلسالمي  ،الدورة الثالثة  ،فقرة ب – ،مجلة المجمع العدد.، 0والعدد
الثالث.

.66

قرار مجمع الفقه اإلسالمي  ،الدورة السادسة  ،قرار رقم  ،21مجلة المجمع العدد السادس

 .122قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  ،112الدورة الثانية عشر  02ـ  02سبتمبر
0222م  ،مجلة المجمع  ،العدد.10
 .121قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورة (  ) 10الثانية عشرة (  02 – 02سبتمبر
0222م.
 .120قرار مجمع الفقه اإلسالمية الدولي في مؤتمره السابع بجده  10 -7ذو القعدة 1210هـ
الموافق 1660 12-6م.
 .122ق اررات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي القرار الخامس في دورته السادسة عشرة بمكة المكرمة
 1200 /12 / 03-01هـ
 .122محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية لبنك سبأ اإلسالمي رقم( )0210/2والمذكرة بتاريخ:
 0210/2/2بالتخاطب مع الفروع للعمليات المجنبة بناء على الفتوى.
 .122محمد حمزة ،المشاركة في الشريعة اإلسالمية بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في
االقتصاد اإلسالمي.
 .123برنامج أساليب االستثمار اإلسالمي في المجاالت المصرفية والتجارية ص71-26
بتصرف .
 .127مختصر أحكام المعامالت الشرعية ،مطبعة السنة المحمدية  ،القاهرة 1620م.
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 .122موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف اإلسالمية .
 .126مجلة األحكام العدلية .
. .112د نصر سلمان ،البنوك االسالمية تعريفها نشأتها مواصفاتها طبيعتها التمويلية ،بحث مقدم
للملتقى الدولي حول ازمة النظام المالي والمصرفي وبديل البنوك االسالمية.
،Corporate Finance”. New York “Modern ،Alan ،Shapiro .111
P.101 ،1991. ،Macmillan
 .110ابراهيم جاسم الياسري ،إشكاالت تطبيق عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية  ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الكوفه . 0212 ،
 .112األجوبة الشرعية للمستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء الثاني فتوى رقم  62الهيئة
الشرعية الموحدة ( . ) 12 /6
 .112البركتي ،التعريفات الفقهية .
 .112التقرير السنوي لبنك سبأ عام 0222م  ،موقع بنك سبأ اإللكتروني والمصارف االسالمية
اليمنية في ضوء التطورات الدولية والمحلية مرجع سابق .
 .113التقرير السنوي للبنك االسالمي اليمني للعام 0220م .
 .117الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ،مصرف فيصل البحرين.
 .112الصاوي ،مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية .
 .116الضمان في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية -طبعه األولى 1663م ـ
نشر معهد العالمي للبنك اإلسالمي القاهرة.
 .102الفتاوى الشرعية لبنك دبي اإلسالمي .
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 .101القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها  ،الدورة السادسة ،جده  12 ،ـ  02مارس
1662م ،قرار رقم  ،22مجلة المجمع.
 .100المودودي  ،ترجمة محمد عاصم الحداد ،الربا  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت. 1676 ،
 .102الموسوعة الفقهية الكويتية.
 .102الهاجري عبداهلل  ،استثمارات البنوك اإلسالمية الخليجية ،رسالة دكتوراه قسم الدراسات
العليا الشرعية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،جامعة أم القرى 1622 12-2 ،م .
 .102أحمد جعفر عبداهلل  ،كفاءة تطبيق المشاركة في البنوك السودانية .
 .103الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في اإلسالم.
 .107بحث المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة المقدم إلى المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.
 .102إبراهيم محمد نبيل  ،الصيرفة الشاملة بين النظرية والتطبيق  ،مجلة اتحاد المصارف
العربية  ،يونيو 1662م صـ  / 22صالح رشدي عبد الفتاح  ،البنوك الشاملة وتطوير دور
الجهاز المصرفي المصري 0222م .
 .106أ /طارق بلحاج ،مشكلة الخطر األخالقي في البنوك اإلسالمية آثارها وسبل معالجتها
المركز الجامعي الجزائر.
 .122أبو حامد محمد بن محمد الغ ازلي الطوسي  ،ت222 :هـ  ،إحياء علوم الدين  ،دار
المعرفة  ،بيروت.
 .121أبو زيد محمد عبد المنعم ،إدارة األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي والتقليدي
واإلسالمي  ،اتحاد المصارف العربية 0220م .
.120

المخاطر التي تواجه استشارات المؤسسات المصرفية اإلسالمية بحث مقدم إلى مؤتمر
ودراسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية جامعة الشارقة 0220م
549

 .122ابواسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  :ت273هـ ،المهذب في فقه اإلمام
الشافعي  ،دار الفكر  ،بيروت.
 .122ابوزيد ،بحث عقد االستصناع .
 .122أحمد بالخير ،عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة ـ دراسة ( حالة ) البنك اإلسالمي
للتنمية ـ مقدم لنيل درجة الماجستير في االقتصاد اإلسالمي ـ جامعة الخضر نابته ـ الجزائر
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ فرع االقتصاد اإلسالمي ـ
 .123أحمد مجذوب أحمد علي ،السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي رسالة ماجستير ،أم
القرى.
 .127أحمد محي الدين ،تطبيق المضاربة والمشاركة الثانية والمتناقصة في التمويالت المصرفية
بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين 2-2
أكتوبر 0222م
 .122أوصاف أحمد ،األهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي اإلسالمي،
خطة االستثمار في البنوك اإلسالمية ندوة عقدت بالتعاون مع المعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب عمان 1627م.
 .126آل شبيب ،دريد كامل ،مبادئ اإلدارة المالية  ،ط ، 1دار المناهج للنشر والتوزيع 0222م،
 .122برنامج االستثمار اإلسالمي في المجاالت المصرفية والتجارية الصادر عن وحدة البرامج
الشرعية التربوية.
 .121جمال عطية  ،البنوك اإلسالمية بين الحرية والتنظيم والتقليد واالجتهاد  ،ط1
قطر 1227ه.
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االمة

 .120د :اسماعيل شندي  ،المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك في العمل المصرفي اإلسالمي
تأصيل وضبط ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك المنعقد
في جامعة الخليل 0226/7/02-07م استاد الفقه المقارن المشارك قسم التربية جامعة
القدس وكلية الشريعة جامعة الخليل .
 .122د :الزحيلي  ،الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وتحقيق
األحاديث النبوية وتخريجها  ،دار الفكر
 .122د :الزرقا ،عقد اإلستصناع ومدى أهميته في االستمارات اإلسالمية المعاصرة.
 .122د :إسماعيل محمد هاشم  ،مذكرات في النقود والبنوك  ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر1363 ،
ِ
المشتركة بحث مقدم لمؤتمر البركة.
المضاربة ُ
 .123د :أحمد الحجي الكردي  ،القـ ـراض أو ُ
 .127د :أحمد حلمي الخطيب  ،المحاسبة في الشركات القابضة واعداد القوائم المالية المجمعة
 ،جامعة عين شمس 0221م .
 .122د :حامد يوسف العالم  ،المقاصد العامة للشريعة االسالمية ،دار الحديث  ،القاهرة .
 .126د :حسن الشاذلي  ،اإليجار المنتهي بالتمليك دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والوضعي
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي قرار رقم ( ،) 2الدورة الخامسة ،العدد الرابع
 .122د :حسن عبد اهلل األمين  ،بحث االستثمار الالربوي في اطار عقد المرابحة  ،المركز
العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد العزيز ،جدة.
 .121د :حسين حسين شحاتة  ،المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق  ،ط ،1مكتبة القوى
 ،جامعة األزهر  ،القاهرة .
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 .120د :حسين كامل فهمي ،الودائع المصرفية ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي.
 .122د :خلف بن سليمان النمري ،شركات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي طبعة0222م .
 .122د :شوقي أحمد دنيا ،

تمويل التنمية في االقتصاد اإلسالمي  ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،

بيروت 1222 ،هـ1622م .
 .122د :عبد اهلل العبادي موقف الشريعة من المصارف االسالمية المعاصرة دار السالم للطباعة
والنشر الطبعة الثانية 1662م.
 .123د :عبدالستار أبو غده ،عز الـدين محمد خـوجه ،فتاوى الهيئة الشرعية  ،دلة البركة  ،جمع
وفهرسة مجموعة دلـة البركة 1667م.
 .127د :عدنان خالد التركماني السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالم  ،الشركة المتحدة للنشر
والتوزيع 1622 ،م .
 .122د :علي محيي الدين القرة داغي ،اإلجارة وتطبيقاتها المعاصرة.
 .126د :غريب الجمال ،المصارف واألعمال المصرفية في الشرعية اإلسالمية  ،مؤسسة الرسالة
بيروت دار الشروق.
 .132د :فهمي حسين كامل عقد المشاركة المتناقصة ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد بجدة
العدد الثالث عشر .
 .131قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بالقاهرة ـ مصر في الفترة
من  7 -2رجب 1207هـ الموافق  02يوليو حتى  0أغسطس 0223م.
 .130د :كامل بكري ،مبادئ علم االقتصاد ،الدار الجامعية 1622م.
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 .132د :محمد البلتاجي ،معايير تقويم اداء المصارف االسالمية  ،دراسة نظرية تطبيقة1667،م
 .132محمد عثمان شبير ،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه االسالمي.
 .132د :محمد زكي شافعي  ،مقدمة في النقود والبنوك  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،
1663م.
 .133د :محمد علي القري ،ضمان المصرف اإلسالمي للوديعة االستثمارية  ،مجلة جامعة
الملك عبد العزيز االقتصاد اإلسالمي .
 .137د :محمود االنصاري ،دور البنوك االسالمية في التنمية االجتماعية وعوامل نجاح
المصارف االسالمية دراسة تطبيقية لعدة مصارف من عام 1662م الى 0221م .
 .132د :محمود عبد الكريم احمد رشيد  ،الشامل في معامالت المصارف االسالمية  ،ط، 1
0221م .
 .136د :مسلم اليوسف ،بيع المسترسل في الفقه اإلسالمي.
 .172د :مطهر المخالفي ،عقد السَّلم واالستصناع ومجاالت تطبيقه ،رسالة ماجستير غير
منشوره .
 .171د :موسى آدم عيسى ،سياسة توزيع األرباح في المؤسسات المالية اإلسالمية  ،بحث مقدم
في مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني ابريل 0212م .
 .170د :ياسين حميد الحمادي ،تقييم دور المصارف االسالمية اليمنية في تعبئة الموارد ورقة
مقدمة لمؤتمر المصارف االسالمية اليمنية بين الواقع وآفاق المستقبل .
 .172د :يوسف القرضاوي  ،بيع المرابحة لامر بالشراء كما تجريه المصارف اإلسالمية  ،ط،0
مكتبة وهبة القاهرة 1627م .
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 .172د :يوسف القرضاوي  ،هل للربح حد أعلى  ،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ،العدد
الرابع ،السنة الثانية .1626
 .172د:الواثق عطا المنان محمد أحمد ،عقد المرابحة ضوابطه الشرعية – صياغته المصرفية،
وانحرافاته التطبيقية ،أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة أم
درمان ،المنتدب بالمعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية.
 .173د:حامد يوسف العالم ،المقاصد العامة للشريعة االسالمية ،دار الحديث في القاهرة والدار
السودانية بالخرطوم.
 .177د:حسن الشاذلي مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الخامسة.
 .172د:حسن عبد اهلل األمين ،االستثمار الالربوي في إطار عقد المرابحة ،المركز العالمي
ألبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد العزيز جدة.
 .176د:حسين حسين شحاتة ،المصارف اإلسالمية بين الفكر والتطبيق ط 1مكتبة القوى مدينة
نصر القاهرة.
 .122د:صبري أبو زيد ،أصول االقتصاد التحليلي الجزئي والكل الناشر مكتبة عبد الدائم
باإلسماعيلية  1662م.
 .121د:عبد الباري مشعل ،العوامل التي تحوي توزيع األرباح على المودعين في البنوك
اإلسالمية ،مجلة الصيرفة  ،االسالمية 0212،م
 .120د :عبد الحميد محمود البعلي ،االستثمار والرقابة في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
دراسة فقهية وقانونية ومصرفية محاضر بكلية الشريعة والقانون جامعة االزهر الناشر
مكتبة وهبة الطبعة االولى 1662م.
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 .122د :عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي ،بحث توصيف تفصيلي لمقرر أدوات التمويل
واالستثمار االسالمي .مركز أبحاث االقتصاد االسالمي جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
 .122د:عبد الرزاق رحيم جدي الهيثمي  ،المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق  ،ط ،1دار
اسامة للنشر والتوزيع 1662 ،م.
 .122د:عبد الستار أبو غده ،د:محمود أبو السعود :رأي اللجنة الشرعية لمركز الدراسات الفقهية
واالقتصادية ،شركة لراجحي المصرفية لالستثمار ـ فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي
السعودية -ـ دار السالم للطباعة والنشرـ .0226
 .123د:عبد العظيم أبو زيد ،بيع المرابحة لامر بالشراء.
 .127د:عبداهلل علي عبداهلل الطوقي  ،المصارف االسالمية في ضوء التطورات الدولية دراسة
تطبيقية على اليمن  ،رسالة دكتوراه 0222م .
 .122د:علي السالوس ،الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة.
 .126د:علي الصوا  ،الفوارق التطبيقية بين المضاربة في الفقه االسالمي والمضاربة المشتركة ،
دراسات الشريعة والقانون الجامعة االردنية  ،العدد1-16عام 1661م .
 .162د:علي القرة داغي  ،أسس توزيع الخسائر واألرباح في البنوك اإلسالمية .
 .161د:عون محمود الكفراوي  ،النقود والمصارف في النظام االسالمي  ،ط ، 0دار الجامعات
المصرية االسكندرية.،
 .160د:محمد عبد المنعم أبو زيد ،بحث مالحظات في فقه الصيرفة اإلسالمية -الغريب ناصر.
 .162د:محمد هشام ،مبادئ االقتصاد جواد مكتبة دار القلم الكويت الطبعة األولى
267هـ1677م.
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 .162د:محمود إبراهيم الخطيب ،من صيغ االستثمار المرابحة الداخلية في البنك اإلسالمي
األردني والمالحظات عليها ،أستاذ الفقه واالقتصاد اإلسالمي ،رئيس مركز البحوث بكلية
المعلمين محافظة القنفدة.
 .162د:محمود عبد الكريم احمد رشيد ،الشامل في معامالت المصارف االسالمية -الطبعة
االولى 0221م.
 .163د:وهبة الزحيلي ،يراجع الفقه اإلسالمي وأدلته ،موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف
اإلسالمية .
 .167دلة البركة فتاوى حلقات رمضان الفقهية األولى والثانية والثالثة بالسعودية فتوى ، 3
موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسسات اإلسالمية ،المجلد األول
المرابحة.
 .162دلة البركة فتاوى ندوة البركة الثامنة (  0 -1مارس 1662م ) جدة السعودية فتوى رقم
 2/2الموسوعة .
 .166راشد البراوي ،الموسوعة االقتصادية ،القاهرة مكتبة النهضة العربية طبعة ثانية 1627م.
 .022رفيق المصري :تعقيب قصير على اقتراح األستاذ الزرقا مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي
جامعة الملك عبد العزيز جده .1622 – 1222
 .021رياض منصف الخليفي ،المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعامالت المالية -مكتب
االستشارات الشرعية ـ الكويت ـ
 .020سامي حسن أحمد حمود  ،تطوير األعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة االسالمية،
ط ،0الشرق ومكتبتها ،عمان-األردن .
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 .022سامي حمود  ،السلم وااليجار والمرابحة  ،بحوث غير منشورة ،مقدمة الى ندوة البركة .
 .022سعد السير  ،االستصناع (المقاوالت )  ،فقه مقارن مستوى أول المعهد العالي للقضاء .
 .022سعد خليفة العبار  ،ضمان عيوب المبيع في ضوء مقاصد الشريعة ،ط ،1منشورات جامعة
قار يونس  ،بني غازي  ،ليبيا 1666م.
 .023سندات القراض ،وضمان الطرف الثالث وتطبيقاتها في تمويل التنمية في الدول اإلسالمية.
 .027سيد الهواري  ،االستثمار من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية  ،االتحاد الدولي
للبنوك االسالمية 1222هـ 1622م.
 .022سيف هشام  ،أثر القرض الحسن المقدم من المصارف اإلسالمية لتنمية المجتمع ،رسالة
ماجستير ،جامعة سانت كلمنتس ،تخصص اقتصاد ومصارف إسالمية.
 .026شمس الدين محمد بن ابوالعباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ت1222 :هـ ،نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج  ،دار الفكر ،بيروت .
 .012شيخ اإلسالم بن تيمية  ،الجامع لالختيارات الفقهية ،ط ،0دار بن الجوزي .
 .011صبري أبو زيد ،أصول االقتصاد التحليلي الجزئي والكلي ،مكتبة عبد الدائم
باالسماعيلية1662.م62-م .
 .010عادل محمد عمر ،نحو نظام نقدي شاب ار دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في
ضوء االسالم  ،مؤسسة الرسالة 0222م .
 .012عامر طوقان ،مشكالت االستثمارت المشتركة بين المصارف االسالمية داخليا وخارجيا،
 .012عائشة المالقي ،البنوك االسالمية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ) ،المركز الثقافي
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العربي  ،ط. 0222 1
 .012عبد الرزاق رحيم الهيتي  ،المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار أسامة
للنشر ،عمان-األردن1662 ،م .
 .013عبد اهلل شائف طربوش ،عقد اإليجار بين التمويل واالستثمار ،رسالة ماجستير غير
منشورة .
 .017عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ـ أستاذ الفقه المقارن وأصوله في الدراسات العليا بجامعة أم
القرى عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالميةـ بحث مقدم للمعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب.
 .012عبدالملك محسن المحبشي ،دور البنوك االسالمية في التنمية االقتصادية بالتطبيق على
حالة اليمن رسالة ماجستير0222.م مصر.
 .016عز الدين خوله ،مراجعة د :عبد الستار أبو غدة األمين العام للجمعية الشرعية الموحدة،
الدليل الشرعي لإلجارة سلسلة دلة البركة.
 .002فتاوى ندوة دلة البركة الثالثة  02 -02سبتمبر فتوى رقم ( . )2
 .001فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة
 .000فتاوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار ـ قرار(.)12
 .002فتاوى الهيئة الموحدة لقطاع األموال بمجموعة دلة البركة وشركتي التوفيق واألمين.
 .002فتاوى بيت التمويل الكويتي نقال من موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف
والمؤسسات المالية اإلسالمية ،المشاركة .
 .002فتاوى دلة البركة  /2الجزائر من  12-17سبتمبر 23م  ،فتوى رقم  0 / 2موسوعة فتاوى
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المؤسسات المالية اإلسالمية  -المضاربة .
 .003فتاوى دلة البركة  /7جدة من  02-00مارس 60م  ،فتوى رقم  2 / 7موسوعة فتاوى
المؤسسات المالية اإلسالمية  -المضاربة .
 .007فتاوى هيئة الرقابة  :البنك اإلسالمي لغرب السودان فتوى رقم  16موسوعة فتاوى
المؤسسات المالية اإلسالمية ـ المضاربة .
 .002فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي رقم ( .)22نقال من موسوعة الفتاوى.
 .006فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني ـ فتوى رقم ( )02نقال من
كتاب موسوعة فتاوى المعامالت المالية.
 .022فتاوى هيئة الرقابة :البنك اإلسالمي لغرب السودان .
 .021فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية بنك دبي رقم (  ) 22موسوعة فتوى للمعامالت
المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ج  2 /المشاركة .
 .020فتاوى هيئة الفتوى الرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي  ،ط ، 1من عام 0221 – 62م،
شركة دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر بيروت ،
 .022فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي من 0221-62م القسم األول ،
ط ، 1دار البشائر.
 .022فتاوى وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد االسالمي ،الندوة العاشرة .
 .022فتوى الهيئة الشرعية الموحدة في اجتماعها السادس نقال من الدليل الشرعي لإلجارة مرجع
سابق
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 .023فتاوى بيت التمويل الكويتي.
 .027فتوى مصرف قطر اإلسالمي وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع الفقهي المنعقد في الكويت
عام 1622م رقم (.)2
 .022فتوى ندوة البركة التاسعة .
 .026فتوى ندوة البركة الحلقة الفقهية االقتصادية األولى.
 .022فتوى ندوة البركة السابعة.
 .021فتوى هيئة البركة الشرعية الموحدة ( ،)12/6من الدليل الشرعي الم اربحة مجموعة دلة
البركة ،ط1662 ،1م .
 .020قانون البنك اإلسالمي األردني .
 .022قرار المجمع رقم (  21 -22ـ)  )2/2/2/0مجلة المجمع العدد الخامس ،
 .022قرار مجمع الفقه اإلسالمي  ،الدورة السابعة  ،قرار ، 21مجلة المجمع االسالمي  ،العدد
السابع.
 .022قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ،الدورة الثانية المنعقدة
بجدة عام 1622م.
 .023قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ( ) 7/2في التوصية الخامسة بتصرف.
 .027قرار مجمع الفقه اإلسالميرقم 22المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة  02 -17شعبان
02 -12مارس عام1662م ،مجلة المجمع العدد السادس.
 .022قرار مجمع الفقه رقم ( ) 10/ 2 ( ) 112الصادر بشأن اإليجار المنتهي بالتمليك الدورة
الثانية عشرة ( . ) 366 -3671
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 .026قرار مجمع الفقه ،في دورته الثانية  ،قرار رقم (  )0/6مجلة المجمع ’ العدد الثاني . ،
 .022ق اررات الحلقة العلمية الثانية للبركة 1212هـ1662/م.
 .021ق اررات الدورة الرابعة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي  ،القرار رقم (.)2
 .020ق اررات المؤتمر األول للمصرف اإلسالمي بدبي الفتوى الثالثة.
 .022ق اررات مجمع الفقه االسالمي الدولي رقم22 :
 .022ق اررات مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدولي.
 .022ق اررات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي فتاوى المضاربة .
 .023ق اررات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي.
 .027كتاب األجوبة الشرعية في التطبيقات ـ مجموعة دلة البركة فتوى رقم (.)22
 .022كمال توفيق الحطاب ،القبض واإللزام بالوعد في عقد المرابحة لامر بالشراء في الفقه
اإلسالمي  ،جامعة اليرموك إربد ،المجلد الخامس عشر ،العدد األول مركز مؤتة للبحوث
والدارسات  ،عام 0222م.
 .026ماجد الكندي ،المعامالت المالية والتطبيق المعاصر،ن :الجيل الواعد ،ط0222 ،1م،
 .032مجد تجاه اهلل صديقي (لماذا البنوك اإلسالمية  ،ترجمة رفيق المصري ) مطويات المركز
العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي جدة . 1220
 .031مجلة البنوك االسالمية عدد07ذو القعدة .1266
 .030مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد العزيز ـ جده 1622 – 1222م .
 .032قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في
دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من  7إلى  10شوال 1200هـ ،الموافق  07 00كانون
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األول (ديسمبر) 0221م ،بعد اطالعه على األبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص
موضوع (القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية "حسابات االستثمار") قرار
رقم.)12/2( 102 :
 .032مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ،من  3 -1جمادى األولي
1226هـ 12-12/كانون األول (ديسمبر) 1622م.
 .032محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم ( ) 0للعام  0212م لبنك البحرين الشامل.
 .033محضر اجتماع هيئة الرقابة الشرعية رقم( )0للعام  0222لبنك اليمن البحرين الشامل.
 .037محمد تقي العثماني ،أحكام الودائع المصرفية ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،ج. 6
 .032محمد شفيق حسين طنيب ومحمد ابراهيم عبيدات  ،أساسيات اإلدارة المالية في القطاع
الخاص  ،ط ، 1دار المستقبل العربي للنشر،
 .036محمد شقيق غربال ،الموسوعة العربية الميسرة (ج1ص )126بإشراف ،دار إحياء التراث
العربي بدون صورة طبعة 1632م.
 .072محمد عبد الحليم عمر ،اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السَّلم  ،المعهد
االسالمي للبحوث والتدريب 1210 ،هـ ـ 1660م .
 .071محمد علي قري  ،المخاطر االئتمانية في العمل المصرفي اإلسالمي  ،مقاالت متنوعة
في االقتصاد والمصارف االسالمية ،موقع د :محمد علي قري في االنترنت .
 .070محمد عمر الحاجي .ظاهرة العولمة االقتصادية ،دار المكيثي للطباعة والنشر ،ط،
0221م.
 .072فتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم ( )3نقال من موسوعة فتاوى
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المعامالت المالية.
 .072موسوعة فتاوى المعامالت المالية للمصارف والمؤسات المالية اإلسالمية  ،منظمة المؤتمر
اإلسالمي ـ ق اررات وتوصيات مجلس مجمع الفقه اإلسالمي ـ الدورة األولى حتى الثامنة
نقال من موسوعة الفتاوى .
 .072وهبة مصطفى الزحيلي  ،المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة
بقلم :مجلة الوعي اإلسالمي  ،رقم العدد- 226 -:الشهر 2 :السنة –2 -دولة
الكويت .
 .073وهبة مصطفى الزحيلي  ،صيغ التمويل واالستثمارات  ،بحوث المؤتمر العملي السنوي
الرابع عشر المؤسسات المالية اإلسالمية معالم الواقع وآفاق المستقبل  ،جامعة اإلمارات ،
المجلد الثالث 0222
 .077يحيى حسن العطافي  ،التقارير السنوية الصادرة عن البنوك االسالمية  ،دراسة عن البنوك
االسالمية اليمنية  ،بحث ماجستير االكاديمية العربية. ،
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