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»املشاركة املتناقصة لتمويل األصول الثابتة« 

الباعث على طرح املوضوع:

عند عرض مسودة قرار »تطوير املشاركة املتناقصة« يف اجللسة اخلتامية ملؤمتر شورى الفقهي 
اخلتامية  اجللسة  دارت يف  إذ  العتماده،  كافية  أصوات  بأغلبية  القرار  يحظ  لم  السادس، 
املشاركة  تخريج  يف  اخلالف  أبرزها  لعل  القرار،  مسودة  على  عدة  واعتراضات  نقاشات 
املتناقصة على أحد نوعي الشركات يف الفقه )العقد أو امللك(. إضافة الى عدم تعرض القرار 
للعمليات التي تنطبق عليها األحكام التي وردت فيه، من حيث كونها تشمل جميع عمليات 
التمويل باملشاركة املتناقصة كعمليات متويل العقارات واحلصص يف الشركات القائمة والسلع 

والبضائع واخلدمات واملنافع، أم أنها قاصرة على عمليات التمويل العقاري. 
وحيث إن املشاركة املتناقصة تنطوي على مجموعة عقود والتزامات مترابطة، ومبا أن البنوك 
كالعقارات  الثابتة  األصول  متويل  تشمل  متنوعة  متويل  عمليات  يف  استخدمتها  اإلسالمية 
واملصانع وغيرها كما تشمل متويل رأس املال العامل كحصص يف الشركات والبضائع والسلع 
باملشاركة  الثامن  الفقهي  مؤمترها  يف  املوضوع  بحث  حصر  شورى  رأت  فقد  واخلدمات، 
املتناقصة لتمويل األصول الثابتة، وقامت شورى باستكتاب أحد الباحثني يف املوضوع ليكون 

ورقة متهيدية ومرجعية تساعد الباحثني واملشاركني يف املؤمتر على اصدار القرار. 

املطلوب من الباحث:

استعراض االجتهادات الفقهية التي أعقبت انعقاد مؤمتر شورى الفقهي السادس . 1
)الذي عقد عام 2015( يف موضوع املشاركة املتناقصة. مبا يف ذلك قرار مؤمتر 
إلى  املضاف  »البيع  موضوع  يف   )2017 عام  عقد  )الذي  السابع  الفقهي  شورى 
املستقبل«، التي قد تساعد يف إصدار قرار متكامل يف موضوع املشاركة املتناقصة.

وضع مسودة لقرار يف املشاركة املتناقصة يشمل:. 2
• تعريف املشاركة املتناقصة لتمويل األصول الثابتة وما تنطوي عليه من مجموعة 

عقود والتزامات مترابطة تؤدي الى حتقيق غرض املتعاقدين منها.

• وصف عام لبنود اتفاقية املشاركة املتناقصة ومراحل تنفيذها.

• التخريج الفقهي لطبيعة الشركة التي تنشأ عن املشاركة املتناقصة.
إلى  بيع مضاف  عقد  من خالل  تدريجيا  للحصص  الشريك  بيان حكم متليك   •

املستقبل.



• بيان حكم تأجير الشريك للحصص أثناء املشاركة بأجرة متفق عليها يف بداية 
عقد املشاركة املتناقصة،  أو االتفاق  على حتديدها يف مواعيد مستقبلية محددة 

أثناء مدة املشاركة. 
• بيان أثر اختالف محل املشاركة )عقار/ حصة يف شركة قائمة/ سلع وبضائع/..( 

يف اختالف أحكامها.

مالحظات:

يرجى من الباحث ما يلي:
• االطالع على قرار مؤمتر شورى الفقهي السابع يف موضوع: » البيع املضاف إلى 

املستقبل«.
• االطالع على الورقة البحثية األولية التي قام بإعدادها فضيلة الشيخ أ.د. نزيه 

حماد بناء على طلب إدارة املؤمتر يف موضوع املشاركة املتناقصة. 
• االطالع على مسودة القرار الذي تنوي إدارة املؤمتر عرضه للتصويت عليه يف 

موضوع املشاركة املتناقصة.
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