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بسم اللـه الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله الذي ريض لنا اإلسالم دينا ،وفتح علينا من خزائن علمه فتحا مبينا ،ومنَّ علينا
بالتحيل برشعه الرشيف ظاهرا وباطنا عمال ويقينا ،وجعل أجل الكتب فرقانه الذي ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وأفضل الهدي سنة نبيه الكريم الذي ال يدرك برش قصارى
مجده وال شأو رشفه ،وخري األمم أمته املحفوظ إجامعها من الضالل يف سبيل الصواب ،والفائز
أعالمها يف استنباط األحكام بأوفر نصيب من جزيل الثواب ،وأشهد أن ال اله إال الله وحده
ال رشيك له إلها مازال عليام حكيام ،وأن سيدنا وموالنا محمدا عبده ورسوله نبيا ما برح
باملؤمنني رؤوفا رحيام ،فأقام بيمنه أود امللة العوجاء ،وأظهر مبفرس إرشاده محاسن الحنيفية
السمحة البيضاء ،وأزال مبحكامت نصوصه كل شبهة وريب ،وأبان بأوامره ونواهيه منهج
الحق طاهرا من كل شني وعيب ،وأوضح تقرير الداللة عىل طرق الوصول إىل ما رشعه دينه
القويم من جميل القواعد وراسخ األصول ،فأضحى منهاج سالكه رصاطا سويا ،وبحر أفضاله
موردا ورواء ورشابا هنيا ،وتقويم آيات سامء فضائله حكام ودليال مهديا ،وتنقيح مناط عقائد
خرائده روضا أنفا ومثرا جنيا ،وتبيني منار بيناته توضيحا باهرا ومنطوقا جليا ،وتلويح إشارات
عيونه عىل أنواع فنونه إمياء رائعا ووحيا خفيا ،وتحقيق مقاصده بكشف غوامض األرسار
وإفاضة األنوار يف مواقف البيان خطيبا بليغا وكفيال مليا،
وبعد :فليس يشء أشد حربا عىل الناس مثل الربا ،وليس يشء أسعد للناس مثل البيع ،ولذا
{ َوأَ َح َّل ال َّل ُه ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ال ِّر َبا} [البقرة ،]275 :والبيع استثامر ،والربا مال يولد املال فيزيد من
فقر املحتاج فقرا ،ومن غنى املرتف غنى ،حتى يصاب هذا بالهزال والكساح ،وذاك بالتخمة
من السحت البواح.
فالربا ضد االستثامر ،وقد ساهم الربا بحظ وافر يف تخلف املجتمعات اإلسالمية النامية التي
تلهث وراء رسابه ،وهي أشد ما تكون الستثامر وتنمية ،فاملال يدور بني أصحابه متداوال
ي أْ َ
بينهم ،بضد قول الله تعاىل :يَ ْ
{ك اَل َي ُك َ
ون دُو َل ًة َب نْ َ
ال ْغ ِن َيا ِء منكم} [الحرش.]7:
والربا ظلم عظيم ال ميحقه إال استثامر عادل ،وال يزال الناس يظلم بعضهم بعضا ،وكلام
تقدمت بهم حضارة الربا زاد ظلمهم وانترش ،وتوسعت قاعدته وارشأبت رؤوس شياطينه.
وال يزال الناس يرابون فوق رؤوس أموالهم غري تائبني بضد قوله تعاىلَ { :وإِ ْن ُت ْبت ُْم َف َل ُك ْم
ون َو اَل ُت ْظ َل ُم َ
وس أَ ْم َوا ِل ُك ْم اَل َت ْظ ِل ُم َ
ون} [البقرة ،]279 :فعني الظلم أن يأخذ اإلنسان ما
ُر ُء ُ
ليس له.

أ د  /عجيل جاسم النشمي

107

يقول اإلمام ابن تيمية( :الربا ظلم للمحتاج؛ فإن الله مل يدع األغنياء حتى أوجب عليهم
إعطاء الفقراء؛ فإن مصلحة الغني والفقري ال تتم إال بذلك ،فإذا أرىب معه فهو مبنزلة من له
عىل رجل دين فمنعه وظلمه زيادة أخرى ،والغريم محتاج إىل دينه فهذا من أشد أنواع
الظلم).
ويقول اإلمام الرازي( :الربا يقتيض أخذ مال اإلنسان من غري عوض ،ومال اإلنسان متعلق
حاجته ،وله حرمة عظيمة ،فوجب أن يكون أخذ املال من غري عوض محرما).
والربا ضد الصدقة؛ إذ مبناه عىل الجشع ،وهل من مزيد ،فكلام زاد الجشع واملزيد ،زاد الظلم
وتضخم الرصيد ،فال( تكفي الفائدة التي ال يقابلها جهد وال عمل ،بل يركب عليها فائدة تلو
األخرى ،حتى يفلس املدين ويودع السجن ،وتضيع أرسته ،فتكون القاصمة ،فمجتمع الربا
مجتمع التنافس يف الرش والظلم فأىن لفقري صدقة ،أو سد َج ْو َع ٍة ،أو أدىن رحمة وسط مجتمع
الربا املستعر.
وما دام الربا ضد الصدقة فهو ضد استثامر النفس يف الخري؛ إذ هو معصية وتدنيس ،والصدقة
طهرة ونظافة) وليس للمرايب للطهر سبيل ،قال تعاىلُ :
{خ ْذ ِمنْ أَ ْم َوا ِل ِه ْم َص َد َق ًة ُت َط ِّه ُرهُ ْم
يم} [التوبة ،]103 :وقد نرص
يع َع ِل ٌ
َو ُت َز ِّكي ِه ْم ِبهَا َو َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َص اَل َت َك َس َك ٌن َله ُْم َوال َّل ُه َس ِم ٌ
الله من زىك نفسه ،وطهرها من الدنس ،وذم من دنسها مبعصية الربا ،فقال عز وجلَ { :ق ْد
اب َمنْ د ََّساهَ ا} [الشمس ]10 -9 :أي أخفاها باملعصية.
أَ ْف َل َح َمنْ َز َّكاهَ ا (َ )9و َق ْد َخ َ
من هنا كان االستثامر ،وأخص طرائقه املشاركة ،محور األعامل املرصفية اإلسالمية األخالقية.
واالستثامر أمىض أسلحة حربنا للربا ،نرصة لله تعاىل ورسوله صىل الله عليه وسلم ،ومن ينرص
الله ينرصه ويثبته ،ويعيل شأنه ،ويوسع عليه يف الدنيا واآلخرة .ذلك أن املشاركات مبناها
التعاون عىل الرب والتقوى يف التجارة ،فهي تنمية اقتصادية واجتامعية تلتقي مع التعاون عىل
الرب والتقوى يف أعامل الخري والنصح والصلة والتآلف والرتاحم أرسيا واجتامعيا.
إن املشاركة يف مفهوم االقتصاد اإلسالمي مسؤولية اجتامعية وأخالقية وتربوية ثم هي
تنموية يف هذا كله ،إىل جانب كونها مسؤولية مالية اقتصادية ،تقوم عىل مبدأ (الغنم بالغرم)
و(الخراج بالضامن) ،والنظام الربوي ال يتحمل املضاربون املغامرون فيه مسؤولية وال يعنيهم
االستثامر وإعامر البالد والتوسعة عىل أهلها يف يشء ،بل هذا مرجعه ملن تسلم املال يضعه
يف الحالل أو الحرام.
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وملا كانت املشاركات من أهم سبل التنمية فقد تعددت يف الفقه اإلسالمي طرائقه تبعا
ملحله ،فقد تكون املشاركة يف رشكة امللك ،أو رشكة العقد بأنواعها ،من رشكة املفاوضة ،ورشكة
األعامل ،ورشكة العنان ،ورشكة املضاربة.
وإذا كانت املشاركة املتناقصة من قبيل التقاء املال والعمل ،فهي مشاركة مرشوعة يف أصلها،
ويبقى وصفها الرشعي املحدد تبعا ملفهومها ورشوطها ،وضوابطها ،وتبعا لصورها وأنواعها،
وكيفية تطبيقاتها ،وهذا البحث معني بالكشف عن حكم الرشع يف ذلك كله.
والله املستعان.
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التعريف املشاركة املتناقصة
عرف قانون البنك اإلسالمي األردين رقم ( )13لسنة 1978م يف املادة الثانية املشاركة املتناقصة
بأنها  :دخول البنك بصفة رشيك ممول كليا أو جزئيا يف مرشوع ذي دخل متوقع  ،وذلك عىل
أساس االتفاق مع الرشيك اآلخر بحصول البنك عىل حصة نسبية من صايف الدخل املتحقق
فعال ،مع حقه باالحتفاظ بالجزء املتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ،ليكون ذلك الجزء
مخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من متويل.
أو هي كام عرفتها املوسوعة اإلسالمية  :مشاركة يعطي البنك فيها الحق للرشيك يف الحلول
محله يف امللكية دفعة واحدة ،أو عىل دفعات ،وفق ما تقتضيه الرشوط املتفق عليها ،أو
طبيعة العملية عىل أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل قسط لسداد قيمة
حصة البنك (. )1
وميكن تعريف املشاركة املتناقصة باآليت :رشكة يعطي أحد الرشكاء الحق للرشيك اآلخر يف
الحلول محله يف ملكية نصيبه دفعة واحدة أو عىل دفعات ،وذلك بتجنيب جزء من الدخل
لسداد أصل حصة الرشيك مع حصة من صايف الدخل ،حسبام يتفقان عليه .وهذا التعريف
يكشف عن خصائص املشاركة املتناقصة ،فهي رشكة مؤقتة يف عقار أو نحوه مام يدر ربحا،
يتفق فيها ابتداء عىل خروج أحد الرشكاء ،وغالبا ما يكون هو املمول باملال كله أو جزء منه
بطريقة يسرتد فيها املمول أصل رأس ماله مع ربحه دفعة واحدة ،أو تدريجيا وهذا األخري
هو املقصود املعتاد من هذه املشاركة ،فهي رشكة مع وعد من الطرفني ،وعد من املمول بأن
يتنازل عن حصته أو مبعنى أصح بيع حصته لرشيكه ،ووعد من الرشيك اآلخر أن يشرتى
حصة رشيكه وفق الرشوط التي يتفقان عليها .مثل :أن تتفق املؤسسة املالية اإلسالمية( )2مع
فرد أو أفراد أو جهة أو مؤسسة مالية أخرى عىل متويل الطرف الثاين بجزء من قيمة رشاء
مجمع تجاري ،ويتفق عىل أن تأخذ املؤسسة حصة من ربح املجمع تتناسب مع حصتها
يف رأس املال ،وحصة أخرى لتغطية رأس املال ،ويستحق الرشيك حصته من األرباح مبقدار
مساهمته يف رأس املال ،فإن كان هو املدير استحق مقابل اإلدارة.
وهكذا يستمر الرشيك بدفع حصتني للمؤسسة ،فتتناقص نسبة ملكية املؤسسة ،وتزيد نسبة
ملكية الرشيك كلام دفع مزيدا من األقساط ،حتى إذا سدد كامل قيمة رأس املال انتقلت
إليه امللكية.
 -1تطوير الأعمال امل�صرفية مبا يتفق وال�شريعة الإ�سالمية للدكتور �سامي ح�سن حمود �ص .74
 -2امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية عند الإطالق ت�شمل البنك ،ال�شركة ،امل�صرف الإ�سالمي.
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أو مثل ( :أن ينشئ املرصف والعميل رشكة ذات طبيعة خاصة وغرض محدد هو رشاء ذلك
األصل املطلوب وتسمى (مشاركة) ،ويشرتكان يف رأس مالها فيدفع العميل نسبة ضئيلة (ألنه
ال يتوفر عىل السيولة الكافية) مثل ( )%5أو أكرث أو أقل ،ويدفع املرصف النسبة الباقية،
عندئذ يصبح هذا األصل بعد الرشاء ،ملكا للطرفني بنسبة مساهمة كل منهام يف رأس املال،
وملا كان غرض العملية هو امتالك ذلك العميل لألصل ،وليس للمرصف رغبة يف اإلبقاء عليه
يف ملكه  ،يتفق الطرفان عىل قيامه (أي العميل) برشاء نصيب املرصف يف املشاركة املذكورة
(واملتمثلة يف حصة مشاعة يف ذلك األصل) بصفة متدرجة ،فإذا كان العميل يرغب يف دفع
الثمن عىل مدى عرش سنني مثال جعلت حصة املرصف عرش رشائح كل رشيحة متثل (،) %10
ويتفق الطرفان عىل رشاء ذلك العميل لعرش حصة املرصف ،أي لرشيحة واحدة يف كل سنة،
واستئجار النسبة الباقية اململوكة للمرصف إذا كان العميل يقطن يف العقار ،وإذا مل يكن جرى
تأجريه واقتسم إيجاره بني الطرفني .
وقد تباينت التطبيقات لهذه الصيغة بني املصارف اإلسالمية ،فمنها من يجعل رسوم اإليجار
السنوي لحصة البنك معلومة محددة ومتفق عليها عند توقيع العقد ،وكذلك مثن البيع لكل
رشيحة من حصة البنك ،ومنها من يعمد إىل تقويم سنوي لقيمة األصل يف السوق يف تاريخ
محدد من كل سنة ،ثم يحدد بناء عليه مثن الرشيحة من حصة املرصف التي التزم العميل
برشائها كجزء من تلك القيمة .كذلك يتحدد اإليجار السنوي ملا بقي من حصة البنك بنفس
الطريقة ،ولعل االتجاه الثاين مرده إىل التوجيه يف أن البيوع املضافة إىل املستقبل ال تجوز)(. )3
التكييف الرشعي لعقد املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك
عقد املشاركة املتناقصة من عقود رشكات األموال( ،)4وهي هنا رشكة محدودة ،تشبه رشكة
العنان ،حيث إن املؤسسة املالية اإلسالمية متول الرشيك بجزء من رأس املال ،فإذا اشرتكا يف
العمل والربح بينهام فتشبه حينئذ رشكة العنان ،ولكن هل هي رشكة عنان من كل وجه؟
لننظر يف تعريف وحقيقة رشكة العنان ،فرشكة العنان هي( :أن يشرتك رجالن مباليهام عىل
أن يعمال فيه بأبدانهام والربح بينهام ،فينفذ ترصف كل واحد منهام بحكم امللك يف نصيبه،
والوكالة يف نصيب رشيكه)(. )5
 -3بحث العقود امل�ستجدة ،للدكتور حممد علي القري  ،554 /2جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدورة العا�شرة  1418هـ 1997 -م.
� -4شركة الأموال يق�صد اال�ستثمار منها ،ف�إن كان الق�صد متكني ال�شريك من التملك لعني مثال فهي �شركة ملك.
 -5املغني وال�شرح الكبري ،للإمام موفق الدين �أبي حممد عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة  124 /5مطابع دار الفكر 1412هـ 1997-م بريوت
والإن�صاف للإمام عالء الدين بن �سليمان املرداوى  ،368 /5دار الكتب العلمية الطبعة الأوىل 1418هـ 1997-م بريوت واملقنع للإمام
موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن قدامة  ،136 /2املطبعة ال�سلفية مب�صر.
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ورشكة العنان جائزة باإلجامع كام حكاه ابن املنذر (.)6
وهناك تعريف آخر لرشكة العنان ،وهو التعريف الصحيح عند الحنابلة:
(بأن يشرتك اثنان مباليهام ،عىل أن يعمل فيه أحدهام ،برشط أن يكون له من الربح أكرث من
ربح ماله) ،قال البهويت :الصحيح من املذهب أو يعمل فيه أحدهام لكن برشط أن يكون له
أكرث من ربح ماله)(. )7
والربح عند الحنابلة بقدر املالني ،ما مل يشرتط خالفه فيعمل مبقتىض الرشط.
والحنفية ال مينعون من تساوي املالني وتفاوت الربح ،قال الحلبي( :وتصح رشكة عنان مع
التفاضل يف رأس املال والربح ،ومع التساوي فيهام ،أو يف أحدهام دون اآلخر عند عملهام،
() 8
ومع زيادة يف الربح للعامل عند عمل أحدهام
وقال الحنابلة :الربح عىل ما اصطلحا عليه يف جميع أقسام الرشكة .قال ابن قدامة يف رشكة
العنان «ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهام يف املال ،وأن يتفاضال فيه مع تساويهام يف املال.
وبهذا قال أبو حنيفة ،وقال مالك والشافعي من رشط صحتها كون الربح والخرسان عىل قدر
()9
املالني؛ ألن الربح يف هذه الرشكة تبع للامل».
بل ضيق املالكية فاشرتطوا أن يكون العمل أيضا بقدر املالني .قال التسويل« :إن تساويا يف
املال والعمل عىل أن يكون ألحدهام فضل من الربح مل يجز ،وكذلك إن تساويا فيه أو تفاضال
عىل أن يكون العمل عىل أحدهام فال يجوز ،وإن تفاضال يف املال عىل أن يكون العمل بينهام
عىل السواء مل يجز»( .)10وقال ابن املواز« :وإذا اشرتكا بالتساوي عىل أن يكون املال بيد
أحدهام وييل البيع والرشاء مل يجز ،وإن وليا ذلك جميعا إال أن أحدهام يكون ذلك بيده
فذلك جائز»(.)11
والعلة يف املنع والجواز ما ذكره ابن رشد بقوله« :إن عمدة َمنْ منع ذلك أنه تشبيه الربح
بالخرسان ،فكام أنه لو اشرتط أحدهام جزءا من الخرسان مل يجز كذلك إذا اشرتط جزءا من
الربح خارجا عن ماله ،ورمبا شبهوا الربح مبنفعة العقار الذي بني الرشيكني ،أعني أن املنفعة
بينهام تكون عىل نسبة أصل الرشكة .وعمدة أهل العراق تشبيه الرشكة بالقراض ،وذلك أنه
 -6املغني .124/5
 -7الإن�صاف  368 /5واملقنع .163 /2
 -8ملتقى الأبحر ،للإمام �إبراهيم احللبي  ،391 /1الطبعة الأوىل 1409هـ 1989 -م بريوت.
 -9املغني  23/5م�س�ألة رقم 3649 :ط مكتبة القاهرة .1968 - 1388
 -10البهجة �شرح التحفة ،للعالمة �أبي احل�سن علي بن عبد ال�سالم الت�سويل على حتفة احلكام للقا�ضي �أبي بكر بن حممد الغرناطي
 ،210 /2الطبعة الثانية  1370هـ 1951 -م.
 -11النوادر والزيادات ،للإمام �أبي حممد عبد اهلل بن عبد الرحمن �أبي زيد القريواين  ،320 /7دار الغرب ،الطبعة الأوىل  1999م.
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ملا جاز يف القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه ،والعامل ليس يجعل مقابله
إال عمال فقط كان يف الرشكة أحرى أن ُيجعل للعامل جزء من املال إذا كانت الرشكة ماال من
كل واحد منهام وعمال ،فيكون ذلك الجزء من الربح مقابال لفضل عمله عىل عمل صاحبه،
فإن الناس يتفاوتون يف العمل»( .)12وال يخفى عىل هذا أن رشكة العنان هنا رشكة ومضاربة،
وهذا ما رصح به الحنابلة (فيام إذا دفع إىل املضارب ألفا مضاربة وقال :أضف إليه ألفا من
عندك وا َّت ِجر بها ،والربح بيننا ،لك ثلثاه ،ويل ثلثه؛ جاز وكان رشكة وقراضا)( ،)13وإمنا صح
هذا العقد ملا قاله ابن قدامة :ألنهام تساويا يف املال ،وانفرد أحدهام بالعمل ،فجاز أن ينفرد
بزيادة الربح(.)14
وجاء يف اإلنصاف« :هذه الرشكة تجمع رشكة ومضاربة ،فمن حيث إن كل واحد منهام
يجمع املال تشبه رشكة العنان ،ومن حيث إن أحدهام يعمل يف مال صاحبه يف جزء من
الربح هي مضاربة»( .)15إال أن رشكة العنان أو رشكة العنان واملضاربة ال تصلح تكييفا للرشكة
املتناقصة املنتهية بالتمليك؛ ذلك أن الرشكة املتناقصة ليست وكالة من الطرفني ،وليس فيها
إطالق يد كل من الرشيكني ،وليست هي دفع مال ملن يعمل به حتى تكون مضاربة ،اللهم
إال إذا اعتربنا إدارة املرشوع عمال كعمل املضارب وليس هو كذلك ،وأيضا فإن رشكة العنان
مقصودها التجر واالستثامر ال التمليك.
ومن هذا يتبني أن الرشكة املتناقصة ليست هي رشكة عنان ،فلم يبق إال أن تكون رشكة
جديدة مستجدة هي رشكة تنتهي بتمليك الرشيك بطريق البيع كاإلجارة املنتهية بالتمليك
بطريقة اإلجارة ،وهي رشكة صحيحة وإن جمعت بني الرشكة  -وهي عقد غري الزم  -عىل رأي
الجمهور ،والبيع  -وهو عقد الزم  -لخروج ذلك من النهي عن اجتامع عقدين يف عقد كعقد
بيع وسلف ،أو بيعتني يف بيعة ،أو صفقتني يف صفقة ،كام ال يظهر من اجتامعهام توسل للربا،
وال تضاد بني الرشكة والبيع حتى مينع كام هو مذهب املالكية الذين منعوا اجتامع البيع مع
الجعالة ،والرصف أو املساقاة ،أو الرشكة ،أو النكاح ،أو القرض أو القراض وهو املجموع يف
قولهم( :جص مشنق) داللة عىل العقود السابقة عىل الرتتيب .ورأي املالكية مبناه« :أن كل
 -12بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،للإمام حممد بن ر�شد  ،252 /2مكتبة الكليات الأزهرية  1386هـ  1966 -م مب�صر والفواكه الدواين
على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين ،للإمام �أحمد بن غنيم النفراوي  ،198 /2طبع دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل 1418هـ1997 -م
بريوت؛ وال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك ،للإمام �أبي الربكات �أحمد بن حممد ال�صاوي  ،475 /3طبع دولة الإمارات العربية
املتحدة -وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية 1410هـ1989 -م؛ واملجموع ،للإمام النووي �شرح املهذب لل�شريازي  ،515 /13مطبعة الإمام
مب�صر.
 -13املغني  ،137 /5م�س�ألة رقم .3642
 -14املغني  ،137 /5م�س�ألة رقم .3642
 -15الإن�صاف .368 /5

أ د  /عجيل جاسم النشمي

113

عقدين يتضادان وضعا ويتناقضان حكام ،فإنه ال يجوز اجتامعهام .وقال القرايف :إن العقود
أسباب الشتاملها عىل تحصيل حكمتها يف مسبباتها بطريق املناسبة ،واليشء الواحد باالعتبار
الواحد ال يناسب املتضادين ،فكل عقدين بينهام تضاد ال يجمعهام عقد واحد»(.)16
وجمهور الفقهاء عىل جواز اجتامع العقود ولو اختلفت أحكامها ،ولذلك جوزوا اجتامع
القرض والرشكة ،والبيع واإلجارة ،أو اإلجارة والسلم ،أو الرصف ،أو البيع والسلم ،أو البيع
والنكاح .وجاء يف قرارات الندوة الفقهية الخامسة التي أقامها بيت التمويل الكويتي اآليت:
يجوز اجتامع العقود املتعددة يف عقد واحد ،سواء أكانت هذه العقود متفقة األحكام أم
مختلفة األحكام ،طاملا استوىف كل عقد منها أركانه ورشائطه الرشعية ،وسواء أكانت هذه
العقود من العقود الجائزة أم من العقود الالزمة ،أم منهام معا ،وذلك برشط أال يكون الرشع
قد نهى عن هذا االجتامع ،وأال يرتتب عىل اجتامعها توسل إىل ما هو محرم رشعا.
واملشاركة ال يبطلها وعد ملزم للمؤسسة بأن تبيع نصيبها عىل الرشيك إذا دفع قيمة حصتها
يف رأس املال بعقد مستقل ،فيبيع الرشيك نصيبه لرشيكه ،سواء كانت املشاركة املتناقصة
رشكة أموال أو رشكة ملك بينهام.
وقد عقد ابن عابدين مطلبا فيام إذا اشرتى أحد الرشيكني جميع الدار املشرتكة من رشيكه
قال« :علم من هذا ما يقع كثريا ،وهو أن أحد الرشيكني يف دار ونحوها يشرتي من رشيكه
جميع الدار بثمن معلوم ،فإنه يصح عىل األصح بحصة رشيكه من الثمن ،وهي حادثة
الفتوى فلتحفظ ،وأرصح من ذلك يف املرابحة يف مسألة رشاء رب املال من املضارب مع أن
الكل ماله»(.)17
مقاصد املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك
املشاركة املتناقصة من أدوات االستثامر الحديثة ،ويسع املؤسسات املالية اإلسالمية تطبيقها
ملا تحققه من الغايات والفوائد مام ال يتحقق يف الرشكات املعهودة ،مع تضمنها لغاية
الرشكات عامة من توفري رؤوس األموال وتوزيع املخاطرة .فقد يرغب العمالء يف ملكية أعيان
 -16الفروق ،للإمام �أبي العبا�س �أحمد بن �إدري�س القرايف ،الفرق ال�ساد�س واخلم�سون واملائة  ،264 /3دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل،
 1418هـ 1998 -م بريوت ومغني املحتاج للعالمة حممد بن حممد اخلطيب ال�شربيني  ،399 /2طبع دار الكتب العلمية ،الطبعة
الأوىل 1415 ،هـ 1994 -م بريوت واملغني ،البن قدامة .314/4
 -17حا�شية رد املحتار ،للإمام حممد �أمني ال�شهري بابن عابدين على الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار  ،57/ 5الطبعة الثانية ،م�صطفى
البابي احللبي 1386 .هـ1966 -م مب�صر  4وانظر نظريه يف املغني  ،43/5م�س�ألة  3636ط مطابع �سجل العرب مب�صر .1969 -1389
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كمصانع أو مجمعات تجارية ونحوها وال يجدون من املال ما يكفي لرشائها ،فيطلبون من
املؤسسة املالية اإلسالمية املشاركة يف الرشاء ملدة محدودة ،تؤول للرشيك امللكية يف نهاية
هذه املدة ،وفق رشوط واتفاقات املشاركة املتناقصة ،فتحقق هذه املشاركة متلك العمالء
لهذه األعيان لالستثامر أو التملك .كام أن املؤسسة املالية اإلسالمية قد ال ترغب االستمرار
يف املشاركة لئال تجمد رأس مال مدة طويلة ،فعقد املشاركة املتناقصة يحقق لها غايتها يف
الربح باإلضافة إىل اسرتداد رأس املال يف فرتة قد ال تكون بحاجة إىل رأس املال املشارك ،كام
أن املؤسسة يف الوقت ذاته تحقق أرباحا مستمرة مدة العقد.
صور املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك
للمشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك فيها صور ثالث:
الصورة األوىل :هي التي يتفق فيها البنك مع متعامله عىل تحديد حصة كل منهام يف رأس
مال املشاركة ورشوطها ،وهي جائزة رشعا إذا تم بيع حصص البنك إىل املتعامل بعد إمتام
املشاركة بعقد مستقل ،بحيث يكون للبنك حرية بيع حصصه للمتعامل رشيكه أو لغريه ،كام
يكون للمتعامل الحق يف بيع حصته للبنك أو لغريه .وهذا أوضح الصور حيث ينفصل عقد
البيع عن عقد الرشكة بنحو واضح متاما.
الصورة الثانية :وهي التي يتفق فيها البنك مع متعامله عىل املشاركة يف التمويل الكيل أو
الجزيئ ملرشوع ذي دخل متوقع ،وذلك عىل أساس اتفاق البنك مع الرشيك اآلخر ،لتحصيل
البنك حصة نسبية من صايف الدخل املحقق فعال ،مع حقه باالحتفاظ بالجزء املتبقي من
اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه ،ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من
متويل ،أي إن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة الحصة من الغلة الناتجة.
الصورة الثالثة :وهي التي يحدد فيها نصيب كل من البنك ورشيكه يف الرشكة يف صورة أسهم
متثل مجموع قيمة اليشء موضوع املشاركة (عقار مثال) ،ويحصل كل من الرشيكني (البنك
والرشيك املتعامل) عىل نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار.18
تطبيقات املشاركة املتناقصة
 -1املشاركة املتناقصة بتمويل مرشوع قائم:
وذلك بأن يقدم العميل للمؤسسة املالية اإلسالمية أعيانا يعجز عن تشغيلها ،كمن ميلك
 -18انظر :قرارات وتو�صيات م�ؤمتر امل�صرف الإ�سالمي الأول بدبي  ،فتوى رقم (.)10
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مصنعا ال يستطيع رشاء معداته ،فتدخل املؤسسة رشيكة معه بقيمة املعدات فتأخذ
حصتها من الربح ،وحصة لتسديد مساهمتها يف رأس املال .ويتفقان عىل أن تبيع املؤسسة
حصتها دفعة واحدة أو عىل دفعات ،فتتناقص ملكيتها لصالح الرشيك حتى يتم له امللك
بسداد كامل الحصة.
 -2املشاركة املتناقصة مع االستصناع:
وذلك بأن يقدم العميل أرضا ويطلب من املؤسسة املالية اإلسالمية بناءها بعقد االستصناع،
ويدفع الرشيك جانبا من التكاليف ،فإن احتفظ صاحب األرض مبلكيتها لنفسه وزع اإليراد
بني املؤسسة وبني الرشيك بالنسب املتفق عليها ،ولصاحب األرض يف هذه الحالة أن
يدفع للمؤسسة مثن حصته يف املباين ،إما دفعة واحدة ،أو مقسطة ،وال يحق للمؤسسة
أن تحصل عىل أية ميزة بسبب ارتفاع األمثان .وإذا رأى الرشيك إدخال األرض بقيمتها يف
املعاملة ،فيكون حينئذ رشيكا للمؤسسة يف املباين واألرض وله نصيب من ارتفاع األمثان،
ويكون صاحب األرض مخريا بني أن يبيع أو أن يشرتي بسعر السوق(.)19
 -3املشاركة املتناقصة بطريقة التمويل املرصيف املجمع املشرتك:
فتشرتك املؤسسة املالية اإلسالمية فيام بينها أو مع غريها يف إنشاء أو متويل مرشوع ،ويتم
االتفاق فيه ابتداء عىل تخارج مؤسسة أو أكرث لصالح رشيك أو أكرث ،وتوزع حصص األرباح
حسب االتفاق بطريقة املشاركة املتناقصة السابقة.
 -4املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك مع اإلجارة:
بأن يتم التعاقد بني املؤسسة املالية اإلسالمية والرشيك عىل إقامة مرشوع ،مع وعد من
الرشيك باستئجار العني ملدة محددة ،وبأجرة املثل ،فتكون نفقته يف هذه الحال رشيكا
مستأجرا ،وتوزع األرباح حينئذ وفق طريقة املشاركة املتناقصة السابقة حسب اتفاقهام.
 - 5املشاركة املتناقصة بطريقة املضاربة:
بأن تدفع املؤسسة املالية كامل رأس املال ملرشوع معني ،ويقدم الرشيك العمل والربح
بينهام ،مع وعد من املؤسسة بتمليك املرشوع بطريقة املشاركة املتناقصة  ،فهذه صورة
(مضاربة منتهية بالتمليك)( .)20وحينئذ ينبغي أن يلتزم برشوط وضوابط املضاربة ،فإن مل
 -19املو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية ،من بحث ال�شيخ الدكتور ال�صديق ال�ضرير بعنوان � :أهم �أ�شكال اال�ستثمار
الإ�سالمي 325/5 :الطبعة الأوىل  1402هـ 1982 -م  ،بت�صرف �شكلي ي�سري.
 -20هذا امل�صطلح «امل�ضاربة املنتهية بالتمليك» من تعبري ال�شيخ الدكتور ال�صديق ال�ضرير يف بحثه يف املو�سوعة العلمية والعملية
للبنوك الإ�سالمية .325 /5
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يتحقق ربح فال يشء للمضارب ،والخسارة عىل رب املال يف رأس املال ،ويخرس املضارب
جهده ،وعند تحقق ربح فيقسم بينهام حسب اتفاقهام ،ووعد رب املال متليك املرشوع إذا
وفىَّ املضارب بقيمته تدريجيا ،مع نصيب رب املال من الربح ال يؤثر يف العقد بالبطالن،
ولو أن املضارب س َّلم رب املال الربح كله فصور ُته إبضاع ،وحقيقته أن املضارب يدفع جزءا
هو ربح رأس املال ،وجزءا هو نصيبه من الربح وفاء ،أو رشاء لحصة املؤسسة املالية ،وعىل
هذا فاملضاربة املنتهية بالتمليك جائزة النتفاء مصادمتها لنص أو قاعدة.
أحكام املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك
باإلضافة إىل جميع األحكام الرشعية الواردة يف أسلوب املشاركة الدامئة والتي تنطبق هنا يف
املشاركة املتناقصة  ،يجب كذلك مراعاة األمور التالية:
 -1يشرتط يف املشاركة املتناقصة أال تكون مجرد عملية متويل بقرض ،فال بد من وجود
اإلرادة الفعلية للمشاركة وأن يتحمل جميع األطراف الربح والخسارة أثناء فرتة املشاركة.
 -2يشرتط أن ميتلك البنك حصته يف املشاركة ملكا تاما وأن يتمتع بحقه الكامل يف اإلدارة
والترصف ،ويف حالة توكيل الرشيك بالعمل يحق للبنك مراقبة ومتابعة األداء.
 -3ال يجوز أن يتضمن عقد املشاركة املتناقصة رشطا يقيض بأن يرد الرشيك إىل البنك كامل
حصته يف رأس املال باإلضافة إىل ما يخصه من أرباح ،ملا يف ذلك من شبهة الربا.
 -4يجوز أن يقدم البنك وعدا لرشيكه بأن يبيع له حصته يف الرشكة إذا قام بتسديد قيمتها،
ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عمال مستقال ال صلة له بعقد الرشكة.
 -5إذا تم االتفاق عىل رشاء الرشيك حصة املؤسسة املالية اإلسالمية تدريجيا فيجب تقدير
الحصة بقيمتها السوقية يوم البيع ،وليس بقيمة املشاركة ،حذرا من الغنب والرضر الذي قد
يقع فيه أحد الطرفني ،ومثل ذلك لو رغب الطرفان بفض الرشكة قبل أوانها ،فإن الرشيك
يشرتي نصيب املؤسسة بـ القيمة السوقية.
 -6تجوز املشاركة املتناقصة مع وعد ببيع العني بعد سداد الرشيك التزاماته للمؤسسة املالية
اإلسالمية.
 -7تجوز املشاركة املتناقصة مع إعطاء املؤسسة للرشيك حق الخيار يف متلك العني يف أي
وقت يشاء عىل أن يسدد التزاماته كاملة.
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 -8يجوز للمؤسسة املالية اإلسالمية هبة العني ،أو الوعد بهبتها للرشيك إذا سدد التزاماته.
 -9ال تنتقل امللكية من املؤسسة املالية اإلسالمية إىل الرشيك إال بعقد مستقل بعد الوفاء
بالتزاماته ،ويجوز للمؤسسة أن تبيع لغريه ،ويكون البيع بسعر السوق.
 -10ال يجوز أن تتفق املؤسسة املالية اإلسالمية( )21والرشيك ابتداء عىل املشاركة والبيع يف
عقد واحد ،بل ال بد أن يكون ذلك بعقدين منفصلني.
 -11تحديد أجرة العني سلفا يف املشاركة املتناقصة :قد يعد العميل باستئجار العني محل
املشاركة قبل متلك املنفعة ،فيجوز حينئذ تقدير األجرة سلفا بأجرة املثل.
وقد جاء يف فتاوى البنك اإلسالمي األردين ما يؤيد ذلك يف جوابه عىل ما ييل:
السؤال :يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العمالء عىل أساس نظام املشاركة املتناقصة
(املنتهية بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ،ويقوم البنك بتأجري هذه العقارات بعد االنتهاء
وتوزيع الدخل بني البنك واملالك حسب عقد املشاركة املتناقصة املربم مع العميل ،يطلب
العميل (-املعمول له) يف بعض األحيان ،وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به -أن
يلتزم عند املبارشة يف التمويل باستئجار العقار بعد االنتهاء من البناء عىل أساس تحديد أجرة
للمرت املربع من البناء .فريجى التكرم ببيان الرأي الرشعي حول طلب العميل تحديد اإليجار
سلفا بأجرة املرت املربع للبناء املتفق عىل إنشائه.
الجواب :مبا أنه يجوز رشعا تعجيل األجرة أو تأجيلها ،ومبا أن ذلك يعني جواز االتفاق عىل
تحديدها قبل تسلم املنفعة ،ومبا أنه يجوز عقد اإليجار عىل أساس املرت أو الذراع  ،فإن االتفاق
يف حاالت متويل املشاركة املتناقصة عىل تحديد األجرة عىل أساس املرت أو الذراع سائغ رشعا،
مبقتىض املادة ( )679من القانون املدين ،واملادة ( )504من املجلة املأخوذ حكمها من الفقه
اإلسالمي ،لذلك فإن االتفاق املشار إليه يف السؤال سائغ رشعا ويجوز اإلقدام عليه(.)22
 -12تخلف الرشيك عن دفع ما عليه إذا تخلف الرشيك عن دفع بعض ما عليه من حصة
املؤسسة املالية اإلسالمية فتنظره عند العرس إىل ميرسة ،إذا كان له عذر ،وإال فلها الحق يف
التنفيذ عىل الرهن -إن وجد -واستيفاء حقها أواإلقالة .وقد ورد يف ذلك فتوى دلة الربكة،
حيث ورد يف فتاواها:
� -21أدوات اال�ستثمار الإ�سالمي� ،ص  ،110دلة الربكة ،عز الدين خوجة الطبعة الأوىل 1413هـ1993 -م.
 -22كتاب الفتاوى ال�شرعية ،الأجزاء1و 2للبنك الإ�سالمي الأردين للتمويل واال�ستثمار -فتوى رقم.)46( -
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«إذا تخلف الرشيك عن دفع بعض ما عليه من أقساط؛ فللبنك إما أن مييض البيع ويستويف
حقه يف املتبقي من مثن املبيع بطريقة التنفيذ الجربي للرهن ،أو يفسخ البيع ،ويحتفظ
بامللك إذا ريض الرشيك ،عىل أن يرد له ما دفعه ذلك الرشيك ،حيث يعترب ذلك إقالة للبيع
من االبتداء»(.)23
 -13تطبق أحكام الرشكة طوال مدة الرشكة فيتحمل الرشكاء كل ما هو من مؤونة امللك ،من
الصيانة والتأمني وما إىل ذلك .وإذا تضمن العقد إجارة فتطبق أحكام اإلجارة مدة اإلجارة.
 -14انتهاء عقد املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك :ينتهي عقد املشاركة املتناقصة مبا
تنتهي به رشكات األموال ،أو امللك من حيث الجملة .وما يحتاج إىل ذكر هنا ما يتعلق
بانتهاء املدة ،فتنتهي املشاركة املتناقصة بانتهاء املدة املحددة يف العقد ،إذ تأقيت الرشكة
()24
جائز عند الحنفية والحنابلة ،وقال املالكية والشافعية :أن املضاربة التقبل التأقيت
واملشاركة املتناقصة رشكة مؤقتة بطبيعتها .ولكن املالكية الذين اعتربوا الرشكة فاسدة
بالتأقيت إال أنهم يحكمون بصحة الرشكة من وجه آخر كام قال التسويل ،قال ملا رشح
قول املنت (تجوز) أي الرشكة (ال ألجل) أي تجوز لغري أجل ال ألجل ،ثم قال :وظاهره أنها
إن وقعت فهي فاسدة ،أو يقال :هي صحيحة ولكن ال يلزم البقاء معه إىل ذلك األجل،
وهو الظاهر(. )25
فإذا رغب الرشيك إنهاء املشاركة قبل أوانها ،وقبلت املؤسسة املالية اإلسالمية ذلك ،فحقها ثابت
يف ربح ما مىض حسب املتفق عليه ،فلها أن تقبل أو ترفض؛ ألن األصل لزوم عقد الرشكة مبا يدل
عرفا عىل رأي املالكية -عدا ابن رشد وحفيده ومن تابعهام -قال ابن رشد( :الرشكة من العقود
الجائزة ال من العقود الالزمة ،أي ألحد الرشيكني أن ينفصل من الرشكة متى شاء)( ،)26ويستمر
هذا اللزوم إىل أن ينض املال ،أو يتم العمل أو يتفقا عىل إنهائها .قال خليل:
«ولزمت مبا يدل عرفا كاشرتكنا ،أو فعل كخلط املالني والتجر فيهام ،فلو أراد أحدهام املفاصلة
فال يجاب إىل ذلك مطلقا ،ولو أراد نضوض املال بعد العمل ،فينظر الحاكم كالقراض كذا
 -23كتاب الفتاوى ال�شرعية يف االقت�صاد� -إدارة التطوير والبحوث ملجموعة دلة الربكة -ندوة الربكة ال�ساد�سة ،فتوى رقم ( )4وحا�شية
ابن عابدين  512/3وك�شاف القناع .486/4
 -24ولكل تعليله تنظر وافية يف املو�سوعة الفقهية الكويتية.39/10
 -25البهجة يف �شرح التحفة 346/ 2 :دار الكتب العلمية – بريوت .1998 -1418
 -26حا�شية الإمام حممد بن عبد اهلل بن علي اخلر�شي على خمت�صر الإمام خليل بن �إ�سحاق بن مو�سى  ،337 /6دار الكتب العلمية -
الطبعة الأوىل 1417هـ 1997 -م بريوت.
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ينبغي» ،هذا ورشاح خليل مختلفون يف رشح عبارته« :ولزمت مبا يدل عرفا ،فالعبارة تحتمل
ما يلزم به العقد من قول أو فعل ،وال يدل لفظ (ولزمت) بالحتم عىل أن عقد الرشكة
عقد الزم ،ولذا رشح الدسوقي العبارة بقوله( :والحاصل أنها تلزم بكل ما يدل عليه عرفا
سواء كان قوال فقط ،أو فعال فقط ،وأوىل إذا اجتمعا ،ثم قال :ويف التنبيهات :الرشكة عقد
يلزم بالقول كسائر العقود واملعاوضات»( ،)27فكأن الخالف فيام تلزم به ،ال أنها عقد الزم.
وقال التسويل« :املفاصلة يف الرشكة ال تحتاج إىل نضوض املال خالف قول األجهوري :لو أراد
أحدهام املفاصلة وامتنع اآلخر عمل بامتناعه ،حصل خلط أم ال للزومها بالعقد ،فإذا أراد
نضوضه بعد العمل فينبغي أن ينظر الحاكم كالقراض»(.)28
وقال التاودي« :ولكل واحد منهام أن يتخىل عن صاحبه ،ويقاسمه فيام بني أيديهام من
ناض وعروض متى شاء»( .)29وقال الصاوي شارحا« :ولزمت به :أي مبا يدل عليها من صيغة
لفظية أو غري لفظية كشاركني فريىض اآلخر بسكوت أو إشارة أو كتابة ،فليس ألحدهام
املفاصلة قبل الخلط إال برضاهام عىل املشهور املعول عليه» )30(،ومذهب آخر :أنها ال تلزم
إال بالخلط ،فعدم اشرتاط خلط مايل الرشيكني هو مذهب املالكية املشهور ،ومقابله اشرتاط
الخلط يف اللزوم ،وهو مذهب الشافعي( .)31ومام سبق يتبني أن العبارة محتملة ،لكن القول
بلزوم الرشكة هو األظهر عند املالكية ،وينظر كالم املالكية يف لزوم أو عدم لزوم املضاربة؛
إذ املضاربة رشكة عىل التحقيق ،ملا فيها من اشرتاك يف املال والعمل وكذا الربح ،فهي تلزم
بالعمل وليس ألحدهام فسخها إال برضاهام .قال الدردير والدسوقي« :ولكل من املتقارضني
فسخه قبل عمله بالرشاء به؛ ألن عقد القراض غري الزم ،فإن عمل فيه فيبقى املال تحت يد
العامل لنضوضه ،أي خلوصه ببيع السلع ،وليس ألحدهام قبل النضوض كالم ،فإن تراضيا عىل
الفسخ جاز ..وإن استنضه أي كل منهام عىل سبيل البدلية؛ أي طلب رب املال دون العامل أو
عكسه نضوضه فالحاكم ينظر يف األصلح ،وإن مات العامل قبل النضوض فلوارثه أن يكمله
فال ينتهي عقد القراض مبوت العامل»( .)32وقال ابن رشد« :أجمع العلامء عىل أن اللزوم ليس
من موجبات عقد القراض ،واختلفوا إذا رشع العامل ،فقال مالك :هو الزم ،وعقد يورث ،وقال
الشافعي وأبو حنيفة :لكل واحد منهم الفسخ إذا شاء ،وليس هو عقد يورث .وهو مذهب
الحنابلة أيضا»(.)33
 -27حا�شية الد�سوقي  348 /3وبداية املجتهد .255 /2
 -28البهجة �شرح التحفة .211 /2
� -29شرح �أبي عبد اهلل حممد التاودي امل�سمى بحلي املعا�صم لبنت �أفكار بن عا�صم .210 /2
 -30بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك  7 45 /3ط  -دار املعارف.
 -31مغني املحتاج .2131 /2
 -32حا�شية الد�سوقي .565 ،535 /3
 -33انظر :بداية املجتهد  237 /2والبدائع  3655 /8ومغني املحتاج  415 /2وقليوبي وعمرية  59/ 3واملغني  133 /5و  179و 64؛
واملو�سوعة الفقهية الكويتية .57/26
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ونضوض املال ميكن أن يكون حكميا كام هو واقع الرشكات اليوم ،وقد استظهر بعض الحنابلة
القول أيضا بلزوم رشكة األعامل بعد التقبل ،والقول باللزوم ،وإن كان خالف رأي الجمهور.
فعدم لزوم العقد متفق عليه عند غري املالكية فلكل واحد من الرشيكني أن يستقل بفسخ
الرشكة ريض اآلخر أو أىب ،حرض أو غاب ،كان نقودا أو عروضا( ،)34إال أن قول املالكية هو
الراجح ،خاصة ملناسبته لطبيعة الرشكات يف هذا العرص.
وإذا قبلت املؤسسة إنهاء العقد فحقها ثابت يف ربح ما مىض حسب املتفق عليه  ،وليس لها
الحق يف مطالبة العميل عن املدة الباقية .وهذا ما أفتت به هيئة الرقابة الرشعية يف البنك
اإلسالمي األردين جوابا لسؤال عن حكم ما إذا رغب العميل بتصفية املشاركة املتناقصة قبل
انتهاء مدة العقد.
فقد جاء الجواب :بأنه يف حالة رغبة العميل بتصفية املشاركة قبل انتهاء مدة العقد ،فليس
للبنك استيفاء أرباحه املتفق عليها واملتوقعة عن طيلة فرتة العقد لألسباب التالية:
 -1العميل ليس له الحق بتصفية الرشكة إال إذا وافق البنك ،ويف حالة موافقته يكون العقد
قد فسخ  ،وال يرتتب عليه أي حكم ،وال يستحق البنك حينئذ ما بقي له من أصل التمويل،
ألن كل زيادة تعترب ربا.
 -2إذا كانت مصلحة البنك ال تقتيض فسخ العقد ومل يوافق عىل الفسخ؛ فالعقد باق وله
الحق يف استيفاء النسبة املتفق عليها من األرباح.
 -3ما دام البنك هو الذي يستويف الدخل فهو يستويف حصته النسبية من الربح ،وبذلك ال
يبقى له أرباح متفق عليها ،وأما األرباح املتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا وافق
عىل فسخ العقد وتصفية الرشكة ،وال وجه حينئذ إللزام الرشيك بأي ضامن وال بأي مبلغ
زائد عام بقي للبنك من أصل املبلغ املدفوع للتمويل؛ ألن ذلك الزائد ربا وموجب للغرر،
ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهي عنه رشعا(.. )35
 -4تخارج املؤسسة مع الرشيك :تخارج املؤسسة مع الرشيك ،أو مع رشكائها  ،مؤسسات أو
أفرادا جائز لها ولغريها من الرشكاء ،واألنسب مذهب املالكية يف لزوم الرشكة ،فإن التخارج يف
أي وقت عىل رأي الجمهور مفسد للرشكات بصورتها املعارصة ،واملؤسسات املالية اإلسالمية
اليوم تسري عىل رأى املالكية ،فال تسمح بالتخارج إال بالرتايض وبرشوط معينة تتناسب وطبيعة
 -34املو�سوعة الفقهية الكويتية .57/26
 -35كتاب الفتاوى ال�شرعية ،الأجزاء ( )2 ،1للبنك الإ�سالمي الأردين للتمويل واال�ستثمار -فتوى رقم (.)10
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الرشكات ،ومدتها ،وطبيعة نشاطها ،وهذا اللزوم ال مينع من تنظيم عمليات التخارج ،وفق
رشوط يتم االتفاق عليها ابتداء تحقق قدرا من عدم اللزوم.
وعىل هذا فالتخارج يف الرشكة املتناقصة ال يضري العقد يف يشء ،ما دام متفقا عليه ،وفق
ضوابط ومدد ،إذ غرض املشاركة ابتداء هو خروج أحد األطراف لصالح غريه.
إشكاالت التطبيق يف املؤسسات املالية اإلسالمية
نشأت بعض العقبات يف تطبيق املشاركة املتناقصة وفق الضوابط والرشوط السابق ذكرها،
تركزت يف االلتزام بجعل رسوم االيجار السنوي لحصة البنك معلومة محددة عند توقيع
االتفاقية ،وكذلك مثن البيع لكل رشيحة من حصة البنك التي تنتقل إىل العميل خالل مدة
االتفاقية.
فالذي ظهر –وكان متوقعا– أن هذا االتفاق عرضة لغنب يلحق البنك املمول أو الرشيك –كام
ورد يف االستشكال من رشكة شورى– ومرجع ذلك إىل تغري األسعار بني فينة وأخرى وبخاصة
أن املشاركة املتناقصة من طبيعتها طول املدة التي تتغري فيها األسعار عادة .وكام أن تقييم
الحصة املباعة إبتداء وإن كان وفق سعر السوق يف يومه إال أنه يعرض أحد الطرفني للغنب،
وغري هذا من املحاذير السابق اإلشارة إليها.
فالضوابط التي نصت عليها الفتاوى واألبحاث التي عنيت باملوضوع ،اشرتطت رشوطا اعتربتها
ضوابط لعدم الوقوع يف الغنب والجهالة ورفعا للرضر املحتمل ألي من طريف العقد .ومن أجل
ذلك نصت هيئة الفتوى والرقابة الرشعية لبنك ديب اإلسالمي يف الفتوى ( )33عىل أن القواعد
الرشعية التي تقيض مبنع الغنب وعدم البخس ،متنع األخذ بالقيمة املحددة يف عقد املشاركة،
ألن التغري املستمر يف قيم األشياء بالزيادة أو النقصان ،سيؤدي إىل غنب أحد األطراف املشاركة،
وبناء عليه ،فإن قيمة الحصة املبيعة للعميل يتم تقوميها بقيمتها الجارية وقت البيع ،حسب
قوانني العرض والطلب ،عىل أن يتوىل التقييم خبري عادل مؤمتن.
واشرتطت لتمليك املرصف حصته للعميل رشوطا منها:
 التملك بـالقيمة السوقية ،ال بأصل املبلغ املقدم للمشاركة ،لتجنب ضامن رأس مال املشاركة. التملك بعقد بيع يف حينه ،ال ببيع مضاف.ونحو هذا قول فضيلة الشيخ نزيه حامد« :يجوز التعامل باتفاقية (املشاركة املتناقصة) إذا
توافرت فيها رشوط ذكرها نذكر منها هنا رشطني لهام تعلق مبوضوعنا –وقد سبق التنويه
بنحوهام–.
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أوال :أال تتضمن املفاهمة أو املواعدات السابقة لعقود البيع املتتالية لحصة املمول إىل
العميل تحديدا لثمن تلك الحصة املوزعة عليها وفقا لآلجال املتفق عليها ،إذ لو تضمنت ذلك
لكانت املواعدة امللزمة عىل إبرام كل واحد من تلك العقود -يف حقيقتها -بيعا مضافا إىل
املستقبل يف صورة وعد ملزم من الجانبني ،وهو غري جائز رشعا يف قول جامهري أهل العلم،
إذ العربة يف العقود لحقائقها ومقاصدها ال أللفاظها وظواهرها.
والواجب يف املفاهمة واملواعدة أن تكونا عىل أساس بيع الحصص بالقيمة (مثن املثل  /سعر
السوق) عند إبرام كل عقد بيع مستقل يف أجله .
ثانيا :أن تنشأ وتربم العقود وااللتزامات املجتمعة يف هذه االتفاقية متتالية متعاقبة منفصلة،
إذ لو أبرمت دفعة واحدة عقب املفاهمة ألدى ذلك إىل محظورات رشعية عديدة ،منها البيع
املضاف إىل املستقبل ،وتأجري وبيع ما ال ميلك من األعيان ،والبيع بثمن مجهول»(.)36
والذي ظهر جليا يف الواقع العميل أن املشاركة املتناقصة بالصور والضوابط التي سبق ذكرها
قد أدت بذاتها إىل بعض املحاذير التي وضعت من أجل تالفيها فوقع الغنب والغرر والرضر
للطرفني أو أحدهام مع تطبيق تلك الضوابط.
وأرى أن تغيري الضوابط الواردة آنفا يف الصور الجائزة للمشاركة املتناقصة يرتتب عليه
املحاذير سالفة الذكر الريب.
وال أرى أن تغيري الضوابط وال الرتقيع يف هذا العقد املستجد مجديا .ولكن نرى أن يعدل
عن هذا العقد إىل عقد اإلجارة املنتهية بالوعد بالتمليك بضوابطها ورشوطها املقرة مجمعيا.
وهي أقرب العقود التي تلتقي يف أهم مقاصدها مع املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك.
خاصة وأن اإلجارة تقبل اإلضافة ملستقبل معلوم ابتداء ،بخالف البيع .كام أنه يجوز يف عقد
املشاركة أن تعطي املؤسسة املالية اإلسالمية حق الخيار يف ملكية العقار للرشيك يف الوقت
الذي يفي بالتزاماته ،ومن جانب آخر فإن اإلجارة املنتهية بالتمليك تحقق لألفراد ملكية
العقارات املدرة أو غري املدرة ،كام تحقق للممول أو للمؤسسة املالية اإلسالمية رغبتهم
يف عدم االستثامر فيام يجمد رأس املال ملدد طويلة ،فيمكن جعل مدة اإلجارة محدودة
حسب االتفاق لنقل ملكية العقار للعميل بعدها بعقد مستقل .وقد سبق التنويه باملشاركة
املتناقصة املنتهية بالتمليك ،كام سبق التنويه أيضا باملشاركة املتناقصة بطريق املضاربة..

 -36بحث امل�شاركة املتناق�صة و�أحكامها يف �ضوء العقود امل�ستجدة –الدورة الثالثة ع�شرة –املجلد الثاين – ال�صفحات .528 -503-
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ملخص البحث
تعريف املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك:
رشكة يعطي فيها أحد الرشكاء الحق لرشيكه يف الحلول محله يف ملكية نصيبه يف عني ،دفعة
واحدة ،أو عىل دفعات ،وذلك بتجنيب جزء من الدخل لسداد أصل ما قدمه الرشيك املمول،
مع حصة نسبية من صايف الدخل ،حسبام يتفقان عليه ،وهي من أدوات االستثامر الحديثة
تحقق مقاصد رشعية معتربة تعود فائدتها عىل الرشكاء ،كام تتضمن تنمية اجتامعية عامة.
التكييف الرشعي للمشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك:
املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك هي رشكة أموال أو رشكة ملك حسب مقصد االستثامر
أو التمليك ،وهي عقد رشكة مستجدة تجمع بني رشكة وبيع ،وهام مام يجوز اجتامعهام،
إذ ال تضاد بينهام ،وال شبهة يف التوسل باجتامعهام ملحرم .واالتفاق أو الوعد عىل أن يبيع
الرشيك -وهو املؤسسة املالية اإلسالمية املمولة -نصيبها إىل الرشيك إذا دفع حصة رشيكه يف
رأس املال ونسبة الربح املتفق عليها ،جائز.
صور املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك
صور املشاركة املتناقصة:
للمشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك ويستثمر املرصف أمواله فيها ثالث صور.
الصورة األوىل :هي التي يتفق فيها البنك مع متعامله عىل تحديد حصة كل منهام يف رأس
مال املشاركة ورشوطها ،وهي جائزة رشعا إذا تم بيع حصص البنك إىل املتعامل بعد إمتام
املشاركة بعقد مستقل.
الصورة الثانية :وهي التي يتفق فيها البنك مع متعامله عىل املشاركة يف التمويل الكيل أو
الجزيئ ملرشوع ذي دخل متوقع ،وذلك عىل أساس اتفاق البنك مع الرشيك اآلخر ،لتحصيل
البنك حصة نسبية من صايف الدخل املحقق فعال.
الصورة الثالثة :وهي التي يحدد فيها نصيب كل من البنك ورشيكه يف الرشكة يف صورة أسهم
متثل مجموع قيمة اليشء موضوع املشاركة.
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تطبيقات املشاركة املتناقصة
 -1املشاركة املتناقصة بتمويل مرشوع قائم
 -2املشاركة املتناقصة مع االستصناع
 -3املشاركة املتناقصة بطريقة التمويل املرصيف املجمع املشرتك
 -4املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك مع اإلجارة
 -5املشاركة املتناقصة بطريقة املضاربة
أحكام املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك:
باإلضافة إىل جميع األحكام الرشعية الواردة يف أسلوب املشاركة الدامئة والتي تنطبق هنا يف
املشاركة املتناقصة  ،يجب كذلك مراعاة األمور التالية:
 -1يشرتط يف املشاركة املتناقصة أال تكون مجرد عملية متويل بقرض ،فال بد من وجود اإلرادة
الفعلية للمشاركة ،وأن يتحمل جميع األطراف الربح والخسارة أثناء فرتة املشاركة.
 -2يشرتط أن ميتلك البنك حصته يف املشاركة ملكا تاما وأن يتمتع بحقه الكامل يف اإلدارة
والترصف ،ويف حالة توكيل الرشيك بالعمل يحق للبنك مراقبة ومتابعة األداء.
 -3ال يجوز أن يتضمن عقد املشاركة املتناقصة رشطا يقيض بأن يرد الرشيك إىل البنك كامل
حصته يف رأس املال باإلضافة إىل ما يخصه من أرباح ،ملا يف ذلك من شبهة الربا.
 -4يجوز أن يقدم البنك وعدا لرشيكه بأن يبيع له حصته يف الرشكة إذا قام بتسديد قيمتها،
ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عمال مستقال ال صلة له بعقد الرشكة.
 -5إذا تم االتفاق عىل رشاء الرشيك حصة املؤسسة املالية اإلسالمية تدريجيا فيجب تقدير
الحصة بقيمتها السوقية يوم البيع ،وليس بقيمة املشاركة ،حذرا من الغنب والرضر الذي قد
يقع فيه أحد الطرفني ،ومثل ذلك لو رغب الطرفان بفض الرشكة قبل أوانها ،فإن الرشيك
يشرتي نصيب املؤسسة بـ القيمة السوقية .
 -6تجوز املشاركة املتناقصة مع وعد ببيع العني بعد سداد الرشيك التزاماته للمؤسسة املالية
اإلسالمية.
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 -7تجوز املشاركة املتناقصة مع إعطاء املؤسسة للرشيك حق الخيار يف متلك العني يف أي
وقت يشاء عىل أن يسدد التزاماته كاملة.
 -8يجوز للمؤسسة املالية اإلسالمية هبة العني ،أو الوعد بهبتها للرشيك إذا سدد التزاماته.
 -9ال تنتقل امللكية من املؤسسة املالية اإلسالمية إىل الرشيك إال بعقد مستقل بعد الوفاء
بالتزاماته ،ويجوز للمؤسسة أن تبيع لغريه ،ويكون البيع بسعر السوق.
 -10ال يجوز أن تتفق املؤسسة املالية اإلسالمية والرشيك ابتداء عىل املشاركة والبيع يف عقد
واحد ،بل ال بد أن يكون ذلك بعقدين منفصلني.
 -11تحديد أجرة العني سلفا يف املشاركة املناقصة :قد يعد العميل باستئجار العني محل
املشاركة قبل متلك املنفعة ،فيجوز حينئذ تقدير األجرة سلفا بأجرة املثل.
 -12تخلف الرشيك عن دفع ما عليه :إذا تخلف الرشيك عن دفع بعض ما عليه من حصة
املؤسسة املالية اإلسالمية فتنظره عند العرس إىل ميرسة ،إذا كان له عذر ،وإال فلها الحق
يف التنفيذ عىل الرهن -إن وجد -واستيفاء حقها أو اإلقالة.
 -13تطبق أحكام الرشكة طوال مدة الرشكة ،فيتحمل الرشكاء كل ما هو من مؤونة امللك ،من
الصيانة والتأمني وما إىل ذلك ،وإذا تضمن العقد إجارة فتطبق أحكام اإلجارة مدة اإلجارة.
 -14انتهاء عقد املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك:
ينتهي عقد املشاركة املتناقصة مبا تنتهي به رشكات األموال ،أو امللك من حيث الجملة،
وهي عقد الزم -عىل رأي املالكية -فال تنص إال بالتنضيض ،أو رىض الطرفني.
 -15تخارج املؤسسة مع الرشيك:
تخارج املؤسسة مع الرشيك ،أو مع رشكائها ،مؤسسات ،أو أفرادا؛ جائز لها ولغريها من
الرشكاء ،واألنسب مذهب املالكية يف لزوم الرشكة ،فال تخارج إال باتفاق ورىض الطرفني.
والحمد لله رب العاملني الذي بنعمته تتم الصالحات
كتبه الشيخ  :عجيل جاسم النشمي

