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أنواع املشاركة املتناقصة
• رشكة ملك
• رشكة عقد

رشكة امللك: 
• اشرتاك يف أصل غري مدر للدخل من طرف ثالث.

• بيع أو تأجري أحد الطرفني حصته عىل اآلخر عىل مراحل.
• تأخذ حكم املرابحة لآلمر بالرشاء.

• إذا كان الرشاء إبتداء من أحد الطرفني فيخضع لضوابط العينة.

رشكة العقد:
• إشرتاك يف أصل مدر للدخل من طرف ثالث.

• تويل أحد الطرفني إدارة االصل أو املرشوع مقابل نسبة إضافية من الربح.
• يشرتي أحد الطرفني نصيب االخرعىل مراحل.

• تخضع لضوابط املرابحة لآلمر بالرشاء.
• إذا كان الرشاء إبتداء من أحد الطرفني فيخضع لضوابط العينة.

التعهد بالرشاء بالقيمة السوقية
• التعهد امللزم بالرشاء بالقيمة السوقية غرر فاحش ال تقبله قواعد الرشيعة اإلسالمية.

• وهو يفتح الباب أمام البيع بثمن متغري.
• من الناحية العملية مل يصدر أحد مثل هذا االلتزام.

• ال بد من تقييده بحدود.

التعهد بالرشاء بالقيمة االسمية
• إذا كان املتعهد بالرشاء بالقيمة اإلسمية هو البائع إبتداء )تعهد بإعادة الرشاء( فهو يخضع 

لضوابط العينة.
• إذا كان مقصود الطرفني هو التمويل-النقد الحارض مبؤجل يف الذمة أكرث منه، فهو ربا.

• ليس كل تعهد بالرشاء بالقيمة اإلسمية ربا.
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خيار الرشط
• خيار الرشط بيع مع التعهد بإعادة الرشاء بالقيمة اإلسمية وهو جائز إجامعاً. ملاذا؟

• ألنه ال يتضمن العينة ال شكالً وال مضموناً.
- الهدف هو إمتام البيع وليس عودة املبيع للبائع.

- ال يلزم أن يكون الرشاء نقداً )املالكية اشرتطوا عدم النقد لجواز خيار الرشط(.
• إذا كان الهدف هو عودة املبيع للبائع، مثل بيع الوفاء، فهو من العينة املمنوعة رشعاً.

حاالت خيار الرشط أو التعهد

مقصود املشرتي مقصود البائع

اإلمضاء اإلمضاء البيع برشط الخيار

اإلمضاء اإلمضاء العربون

اإللغاء/عودة السلعة اإللغاء/عودة السلعة بيع الوفاء

اإلمضاء اإللغاء/عودة السلعة
اإلختيارات املالية

)call option(

التعهد برشط الربح
• تعهد الرشيك يف رشكة العقد بإعادة الرشاء بالقيمة اإلسمية برشط إنتفاء الخسارة.

• التعهد بإعادة الرشاء باألقل من القيمة اإلسمية أو السوقية جائز إلنتقاء الربا أو الغرر.
• مقصود الطرفني هو نجاح اإلستثامر وليس عودة األصل إىل البائع.

• يتنازل املستثمر عن الربح الرأساميل مقابل السيولة.
• هل يشرتط أن يكون الرشاء من نصيب البائع من الربح؟

إنفساخ التعهد
• ينفسخ التعهد يف حالتني:

- عجز املتعهد بسبب خارج عن اإلرادة.
- تلف العني محل التعهد.

• يف هذه الحاالت يسقط االلتزام وال يتحول إىل دين يف الذمة.
• بهذا ميكن الجمع بني التعهد وبني تجنب النهي عن بيعتني يف بيعة.
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الخالصة 
• األصل يف املعامالت الحل.

• األصل يف العينة والحيل الربوية املنع.
• التعهد بالرشاء بالقيمة السوقية مطلقاً غرر فاحش.

• التعهد بالرشاء بالقيمة اإلسمية يجب أال يؤدي للعينة أو القرض بفائدة.
• يجوز التعهد بالرشاء باألقل من القيمة اإلسمية أو السوقية النتفاء الربا والغرر.

• يسقط التعهد بالعجز أو تلف العني محل التعهد.

والحمد لله رب العاملني


