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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

املقدمة:

ر الليل على النهار، وأصلي وأسلم  ر النهار على الليل، وُمكوِّ احلمد هلل الواحد القهار، ُمكوِّ
على خير املصطفني األخيار محمد صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه األخيار، صالة 

وسالًما دائمني متالزمني ما تعاقب الليل والنهار.
وبعد:

أحكام  وضبط  والتكييف،  التنظير،  ناحية  من  كبيًرا  مبلًغا  بلغت  اإلسالمية  املالية  فإن 
املنتجات املالية يف املؤسسات اإلسالمية مبا ال يخالف الشريعة اإلسالمية، وَمَردُّ ذلك -بعد 
توفيق اهلل- إلى جهود كبار العلماء والباحثني يف العالم اإلسالمي يف بحث هذه املعامالت، 
تواجه  التي  اإلشكاالت  حلل  الفقهية  واملجامع  املؤمترات  فُعِقدت  ودراستها،  وحتريرها، 
الفقه اإلسالمي  العلمية ملجمع  الندوات  املالية اإلسالمية يف عملها، ومن ذلك:  املؤسسات 

الدولي، ومؤمتر هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )األيوفى(.
وذاع  موقعه،  أخذ  الذي  الفقهي  َدد مؤمتر شورى  الصَّ املؤمترات يف هذا  أهم  من  وإن 
املالية اإلسالمية، فناقش عدة قضايا يف  الفقهية يف الصناعة  ِذكُره الطيب بني املؤمترات 
هذا الباب، ويف نسخته السابعة تطرق املؤمتر ملسألة البيع املضاف إلى املستقبل، واإلجارة 
املضافة إلى املستقبل، وأثرها يف منتج املشاركة املتناقصة، ولم يصل املؤمتر الفقهي السابع 

إلى قرار يف هذه املسألة؛ للخالف يف هذه املسألة.
املالي  النظام  يف  التمويلية  املنتجات  أهم  من  املتناقصة  املشاركة  منتج  أن  شك  وال 
اإلسالمي، ويَُعد من أهم الفوارق بينه وبني النظام التقليدي، وعلى الرغم من أن هذا املنتج 
قد أخذ حظه ونصيبه من التأصيل الفقهي والنظري؛ إال أنه بِقَي حبيس اإلطار النظري يف 
ة به،  كثير من الدول اإلسالمية، وأصبح منتًجا غير قابل للتطبيق؛ للمخاطر العالية احملتفَّ
وهذا املنتج غير مطبق يف البنوك اإلسالمية يف الكويت1، وإن من املعامالت غير النمطية يف 
الكويت ما يجعل العمل بها يشترط أخذ موافقة البنك املركزي الكويتي، وبعض العاملني يقرر 
رفض هذه املعاملة من البنك املركزي؛ ملا فيه من مخاطر عالية يف األصول، وليست املخاطر 

االئتمانية فحسب.
ر البحث يف تطوير منتج املشاركة املتناقصة  ومؤمتر شورى الثامن تنبََّه لهذا األمر، فقرَّ
يف األصول الثابتة، وكان الشرف لباحث هذه الدراسة املشاركة فيها، أسأل اهلل أن يجعل فيه 

داد. َشد والسَّ النفع والرَّ
م الباحث دراسته إلى ثالثة مباحث: األول: مفاهيم ومحددات الدراسة. والثاني:  وقد قسَّ
املشاركة  تطوير  يف  والثالث:  املتناقصة.  املشاركة  منظومة  يف  للشركة  الفقهي  التكييف  يف 

املتناقصة لتمويل األصول الثابتة. وفيما يأتي تفصيل اخلطة:

1- مقابلة مع بعض العاملني يف البنوك اإلسالمية يف الكويت.
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خطة البحث:

§ املبحث األول: محددات الدراسة:	

§ املطلب األول: مفهوم الشركة لغًة واصطالًحا.	
§ املطلب الثاني: مفهوم األصول الثابتة.	
§ املطلب الثالث: مفهوم املشاركة املتناقصة.	

§ املبحث الثاني: التكييف الفقهي للشركة يف منظومة املشاركة املتناقصة:	

§ املطلب األول: تكييف املشاركة املتناقصة على أساس شركة العقد.	
§ املطلب الثاني: تكييف املشاركة املتناقصة على أساس شركة امللك.	
§ املطلب الثالث: تكييف املشاركة املتناقصة على أساس بيع الوفاء.	

§ املبحث الثالث: تطوير املشاركة املتناقصة لتمويل األصول الثابتة:	

§ املطلب األول: بيع حصة اجلهة املمولة للعميل على أساس العقد املضاف 	
)املواعدة امللزمة(.

§ املطلب الثاني: شراء العميل املتمول حصة املصرف على أساس التعهد 	
بالقيمة االسمية.

§ املطلب الثالث: ضمان الطرف الثالث يف املشاركة املتناقصة.	
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املبحث األول

محددات الدراسة

يتناول الباحث يف هذا املبحث مفهوم الشركة لغًة واصطالًحا عند الفقهاء، ومفهوم األصول 
املشاركة  مفهوم  عن  بالكالم  املبحث  ويختم  واحملاسبني،  املعاصرين  الفقهاء  عند  الثابتة 

املتناقصة.
املطلب األول 

مفهوم الشركة لغًة واصطالًحا

- أواًل: مفهوم الشركة لغًة

الشركة من: »شرك«، والشني والراء والكاف: أصالن، األول يدل على خالف االنفراد، فالشركة 
تكون بني اثنني ال ينفرد بها أحدهما، وأما األصل الثاني: فيدل على االمتداد، ومنه: شراك 
النعل؛ أي: احلبل الذي تُربَط به النعل، ومنه أيًضا ِشراك الصيد؛ فهو شيء ممتد2، وهذا أيًضا 
يظهر يف معنى الشركة عند الناس، فهي امتداد حق كل شريك إلى مال شريكه؛ حيث يصبح 

كاملال الواحد، ويف نفس هذا املعنى ما جاء يف حديث أبي بكر الصديق  من قول النبي 
يطاِن وَشَرِكه(3؛ ُرِوي بفتح الشني والراء؛ أي: من َحبائله ومصائده4. : )أعوُذ باهلِل ِمن َشرِّ الشَّ

استواء  على  الشركة  تُطلَق  وأيًضا  الشريكني،  بني  واملخالطة  اخللطة  الشركة:  ترد  وأيًضا 
الشريكني يف احلق، كقولك: طريق مشترك يستوي فيه الناس5.

- ثانًيا: مفهوم الشركة اصطالًحا

1. الشركة عند احلنفية: عبارة عن عقد بني املتشاركني يف األصل والربح6.

َركاء، وموضوع هذه الشركة أصل  فهي عقد من العقود، يحتاج إلى إيجاب وقبول من الشُّ
َركاء دون بعض يف استحقاق الربح  املال، ومَناء هذا املال، فال يجوز أن يختص بعض الشُّ
امللك،  احلنفية:  عند  الشركة  نوَعِي  يشمل  وهذا  املشترك،  املال  استثمار  من  املتحصل 

والعقد.
يَّة: تقرر متموَّل بني مالكني فأكثر  2. الشركة عند املالكية: يقول ابن َعَرفة: )الشركة األََعمِّ
ِفهما يف  يَّة: بيع مالٍك كلَّ بعِضه ببعِض كلِّ اآلَخِر موجٌب صحَة تصرُّ ملًكا فقط، واألََخصِّ

اجلميع(7.
فهذا التعريف يشمل أنواع الشركة: امللك، والعقد8؛ لكن تبني يف التعريف أن الشركة باإلطالق 
َركاء، كما مر يف املعنى  اخلاص يُراد بها شركة العقد التي يحصل فيها امتداد بني حقوق الشُّ

2- ابن فارس، مقاييس اللغة )265/3(.
3- أبو داود، السنن )316/4( )ح5067(.

4- ابن األثير، النهاية يف غريب احلديث واألثر )467/2(.
5- ابن منظور، لسان العرب )449/10(.

6- ابن عابدين، رد احملتار املشهور بـ: )حاشية ابن عابدين( )299/4(.
7- الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ص: 322.

8- املرجع السابق.
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اللغوي، وهذا االمتداد من الناحية الفقهية يكون عن طريق عقد البيع، ويكون الثمن بعض 
حصة الشريك، واملثمن الذي يحصله كائن يف حصة شريكه، واملفهوم املشهور عند املالكية أن 
الشركة: )إذن يف التصرف لهما مع أنفسهما(9؛ لكن هذا التعريف مقصور على شركة العقد، 
ها بعض املعاصرين يف تكييف املشاركة املتناقصة، كما  وال يدخل فيه شركة امللك التي عدَّ

يجيء بإذن اهلل.
3. الشركة عند الشافعية: ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع10، وبعبارة أدق: 

ثبوت احلق شائًعا يف شيء واحد، أو عقد يقتضي ذلك11.
املفهوم األول شامل لكل شيء يثبت فيه احلق، بشرط أن يكون شائًعا، أما ما يكون مقسوًما 

فال يدخل يف مفهوم الشركة.
وأما املفهوم فهو شامل لشركة العقد وشركة امللك، فقوله: )ثبوت احلق( يقصد به شركة 
امللك، وقوله: )عقد يقتضي ذلك( يقصد به شركة العقد، كما يقول بعض الباحثني12، والذي 
يظهر أن الشافعية لم يقصدوا بالتعريف شركة امللك، وإمنا قصدوا فقط تعريف شركة 
ْملي: )ومقصود الباب شركة حتدث باالختيار بقصد  العقد بأنواعها، كما يقول اإلمام الرَّ

، بل هي يف احلقيقة وكالة وتوكيل(13.  التصرف وحتصيل الربح، وليست عقًدا مستقاّلً
٤. الشركة عند احلنابلة: اجتماع يف استحقاق أو تصرف14.

وتعريف احلنابلة أيًضا شامل ألنواع الشركات، من شركة ملك كما يف قوله: )يف استحقاق(، 
كما يشمل شركة العقد بقوله: )أو تصرف(15.

- أنواع الشركات عند الفقهاء:

امللك  تناول مسألتني؛ هما: شركة  وإمنا سيتم  كلها،  الشركات  أنواع  الباحث يف  يفصل  لن 
والعقد، والفرق بينهما، ومفهوم شركة الِعنان عند الفقهاء لتعلقها يف موضوع البحث.

- شركة امللك والعقد:

فيظهر من املفاهيم السابقة أن شركة امللك ال يُقَصد بها العمل التجاري، وإمنا مجرد امللك، 
وهذا امللك قد يكون إجبارّيًا، كما يف امليراث، وقد يكون امللك اختيارّيًا، كأن يشتري اثنان 
ه القوانني املدنية شركة،  فأكثر منزاًل بينهما بقصد السكن، أو االستغالل، وهذا النوع ال تُعدُّ

وإمنا تطلق عليه مصطلح الشيوع، أو املال الشائع16.
9- احلطاب، مواهب اجلليل )117/5(.
10- الشربيني، مغني احملتاج )221/3(.

11- الرملي، نهاية احملتاج )3/5(.
12- مصطفي اخلن وآخرون، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي )57/7(، رشاد خليل، الشركات يف الفقه 

اإلسالمي ص: 15.
13- الرملي، نهاية احملتاج )3/5(.

14- ابن قدامة، املغني )3/5(.
15- البُُهوتي، كشاف القناع )496/3(.

16- انظر مثاًل: القانون املدني املصري مادة 825، والقانون املدني الكويتي مادة 818، كما أطلق عليها: )الشيوع يف امللكية(، 
معيار الشركة والشركات احلديثة يف فقرة نطاق املعيار. انظر: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

)األيويف(، املعاير الشرعية، معيار الشركة والشركات احلديثة )معيار معدل( ص: 325، سنة النشر: 2018م.
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كما أن شركة العقد هي التي يُقَصد بها التجارة والكسب والربح؛ وهي املقصودة يف تقرير 
األحكام، ووضع باب الشركة عند الفقهاء، وأكثرها انتشاًرا وذكًرا ما يُطلَق عليه عند الفقهاء 

بـ: )شركة األموال(، وتضم: الِعنان، واملفاوضة، واملضاربة17.

مفهوم شركة الِعنان:- 1

ذهب اجلمهور احلنفية18 والشافعية19 واحلنابلة20 إلى أن شركة الِعنان تتضمن خلط مال - 2
َركاء، وما نتج من ربح فهو بينهم على حَسب  َركاء خلًطا ال مييزها؛ ليعمل فيه الشُّ الشُّ

ِحَصصهم21، أو على ما يتفقون عليه.
مال  يف  ليعمل  لآلخر؛  كل شخص  وكالة  تتضمن  الشركة  أن  التعريف  هذا  من  يُفَهم 

َركاء. الشركة، وبعد انعقاد الشركة تكون الوكالة سارية بني الشُّ
يستبد - 3 ال  لكن  )األموال(؛  العقد  من شركة  تَُعد  الِعنان  أن شركة  إلى  املالكية22  وذهب 

َركاء يف التصرف؛ بل ال بد أن يستأذن شريكه يف كل تصرف، فإن حصل اإلذن  أحد الشُّ
والوكالة فتَُعد شركة مفاوضة يف مصطلحهم.

ففسره  التساوي،  وهو  الِعنان؛  معنى  تفسير  واملالكية يف  اجلمهور  بني  اخلالف  وَمَردُّ 
اجلمهور بأنه التساوي يف اإلذن من التصرف يف أي عمل، وفسره املالكية بأنه التصرف 

يف التساوي يف كل صفقة.

املطلب الثاني

)Properties( الثابتة )مفهوم األصول )املوجودات

- أواًل: مفهوم األصول الثابتة لغًة

َبٍة أَْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها  األصل يف اللغة هو أساس الشيء23، كما يف قوله تعالى: {َكَشَجَرٍة َطيِّ
24، وقد يُطلَق األصل مبعنى أسفل الشيء، واستأصلت الشجرة؛ أي: ثبت أصلها 

َماء} يِف السَّ
أسفل منها يف األرض25.

بالثابت  يُراد  السابقة، وقد  اآلية  الشيء26، كما يف  »ثبت«؛ وهو دوام  اللغة من:  والثابت يف 
احلبس، كقولك لشخص: اثبت، أو ثبت فالن؛ أي: حبسته، والثابت من القول؛ أي: الصحيح، 

17- ابن عابدين، رد احملتار )310/4(، وابن رشد اجلد، املقدمات املمهدات )35/3(.
18- ابن عابدين، رد احملتار )311/4(.

19- الشربيني، مغني احملتاج )223/3(.
20- البُُهوتي، كشاف القناع )497/3(.

21- اشترط الشافعية كون الربح يف الِعنان حَسب احلصص.
22- الصاوي، بلغة السالك إلى مذهب مالك )471/3(.

23- ابن فارس، مقاييس اللغة )109/1(.
24- سورة إبراهيم: 24.

25- ابن منظور، لسان العرب )16/11(.
26- ابن فارس، مقاييس اللغة )399/1(.
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.27
ْنَيا َويِف اْلِخَرِة} َياِة الدُّ اِبِت يِف احْلَ ِذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّ ُ الَّ ُت اهللَّ كما يف قوله تعالى: {ُيَثبِّ

التي لها أصل األرض، وهي  اللغوية: هي األشياء  الناحية  الثابتة من  فيكون معنى األصول 
ثابتة؛ أي: دائمة الوجود غالًبا.

- ثانًيا: مفهوم األصول الثابتة اصطالًحا

األصول الثابتة أو املوجودات مصطلح محاسبي معاصر لم يوجد عند الفقهاء األقدمني، وإن 
تناولوا بعض بنوده، مثل: مفهوم العقار، والدابة املستعملة يف شركة األبدان، أو ما يُطلَق عليه 

مصطلح: )عروض القنية(28.
تعرف األصول الثابتة عند احملاسبني بأنها األشياء امللموسة، حتتفظ بها املنشأة الستخدامها 
يف إنتاج، أو توريد السلع، أو اخلدمات، أو يف التأجير للغير، أو يف أغراضها اإلدارية، ومن 

املتوقع استخدامها ألكثر من عام29.
فيُفَهم من التعريف أن األصول الثابتة هي التي تقتنيها الشركة بغرض استخدامها يف نشاطها 
التجاري، وليست من َقبيل مبيعاتها، ويُشتَرط ليكون األصل ثابًتا أن يُستعَمل ألكثر من عام؛ 
األشياء  الثابتة يف  األصول  يحصر  املفهوم  هذا  لكن  واحدة،  دورة محاسبية  من  ألكثر  أي: 
امللموسة فقط، وهو بذلك ال يشمل العالمة التجارية، أو حقوق االبتكار30، وإن كانت هذه 

األمور داخلًة يف مفهوم األصول الثابتة؛ لوجودها أكثر من عام، وضخامة مبلغها غالًبا31.
- تقسيم األصول الثابتة:

يقسم دليل اإلرشادات الصادر عن بيت الزكاة األصول الثابتة إلى ثالثة أنواع32:

نشاط - 1 يف  استخدامها  لغرض  تُشتَرى  التي  األمور  هى  التشغيلية:  الثابتة  املوجودات 
الشركة، وليس لغرض إعادة بيعها، مثل: اآلالت، واملباني.

الفقهاء - 2 عند  ى  وتُسمَّ للدخل،  ةُ  ارَّ الدَّ األصول  هي  التشغيلية:  الثابتة  املوجودات 
باملستغالت، كاملعد لإليجار من سيارات وعقارات، بهدف حتصيل الدخل، وتُباع إن أمكن 

بيعها، وهذه أُدِرجت حتث مصطلح األصول الثابتة المتالك املؤسسة لها أكثر من عام.
بها، - 3 املتاجرة  بغرض  اشتُِريْت  التي  العقارية  األصول  وهي  العقارية:  االستثمارات 

كاألراضي التي تُشتَرى لبناء عمارات أو بيوت، ثم تباع، وهذه من الناحية احملاسبية ال 
27- سورة إبراهيم: 27.

28- بيت الزكاة الكويتي، دليل اإلرشادات حلساب زكاة الشركات ص: 30.
29- معيار احملاسبة املصري رقم 10 لسنة 2015م املعدل اخلاص باألصول الثابتة وإهالكها مادة 6، ومعيار احملاسبة الدولي 

رقم 16 لسنة 1998م مادة 6.
30- حق االبتكار هو: سلطة الشخص على شيء غير مادي. راجع: شبير، محمد عثمان، املعامالت املالية ص: 33، ومفهوم 
االبتكار يف القانون: الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة والتميز على املصنف. انظر قانون رقم 22 لسنة 2016م 

اخلاص بحقوق املؤلف - الكويت: مادة رقم 1، فقرة 2.
31- منذر قحف، زكاة األصول الثابتة ص: 33، بحث منشور يف مجلة االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبد العزيز، مجلد 

7 لسنة 1415هـ - 1995م، صفحات البحث من: 31 - 73.
32- دليل اإلرشادات ص: 31 و32.
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تدخل ضمن مفهوم األصول الثابتة؛ إال أن بعض امليزانية العمومية تدرجها حتت بند 
األصول الثابتة؛ لوجودها ألكثر من عام.

- األصول الثابتة يف اصطالح الفقهاء:

مرَّ أن دليل اإلرشادات حلساب الزكاة عدَّ املوجودات الثابتة من َقبيل عروض القنية، وعروض 
القنية عند الفقهاء: هي ما ملك بذهب، أو فضة، أو بِعَوضهما، أو بغير ذلك، ولم يقصد به 
غلة وال ربًحا33. أو: هي التي يتخذها اإلنسان لنفسه ال للتجارة، أو ما يتخذه اإلنسان لالنتفاع 

يت بذلك من )قنوت املال(؛ أي: ثبوته وعدم حركته34. بثمرته ال لبيعه، ُسمِّ

املطلب الثالث

مفهوم املشاركة املتناقصة 

بالتمليك35:  املنتهية  باملشاركة  الباحثني  بعض  عند  عليها  يُطلَق  ما  أو  املتناقصة  املشاركة 
تنوعت تعريفات الباحثني وهيئات اإلفتاء اجلماعي املعاصر لها، ومن هذه التعريفات:

- أواًل: تعريفات هيئات اإلفتاء اجلماعي:

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )200٤م(36: معاملة جديدة تتضمن شركة بني طرفني يف - 1
مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف اآلخر تدريجّيًا، سواء كان 

الشراء من حصة الطرف املشتري يف الدخل، أم من موارد أخرى37.
من خالل التعريف يظهر أن مجمع الفقه اإلسالمي يَُعد هذا املنتج معاملة جديدة، وهي شركة 
يف مشروع يَِدرُّ دخاًل، وتتضمن تعهًدا من أحد الشريكني بالشراء من العميل، أو البيع من 

املؤسسة املمولة، ويكون التناقص يف امللكية تدريجّيًا.
هذا املفهوم وإن كان دقيًقا إال أن مجمع الفقه اإلسالمي بنى القرار على غالب الصور لهذا 
العقد، فذكر أن محل الشركة مشروع ذي دخل، وكون املشروع ذا دخل ليس شرًطا للتعامل 
بهذا املنتج، وإن كان هذا الغالب، كذلك مت ذكر الشراء تدريجّيًا، وهذا أيًضا ليس شرًطا يف 
املعاملة، وإن كان األغلب، أما مسألة التعهد فتجوز من جانب واحد؛ لكن حصر هذا التعهد 
يف صورة الشراء يعني صدوره من املتمول، ومن املمكن صدوره من اجلهة املمولة ببيع حصتها 

للعميل.

33- الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ص: 76.
34- قلعجي، قنيبي، معجم لغة الفقهاء ص: 371.

السادسة:  الطبعة  عمان،   - النفائس  دار  الناشر:   ،333 ص:  املعاصرة  املالية  املعامالت  شبير،  عثمان  محمد  منهم   -35
1427هـ - 2007م.

36- أول ما عرضت فيه مسألة املشاركة املتناقصة يف الدورة الثالثة عشرة يف الكويت سنة 2001م مجمع الفقه الدولي، لكن 
املجمع لم يصدر قراًرا فيه، وأرجأ املوضوع إلى دورة أخرى ملزيد من البحث والدراسة، وذلك حلصول اخلالف حول 

أحكام هذه الشركة، أهمها: تكييف هذا العقد كما يجيء يف املبحث القادم بإذن اهلل.
الدورة  الدولي،  اإلسالمي  الفقه  الشرعية، مجمع  وضوابطها  املتناقصة  باملشاركة  136 )2/15( اخلاص  رقم:  قرار   -37

اخلامسة عشرة )سلطنة عمان( سنة: 2004م.
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هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )2015م(: هي عبارة عن شركة - 2
َركاء بشراء حصة اآلخر تدريجّيًا، إلى أن يتملك املشروع بكامله،  يتعهد فيها أحد الشُّ
وأن هذه العملية تتكون من شركة يف أول األمر، ثم البيع والشراء بني الشريكني، ويقع 
البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، وال يجوز أن يُشتَرط أحد العقدين يف اآلخر38.
من خالل هذا التعريف يظهر اعتبار هذا املنتج من جملة الشركات، وإن كان الغرض منه 
التمويل، وليس املشاركة، كما نصت املعايير يف مستند األحكام أن هذا املنتج يَُعد من َقبيل 
شركة الِعنان، كما سيأتي يف املبحث الثاني، كما بني التعريف بعض اخلطوات التنفيذية لهذا 

العقد، وشيًئا من أحكامها، ككونه من َقبيل التعهد.
- ثانًيا: تعريفات الباحثني املعاصرين:

تعريف أ.د نزيه حماد )2001م(: هي اتفاق طرفني على إحداث شركة ملك بينهما يف - 1
مشروع، أو عقار، أو منشأة صناعية، أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد 

الشريكني )املمول( إلى اآلخر تدريجّيًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة39.
امللك، وهذا محل نظر؛ كما  َقبيل شركة  نص صاحب التعريف على كون هذه الشركة من 
سيأتي يف املبحث القادم، كما أن احلصة تنتقل تدريجّيًا بعقود بيع متعاقبة؛ يعني: فترة بعد 
فترة، ومستقلة ال تتعلق بعقد الشركة، وهذا ال يُشتَرط يف نقل امللكية للعميل املتمول، وإن كان 

هو األغلب يف التطبيق.
َركاء احلق للشريك اآلخر - 2 تعريف أ.د عجيل النشمي )2001م(: شركة يعطي أحد الشُّ

يف احللول محله يف ملكية نصيبه دفعة واحدة، أو على دفعات، وذلك بتجنيب جزء من 
الدخل لسداد أصل حصة الشريك مع حصة من صايف الدخل، حَسب ما يتفقان عليه40.

أن  يحدد  ولم  بالتنازل عن حصته،  يقوم  من  َركاء  الشُّ أحد  أن  على  التعريف  نص صاحب 
املصرف هو املتنازل، وأن التنازل وإحالل الشريك املتمول يف امللكية قد يكون دفعة واحدة، 
كما قد يكون بدفعات؛ وهو األغلب، إال أن التعريف لم ينص على استقالل عقود بيع احلصة 

عن عقد الشركة.
تعريف أ.د محمد عثمان شبير )200٧م(: شركة يعطي املصرف فيها احلق للشريك يف - 3

احللول محله يف امللكية، دفعة واحد، أو على دفعات حَسب ما تقتضيه الشروط املتفق 
عليها41.

38- هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )األيويف(، املعاير الشرعية، معيار الشركة والشركات احلديثة 
)معيار معدل( فقرة 1/5، ص: 345، سنة النشر: 2018م.

39- نزيه حماد، املشاركة املتناقصة أحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة )513/2(، بحث منشور يف مجلة مجمع 
الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ - 2001م.

40- راجع: النشمي، عجيل جاسم، املشاركة املتناقصة أحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة )562/2( بحث منشور 
عشر، سنة:1422هـ  الثالث  العدد  بجدة،  اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة  التابع  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلة  يف 

-2001م.
41- شبير، املعامالت املالية ص: 333.
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تعريف د. أحمد لطفي )2015م(: مشاركة يعطي فيها أحد أطرافها تعهًدا، وهو املصرف - ٤
بالتنازل عن حصته تدريجّيًا؛ بحيث يحل الطرف اآلخر محله بنسبة يتم دفعها بالطريقة 

التي يتم االتفاق عليها42.
نص صاحب التعريف على التنازل التدريجي، كما نص على أن التنازل يكون من جهة املصرف، 
مع إنه يف نفس البحث انتقد حصر عملية املشاركة والتنازل يف أن يكون املصرف اإلسالمي43.

- يظهر من التعريفات السابقة ما يلي:

أن هذه الشركة مؤقتة، وال يقصد العاقدان فيها الدوام44.- 1
نص غالب التعريفات على أن بيع حصة املؤسسة يكون تدريجّيًا.- 2
أن املؤسسة املالية )املصرف( هي التي تتنازل عن حصتها تدريجّيًا.- 3
التدريجي - 4 البيع  على  كالنص  املتناقصة،  املشاركة  تطبيق  لصور  جامع  غير  غالبها  أن 

للِحَصص.
أن محل هذه الشركة يكون مشروًعا يَِدرُّ دخاًل، وليس عقاًرا للسكن واالستغالل45.- 5

- التعريف املختار: 

التعريف املختار لدى الباحث هو تعريف أ.د عجيل النشمي، مع إضافة بند عدم الربط بني 
عقدي الشركة وبيع احِلَصص، فيكون التعريف كاآلتي: 

َركاء يف احللول محل شريكه يف متلك نصيبه دفعًة واحدًة، أو على  د فيها أحد الشُّ شركة يتعهَّ
دفعات، بعقود بيع مستقلة.

- أسباب اختيار التعريف:

عدم النص على صفة الشريك البائع حلصته، من كونه املصرف اإلسالمي، أو غيره.- 1
َركاء لبعضهم، فقد يكون بدفعة واحدة، أو على دفعات.- 2 جامع لصور بيع حصة الشُّ
ملكية - 3 فيه  تنتقل  الذي  العقد  ملكية احلصة؛ ألنه  لنقل  كوسيلة  البيع  النص على عقد 

األشياء بني الناس.

42- أحمد، أحمد محمد لطفي، أحكام املشاركة املنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسالمي )دراسة فقهية مقارنة( ص:5، بحث 
منشور يف مجلة اجلامعة اخلليجية - قسم القانون، مجلد 5، عدد2 لسنة 2015م.

43- املرجع السابق.
44- النشمي، املشاركة املتناقصة )964/13(.

45- غالًبا ما يُستعَمل منتج اإلجارة املنتهية بالتمليك لتلبية حاجات السكن، بينما تكون املشاركة املتناقصة ملقاصد االستثمار 
والتجارة.
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- مفهوم املشاركة املتناقصة يف األصول الثابتة:

َركاء بتملك  شركة يف شيء ملموس من عقار ونحوه متتد ألكثر من عام، يتعهد فيه أحد الشُّ
نصيب شريكه دفعًة واحدًة، أو على دفعات، بعقود بيع مستقلة. 

املبحث الثاني

التكييف الفقهي للشركة يف منظومة املشاركة املتناقصة

يُعدُّ العلماء املعاصرون منتج املشاركة املتناقصة من العقود املركبة بني عقد الشركة وعقد 
بيع للِحَصص يف هذه الشركة؛ لكن اخلالف حصل يف طبيعة هذه الشركة على ثالثة أقوال: 
شركة ملك، أو شركة عقد ونوعها شركة ِعنان، أو شركة جديدة لها طبيعة وأحكام خاصة. 

وسيتناول الباحث هذه اآلراء، كلٌّ منها يف مطلب مستقل.
املطلب األول

املشاركة املتناقصة من َقبيل شركة امللك

تَُعد املشاركة املتناقصة من َقبيل شركة امللك، وتأخذ أحكامها، وممن أخذ بهذا الرأي بعض 
املعاصرين؛ منهم: أ. د نزيه حماد46، وأ.د حسن الشاذلي47، وأ.د كمال حطاب48، وأ.د قطب 

سانو49، واستدلوا مبا يلي50:
منتج - 1 اثنني فصاعًدا بشيء معني، وهذا حاصل يف  اختصاص  امللك  أن موضوع شركة 

املشاركة املتناقصة يف العقار الذي يرغب العميل املتمول بشرائه.
يناقش هذا االستدالل: بأن شركة العقد أيًضا محلها اختصاص اثنني فصاعًدا مبال الشركة؛ 
لكن الفارق بينهما العمل التِّجاري من عدمه، واملؤسسة املالية قصدت بهذا العقد التربح، 
وليس مجرد التمويل )قرض حسن(، فإن شركة امللك االشتراك يف عني املال دون استثماره، 

أما الشركات التجارية فهي من شركة العقد51.
أن العميل مع املؤسسة املالية متلَّكا محل الشركة بعقد واحد، وال يقصد املصرف املشاركة - 2

التجارية يف النشاط، وإمنا متويل العميل يف مشاركته، ثم بيعه للعميل مستقباًل.

46- حماد، املشاركة املتناقصة )934/13(.
الفقه  مجمع  مجلة  يف  منشور  املستجدة )437/2(، بحث  العقود  ضوء  يف  املتناقصة  علي، املشاركة  الشاذلي، حسن   -47

اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ - 2001م.
48- حطاب، كمال توفيق، املشاركة املتناقصة كأداة من أدوات التمويل ص: 20، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، البنك 

اإلسالمي للتنمية.
49- قطب، سانو، املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية )554/1(، بحث منشور يف مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 

التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد اخلامس عشر سنة: 1425-2004م. 
50- نزيه حماد، التكييف الفقهي للشركة التي تقوم عليها منظومة املشاركة املتناقصة ص:5، بحث غير منشور.

51- راجع: الزرقا، املدخل الفقهي العام )354/1(.
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يناقش هذا االستدالل: صحيح أن املؤسسة املالية ال تقصد مشاركة العميل يف ربح نشاطه 
العرف املصريف،  أرادت، فالذي مينعها من ذلك  لو  لها احلق يف ذلك  يثبت  لكن  التِّجاري؛ 

وااللتزام األدبي، وليس عدم ثبوت االستحقاق من الناحية الفقهية.
َركاء، وهذا من أهم الفروق بني شركة امللك والعقد.- 3 عدم وجود وكالة بني الشُّ

العميل  إن  بل  املنتج؛  َركاء يف هذا  الشُّ بني  وكالة  بعدم وجود  يُسلَّم  ال  الدليل:  يناقش هذا 
املتمول له كافة الصالحيات يف إدارة املشروع، وإن كثيًرا من املشاركات يف التجارة املعاصرة 
ال تتضمن وكالة بني أطرافها؛ ولكن قصد االستثمار والتجارة فيها واضح، ومع ذلك لم تخرج 
كوك53، والشركة بني املشتركني يف  من شركة العقد إلى امللك52، كما يف الشركة بني حملة الصُّ
صناديق االستثمار، فتَُعد من شركات األموال54، كما أن كون هذه املشاركة املتناقصة ميكن أن 
تَُعد شركة ملك إذا استُخِدمت لتمويل املساكن والسيارات -وهذه غالًبا تكون باإلجارة املنتهية 

ة للربح كانت شركة عقد55. بالتمليك- أما إن استُعِملت يف املشروعات املُِدرَّ
أن املقصد من هذه الشركة هو متكني العميل من متلكها، وليس املشاركة الدائمة، كما هو - 4

حاصل يف شركات العقود56.
ميكن أن يُستَدل لهذا القول: أن شركة امللك يف النظر الفقهي تَُعد معرقلة للتصرفات، - 5

َركاء غالًبا يحرصون على إزالتها بالبيع،  َركاء، فلذلك كان الشُّ وفيها التزامات على الشُّ
َركاء كان للمحكمة فض الشركة جبًرا57، وهذا حاصل  الشُّ التخارج، ولو رفض أحد  أو 
يف املشاركة املتناقصة، فاملؤسسة املالية مع العميل يتفقان منذ بداية العقد على شكل 

التناقص ونقل امللكية ألحدهما )العميل غالًبا(. 

املطلب الثاني

تكييف الشركة يف املشاركة املتناقصة على شركة العقد )األموال( 

ذهب كثير من املعاصرين إلى تكييف الشركة عند إنشاء املشاركة املتناقصة على أساس شركة 
العنان، أو شركة أموال جديدة، وممن ذهب إلى ذلك هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

52- لطفي، املشاركة املتناقصة ص: 10.
53- راجع: العثماني، محمد تقي، بحوث يف قضايا فقهية معاصرة )274/2(، الناشر: دار القلم، دمشق، سنة: 1432هـ - 

2013م.
54- راجع: الصالحني، أ.د عبد املجيد، صناديق االستثمار، مفهومها وخصائصها وأحكامها ص: 9، بحث مقدم إلى مؤمتر 
أسواق األوراق املالية والبورصات، املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر، جامعة اإلمارات، كلية الشريعة والقانون، 

سنة: 1428هـ - 2007م.
55- تقي العثماني، تعقيب على أبحاث املشاركة املتناقصة )646/2(، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة 

املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد الثالث عشر، سنة: 1422هـ - 2001م.
56- قطب سانو، املشاركة املتناقصة )554/2(.

57- راجع: الزرقا، املدخل الفقهي )354/1(.
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شبير60،  عثمان  محمد  وأ.د  الزحيلي59،  وهبة  أ.د  الباحثني:  ومن  اإلسالمية58،  املالية 
و أ.د عبد الستار أبو غدة61، وأ.د عجيل النشمي62، واستدلوا مبا يلي:

أنه يف هذه الشركة يساهم كلٌّ من املؤسسة املالية )املمول( مع العميل )املتمول( يف تكوين - 1
رأس املال؛ على أن يُستعَمل يف مشروع يَِدرُّ دخاًل، وهذه هي حقيقة شركة الِعنان عند 
الفقهاء، قال ابن ُقَدامة: )شركة الِعنان: أن يشترك رجالن مبالَيْهما على أن يعمال فيهما، 

بأبدانهما63، والربح بينهما(64.
َركاء، فيمكن للمؤسسة  نوقش هذا الدليل بأن: من أحكام شركة الِعنان وجود وكالة بني الشُّ

إدارة املشروع، وهذا غير حاصل يف املشاركة املتناقصة.
وُيجاب عنه: بأنه ال ُيشتَرط يف املشاركة املتناقصة الوكالة، كما مر يف مناقشة أدلة القول 

َركاء65. األول؛ بل يجوز عند الفقهاء أن يُعَهد باإلدارة إلى أحد الشُّ
أن هذه الشركة للمقصد التجاري، أُِخذ فيها كثيٌر من أحكام شركة الِعنان؛ مثل: عدم - 2

وجوب التساوي بني نسبة احلصة من رأس املال مع نسبة الربح، كما أنه ال يجوز ضمان 
أحد الشريكني حلصة شريكني، وعدم جواز التعهد بالقيمة االسمية، فكل هذه األحكام 

من أحكام شركة الِعنان، فوجب أن تأخذ حكمها66.
نوقش هذا الدليل: بأن من اختار هذا الرأي بنى هذه األحكام من جواز املفاضلة يف الربح 

م أنها من َقبيل شركة الِعنان، وهي ليست كذلك67. حَسب االتفاق للتَوهُّ
ُيضاف أيًضا: أن املشاركة املتناقصة وإن ُوِجدت فيها هذه األحكام؛ إال أنها تختلف عن الِعنان 
يف أنها شركة مؤقتة يف األصل، بخالف الِعنان، فاألصل فيها االستمرارية؛ ابتغاء تنمية املال؛ 
َركاء، وهذا يخالف قصد العاقدين يف منتج املشاركة املتناقصة68. تها الشُّ إال إذا فسخها أو وقَّ

58- هيئة احملاسبة واملراجعة، املعايير الشرعية ص: 362.
59- الزحيلي، وهبة، املشاركة املتناقصة يف ضوء العقود املستجدة )488/2(، بحث منشور يف مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 

الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد الثالث عشر سنة: 1422هـ - 2001م. 
60- شبير، املعامالت املالية ص: 336.

61- أبو غدة، عبد الستار، املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية )396/1(، بحث منشور يف مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 
الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد اخلامس عشر سنة: 1425-2004م. 

62- النشمي، املشاركة املتناقصة )565/2(.

63- أبو غدة، املشاركة املتناقصة )402/1(.
64- ابن قدامة، املغني )12/5(.

65- راجع: الكاساني، بدائع الصنائع )62/6(، البُُهوتي، كشاف القناع )497/3(.
66- أبو غدة، املشاركة املتناقصة )394/1(. 

67- حماد، املشاركة املتناقصة )519/2(.
الفقه  مجمع  مجلة  يف  منشور  الشرعية )425/1(، بحث  وضوابطها  املتناقصة  كامل، املشاركة  فهمي، حسني  68- راجع: 

اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد اخلامس عشر سنة: 1425-2004م. 
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ُيجاب على هذا األمر: بأن الشركات عموًما مؤقتة ال يُقَصد الدوام فيها؛ بل ال بد لها من 
أمد تنتهي عنده؛ وإن طال، وبعض الفقهاء كاحلنفية69 واحلنابلة70 أجازوا توقيت الشركة، وهو 
ما أخذت به املعايير الشرعية، كما يُفَهم من معيار الشركة فقرة 3/6/1/6: )تنتهي الشركة 

بانتهاء مدتها(، فتأقيت املشاركة املتناقصة ال يخرجها عن وصف شركة العقد. 

املطلب الثالث

تكييف املشاركة املتناقصة على أساس بيع الوفاء

 بعض الباحثني املعاصرين -ومنهم د. علي السالوس71- ذهبوا إلى أن املشاركة املتناقصة يف 
صورها املعمول بها تُكيَّف على أساس عقد الوفاء؛ بل أسوأ من بيع الوفاء72، وعليه: ال يجوز 

العمل بهذا املنتج، واستدل مبا يلي:
املبيع للمشتري إال - 1 يُلَزم بدفع مبلغ  البائع ال  الوفاء عند احلنفية أن  بيع  أن من أحكام 

إذا رغب بإرجاعه مللكه، وعند العجز ال يُكلَّف شيًئا، ويستقر ملك املشتري عليه، أما يف 
صورة املشاركة املتناقصة فالعميل مجبر على شراء حصة البنك بالطرق التي يتم االتفاق 

عليها73.
ُيجاب عن هذا االستدالل: بأن منتج املشاركة املتناقصة يختلف عن بيع الوفاء، إن أخذ شكل 
الرهن؛ ألن الرهن ال يجوز للمرِتهن االنتفاع به، لكن املصرف املمول ينتفع بحصة وبربحها 

يف نصيبه يف محل هذا العقد.
املتناقصة  املشاركة  يف  أما  جهة،  من  مالك  وغير  جهة،  من  مالك  املشتري  الوفاء  بيع  ويف 
فملكية املصرف حلصته ملكية تامة، جتري عليها أحكام امللكية، من االنتفاع، والبيع، وغيرها 

من احلقوق74.
كما أن يف بيع الوفاء يكون البيع وطلب االسترجاع بوفاء الثمن بعقد واحد، أما يف املشاركة 

املتناقصة فيكون عقد بيع احلصة مستقاّلً عن عقد الشركة75.

69- راجع: ابن عابدين، رد احملتار )312/4(.
70- ومذهب احلنابلة: جواز توقيت الوكالة، والشركة مبنية عليها. راجع: البُُهوتي، كشاف القناع )462/3(.

اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلة  يف  منشور  )501/1(، بحث  الشرعية  وضوابطها  املتناقصة  املشاركة  السالوس، علي،   -71
الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد اخلامس عشر سنة: 1425-2004م. الشيخ السالوس يقر بأن 
الشركة يف املشاركة املتناقصة ميكن أن تكيف على أنها شركة ملك أو شركة عقد، لكن التطبيق العملي يخالف هذا 

التكييف، فالشيخ ال يخالف أصل الفكرة وإمنا يخالف على التطبيق املوجود.
72- بيع الوفاء: البيع الذي فيه عهد بالوفاء من املشتري بأن يرد املبيع على البائع حني رد الثمن، وتناول هذه املسألة متأخرو 
احلنفية وبعضهم يجري عليه أحكام الرهن، قال جنم الدين النسفي )ت:537هـ(: البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتياال 
للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن يف احلقيقة ال ميلكه وال ينتفع به إال بإذن مالكه، وهو ضامن ملا أكل من ثمره وأتلف 
من شجره ويسقط الدين بهالكه لو بقي وال يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه ال فرق عندنا بينه وبني 

الرهن يف حكم من األحكام. راجع: بن عابدين، رد احملتار)276/5(.
73- السالوس، التعقيب على أبحاث املشاركة املتناقصة )652/2(.
74- الزحيلي، املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية )499/2(.

75- النشمي، الرد ومناقشات أبحاث املشاركة املتناقصة )653/2(.
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وأيًضا الواقع العملي للمشاركة املتناقصة يثبت أن املصرف يحق له طلب رهن يف هذا املنتج، 
أنها  امللكية، وليس على أساس  يتعامل مع حصته على أساس  أن املصرف  فهذا يدل على 

ضمان ورهن من العميل املتمول.
أن النفع الذي يحصل عليه كل من العاقدين يف بيع الوفاء ال يتناقص؛ ألن املبلغ املدفوع - 2

لم يتناقص، أما يف املشاركة املتناقصة فحصة املصرف املمول تتناقص، ومع ذلك يظل 
نفعه املتمثل يف حصته من الدخل ثابًتا كما هو76.

ُيجاب عنه: أن حصة املصرف تتناقص أيًضا تَبًعا لتناقص حصته يف الشيء املشترك77؛ لكن 
الذي يبقى ثابًتا هو نسبة التجنيب من الدخل؛ ليكون ثمًنا لشراء العميل حصة املصرف من 

األصل املشترك.
أما يف - 3 الرهن،  الوفاء هو محل  بيع  املبيع يف  الوفاء؛ ألن  بيع  العقد أسوأ من  يَُعد هذا 

من  جزء  نقل  على  زيادة  كفياًل  أو  مستقاّلً  رهًنا  املصرف  فيطلب  املتناقصة  املشاركة 
املشروع إلى ملكيته78.

ُيجاب عن هذا: أن هذا العقد من َقبيل شركة العقد، وليس عقد بيع، فالعميل نقل جزًءا من 
َركاء  املشروع حلصة املصرف املمول؛ بناًء على ما ُدِفع )مبلغ التمويل(، ويجوز طلب أحد الشُّ
يف شركة العقد رهًنا أو كفياًل للتنفيذ عليهما عند ثبوت التعدي والتقصير من ِقبَل العميل79.

- األثر العملي لهذا اخلالف يف التكييف: 

هذا اخلالف يف تكييف الشركة يف منظومة املشاركة املتناقصة له أثر من الناحية العملية، 
فتكييفها األمر بأنه بيع وفاء، وليس من َقبيل الشراكة يف شيء: من شأنه إبطال هذه املعاملة، 

وإخراجها من دائرة احلل إلى احلرمة، كما نص قرار مجمع الفقه على حرمة بيع الوفاء80.
أما اخلالف يف تكييفها بني شركتي امللك والِعنان، فال يخرجها من احلل إلى دائرة احلرمة؛ 

بل يبقى العقد جائًزا، لكن يظهر هذا اخلالف يف بعض األحكام، منها:

َركاء استعمال - 1 أنه يف شركة امللك كل شريك أجنبي عن حصة شريكه، وال يجوز ألحد الشُّ
َركاء،  َركاء، أما يف شركة األموال فتوجد وكالة بني الشُّ املال املشترك إال بإذن بقية الشُّ

َركاء81. ولهذا يجوز تصرف شريكه، وال يُشتَرط اإلذن من بقية الشُّ
يف شركة امللك يجب أن يكون نصيب كل شريك من ربح املال تابًعا حلصته يف امللك، أما - 2

َركاء، إذا كان له يف مقابلها عمل82. يف شركة العقد يجوز فرض نصيب زائد ألحد الشُّ

76- السالوس، املشاركة املتناقصة )502/1(.
77- قطب سانو، املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية )548/1(

78- السالولس، املشاركة املتناقصة )497/1(.
79- راجع: املعايير الشرعية، معيار الشركة والشركات احلديثة فقرة: 2/4/1/3.
80- مجمع الفقه اإلسالمي الدولي قرار رقم: 66 )4/7( سنة: 1412هـ- 1992م.

81- راجع: أبوغدة، املشاركة املتناقصة )394/1(. 
82- املرجع السابق.
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يف شركة امللك كل شريك أجنبي عن حصة شريكه، فجاز للشريك التعهد لشريكه بشراء - 3
حصته بالقيمة االسمية، وال يجوز ذلك يف شركة الِعنان؛ ألنه ال يجوز أي تصرف يؤدي 

إلى ضمان رأس املال83.
- رأي الباحث يف تكييف الشركة يف منتج املشاركة املتناقصة:

بعد عرض التكييفات التي عرضها العلماء والباحثون يف تكييف هذا النوع يف الشركة، يظهر 
للباحث أن أقرب هذه اآلراء لتحقيق مقاصد املتعاقدين يف هذا املنتج: هو تكييف هذه الشركة 
على أساس شركة امللك، وهذه الشركة هي التي حتقق مصالح العميل )املتمول( واملصرف 
)املمول( ومقاصدهما؛ من حيث الضمان، وإمكانية التعهد بالقيمة االسمية، وأن املصرف لم 
يقصد الشركة يف النشاط التجاري، وإمنا قصد التمويل، ونوى التخارج منذ بداية العقد، 
لكن تبقى اإلشكالية الكبرى على هذا التكييف؛ وهي: أن املصرف يف تصرفاته وعقوده يأخذ 
فيها صفة التاجر، وعملياته ذات طابع جتاري، كما تنص على ذلك قوانني التجارة يف أغلب 
واحملالت  والعقارات  املصانع  لبناء  املنتج  هذا  التمويل يف  أغراض  غالب  أن  كما  الدول84، 
ه  التجارية، فِمن الصعب تكييفها على أساس العقد املدني املتمثل يف شركة امللك، وكذلك تُعدُّ

القوانني )شيوًعا( أو )مااًل مشترًكا(، وليس شركة باملعنى االصطالحي.
واألقرب يف تكييفها لطبيعة عمل البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية تكييفها على أساس 
الِعنان؛ ألن  املالكية لشركة  لكن على أساس مفهوم  الِعنان؛  وباألخص شركة  العقد،  شركة 
الواقع العملي يف هذه الشركة أن اإلدارة مفوَّضة ِمن ِقبَل املصرف املمول إلى العميل املتمول، 
وتنص بعض العقود على أنه ال يجوز الرجوع عن هذا التفويض، وهذا من َقبيل شركة الِعنان 
َركاء من العمل،  عند املالكية85، بخالف اجلمهور86 الذين ال يجيزون اشتراط منع أحد الشُّ
ويتشرطون حصول اإلذن لصحة الشركة، فتكون هذه الشركة من َقبيل شركة العقد؛ ألنها 
ه القوانني من أن معامالت البنوك تَُعد عماًل  شركة جتارية استثمارية، وهذا يوافق ما تُعدُّ

جتارّيًا.

83- املعايير الشرعية، معيار الشركة فقرة: 1/4/1/3، وقرار هيئة الرقابة الشرعية يف بنك بوبيان رقم: )2015/13(.
84- راجع: قانون التجارة الكويتي رقم: 68 لسنة 1980م مادة رقم: 5.

الشركة  معيار  الشرعية،  املعايير  راجع:  واملراجعة،  احملاسبة  هيئة  بذلك  وأخذت   ،)472/3( السالك  بلغة  الصاوي،   -85
والشركات احلديثة فقرة:2/3/1/3.

86- ابن عابدين، رد احملتار )316/4(، وابن قدامة، املغني )16/5(.
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املبحث الثالث

تطوير املشاركة املتناقصة يف متويل األصول الثابتة

ُيَعد منتج املشاركة املتناقصة )املشاركة املنتهية بالتمليك( من املنتجات التمويلية يف املؤسسات 
املالية اإلسالمية، وال تقصد هذه املؤسسات االستثمار من املنتج، وإمنا متويل عمالئها بصيغة 
مقبولة شرًعا، وال حترم املؤسسة من االستفادة يف نفس الوقت، وهذا املنتج من أهم ما مييز 
املصرفية اإلسالمية؛ وهو مشاركة العميل يف املخاطر؛ لكن هذا املنتج -لألسف- لم يطبق يف 
كثير من الدول اإلسالمية، ومنها دولة الكويت؛ حيث لم تطبقه البنوك اإلسالمية فيها، وتَُعد 
من املنتجات غير النمطية التي تستلزم أخذ إذن البنك املركزي87، ويف الغالب يتم رفضها؛ 
لوجود املخاطر فيها، املتمثلة يف مخاطر خسارة قيمة األصول88، وليس مخاطر االئتمان89، 
ولم يتناول معيار كفاية رأس املال لهذا املنتج، وعند تناوله ملسألة االستثمارات العقارية أحال 
موضوع العقارات ملنتج متويلي إلى منتج اإلجارة املنتهية بالتمليك90، وما طبق منها يف غيرها 
من الدول شابه شيء من املخالفات الشرعية، أو عدم الفائدة من هذا املنتج، فاقتضت هذه 
األمور تطوير هذا املنتج بشكل يكون قاباًل للتطبيق، وقليل املخاطر، والباحث سيتناول األمور 
التي من املمكن أن تساهم يف تطوير هذا املنتج، ومنها: البيع املضاف حلصة املصرف، وتعهد 
يف  املصرف  حلصة  ثالث  طرف  وضمان  االسمية،  بالقيمة  املصرف  حصة  بشراء  العميل 

املشروع محل التمويل.

املطلب األول

نقل حصة املصرف للعميل بناًء على العقد املضاف إلى املستقبل )املواعدة امللزمة(

من األمور التي طرحها بعض الباحثني املعاصرين لتطوير املشاركة املتناقصة موضوع: )البيع 
املضاف حلصة املصرف على العميل(، وأول َمن طرح هذا احلل هو فضيلة أ.د محمد القري؛ 
حيث قال بعد ذكر بعض التطبيقات العملية للمشاركة املتناقصة: )ولذلك ال توجد صيغة 
عملية قابلة للتطبيق للمشاركة املتناقصة إال بالدخول يف البيع املضاف إلى املستقبل؛ بحيث 
يلزم البنك عميله بثمن محدد يف اليوم األول، فال يتأثر بتغير أسعار العقار، وهذا فيه ما فيه 
من ناحية املشروعية(91، كما تطرق لهذه املسألة مؤمتر شورى الفقهي السابع عام 2017م، 
والباحث يضم إليها صورة املواعدة امللزمة لهذه املسألة؛ حيث جرى العرف على أنها ملزمة، 
األبحاث  تعقيبه على  املرزوقي يف  الشيخ صالح  كما قال  الفسخ،  يجوز ألي من طرفيها  ال 

87- زيارة لبعض العاملني يف البنوك اإلسالمية يف الكويت.
ويعتد  جهات  ثالث  من  يف السنة  مرة  يجب تقومي األصول الثابتة  الكويت  يف  اإلسالمية  للبنوك  معايير بازل  حسب   -88
املركزي  البنك  الناشر:   ،55 3( ص:  )بازل  اإلسالمية  للبنوك  املال  رأس  كفاية  معايير  راجع  منهما.  األقل  بالقيمة 

الكويتي لسنة:2014م. 
89- مخاطر االئتمان: هي إخفاق الطرف املقابل يف تنفيذ االلتزامات. راجع: املرجع السابق ص: 220.

90- املرجع السابق ص: 57 و 62.
91- القري، محمد علي، التعقيب على أبحاث املشاركة املتناقصة يف ضوء العقود املستجدة )643/2(، مجلة مجمع الفقه 

اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد الثالث عشر سنة: 1422هـ - 2001م. 
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املقدمة ملجمع الفقه يف هذا املوضوع: )أن هذا االتفاق بيع مضاف إلى مستقبل، وهذا ال 
يجوز، وإذا قلنا: الوعد ملزم حَسب ما ذكره الباحث فهو حينئٍذ عقد، وهو بيع ما ال ميلك 

بعُد، وإجارة ما ال ميلك بعُد(92.
ويف مؤمتر شورى الفقهي السابع مت التطرق ملوضوع البيع املضاف إلى املستقبل يف املشاركة 
املتناقصة، وكانت البحوث منصبة على حترير اخلالف، ومناقشة مسألة البيع املضاف، مع 
مرور مختصر على املشاركة املتناقصة، واختلفت آراء الباحثني يف ذلك: بني مانع مطلًقا، وبني 

مجيز مطلًقا، وبني مجيز له للحاجة.
للعميل  املصرف  حصة  ملكية  نقل  يف  املستقبل  إلى  مضافة  عقود  استعمال  إمكانية  وإن 
أو على عقد اإلجارة املضافة  املستقبل،  إلى  البيع املضاف  تكون على أساس عقد  املتمول 

إلى املستقبل93.
- الصورة األولى: بيع حصة املصرف للعميل املتمول بعقد بيع مضاف إلى املستقبل:

تكون الصورة يف هذه احلالة باتفاق املصرف املمول ببيع حصته إلى العميل املتمول بعقد بيع، 
أو عدة عقود بيع مضافة إلى تاريخ مستقبل، يكون متوافًقا مع تاريخ قيام البنك بنقل ملكية 

جزء من حصته إلى ملكية العميل، ولهذه الصورة عدة مزايا:
يتقي - 1 وبذلك  املتمول،  العميل  مع  املشترك  املال  يف  لقيمة حصته  املصرف  فيه ضمان 

مخاطر السوق بالنسبة لقيمة األصل املشترك.
يطمئن العميل املتمول فيها إلى أن املصرف سيقوم بنقل امللكية إليه؛ ألنه أجرى معه عقد - 2

بيع ملزم.
- احملاذير على هذه الصورة:

هذه الصورة وإن كان فيها مزايا لكال العاقدين إال أن فيها جملة من احملاذير الشرعية، ولو 
منا بصحة البيع املضاف إلى املستقبل: سلَّ

ضمان الشريك لشريكه رأس مال الشركة:- 1

والشركة يف املشاركة املتناقصة من جملة شركة األموال، وضمان الشريك لشريكه لرأس مال 
َركاء، وأن يد الشريك يد أمانة  الشركة أجمع الفقهاء على منعها؛ ملا فيها من ظلم أحد الشُّ
منا بجواز صورة البيع املضاف  على مال الشركة، ال يضمن إال بالتعدي والتفريط94، فلو سلَّ
إلى املستقبل -كما هو رأي جماعة من الفقهاء وبعض املعاصرين- لكان هذا البيع املضاف 

ضمن منظومة املشاركة املتناقصة يؤدي إلى ضمان رأس املال95.

الفقه  مجمع  املستجدة )637/2(، مجلة  العقود  ضوء  يف  املتناقصة  املشاركة  أبحاث  على  التعقيب  املرزوقي، صالح،   -92
اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد الثالث عشر سنة: 1422هـ - 2001م. 

العمل  تطوير  يف  وأثرها  املستقبل  إلى  واإلجارة  البيع  عقدي  يف  املستقبل  إلى  اإلضافة  عود،  الفزيع، محمد  راجع:   -93
باملشاركة املتناقصة ص: 135، بحث مقدم ملؤمتر شورى الفقهي السابع، الكويت سنة: 2017م.

94- ابن عابدين، رد احملتار )319/4(، عليش، منح اجلليل )270/6(، الشربيني، مغني احملتاج )229/3(، البُُهوتي، كشاف 
القناع )405/3(.

95-جاء يف املوسوعة الفقهية يف مبحث املضاربة: )نص احلنفية واملالكية على أنه لو شرط رب املال على العامل ضمان = 
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قرض جرَّ نفًعا:- 2

مع  البيع  عقد  بإجراء  التمويل  مبلغ  ضمن  قد  املمول  املصرف  أن  األمر:  هذا  صورة 
العميل املتمول؛ ألن عقد البيع يجعل الثمن مضموًنا على املشتري )العميل املتمول(، واملصرف 
مستقبل،  لزمن  أُِضيف  البيع  ألن  البيع؛  تاريخ  قبل  الفترة  يف  الربح  من  حصته  سيستفيد 
واملصرف مالك حلصته يف احلاضر، فيستحق نصيبه من الربح، فتؤول العملية إلى قرض 
جرَّ نفًعا، فلو سلَّمنا بصحة عقد البيع املضاف فوجوده يف هذه املنظومة املركبة من العقود 

يجعل األمر محذوًرا96.
بيع العينة:- 3

صورة ذلك يف حال إذا كان محل الشركة عيًنا مملوكة للعميل املتمول، فينقل جزًءا 
منها مللكية املصرف املمول لغرض التمويل، فإذا عقد يف نفس الوقت على بيعها بيًعا مضاًفا 
املشاركة  البيع مستقاّلً عن عقد  كان عقد  ولو  العينة،  عليها صورة  انطبقت  املستقبل  إلى 

املتناقصة97، وقد منع بيع العينة مجمع الفقه الدولي98، وغالب الباحثني املعاصرين.
منتهية  إجارة  بعقد  املتمول  العميل  إلى  حصته  املمول  املصرف  تأجير  الثانية:  الصورة   -

بالتمليك مضاف إلى املستقبل:

معلوم بأن عقد اإلجارة ال ينقل ملكية العني، وإمنا ينقل ملكية منفعتها إلى املستأجر، وهو 
العميل املتمول هنا، وعقد اإلجارة املضاف إلى املستقبل جائز عند جماهير العلماء99، ويكون 

االنتفاع من هذا يف املشاركة املتناقصة على النحو التالي100: 

حصة - 1 يستأجر  ثم  ثالث،  طرف  من  العني  شراء  يف  املصرف  مبشاركة  العميل  يقوم  أن 
املصرف إجارة عادية أو إجارة منتهية بالتمليك.

وهذه الصورة جائزة كما جاء يف املعايير الشرعية لهيئة احملاسبة واملراجعة: )يجوز للعميل 
أن يشارك املؤسسة يف شراء العني التي يرغب يف استئجارها، ثم يستأجر حصة املؤسسة، 
فتكون األجرة املقررة للمؤسسة مقابل حصتها يف ملكية العني فقط؛ فيصبح املستأجر مالًكا 
حلصة من العني، وال تستحق عليه إال أجرة ما ليس مملوًكا له(101، واالستفادة من هذا األمر 

= رأس املال إذا تلف أو ضاع بال تفريط منه كان العقد فاسًدا، وهذا ما يُؤَخذ من عبارات الشافعية واحلنابلة؛ ألنهم 
صرحوا بأن العامل أمني فيما يف يده(. املوسوعة الفقهية )64/38(، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية، وهذه املسألة إن 
كانت يف املضاربة والصورة معنا يف شركة العنان لكن من طبيعة املشاركة املتناقصة العهد  باإلدارة إلى العميل، ففيها 
شبه باملضاربة، كما أن منع ذلك يف شركة العنان من باب أولى؛ ألنه يف املضاربة قد يكون لرب املال سبب لتضمني 
العامل؛ حتى ال يقصر، أو يفرط، أما يف العنان فالشريك العامل صاحب مال، وهو أحرص على رأس ماله، ولو حصلت 

خسارة يف العامل تضرر منها أيًضا.
96- راجع: املصري، رفيق يونس، سندات املقارضة )1827/3(، بحث منشور مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع 

ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، العدد الرابع سنة: 1408هـ - 1988م.
97- الفزيع، البيع املضاف إلى املستقبل ص: 158.

98- راجع: قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم: 157 )6/17(.
99- ابن عابدين، رد احملتار )256/5(، ابن رشد، بداية املجتهد )12/4(، البُُهوتي، كشاف القناع )6/4(، وانظر: املعايير 

الشرعية، معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك فقرة: 2/1/4.
100- راجع: الفزيع، البيع املضاف: 167.

101- املعايير الشرعية، معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك فقرة: 6/3.
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أن املصرف يحصل رأس ماله وربحه من تأجير حصته بأجرة تويف له بذلك، ثم ذلك لو أراد 
العميل املتمول شراء احلصة كان له ذلك، سواء كانت رغبته بالشراء ملحوظة منذ البداية، 
كما يف اإلجارة املنتهية بالتمليك، أو تكون الرغبة الحقة بعد ذلك، وسواء أكان البيع بثمن 
رمزي، أو حقيقي، وإذا حقق املصرف عوائده جاز أن تكون أجرة املدة الباقية أقساًطا لثمن 

بيع حصة املصرف للعميل املتمول102.
له للمصرف، ثم يستأجرها منه - 2 ببيع حصة شائعة من أصل مملوك  العميل  أن يقوم 

إجارة منتهية بالتمليك.

فالعقد يف احلالة ال يجوز؛ ألنه من َقبيل العينة، وملا فيه من الصورية يف نقل امللكية للمصرف103، 
لكن يرى بعض الباحثني جواز هذه الصورة يف التمويل طويل األجل، كما يف العقارات إذا كان 
تنفيذ وعد بيع حصة املصرف للعميل بعد مضي زمن من وقت الشراء من العميل املستأجر، 
وأن يتم البيع بالقيمة السوقية104؛ ألنه يف هذه احلالة يغلب تغير العني بالزيادة والنقصان، 
مما يؤثر على قيمتها، فيكون البيع حقيقّيًا ال صورّيًا، جاء يف معيار اإلجارة : )إذا كانت العني 
املؤجرة مشتراًة من املستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك فال بد لتجنب عقد 
العينة من مضي مدة تتغير فيها العني املؤجرة أو قيمتها ما بني عقد اإلجارة وموعد بيعها 
إلى املستأجر(105، لكن ال يجوز البيع يف هذه احلالة عن طريق البيع املضاف106، ولم يشترط 
املعيار أن يكون ذلك بالقيمة السوقية، وهو ما يتم بحثه يف املطلب التي يف مسألة التعهد 

من العميل املتمول بشراء احلصة بالقيمة االسمية.

املطلب الثاني

شراء العميل املتمول حلصة املصرف على أساس التعهد بالقيمة االسمية

األصل أن يقوم العميل املتمول بشراء حصة املصرف املمول بالقيمة السوقية، أو بقيمة يتفق 
بالقيمة  الشريك بشراء احلصة  تعهد  العلماء يف  الشراء، وحصل اخلالف بني  عليها وقت 

االسمية.
احملاسبني:  عند  ى  وتُسمَّ املشترك،  الشيء  بها  اشتُِري  التي  القيمة  هي  االسمية  والقيمة 
)التكلفة التاريخية(، أما القيمة السوقية فهي القيمة التي يقوم بها العقار أثناء عمر الشركة 

102- املرجع السابق، فقرة: 1/1/8.
103- راجع: قرار مجمع اإلسالمي الدولي رقم: 188 )3/20( بند: ثالًثا.

من  على  بالتمليك  منتهية  إجارة  املؤجرة  األعيان  صكوك  أن  السابق  العرض  من  الشبيلي: )يتضح  يوسف  د.  يقول   -104
اشتُِريت منه تشبه من بعض األوجه عكس العينة، وتختلف عنه من أوجه أخرى؛ ولذا فإن إحلاقها به من كل وجه 
أو استبعاد ذلك من كل وجه غير مسلَّم. والذي يترجح أنه إذا كان التمليك الالحق بالقيمة السوقية عند التمليك أو 
مبا يتفق عليه العاقدان عند التمليك فتصح، وليست من العينة، أو عكسها(. راجع: الشبيلي، يوسف، أحكام إصدار 
وتداول صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة وصكوك اإلجارة مع الوعد بالتمليك على من اشتُِريت منه ص: 22، بحث 

مقدم للدورة العشرين ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، اجلزائر سنة: 1433هـ - 2012م.
105- املعايير الشرعية، معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك فقرة: 5/8.

106- املرجع السابق، فقرة: 7/8.
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يلزم  كان  الكويت  يف  اإلسالمية  للبنوك  2009م  لسنة  بازل2  ومعيار  اخُلبَراء107،  قبل  من 
االستثمارات العقارية بتقومي كل سنة من جهتني مختلفتني، ويأخذ باألقل منهما، أما بازل3 

لسنة 2014م ألزم بتقومي ثالث جهات، ويأخذ باألقل منها108.
وبداية ظهور التعهد بالقيمة االسمية يف منتج الصكوك اإلسالمية؛ حتى قيل: )ال صكوك 
بغير ضمان القيمة االسمية(109، ويظهر للباحث: أنه من املمكن استصحاب هذه املسألة يف 
منتج املشاركة املتناقصة؛ ألن املشاركة املتناقصة تشبه الصكوك اإلسالمية، من جهة أنهما 
العميل، ويف الصكوك املتمول هو  املتناقصة املتمول هو  منتجات متويلية، لكن يف املشاركة 

مصدر الصكوك )املؤسسة املالية اإلسالمية(.
- حترير محل النزاع يف مسألة التعهد بالشراء بالقيمة االسمية:

- اتفق املعاصرون على جواز ضمان طرف ثالث للقيمة االسمية110.
- وحصل اخلالف بني املعاصرين يف تعهد أحد أطراف العقد لطرف آخر، سواء كان مستأجًرا، 

أو شريًكا، بأن يشتري منه محل العقد بالقيمة االسمية.
- غالب املعاصرين على عدم جواز التعهد بالقيمة االسمية من الشريك؛ ملا فيه من ضمان 
السوقية عن  القيمة  إذا نقصت  َركاء  الشُّ أن فيه حتميل اخلسارة ألحد  كما  املال،  رأس 

االسمية111.
- حصل اخلالف حال تعهد املستأجر بشراء العني املستأجرة بالقيمة االسمية حال التعدي 

والتقصير أو عدمه، وفيما يأتي عرض موجز للخالف112:
- القول األول: يجوز التعهد بشراء املوجودات بالقيمة االسمية، وبه قال بعض املعاصرين، 

منهم: أ.د حسني حامد حسان113، وأ. د محمد علي القري114، واستدلوا مبا يلي: 
القيمة - 1 ففي  الشركة،  مال  لرأس  والضمان  االسمية  بالقيمة  التعهد  بني  الفرق  بوجود 

االسمية ال يُطالَب املتعهد بتنفيذه إال عند سالمة العني، أما يف الضمان فإنه يضمن العني 
مطلًقا، هلكت، أو لم تهلك.

107- راجع: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية، معايير احملاسبة واملراجعة واحلوكمة واألخالقيات، معيار 
صناديق االستثمار فقرة: 2/9.

108- راجع: بنك الكويت املركزي، معايير كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية )بازل 3( ص: 55.
109- القري، محمد علي، كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية ص: 4، ورقة عمل مقدمة إلى املؤمتر السابع 

للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية.
110- كما سيأتي يف املطلب القادم بإذن اهلل.

111- راجع: املعايير الشرعية، املعيار الشركة فقرة: 4/5/1/3.
112- اخلالف حصل يف مسألة تعهد مصدر الصكوك بشراء موجودات الصكوك بالقيمة االسمية، والباحث يستصحب 

اخلالف يف املشاركة املتناقصة.
113- حسان، حسني حامد، دراسة حول موضوع بعض جوانب الصكوك املعاصرة، بحث منشور يف موقع الدكتور حسني 

.112=http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id :حامد
114- القري، أ.د محمد علي، أحكام ضمان الصكوك ص: 10، بحث مقدم لندوة: الصكوك اإلسالمية عرض و تقدمي، 

املنعقدة يف جامعة امللك عبد العزيز سنة: 1431هـ - 2010م.
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الهالك؛  بالقيمة االسمية أهم عند املمول من ضمان  التعهد  ُأِجيب عن هذا: بأن هذا 
ألن ضمان الهالك تغطيه عقود التأمني بأنواعها، أما هبوط القيمة االسمية للعقار فال 

يغطيه التأمني، فيكون هذا التعهد أهم من ضمان العني115.
أن الطرف املتمول بشراء حصة املمول بالقيمة االسمية -ولو قلت التكاليف- حاله حال - 2

اآلمر بالشراء يف عقد املرابحة؛ فإنه مجبر بشراء العني، ولو نقصت قيمتها السوقية؛ 
بناًء على الوعد امللزم من جهته.

يُناقش هذا: بعدم التسليم بجواز اإللزام بالشراء بالقيمة االسمية مطلًقا، ثم إن الثمن 
احملدد يف املرحلة من املرابحة لآلمر بالشراء سعر ابتدائي، قابل للتغير، ولو من الناحية 
بالقيمة  بالشراء  مجبر  املتعهد  فإن  االسمية  بالقيمة  التعهد  مسألة  يف  أما  النظرية، 

االسمية.
- القول الثاني: عدم جواز التعهد بالقيمة االسمية، سواء كان يف مشاركة، أو مضاربة، أو 
إجارة، وإلى هذا الرأي ذهب معظم املعاصرين116، ومجمع الفقهي اإلسالمي الدولي117، 

واملعايير الشرعية لهيئة احملاسبة واملراجعة118، واستدلوا مبا يلي:
أن يجعل  املشاركة من شأنه  بالقيمة االسمية يف  الشريك  التعهد بشراء حصة  أن   .1
اخلسارة على جانب شريك دون غيره إذا نقصت القيمة السوقية، وهذا شرط اتفق 

الفقهاء على بطالنه؛ ألن اخلسارة اسم جلزء هالك من رأس املال.
2. التعهد بشراء العميل املتمول حصة املصرف املمول بالقيمة االسمية يجعل العملية 
شأن  وهذا  املتمول،  العميل  على  مضموًنا  املال  رأس  يكون  حيث  نفًعا؛  جرَّ  قرًضا 
القرض، ويأخذ املصرف املمول نصيبه من الربح بناًء على حصته، فأشبهت العملية 

مع هذا التعهد بالقرض الذي يجر نفًعا، كما مر يف املطلب السابق.
- القول املختار لدى الباحث:

الرأي املختار لدى الباحث هو القول الثاني القاضي بعدم جواز التعهد بشراء حصة املصرف 
بالقيمة االسمية خصوصا حال بقاء العالقة بني املصرف والعميل على أساس شركة األموال، 

ملا فيه من احملاذير الشرعية التي قد يؤدي إليها هذا التعهد كما مر يف أدلة املانعني.
- تنبيهات حول مسألة التعهد بالقيمة االسمية:

- أن التعهد بالقيمة االسمية يف عقد اإلجارة أخف منه مسألة املشاركة واملضاربة.
ز التعهد بالشراء بسعر يُتََّفق عليه وقت الشراء، وقد  - غالب الباحثني املعاصرين يُجوِّ

يحصل عند تنفيذ التعهد االتفاق على القيمة االسمية.

115- عيسى، د. موسى آدم، تعهدات ُمَدراء الصكوك حلامليها ص: 83.
116- منهم: الشيخ تقي العثماني، بحوث يف قضايا فقهية معاصرة )272/2(، و د. عبد الستار أبو غدة، التعهدات الصادرة 
من مصدر الصكوك ص: 73، وحمزة الشريف، ضمانات الصكوك اإلسالمية ص: 273، و د. أسيد الكيالني، تعهد 

األمني املصدر للصكوك ص: 126.
117- مجمع الفقه اإلسالمي: قرار رقم 178 )19/4( اخلاص بالصكوك اإلسالمية وتطبيقاتها.

118- املعايير الشرعية: معيار حماية رأس املال واالستثمارات فقرة 3/5.
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يف  احملاذير  من  درجة  أخف  االسمية  بالقيمة  التعهد  مسألة  الشرعية يف  احملاذير   -
مسألة البيع املضاف إلى املستقبل يف بيع حصة املصرف املمول للعميل املتمول. 

- أفضل من هذا التعهد أن يقوم العميل املتمول باستئجار حصة املصرف املمول إجارة 
منتهية بالتمليك، كما مر يف املطلب السابق.

- يجوز التعهد بالقيمة االسمية عند من يقول: إنها شركة ملك:

مر يف املبحث السابق أن من الباحثني املعاصرين َمن يُكيِّف عالقة الشركة يف منظومة املشاركة 
املتناقصة بأنها شركة ملك، وتخريًجا على هذا القول: فإنه يجوز تعهد الشريك يف شركة 
امللك أن يشتري حصة شريكه بالقيمة االسمية حال إرادة البيع، ولو على مراحل متعددة119؛ 
امللك  )ويف شركة  َرْخسي:  السَّ وذلك ألن كل شريك يف شركة امللك أجنبي عن شريكه، قال 
شراء أحدهما من صاحبه كشرائه من أجنبي آخر(120، وقال الكاساني: )فأما شركة األمالك 
أجنبي يف نصيب  كأنه  الشريكني  واحد من  كل  أن  وهو  واحد،  جميًعا  النوعني  فحكمها يف 
صاحبه، ال يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ ألن املطلق للتصرف امللك، أو الوالية، وال لكل 

واحد منهما يف نصيب صاحبه والية بالوكالة(121. 
بالقيمة  املمول  املصرف  املتمول بشراء حصة  العميل  يتعهد  أن  التكييف  فيجوز على هذا 

االسمية عند تنفيذ نقل ملكية احلصة للعميل.

املطلب الثالث

ضمان الطرف الثالث يف املشاركة املتناقصة

الضمان هو: التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب على غيره مع بقائه عليه؛ 
أي: إن املطالبة تتجه لكل من الضامن واملضمون عنه122. 

والطرف الثالث شخص منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طَريَفِ العقد، وليس وكياًل، 
أو سمساًرا ألحد الطرفني، أو مكفواًل من أحدهما، وقد يكون شخًصا طبيعّيًا أو اعتبارّيًا123.
وهذا النوع من الضمانات يكون يف التعهد بالقيمة االسمية حال نقص القيمة السوقية عنها، 
أو أن يشتري احِلَصص التي لم يشتِرها أحد إلمتام رأس مال املشروع، سواء أكانت احلصة 

، أو على شكل سهم. على شكل َصكٍّ

119- راجع: أبو غدة، املشاركة املتناقصة )394/1(.
120- السرخسي، املبسوط )90/13(.

121- الكاساني، بدائع الصنائع )65/6(.
122- البُُهوتي، كشاف القناع )363/3(.

123- مشعل، د. عبد الباري، حكم ضمان الطرف الثالث، و ضمان القيمة االسمية والعائد ص: 9.
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وبعض الباحثني يشير إلى أن إطالق الضمان على مثل هذا النوع من َقبيل املجاز، وليس من 
احلقيقة؛ ألن القيمة االسمية ال تكون مضمونة على العميل أو مصدر الصك، وليست من 
َقبيل الديون؛ فهي ليست الزمة على األصيل حتى يضمنها شخص أجنبي عنه، وإمنا هي هبة 

من الطرف الثالث للمستفيد من هذا الضمان124.
الشرعية  واملعايير  الدولي125،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  الثالث  الطرف  ضمان  بجواز  وأخذ 

التابعة لهيئة احملاسبة واملراجعة126 بشروط:

1. أن يكون الضمان دون مقابل.
2. وأن يكون الطرف الثالث مستقاّلً عن أطراف العقد استقالاًل قانونّيًا بذمة وشخصية 
اعتبارية منفصلة، واكتفت هيئة احملاسبة واملراجعة باالستقالل اإلداري وعدم امللكية 

مبا يزيد على النصف127.
 حيث يجوز أن تضمن الشركة القابضة الشركات التابعة لها؛ ألن االستقالل التام أمر 

ال ميكن تطبيقه يف الواقع خصوًصا مع املنع بأخذ أجرة على الضمان.
- ضمان الطرف الثالث يف املشاركة املتناقصة:

صورة االستفادة من هذا الضمان يف املشاركة املتناقصة أن يقوم العميل املتمول باإلتيان 
بطرف ثالث مستقلٍّ عنه حَسب الشروط السابقة، يضمن للمصرف املمول القيمة االسمية 
املمول  املصرف  رجع  االسمية  عن  السوقية  القيمة  نقصت  فإذا  بينهما،  املشترك  لألصل 
بالفرق على الطرف الثالث، ومبا أن العميل يف املتمول يف املشاركة املتناقصة غالًبا ما يكون 
ثالث  اإلتيان بطرف  الثابتة، فال يصعب عليه  أو تطوير أصوله  بناء  يريد  اعتبارّيًا  شخًصا 

مستقلٍّ عنه بالذمة املالية، كما يف الشركات القابضة128، والشركات الزميلة للعميل املتمول.

124- أبو غدة، املخاطر يف الصكوك وموقف الشريعة منها ص: 261، بحث مقدم إلى ندوة الصكوك اإلسالمية عرض 
وتقدمي، املقامة يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة سنة: 1431هـ - 2010م.

125- قرار رقم: 30 )3/4(، مجلة مجمع الفقه، العداد الرابع )1809/3(.
126- هيئة احملاسبة واملراجعة، املعايير الشرعية، معيار الضمانات فقرة: 6/6.

127- هيئة احملاسبة واملراجعة، املعايير الشرعية، معيار حماية رأس املال واالستثمارات فقرة: 4/2/4.
128- نصت املادة 243 من قانون الشركات الكويتي على أن الشركة القابضة هي: شركة الغرض من تأسيسها االستثمار 
يف أسهم، أو ِحَصص، أو وحدات استثمار يف شركات، أو صناديق كويتية، أو أجنبية، أو االشتراك يف تأسيس هذه 

الشركات، وإقراضها، وكفالتها لدى الغير.
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اخلامتة: 

َركاء يف احللول محل شريكه يف  د فيها أحد الشُّ - املشاركة املتناقصة هي: شركة يتعهَّ
متلك نصيبه دفعًة واحدًة، أو على دفعات، بعقود بيع مستقلة.

- املشاركة املتناقصة يف متويل األصول الثابتة: شركة يف شيء ملموس من عقار ونحوه 
َركاء بتملك نصيب شريكه دفعًة واحدًة، أو  متتد ألكثر من عام، يتعهد فيه أحد الشُّ

على دفعات، بعقود بيع مستقلة.
شركة  وخصوصا  العقد  شركة  قبيل  من  املتناقصة  املشاركة  منظومة  يف  الشراكة   -
العنان عند املالكية؛ وذلك ألن عمليات املصارف اإلسالمية من قبيل العمل التجاري، 
والشركة التي يقصد فيها الشركاء تنمية املال عند الفقهاء هي شركة العقد ال امللك.
- يوجد آثار عملية للخالف يف تكييف نوع الشركة يف املشاركة املتناقصة، ويتمثل ذلك 

يف جواز التعهد بالقيمة االسمية، والشروط التي تؤدي لضمان رأس املال.
- نقل ملكية حصة املصرف املمول إلى العميل املتمول يكون عن طريق اإلجارة املنتهية 

بالتمليك وبالقيمة السوقية هي أقل الصور يف احملاذير الشرعية.
- ال يجوز عقد البيع املضاف على حصة املصرف املمول حتى لو أخذنا بجواز عقد البيع 

املضاف؛ ملا فيه من ضمان رأس املال.
- يستفاد من ضمان الطرف الثالث يف ضمان حصة املصرف املمول من مخاطر السوق 

بشرط أن يكون مقابل، وأن يكون بني العميل والضامن استقالل قانوني.
- يوصي الباحث بإعادة بحث مسألة التعهد بالقيمة االسمية وتأصيلها، لوجود كثير من 

التطبيقات التي تقوم على أساس القيمة االسمية.

***
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