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 الملخص 

. يتناول ىذا البحث صيغة  ادلشاركة ادلتناقصة االقتناء األصول كأداة للتمويل بديلة عن ادلراحبة
ودلا كانت تطبيقات ادلشاركة ادلتناقصة القتناء األصول يف معظم ادلصارف اإلسالمية تتضمن بعض ادلخالفات 

الشرعية، وتتضارب أحيانا مع النظريات العامة لللتمويل اإلسالمي، فقد حاول البحث جتلية بعض اجلوانب 
كما قدمت . الشرعية ادلتعلقة بضوابط ىذه الصيغة وتطبيقها يف العمل ادلصريف رنب أخذىا بعني االعتبار
. الدراسة مقًتحات لتفعيل تطبيق صيغة ادلشاركة ادلتناقصة القتناء األصول يف العمل ادلصريف

 
بسم اهلل الرزتن الرحيم 

كأسلوب مفضل لتمويل ادلشاريع البنوك اإلسالمية إقباال متزايدا من  يشهد التمويل بصيغة ادلشاركة ادلتناقصة
 راحبةدتويل باملل للائبدأحد الك ىذه الصيغة ن و العلماء ادلعاصربتكراوقد . االستثمارية واقتناء األصول ادلعمرة

 بشكل صحيح مع استيفاء طبقتإذا ما - ىذه الصيغة ادلعقدةعترب تو.  الكثري من االنتقادات إليها جواليت و
 ادلشاركة ادلتناقصة ظل تطبيقأن  ومع.  العميلوالبنك : الشريكنيلكال ذات جوانب مفيدة  -الشروط الالزمة

دتويل ادلشاريع الصغرية يف  إال أن ىذه الصيغة بدأت تستخدم، بشكل رئيسي  ادلنازليف قطاع دتويلمنحصرا 
 . أيضاوادلتوسطة احلجم
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عمليا يتضمن   عند كثري من البنوك لتطبيق ىذه الصيغة اذليكل ادلعتمد حالياك فإنوعلى الرغم من ذل
بعضها يبدو غري منسجم مع ادلبادئ األساسية ذلذه الصيغة، ويتعارض مع النظريات العامة  خطوات سلتلفة

حق ضمان  ادلعتمدة ألجل  من الضوابط واإلجراءات التنفيذية أخرىرلموعةإضافة إىل أن . للتمويل اإلسالمي
 ىذه العوامل إىل إضعاف أدتوقد .  مستعارة من أنظمة التمويل الربوي تبدو- أخرىأمور من بني-البنك 

األساس الشرعي ذلذه الصيغة، من جهة، و احلد من فاعليتها، وجعلها غري صاحلة لتمويل بعض القطاعات، 
 .  من جهة أخرى

الضوابط األساسية ذلذه الصيغة والوقوف على بعض اجلوانب اليت ينبغي حتديد ومن ىنا تأيت ىذه الورقة سعيا ل
مع تقدمي بعض ادلقًتحات لتفعيل . إعادة النظر فيها يف تطبيق ادلشاركة ادلتناقصة يف معظم البنوك اإلسالمية

 . تطبيق ىذه الصيغة يف العمل ادلصريف

: مفهوم المشاركة المتناقصة ونطاق استخدامها

ويكمن تعريفها . 1 عرف الفقهاء ادلعاصرون ادلشاركة ادلتناقصة بتعريفات عدة متقاربة يف معناىا وادلقصودمنها
 .شركة بني طرفني يف رأس مال معلوم أو عني معينة يلتزم فيو أحدذنا  ببيع حصتو لآلخر تدررنيا: بأهنا

ادلشاركة التناقصة لتمويل ادلشاريع، وادلشاركة ادلتناقصة : ويشمل ىذ التعريف  أبرز صور ادلشاركة ادلتناقصة  وذنا
. وىذا القسم األخري ىو موضوع ىذه الورقة. القتناء األصول

 

                                                           

 
  ادلشاركة ادلتناقصة وصورىا لعجيل النشمي ضمن و 36م، ص 2009، 2دار الثقافة، ط: عربيات، وائل زلمد، ادلصارف اإلسالمية وادلؤسسات االقتصادية، عمان1 

شبري، زلمد عثمان، .  325س، ص.  م5و ادلوسوعة العملية والعملية للبنوك اإلسالمية، ج  2/571)لة رلمع الفقو اإلسالمي يف جده، العدد الثالث عشر مج
، 2 م و زتود، سامي، تطوير األعمال ادلصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، ط2001، 4دار النفائس، ط : ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي، األردن

       426م، ص1982
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 صورة المشاركة المتناقصة القتناء األصول 

أن : لتطبيق ىذه الصيغة يف ادلصارف اإلسالمية ىي صورة ادلشاركة ادلتناقصة القتناء األصول يف الواقع العملي 
يتفق ادلصرف والعميل على إنشاء شركة ذات طبيعة خاصة وغرض زلدد ىدفها شراء أصل معني يرغب العميل 

تقريبا، على أن يدفع ادلصرف % 5يف دتلكو، ويشًتك الطرفان يف رأس مال ادلشاركة  حيث يقدم العميل نسبة 
النسبة الباقية، وبناء عليو يصبح األصل ادلشًتى ملكا للطرفني على الشيوع، حسب نسبة مساذنة كل منهما 
يف رأس ادلال ومبا أن الغرض من ىذه ادلشاركة ىو تسهيل امتالك العميل لؤلصل، وأن ادلصرف ال رغبة لو يف 

فإذا كان العميل  . االستمرار يف ادلشاركة مع العلميل، يتعهد العميل بشراء حصة ادلصرف يف ادلشاركة تدررنيا
قسمت حصة ادلصرف إىل عشرة أسهم شنثل كل سهم -  مثال–يود دفع الثمن للمصرف خالل عشر سنني 

من حصة ادلمصرف الشائعة يف ادلشاركة، ويتفق الطرفان على أن يشًتي العميل سهما، أي عشر % 10منها 
حصة العميل كل سنة واستئجار النسبة الباقية ادلملوكة للمصرف بأجرة ادلثل إذا كان العميل يقطن يف العقار، 

أما إذا كان ال يقطن فيو فإنو يؤجر إىل طرف ثالث ويقتسم الطرفان إرناره حسب حصة كل واحد منهما، 
فتكون ادلشاركة التناقصة مصحوبة بعقد اإلجارة أيضا، إضافة إىل عقد البيع، وعند انتهاء ادلدة ادلذكورة ودتام 

 .2ىذه العقود يصبح العميل مالكا للعني كلها

 الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة القتناء األصول

 : يتطلب التمويل  بأسلوب ادلشاركة  ادلتناقصة القتناء األصول عدة خطوات إجرائية، كاآليت

 أن يتقدم العميل إىل ادلصرف اإلسالمي بطلب شراء أصل معني بأسلوب ادلشاركة  -1

 .ادلتناقصة، مرفقا بالوثائق الالزمة

                                                           

7 عجيل النشمي، ص   
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 زنول الطلب إىل اجلهة ادلختصة لدراستة من رتيع جوانبو والتأكد من سالمة الوضع ادلايل للشريك  -2
وأخالقياتو ومدى سداده اللتزاماتو، ويف حالة ادلوافقة على طلب العميل، يتم التوقيع على الوثائق 

 :التالية من قبل العميل وادلصرف
 .عقد ادلشاركة ادلتناقصة القتناء األصل ادلذكور  - أ

عقد وكالة يعهد ادلصرف مبوجبو إىل العميل بشراء األصل أصالة عنو فيقوم العميل بالشراء أصالة  - ب
 .عن  نفسو ونيابة عن ادلصرف

 .وعد من العميل بشراء حصة ادلصرف  على دفعات - ت

تأجري حصة ادلصرف للعميل ببدل معلوم، يف عقد إجارة منفرد خالل مدة ادلشاركة، أو يؤجران  - ث
األصل بعقد مستقل لطرف ثالث ويكون لكل واحد منهما من بدل اإلرنار حبسب حصتو يف 

 .األصل

 . يتعهد ادلصرف مبراجعة سعر اإلرنار دوريا  تبعا حلصتو ادلتناقصة يف ادلشاركة - ج

  يتفق الطرفان على قيمة التمويل الذي سيقدمو ادلصرف، ويقوم العميل بشراء األصل مستخدما اجلزء  - ح
ادلصرف والذي زنرر بو شيك   ادلستحق عليو يف رأس مال ادلشاركة إضافة إىل اجلزء ادلقدم من

 .يسلم للعميل، وعادة ما يتم تسجيل األصل باسم العميل

حتديد الضمانات ادلطلوبة من قبل ادلصرف لصاحلو، وقد يتم رىن األصل نفسو   للمصرف، لضمان - 3 
استيفائو كافة حقوقو ادلتعلقة بالعقد، وعند استكمال ىذه اإلجراءات يستطيع العميل استيفاء منافع األصل 

. واستغاللو دلصلحتو
يدفع العميل إىل ادلصرف ذتن الوحدات اليت يشًتيها من حصتو ادلتناقصة يف ادلشاركة، مع أجرة حصتو -  4

يف األصل، يف الوقت ادلتفق عليو، ويتم بيع حصة  ادلصرف إىل العميل من خالل عقود بيع متتالية منفصلة 
عن بعضها يف اإلنشاء وحبسب القيمة السوقية يف كل حني، أو القيمة اليت يتفق عليها الطرفان وقت العقد، 

وبذلك تنقص حصة ادلصرف بالتدريج وتنقص تبعا ذلا حصتو يف بدل . ووفقا لؤلجل ادلتفق عليو مسبقا
اإلجارة، إىل أن يتم ختارج ادلصرف وحلول العميل زللو بالكامل يف حصتو من ادلشاركة، وعندئذ يتم فك 
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أما إذا مل يتمكن العميل من شراء حصة العميل يف ادلشاركة كاملة . الرىن  عن األصل وينفرد العميل مبلكيتو
يف الفًتة ادلتفق عليها، فإنو يتم دتديد عقد اإلجارة فًتة أخرى ويتم االتفاق على مبلغ األجرة وقتها، أو  تكون 

 .3وفقا دلا مت االتفاق عليو مسبقا يف العقد

 وحكمها الشرعي  التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة القتناء األصول

تعترب ادلشاركة ادلتناقصة من العقود ادلستجدة واليت مل تكن معروفة لدى الفقهاء األقدمني  حيث  مت  تطبقبيقها  
 . 4ألول مرة يف رتهورية مصر العربية من قبل فرع ادلعامالت اإلسالمية يف أحد البنوك التجارية ىناك

وقد اختلف الفقهاء ادلعاصرون يف التكييف الفقهي للمشاركة ادلتناقصة لشبهها  بكل من شركة العنان وشركة 
ادللك يف بعض أوجو كل منهما، دون مطابقتها ألي منهما، ويًتتب على ىذا االختالف يف التكييف الفقهي 

اختالف يف األحكام الشرعية، نظرا الختالف أحكام ىذين القسمني من الشركات يف الفقو اإلسالمي، 
خاصة فيما يتعلق بوجوب التناسب الطردي بني حصص الشركاء وبني ما ينتج عن زلل الشركة من عوائد أو 

أرباح، من عدمو إضافة إىل جواز تقدمي الضمان من أحد الشريكني إىل اآلخر وجواز تعهد أحدذنا لآلخر 
 .5بشراء حصتو يف الشركة بالقيمة االمسية، من عدم ذلك

 .ومن ىنا كيف بعض ادلعاصرين ادلشاركة ادلتناقصة القتناء األصول على أهنا من قبيل شركة ادللك

وذىب آخرون إىل  أهنا شركة ملك إذا كانت يف رلال دتويل ادلساكن، وشركة عنان إذا كانت يف رلاالت 
 .االستثمار

                                                           
الزحيلي، وىبة، ادلشاركة ادلتناقصة وصورىا يف ضوء ضوابط العقود . 124 عربيات، وائل زلمد، ادلصارف اإلسالمية وادلؤسسات االقتصادية، مرجع سابق، ص 3

ادلصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية التمويل  بادلشاركة، مرجع سابق، . 3، السنة 4، الشهر 449:العدد رقم: ادلستجدة، رللة الوعي اإلسالمي، الكويت
شبري، زلمد عثمان، ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة، مرجع سابق، ... الراشدي، سامل بن عقيل، ادلشاركة ادلتناقصة يف الفقو اإلسالمي، مرجع سابق، ص. 24-22ص 
 :العمراين، عبد اهلل بن زلمد، ادلشاركة ادلتناقصة ادلنتهية بالتمليك، يوجد على ادلوقع التايل على اإلنًتنت. 340ص 

http://almoslim.net/node/82708 
.، مرجع سابق339 شبري، زلمد عثمان، ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي، ص  4  

.، مرجع سابق27 أبو غدة، عبد الستار، ادلشاركة ادلتناقصة وضوابطها الشرعية، ص  5  
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 .ورأى فريق ثالث أهنا شركة جديدة مستحدثة ومستقلة بذاهتا عن النوعني السابقني

واختار أغلب ادلعاصرين تكييفها بأهنا شركة عنان تتضمن وعدا من ادلصرف ببيع حصتو للشريك، وشراء 
 . 6الشريك حلصة ادلصرف، فهي تضم رلموعة من العقود تربز يف عقد واحد

رغم ما أورد عليها - ومع اختالف ادلعاصرين يف تكييف ىذه ادلعاملة فإن أغلبهم جوزو بضوابط معينة 
بناء على أن األصل يف العقود اإلباحة ما مل ختالف نصا شرعيا أو حتل حراما أم حترم - من شبهات 

حالال، ورأو أن ىذه ادلعاملة ال تشتمل على ما ىو زلظور شرعا، إضافة إىل ما حتققو من مصاحل، وعليو 
 . 7يكون حكمها احلواز 

وكانت الفتوى الصادرة عن مؤدترديب األول للمصرفية . وقد صدرت فتاوى عديدة جبواز ادلشاركة ادلتناقصة
 تلتها فتاوى أخرى من بعض ىيئات الرقابة الشرعية يف عدد من 8اإلسالمية أول فتوى هبذا الشأن

 10. وتعاملت البنوك اإلسالمية هبذه الصيغو يف رتيع األماكن9ادلصارف اإلسالمية،

 

 

 

                                                           
أبو .  وما بعدىا59عربيات، وائل، ادلصارف اإلسالمية وادلؤسسات االقتصادية، ص . 341 شبري، زلمد عثمان، ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف الفقو اإلسالمي، ص  6

  .، مراجع سابقة27غدة، عبد الستار، ادلشاركة ادلتناقصة وضوابطها الشرعية، ص 
.  وما بعدىا20م، ص2003ىـ،  1424، زلرم10، م 2 حطاب، توفيق، ادلشاركة ادلتناقصة كأداة من أدوات التمويل اإلسالمي، رللة دراسات اقتصادية معاصرة، ع  7

 .، مرجع سابق93عربيات وائل، ادلصارف اإلسالمية وادلؤسسات االقتصاية، ص 
، 44 أبو غدة، عبد الستار، ادلشاركة ادلتناقصة وضوابطها الشرعية، ص 110ط، ص .  خوجة، عز الدين، أدوات االستثمار اإلسالمي، بنك الربكة اإلسالمي، د 8

 .مرجع سابق
 .، مرجع سابق93 عربيات وائل، ادلصارف اإلسالمية وادلؤسسات االقتصاية، ص  9 

.، مرجع سابق14-13 حطاب، توفيق، ادلشاركة ادلتناقصة كأداة من أدوات التمويل اإلسالمي، ص   10  
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 اآلثار الشرعية المترتبة على الملكية المشتركة لألصل في المشاركة المتناقصة القتناء األصول

عقد ادلشاركة ادلتناقصة القتناء األصول ليس عقدا صوريا اذلدف منو احلصول على التمويل  بل ال بد من وجود 
اإلرادة الفعلية للمشاركة وترتب آثارىا الشرعية عليها، حىت ال تكون رلرد دتويل بقرض، ويًتتب على ادللكية 

ادلشًتكة لؤلصل يف ادلشاركة ادلنتاقصة القتناء األصول حتمل كل من ادلصرف والعميل كافة مسؤليات الشريك 
بقدر حصتو من األصل ادلشًتك أثناء فًتة ادلشاركة، حبيث يكون لو احلق يف جين العائد من األصل بقدر 

حصتو وعليو الضمان بقدرىا أيضا يف حال  الضياع أو التلف الكلي لؤلصل، أو تكاليف الصيانة إذا تعذر 
االنتفاع باألصل بسبب التلف اجلزئي، يف حالة تأجري ادلصرف حصتو للعميل، أو تأجريىا، وال رنوز إلقاء ىذه 

كما ىومتقرر يف - عادة يلقي ادلصرف ذلك على العميل- ادلسؤولية على ادلستأجر بأي حال من األحوال 
 .11أحكام اإلجارة

وإن -ومن شأن االلتزام هبذه اآلثار الشرعية دفع ادلصرف إىل اختاذ كافة اإلجراءت الالزمة عند شراء األصل 
لكن حقيقة أن ىذا األخري معين بتحمل - كان العميل ىو من يتوىل ذلك أصالة عن نفسو ونيابة عن ادلصرف

أية خسائر زلتملة يف حالة تلف األصل أو حدوث خلل فيو يؤثر على ادلنفعة ادلقصودة من اإلجارة، أو يف 
حالة ما إذا عجز العميل عن الوفاء اللتزاماتو جتاه ادلصرف أو ماطل يف يف ذلك وأراد ادلصرف بيع األصل  

كل ىذه األسباب رلتمعة . وىو ما يتطلب أن يكون األصل لو قيمة يف السوق- كما سيأيت–السًتجاع حقو 
جتعل ادلصرف يسخر كافة ما شنلك من خربات لضمان اختيار األفضل عند شراء األصل، وىو ما ينعكس 

وبذلك تربز معامل أسلوب االستثمار بادلشاركة ادلتناقصة ويتبلور الفرق بني . إرنابا على ادلصرف والعميل معا
ادلصرف اإلسالمي وادلصرف الربوي الذي  يًتك العميل يواجو كافة ادلخاطر مبفرده، ما دام ادلصرف سيجد 

 .12أصل دينو وفوائدة، يف رتيع األحوال

                                                           
شبري، زلمد عثمان، ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف  . 207-206 ، ص 137 م، ص 2007 ادلعايري الشرعية ذليئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية،  11

  .، مراجع سابقة112خوجة، عز الدين، أدوت االستثمار اإلسالمي، ص. 342الفقو اإلسالمي، ص 
.، مرجع سابق363 ادلالقي، عائشة، البنوك اإلسالمية، ص  12  
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    الرهن العقاري على األصول لصالح البنك

عند اجلهات - كممتلك خاص لو –إذا توىل العميل شراء األصل ادلشًتك بينو وبني البنك فإنو يسجلو بامسو 
ويف مثل ىذه احلالة يوقع العميل حسب .  القانونية يف بعض األحوال، لتجنب بعض الضغوط القانونية

لصاحل يرىن مبوجبو األصل ادلسجل بامسو، رىن عقاري قانوين اإلجراءات التنفيذية يف بعض ادلصارف على 
.   البنك

، بينما ال دينالعميل امل علىالبنك مرهتن لو مستحقات مالية   الرىن ىذه تنص على أن وثيقةيالحظ  أن و
ىذا الرىن العقاري على أنو   أصحاب ادلصارفويفسر.  يوجد فيها ذكر للملكية ادلشًتكة بني ادلصرف والعميل

 لكي يثبت حقو يف ملكية األصل قانونيا بوجو ما، خاصة أنو  ادلالية ادلصرفإجراء قانوين الزم لتأمني مصاحل
أما بالنسبة إىل التناقض الواقع بني ادعاء االشًتاك يف ملكية األصل بني البنك . مسجل باسم العميل وحده

والعميل، وبني التسجيل القانوين للملكية باسم العميل وحده، فتصر ادلصارف اإلسالمية على أن الرىن 
ملوكة قبل املصة احل على رةقتصمه عالقت صل، وأنعكس بالضرورة احلالة احلقيقية ادلتعلقة مبلكية األيال القانوين 

وىذا حلماية مصاحل .  كذلكوإن مل تكن تظهر على سند الرىن العقاري،  لصاحل البنكادلرىونة  لعميلل
وعلى ىذا األساس يكون الرىن رىنا مضافا . ادلصرف يف ادلستقبل، كما إذا ماطل العميل يف دفع اإلزنار مثال

وعادة ما تلجأ ادلصارف اإلسالمية يف كثري من التسهيالت . إىل ادلستقبل، وىو زلل خالف بني العلماء
. التمويلية إىل مثل ىذا الرىن

 وعلى التسليم بصحة ىذا اإلجراء، فينبغي أن يالحظ أن ادلصرف إدنا يستحق حبس الرىن أو تسييلو الذي 
يؤدي بالضرورة إىل بيع احلصة ادلملوكة للعميل، باإلضافة إيل حصة ادلصرف، يف األحوال اليت رنوز فيها ذلك 

 األصل، أو قصر باعتباره مستأجرا حلصة شراء وحدات حصة البنك يفشرعا،  كما إذا مل يف العميل بثمن 
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كما أنو زنق للمصرف أيضا تسييل الرىن ببيع األصل إذا أظهر العميل عدم رغبتو يف شراء حصة .  ادلصرف
.  ادلصرف، على القول باإللزام بالوعد يف مثل ىذه احلالة

  

اإللزام بالوعد في المشاركة المتناقصة 

بأن  يشًتي ما اشًتاه البنك من البائع بناء على أمر حلصول على مراحبة ه لتقدمعند  ادلصرفالعميل يعد 
 أن الوعد ىنا يعترب ملزما  على أساس ما قالو بعض عدد من العلماء ادلعاصرينوقد قرر . العميل بالشراء

ة وغريىم  من أن الوعد ملزم ديانة وقضاء يف بعض احلاالت  ومنها أن يكون الوعد معلقا على سبب، ادلالكي
  ويتحدد أثر اإللزام يف ىذه احلالة، إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض 13.ودخل ادلوعود يف كلفة نتيجة الوعد

. عن الضرر الواقع فعاًل بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر

اقتناء أصل من األصول، على أساس لتمويل أما ادلشاركة ادلتناقصة اليت يتقدم العميل فيها إىل ادلصرف 
بعض العلماء ادلعاصرين فقد قال حصة البنك يف وقت الحق، ادلشاركة، وبناء على وعد من العميل بشراء 

البة مط وبعد، حصة ادلصرفشراء  الوفاء بوعده ب العميل رفض حالة فإنو يف، وعلى ىذا. باإللزام بالوعد أيضا
فاء العميل عدم إي بسبب االيت حلقتو األضرار الفعلية مطالبة العلميل بالتعويض عنرنوز للبنك إياه، فالبنك 

.     ويتم ذلك عادة بتسييل األصل.  وعدهب

  الرهن العقاري تسييل

 لطرف ، ألصول شللوكة بصورة مشًتكةا بيعيعترب -شرعيمن منظور -ىنا  ه، فإن بيعسييل األصليف حال ت
 إىل طرف ثالث، إىل جانب البيع اجلربي صل يف األالشائعةبيع حصتو يأن البنك بوشنكن تفسري ذلك .  ثالث

فعلية تكبدىا البنك مبالغ اإلرنار اليت مل يدفعها العميل، وللتعويض عن أي أضرار  السًتداد ،عميلصة الحل

                                                           
13

 .(3)رلمع الفقو اإلسالمي، جدة، الدورة اخلامسة، القرار رقم   
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ويف ىذه احلالة إذا كان العائد من بيع حصة ادلصرف يف .   حصة البنكشراءب وفاء العميل بوعده عدمبسبب 
 فإن وغريىا من النفقات ذات الصلة (أي حصة ادلصرف) األصل لشراءاألصل يكفي لتغطية  األصلية 

ادلصرف ال يأخذ من عائد بيع حصة العميل إالبقدر األقساط ادلستحقة لو على العميل من إرنار حصتو يف 
أما إذا مل تف حصة ادلصرف بذلك . ألن ادلصرف ال  يستحق التعويض إال عن األضرار الفعلية. األصل فقط

ومبا أن بيع حصة العميل ىنا يعترب من قبيل . فإنو يعوض من ذتن حصة العميل مقابل الضرر الفعلي الذي حلقو
الرصيد ادلتبقي إىل العميل  يرد نبالضرورة أومن ذلك . بيع ادلرىون فيلزم مراعاة األحكام الشرعية ذات الصلة

بل   تكلفة الفرصة البديلة، يف تقدير األضرار الفعليةتو،  وال رنوز ختصيص أي مبلغ مقابل من ذتن بيع حص
.   ألن مقابل اإلرنار يعوض عنوىذا اجلانب  م جتاىليت

 المكونة للمشاركة المتناقصة  العقوديةاستقالل

 اعتربإذا لصيغة ادلشاركة ادلتناقصة وغريىا من العقود ادلستحدثة  وىي أنو   بالنسبةذتة مسألة أخرى ذات أذنية
، فهل يكون ذلك من قبيل اشًتاط عقد يف  البنك ملزماصةالحق حلاللشراء بامن قبل العميل ادلقدم الوعد 

شراء الأن بمكن القول أ، قضاءإذا كان وعد العميل ملزما وواجب النفاذ عقد آخر أم ال؟  وأساس ذلك ىوأنو 
وىذا شنكن .  وعدسهم ادلصرف، مبقتضى الشراء ب العميل يقومن أعلى شرط  والعميل كان  البنكبنيك ادلشًت

أحاديث عدة  مثل أحاديث النهي عن البيعتني يف بيعة، وصفقتني يف يف ادلذكور  احلظر يدخل ضمنأن 
 اليت ورد فيها ادلنع عن جعل معاملتني سلتلفتني مشروطا  14صفقة، وكذا حديث النهي عن بيع وشرط،

.   بعضبعضهما يف 

 يف ىذا الصدد أن الوعد ادلنفصل عن نص العقد سنتلف عن شرط صحة العقد نوالعلماء ادلعاصروقد ذكر 
ففي الشرط لصحة العقد يبطل العقد رأسا عند عدم وجود الشرط، أما الوعد ادلنفصل عن .  ادلذكور يف صلبو

                                                           
14

سنن الًتمذي، )احلديث األول رواه اإلمام الًتمذي وقال حديث حسن صحيح، وىذا احلديث زلمول على معنيني، أحدذنا ينطبق على اشًتاط عقد يف عقد آخر   
.   84، ص4، ج1407دار الريان للًتاث، ط: واحلديثان اآلخران يف رلمع الزوائد للهيثمي، القاىرة.  (1231، حديث رقم 533، ص3ج
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  فالوعد وإن كان ملزما ال يعد شرطا 15نص العقد فال يوجب بطالن العقد إذا مل يتحقق ادلوعود لسبب ما
  .     للعقد إذا مت بشكل منفصل

ومن مث،  يؤكد العلماء ادلعاصرون على ضرورة أن تتم موافقة العميل على شراء حصة ادلصرف يف وحدات يف 
وبناء .  ادلستقبل يف صورة وعد من طرف واحد، أي من قبل العميل وبشكل منفصل دتاما عن الشراء ادلشًتك

عليو ال يرى العلماء ادلعاصرون بصيغة ادلشاركة ادلتناقصة بأسا، رغم كون ىذا اإلجراء يشتمل عدة التزامات 
متبادلة بني ادلصرف والعميل بعضها تعاقدي، إذا ما مت كل واحد من العقود والعهود بصورة مستقلة  ومنفصلة 

. عن بعضها البعض

 استئجار العميل حصة البنك 

عقد  بواسطة يف األصل ادلشًتك،صة البنك حلاألصول عادة استئجار العميل القتناء  ادلشاركة ادلتناقصة تتضمن
ولكن على .   يربم مستقال عن الشراء ادلشًتك، حىت ال يًتتب على ذلك اجتماع صفقتني يف صفقةإجارة

 حلصة البنك رتقبلبيع املل نظرا -مقابل أجرة معينة  للعميل كلها  البنكصةحإجارة إبرام عقد على الرغم من 
دة مل على الشروط األصلية يتفاىم العاقدان على أن يبقى ىذا العقد - دوريا يف ادلستقبلوحدات للعميلك

 من احلصة عند شراء العميل وحدةو.   من حصة البنك، أي حىت قيام العميل بشراء الوحدة األوىلفقطقصرية 
، األمر الذي راألصل ادلؤجملكية  تغيري يف  وقوع، شلا يؤدي إىل يف األصلالبنكتنقص حصة ، ادلملوكة للبنك
  مضافة إىل ادلستقبل، إجارة متعددةعقودمن أجل جتنب احلاجة إىل و.  تبعا لذلك اإلجارةعقديتطلب تعديل 

يف نفس الوقت للفًتة بأكملها، وعقد األول  سلتلفة، يتم المقابل أجرةنسبة معينة من األصل عقد إجارة لكل 
ىذا ويكون .  تووحدات من حصليف حال شراء العميل يتعهد البنك من جانب واحد  بتخفيض مبلغ اإلرنار 

على أن . شًتكاملشراء للاإلجارة أو لعقد   ذلك شرطاشكلحىت ال ي البنكمن طرف من جانب مقدما التعهد 
شراء ب وذلك رىن  يف األصل دوريا وفقا لًتاجع سهم البنكاألجرةالتخفيضات يف قدر ىذا التعهد يف يذكر 
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.   89، ص2000، 1إدارة ادلعارف، ط: زلمد تقي عثماين، ادلدخل للتمويل اإلسالمي، كراتشي  
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، فإهنا ال تعترب مؤثرة يف لبعضابعضها  غري مشروطة بعلى حدةومبا أن ىذه اخلطوات تنفذ .  وحداتلللعميل ا
. ةادلعاملصحة ىذح 

ببيع األعيان ادلؤجرة، وكذا ما ، فمن الضروري مراعاة أحكام الشريعة ادلتعلقة ا ىذا اإلجراء صحيحاعتبار وعلى
 يتحمل تكاليف الصيانة وما لو صلة باالنتفاع على العميلومن مث، فإن .  رادلستأجوادلؤجر يتعلق مبسؤوليات 

منها بقدر زتل البنك وما يتعلق مبلكية األصل فيجب أن يتاإلصالحات الرئيسية أما نفقات  .آنفاكما ذكر 
 ومؤجر كمالكه دورتعكس جدية ادلصرف يف حتمل ادلسؤوليات ذات الصلة بادللكية و. حصتو يف األصل

 على مستحقاتو لعني فيهااب عنايتوقتصر ت ةدتويليإجارة  اؤجرم أو امقرضكونو  بدال من  حقيقةادلشًتكلؤلصل 
.  فحسبادلالية

 وحدات من قبل العميلالشراء 

لبنك يف وحدات غري اشراء حصة أن يقوم بالعميل يتوقع من  ادلشاركة ادلتناقصة،عملية من خالل تنفيذ 
فيلزم  ،صفقة منفصلةيكون شراء كل وحدة مبا أن و.   عادةمقسمة، ويف فًتات زمنية متفق عليها مسبقا

بواسطة  من الضروري أن يتم البيع هىذا، فإنعلى و .   عند كل بيعةالبيعب ادلتعلقة بالضرورة توافر كافة الشروط
  16.وحدة إىل العميلال ملكية كشرط النتقالوالسعر،   الوحدة ادلباعةدلواصفات مع ضبط كاملوقبول، إرناب 

وال يصح االكتفاء مبجرد دفع العميل للمبلغ ادلطلوب دوريا  بأن يعترب األداء نفسو شراء على سبيل التعاطي 
أن التعاقد على سبيل التعاطي إدنا يتحقق عند وجود مبادلة : منها .  17لوحدة من األصل وذلك لعدة أسباب

للثمن والعني يباشرىا الطرفان كالذنا بطريقة واضحة تدل على عزمهما على إنشاء عقد بيع على تلك العني 
وال يتحقق ذلك مبجرد قيام العميل بدفع ادلبلغ الواجب دوريا، نظرا ألن ادلبيع ادلزعوم شراؤه ىنا جزء . اخلاصة

خذ يف االعتبار حقيقة أن ؤومن ادلهم أيضا أن ت.  شائع  ال شنكن اإلشارة إليو إال بواسطة صيغة واضحة

                                                           
16

.   90زلمد تقي عثماين، ص 
17

، اجلامعة االسالمية 2006 دكتوراهرسالة ، عيدلؤسسات ادلالية اإلسالمية من منظور الشرعند ا بادلشاركةدتويل ال لصيغدراسة راجع للتفصيل زلمد عبدالرزتن صادق،  
.     365ا، ص ماليزيالعادلية



International Conference on Islamic Banking & Finance:  

Cross Border Practices & Litigations (15-16 June 2010) 

 
 
 

13 
 

 الضروري وعلى ىذا فمن.  العميل يف مثل ىذه احلالة إدنا يقصد دفع قسط من اإلقساط الواجبة جتاه ادلصرف
والسعر، ادلشًتى  اجلزء أوصاف مع بيان والقبول، إلزنابأن تتم عملية البيع يف ىذه احلالة من خالل تبادل ا

. ةلعميل وكذلك البنك حنو ادلعاملاأيضا غرض تصحيح هنج يفيد ذلك  و.حبيث تتجلى حقيقة الصفقة

واإليجار تحديد أسعار الوحدات 

يوقع  ،شًتكاملشراء المن خالل  الشرعي نظور من املألصللعميل يف ملكية ا لاكي البنك شربعد أن يصبح
 بيع حصة البنك على العميل يف  كذلك ويتم. يف األصلعميل حصة البنكال  يؤجر مبوجبوجارةإ الطرفان عقد

من  ،ربحقدر من المع ادلشاركة، يف ادلبلغ الذي دفعو    ادلصرفسًتد  بعد أن ي على فًتات دورية،وحدات
 لكامل حتديد األجرةيتم و.  نت خالل اإلرنار الذي يدفعو العميل حلصتوبيع الوحدات إىل العميل وخالل 

 يف نوالعلماء ادلعاصر لفتخ وقد ا . تدررنيامقدما، مع تعهد من جانب ادلصرف بتخفيضهاحصة البنك 
 على أساس األصولالقتناء  ادلشاركة ادلتناقصة  على ىذا النحو، فمن اختار تكييفوحداتالسعر جواز حتديد 

وإن كانوا يرون  القيمة السوقية، حسب أسعار الوحدات شركة ادللك من العلماء يعتربون أن األفضل حتديد
  وبناء عليو، جتوز اإلشارة إىل أسعار الوحدات يف الوعد ادلقدم من قبل 18.جواز حتديدىا مقدما بشروط

دخال ي ملاألصول، وملك يف ين ىنا إدنا يشًتكان كيشرالعلى أساس أن وذلك .  ئها يف ادلستقبلالعميل لشرا
نطبق ىنا مسألة ، فال تحتقيق مكاسبوستثمار الل-  من خالل عقد الشركة نفسها –يف مشروع مشًتك 

لكافة أنواع ادلشاركة  اأساسيعتربون ىيكل شركة العقد الذين من ادلعاصرين ن واآلخرأما .  ضمان رأس ادلال
فال يرون صحة حتديد األسعار مسبقا، نأيا هبذه الصيغة عن الشبو بالتمويالت الربوية اليت يلزم فيها ، ادلتناقصة

.   العميل بضمان ادلبلغ ادلستقرض

وحدات ال أسعار ذلذه الصيغة يف ادلصارف أن حتديديف التطبيق العملي مواطن الضعف ادلعهودة عموما ومن 
الوحدة شراء ذتن عادة كما يعترب البنك . القيمة السوقية لؤلصل أو فائدتوبكون لو أي عالقة ال ت مبالغ اإلرنارو

 ال  ادلصرف ألنذلكو.  ادلشاركةموحد طوال فًتة  دورية، فيعترب رلموع ذلك  مبلغا دفعة واحدةواإلزنار معا 
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العائد نسيب لفًتة التعرض، زلسوب على أساس معدل العائد من سًتداد رأس ادلال، إىل جانب مبلغ ا إال هيهم
. ادلطبق على تلك التسهيالت

إىل إىل أن حصة ادلصرف تقسم  متساوية، نظرا  رنب أن تكونأسعار الوحدات، فإن  منطقيمن جانب آخر
العميل، ه  يقوم بذي الالتدررنيرنب أن تنخفض وفقا لعمليات الشراء يف حني أن األجور  .وحدات متساوية

ادلمارسة ولكن .  مرة تشًتى فيها وحدة من حصتو بعد كل صرفعكس اجلزء ادلتبقي يف ملكية املحىت ت
مبساعدة اإلرنار يتم سعر الوحدة ومن  اتدفعال مكونات حتديد  عن ذلك، حيث إنلبنوك سلتلفةعند اادلعتادة 

، تدررنيا–  الذي يعكس رأس ادلال ادلسًتد –ات  سعر الوحد  وىنا يزداد19. النقدية ادلخصومةاتتدفقالتقنية 
لعدد الوحدات اليت شنلكها ادلصرف يف ملحوظة  دون عالقة - الذي يعكس العائد –اإلرنار  مبلغ ينقصبينما 
.   رحلةمكل 

فإهنا ، طوال الفًتةبدفع مبلغ ثابت بأن يطالب لعميل تؤدي ىذه ادلمارسات إىل نوع من التيسري على ابينما و
، حيث يبدو من ذلك أن العملية ىنا ال  إىل حد كبري ادلشاركة ادلتناقصةالتقدير السليم لطبيعةحتول دون 

.    ختتلف عن دفع أقساط ادلراحبة دوريا

ض بعد أن أشرنا فيما سبق إىل بعض اجلوانب اليت ىي يف حاجة إىل مزيد من العناية، نقوم فيما يلي بتقدمي بع
.   يف العمل ادلصريف، بشكل موجزتناقصةاملشاركة امل آلية فعيلاالقًتاحات لت

 فعيل تطبيق صييغة المشاركة المتناقصةقترحات لتم

 دتويل أداة ناجعة يف صاحلة ألن تكون عدد من العلماء ادلعاصرين اقًتحهاتناقصة كما املشاركة امل صيغة
ذي ال  من ادلرونة عن طريق عقد اإلجارةا كبرياقدروتتيح ىذه الصيغة .   األصول الالزمةواقتناءادلشروعات 

 شرعا تعوضو الدفع، باإلضافة إىل جلب إيرادات إضافية للبنك بطريقة مقبولةتسهيالت يف  سنول العمالء
ذلك أنو على أساس عقد اإلجارة زنق للمصرف تقاضي مبلغ اإلزنار من العميل مهما و.  بالتايل عن التأخري
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 ه لعدة أشهر، فإنولوشراء وحدة العميل يف إذا تأخر ف.  طالت ادلدة، حسب ما اتفقا عليو يف عقد اإلجارة
مزيدا من احلرية يف  أيضا أن شننح العميل وىذا من شأنو.  يستمر يف دفع اإلرنارللمصرف طوال تلك ادلدة

  .  لحتديد مدة مشاركة البنك يف األص

صيغة ادلشاركة  تكون منهاتاليت ختلفة املعقود حقيقة ال ناشئة عن إذنال جوانب سلبيةمن أجل جتنب ىذا، و
ومن اإلجراءات .  ادلكونة ذلذه الصيغةواقع العقود األساسيةعن  على حنو فعال الكشف رنب، ادلتناقصة

 رناراإلوحتديد مبالغ تسعري الوحدات  - باإلضافة إىل ما سبقت اإلشارة إليو آنفا- الالزمة يف ىذا الصدد
، حىت تكون أسعار وحدات األصل ومبالغ اإلرنار منسجمة مع سعر السوق، ولو بشكل بصورة أكثر واقعية

جزئي، حبيث ال يتخذ يف التسعري مبدأ سلتلف دتاما،  وذلك مع مراعاة مصلحة كال الفريقني من عمالء 
.      ومودعني

 بطريقة أكثر تعبريا عن االخنفاض التدررني لسهم واإلرنار أسعار الوحدات يتم حتديد أن و زنسن كذلك
 أقساط تلف عن دفع، وأن الدفع الدوري ىنا يخ احلقيقي للعالقةعبالطإظهار اإىل ، ألن ذلك يؤدي البنك

يف حتديد األسعار واإلرنار  بطريقة مباشرة  ادلخصومة فتطبيقهالتدفقات النقدية اتقنيةأما .  ادلراحبة العادية
 تأخري ة ما إذا يف حال، خصوصا  غري واقعيةالصورةرنعل و حنو خطري على الصيغةوىر جلتشويو فيؤدي إىل 

 . مبلغ اإلرناردفع ووحدات ال شراء  بنيينبغي أن يفصلوعليو ف. بعض وحدات ادلصرفيف شراء العميل 
.  وبذلك شننح العميل مزيدا من احلرية يف تدبري ميزانيتو

، ألن ذلك بشكل مستقلادلشاركة ادلتناقصة  ادلكونة لصيغةالعقود األساسية جتري  أن  كذلكمن الضروريو
ومعلوم ىنا أن ملكية كل .   الدفعات على أهنا أقساط دورية، واعتبار اذليكل كمخطط ربويفهميدفع إساءة 

 مستقل يتكون من إرناب وقبول، ويًتتب على بيعوحدة من حصة ادلصرف تنتقل إىل العميل من خالل عقد 
  . ادلصرف من قبلقدماملعلى التعهد بناء  ذلك اخنفاض نسيب دلبلغ اإلرنار،
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إعطاء العميل قدرا من  زلددة، شنكن  دورية على فًتاتا إلزاميات ادلصرفوحدلعميل لبدال من جعل شراء 
 سواء أكان  ،ستكمال شراء حصة البنك يف غضون فًتة زلددةبا، من خالل السماح لو ادلرونة هبذا اخلصوص

إيداع جزء بلعميل لأن يسمح كذلك شنكن و.  معاشراء رلموعة وحدات أو ذلك بشراء كل وحدة على حدة،
وال يؤثر مثل ىذا اخليار على .  كامالعند دفع الثمنليشًتي الوحدة ، كلما أراد ذلك  الوحداتراءشمن ذتن 

مصاحل البنك مادام مستحقا دلبلغ إرنار الوحدات اليت يشًتىا العميل بعد، إذ إن خفض مبلغ اإلرنار الذي 
.   يتعهد بو  ادلصرف ال يكون إال عند شراء وحدة من قبل العميل

 


