ّ
تمويل عجز الميزانية العامة
في الفقه اإلسالمي
Finance public budget deficit in
Islamic jurisprudence

أ.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي
كلية العلوم اإلسالمية  -قسم الشريعة
جامعة ديالى

«تمويل عجز الميزانية ّ
العامة في الفقه اإلسالمي»
أ.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي

الخالصة

75

نظاما اسالميا فريدا خاليا من شوائب الربا.
لكل منها مطلبا خاصا ،ذاكرا تصور
وقد افردت ِ

المسالة ،ودليل مشروعيتها ،والخالف فيها ،مع
عجز الموازنة ظاهرة اقتصادية شائعة تحدث شيء من ادلتها ،والقول الراجح فيها.
بــشــكــل ع ــام عــلــى مــســتــوى الـ ــدول المختلفة،
يحدث عندما تتزايد جهات االنفاق الحكومي،
بما ال يتناسب مع االيرادات الموجودة.
امــا التمويل فهو توفير الــمــوارد المالية الالزمة
إلنشاء المشروعات االستثمارية أو تكوين رؤوس
األم ــوال الــجــديــدة واستخدامها لبناء الطاقات
اإلنتاجية قصد إنتاج السلع والخدمات.
والتمويل اإلســامــي هــو تقديم ثــروة عينية أو
نقدية ،بقصد االسترباح من مالكها إلى شخص
آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد وفق أحكام
الشريعة اإلسالمية.
ولــم نتطرق في بحثنا هــذا الــى مسألة ضغط
النفقات ،وفرض الرسوم والضرائب وما شاكلها،
ألنها ليست طرقا تمويلية للميزانية العامة ،بل
هــي مــجــرد وســائــل لتقليل االنــفــاق فــقــط ،وانما
سنتطرق لبعض من مصادر التمويل التي أقرتها
الشريعة اإلسالمية مبينة أحكامها وخصوصيتها،
ومن هذه الوسائل :المشاركة المتناقصة المنتهية
بالتمليك ،والمرابحة لآلمر بالشراء  -أو الواعد
بالشراء ،واالجــارة المنتهية بالتمليك ،وصكوك
المقارضة وتسمى سندات المضاربة ،وعقد السلم
المتوازي أو الموازي ،والقرض الحسن ،باعتباره

*

*

*
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provisions and privacy, and this means
Abstract

MMP ending with ownership, and plus
contract to buy something - or promising

The budget deficit, economic common to buy, lease and hire-purchase, and
phenomenon generally occurs at the level of instruments Speculative company called
different countries, occurs when government speculative bonds, holding peace parallel or
spending is growing destinations, which does parallel, and the loan-Hassan, an Islamic
not fit with the existing revenue.
The funding is necessary to provide for the

regime as a unique free of impurities usury.
Each of which it has dedicated a special

establishment of investment projects or the requirement, saying perception issue, and
formation of new capital and use it to build guide its legitimacy, and the dispute which,
production capacities of financial resources with a bit of evidence, and it is the correct
in order to produce goods and services.

view.

Islamic finance is to provide a wealth of
in-kind or cash, with a view plus contract
om its owner to another person managed
and disposed of by a meeting of return in
accordance with the provisions of Islamic
Sharia.
We did not dwell in our research into the
issue of retrenchment, and the imposition of
fees and taxes and the like, because they are
not ways of financing for the general budget,
but simply a means to reduce spending only,
but we will look for some of the funding
sources approved by Islamic law set out

*

*

*

«تمويل عجز الميزانية ّ
العامة في الفقه اإلسالمي»
أ.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي


المقدمة

77

والتمويل اإلســامــي هــو تقديم ثــروة عينية أو
نقدية ،بقصد االسترباح من مالكها إلى شخص
آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد وفق أحكام
الشريعة اإلسالمية(((.
ومــن الــدراســات التي عالجت هــذه الموضوع

الحمد هلل ّ
رب العالمين وصلى اهلل وسلم على ولكن بغاية االختصار:
ِ

النبي وآله واصحابه وأتباعه.

 -1تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة

وبعد؛ أن عجز الموازنة ظاهرة اقتصادية شائعة مــن وجــهــة نــظــر اســامــيــة دراس ــة حــالــة ميزانية
تحدث بشكل عام على مستوى الدول المختلفة ،الكويتية ،للدكتور منذر قحف ،وهــي دراســة
فعجز الموازنة يحدث عندما تتزايد جهات االنفاق مــفــيــدة مــع وجــازتــهــا ،لكنها لــم تــشــر للخالف
الحكومي ،بما ال يتناسب مع االيرادات الموجودة ،الــفــقــهــي الــمــعــاصــر ف ــي م ــا طــرحــه م ــن وســائــل
وهــو بطبيعة الحال ناتج عن ســوء التخطيط ،او تمويلية ،كــمــا ان انــهــا مــقــتــرحــات لــســد نقص
سوء التقدير الحكومي لإلنفاق العام(((.
امــا التمويل فهو توفير الــمــوارد المالية الالزمة

الموازنة باطار ضيق وهي دولة الكويت فقط .
 -2مفهوم التمويل فــي اال قــتــصــاد االســامــي

إلنشاء المشروعات االستثمارية أو تكوين رؤوس تحليل فقهي واقتصادي ،للدكتور منذر قحف
األم ــوال الــجــديــدة واستخدامها لبناء الطاقات أيضا ،تناول فيه بعض صور التمويل كالمضاربة
اإلنتاجية قصد إنتاج السلع والخدمات.

والمزارعة والمساقاة ،وعوائد التمويل كاإلجارة،

فهو إذا البحث عن الطرائق المناسبة للحصول والتمويل الربوي المحرم ،ولم يتناول أيضا أ كثر
على األموال واختيار وتقييم تلك الطرائق والحصول الصيغ المقترحة في التمويل االسالمي.
على المزيج األفضل بينها بشكل يناسب كمية
ونوعية احتياجات والتزامات المنشأة المالية(((.
((( ينظر :نحو رؤية لتشخيص وعالج الموازنة العامة في
مصر ،د .إيهاب محمد يونس ،ص ،3 :مجلة النهضة،
المجلد  ،13العدد  ،2ابريل 2012م.
((( ينظر :تمويل المشاريع االستثمارية ،بن قيراط عبد
العزيز ،وبــركــات غنية ،وشـــمـام وفــــاء ص ،7:بحث
باشراف االستاذ زيتوني عمار ،كلية العلوم اال قتصادية

وعــلــوم التسيير ،جامعة العقيد لخضر ،الـجــزائــر ،سنة
2009-2008م
((( آلــيــات الــتــمــويــل اإلســامــي بــديــل لــطــرق التمويل
التقليدية ،د .خبابه عبدا هلل ،أ .براهيمي السعيد ،ص:
 ،4من بحوث الملتقى الدولي حول :أزمة النظام المالي
والمصرفي الدولي ،وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة األمير
عبدا لقادر للعلوم اإلسالمية  -قسنطينة ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،قسم اال قتصاد واإلدارة2009 ،م.
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ولــم نتطرق في بحثنا هــذا الــى مسألة ضغط
النفقات ،وفرض الرسوم والضرائب وما شاكلها،
ألنها ليست طرقا تمويلية للميزانية العامة ،بل هي

•المطلب األول:
•المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك
وهي التي يدخل فيها البنك كشريك بالمال

مجرد وسائل لتقليل االنفاق فقط ،وانما سنتطرق مع شخص أو أ كثر في مشروع ما ،مقابل نصيب
ً
لبعض من مصادر التمويل التي أقرتها الشريعة في الــربــح ،مضافا إليه نسبة أخــرى يتفق عليها
اإلسالمية مبينة أحكامها وخصوصيتها ،والتي تخصص لتسديد مشاركته في تمويل العملية،
تشتمل على صيغ عــديــدة الســتــخــدام الــمــال و ويــكــون بــاقــي الــربــح مــن نصيب الــشــريــك الــذي
ً
استثماره بالطرق المشروعة ،سواء بتعاون المال يصبح مالكا للمشروع بصفة نهائية عندما يسترجع
مع المال أو بتعاون المال مع العمل(((.

البنك مساهمته بالكامل ،وبحيث يلتزم البنك

وقــد رأي ــت اخــتــيــار بعض مــن اشــهــر الوسائل ببيع أسهمه إلى هذا الشريك إما دفعة واحــدة أو
التمويلية والتي يمكن من خاللها رفد الميزانية على دفــعــات متعددة ،كما يلتزم هــذا الشريك
العامة بمصادر مالية متنوعة ،ومن هذه الوسائل:

بــدوره في شــراء أسهم البنك والحلول محله في

المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك ،الملكية حسب شروط عقد المشاركة((( .
والــمــرابــحــة لــآمــر بــالــشــراء  -أو الــواعــد بــالــشــراء،

وهذا التمويل قد يكون في رأس مال الشركة أو

واالجارة المنتهية بالتمليك ،وصكوك المقارضة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعــي أو صحي أو
وتسمى سندات المضاربة ،وعقد السلم المتوازي تعليمي أو إلنشاء بناء أو شراء آلة معمرة أو واسطة
أو الــمــوازي ،والــقــرض الحسن ،باعتباره نظاما نقل ،وتسمى هــذه العملية مشاركة متناقصة،
اسالميا فريدا خاليا من شوائب الربا .

عندما ينظر إليها من جهة البنك على أساس أنه

لكل منها مطلبا خاصا ،ذاكرا تصور كلما استرجع دفعة من أصل التمويل ،تقلصت
وقد افردت ِ

المسالة ،ودليل مشروعيتها ،والخالف فيها ،مع بالمقابل نسبة مشاركته في المشروع .
شيء من ادلتها ،والقول الراجح فيها .

وتسمى مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك،

نسأل اهلل التوفيق والــســداد ،والحمد هلل ّ
رب عندما ينظر إليها من جهة المتعامل ألنــه كلما

العالمين.

((( يــنــظــر :ال ــم ــص ــارف االس ــام ــي ــة االس ـ ــس الـنـظــر يــة
والــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة ،د .مــحــمــود حـسـيــن الـ ــوادي،
((( آلــيــات الــتــمــويــل اإلس ــام ــي بــديــل لــطــرق التمويل و د .حسين محمد سمحان ،ص ،198:دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،ط2009 ،3/م 1430هـ .
التقليدية ،ص.13:
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ً
دفع قسطا من أصل التمويل زادت نسبة تملكه والبيع جائز ((( ،امــا الوعد فقد اختلف الفقهاء
ً
للمشروع ،إلى أن يقتنيه نهائيا عندما ينتهي من فيه((( ،والراجح الذي اختاره الكثير من العلماء
سداد مستحقات البنك عليه(((.

المعاصرين ان الوعد ملزم قضاء ،اذا كان متعلقا

وبالنظر في هذه المعاملة يتبين انها معاملة مركبة بسبب ،ودخ ــل الــمــوعــود فــي السبب ،وبــه اخذ
تتكون من العناصر االتية :
شركة َعنان بين المصرف وعميله.
وعد من المصرف ببيع حصته للعميل.

مجمع الفقه االســامــي فــي دورت ــه الخامسة في
الكويت سنة 1988م حيث قــرر“ :الــوعــد :وهو
الذي يصدر من اآلمر او المأمور على وجه االنفراد

البيع التدريجي مــن قبل المصرف حصته يكون ملزما للواعد ديانة اال لعذر ،وهو ملزم قضاء
للعميل ال ــى ان تصبح ملكية الــمــشــروع تامة اذا كــان معلقا ،ودخــل الموعود في كلفة نتيجة
للعميل((( .وشركة العنان

(((

جائزة باالتفاق((( ،الــوعــد ،ويتحدد اثــر اال ل ــزام فــي هــذه الحالة اما
بتنفيذ الوعد ،واما بتعويض عن الضرر الواقع فعال

((( المشاركة في الشريعة االسالمية ،محمد عبد الرؤوف بسبب عدم الوفاء بال عذر”(((.

حمزة ،ص ،11:جامعة سانت كليمنتس -مكتب االرتباط
الرئيسي ،الشارقة لالستشارات األ كاديمية والجامعية،
بحث تمهيدي لنيل درج ــة الماجستير فــي اال قتصاد
والمصارف اإلسالمية ،بإشراف الدكتور :مسلم اليوسف
1428-1427هـ ،بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،محمد
تقي العثماني  ،240-239/1دار القلم ،دمشق ،ط،2/
1432هـ 2011م.
((( التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته
الفقهية ،د.محمد عثمان شبير ،ص ،138-137:دار
القلم ،دمشق ،ط1425 ،1/هـ 2004م .
((( شركة العنان :هو ان يشترك رجالن بماليهما على ان
يعمال فيه بأبدانهما ،والربح بينهما  .ينظر :شركة العنان
في الفقه االسالمي دراسة مقارنة ،أستاذنا ابراهيم فاضل
الــدبــو ،ص ،21 :مطبعة الــرشــاد ،بــغــداد ،ط1409 ،2/هـــ
1988م.
((( اختالف األئمة العلماء ،الوزير أبو المظفر يحيى بن
محمد بن هبيرة الشيباني  ،444/1ت :السيد يوسف
أحمد ،دار الكتب العلمية  -لبنان ،بيروت  -ط،1/
 1423هـ  2002 -م.

فالمشاركة المتناقصة اذا تجمع بين ثالثة
عناصر جائزة ،وليس فيها ما يخالف نصا شرعيا،
وال يناقض قاعدة كلية ،ولذلك فهي مشروعة ،بعد
ان تقيد بالضوابط اآلتية:
* ان ال تــكــون الــمــشــاركــة المتناقصة حيلة
لإلقراض الربوي المحرم بفائدة ،فال بد ان تكون
الشراكة حقيقية.

((( المحلى ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،
 ،424/8دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
((( يــنــظــر :الــمــعــامــات الــمــالــيــة الــمــعــاصــرة فــي الفقه
االس ــام ــي ،محمد عــثــمــان شبير ص ،311-310 :دار
النفائس ،عمان ،ط1427 ،6/هـ 2007م.
((( الــتــكــيــيــف الــفــقــهــي لــلــوقــائــع الــمــســت ـجــدة ،ص:
.139-138
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* ان يمتلك المصرف حصته فــي المشروع

ملكا تاما ،يتيح له التصرف فيه .

ومع ان المصرف او الجهة الحكومية المستفيدة
تتناقص ملكيتها في المشروع تدريجيا مما يقلل

* ان ال يتضمن عقد المشاركة المتناقصة مخاطر خسارتها نظرا النخفاض نسبته في راس
شرطا يلزم الشريك برد حصته للمصرف باإلضافة المال ،اال ان هذا لن يكون اال بعد فترة قد تجاوز
الى ارباحها ،دفعا لشبهة الربا(((.

المشروع المخاطر التشغيلية والتسويقية ،وبمرور

ويــرى بعض العلماء المعاصرين ان الطريق الزمن يكون معدل العائد االجمالي على االستثمار
المشروع للشركة المتناقصة الــذي ال غبار عليه في المشروعات بعقود المشاركة المتناقصة اقل
ان يوقع هذه العقود الثالثة في اوقاتها مستقلة ،من معدل المخاطرة فيها((( .
بحيث يــكــون كــل عقد منفصال عــن االخ ــر ،وال

والمشروعات التي تريد الدولة ان تكون ملكيتها

يشترط عقد في عقد ،مع جــواز اتفاقهما مسبقا للقطاع العام ،يمكن ان تدخل الدولة مع االفراد
على التواعد بالدخول في هذه العقود((( ،وهو ما والقطاع الــخــاص فــي هــذا الــنــوع مــن المشاركة،
اراه راجحا احتياطا للبراءة في االموال .

حيث تنتهي المشاركة بتمليك الدولة للمشروع

وتأتي المخاطرة في مشروعات المشاركة من كله بعد الــســنــوات الــتــي تحددها  .ف ــاذا كانت
سوء االدارة ،او بيع المشارك االخر حصته لطرف الدولة تريد بناء مستشفى او مدرسة مثال ،وحجم
ثــالــث ،او تــعــذر تشغيل الــمــشــروع ،او فشله في المشروع ال يستدعي اصدار صكوك المقارضة،
االنــتــاج ،او عــدم الــقــدرة على تسويق وتصريف فتقدر قيمة المبنى كامال ب ــاالرض ،وفــي ضوء
منتجات المشروع او فشلها.

هــذا التقدير يتم تقدير االيــجــار ،مع بيان قيمته
وايجاره ،قبل قيام الشركة المنتهية بالتمليك،

((( ينظر :المعامالت المالية المعاصرة ،محمد عثمان وهكذا في كل مشروع تريد ان تتملكه الدولة كليا
شــبــيــر ص ،345-344 :الــتــكــيــيــف الــفــقــهــي لــلــوقــائــع منفردة به(((.

المستجدة ،ص ،139 :الــمــصــارف االســامــيــة االســس
النظرية والتطبيقات ص.198 :
((( بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،العثماني ،247/1
مخاطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتها بمعيار كفاية
رأس المال ،موسى عمر مبارك ص ،86:اطروحة دكتوراه
باشراف د .أحمد السعد ،كلية العلوم المالية والمصرفية،
اال كاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان،
1429هـ 2008م.

((( الــبــنــوك االســامــيــة احــكــامــهــا مــبــادئـهــا تطبيقاتها
المصرفية ،د .محمد محمود العجلوني ص،436-435 :
دار المسيرة للنشر والــتــوزيــع والطباعة ،عـمــان ،ط،2/
1431هـ 2010م.
((( اال قتصاد االسالمية والقضايا الفقهية المعاصرة،
د .علي السالوس ،ص ،1041:دار الثقافة  -الدوحة ،دار
الريان  -بيروت1418 ،هـ 1998م.
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ومــثــال ذلــك أن يطلب صــاحــب مصنع من

•المرابحة لآلمر بالشراء  -أو الواعد بالشراء البنك أو المؤسسة التي تتعامل وفــق الشريعة
ً
(((
اإلسالمية أن يشتري له جهازا من األجهزة الالزمة
ويسميها البعض المرابحة المركبةً
بيع المرابحة عند الفقهاء هو البيع بأزيد من رأس له ويكون طلب الشراء مصحوبا باستعداد لشراء
المال((( .ويسميه البعض بالمرابحة البسيطة((( .ذلــك الجهاز مــن البنك أو المؤسسة إذا كانت
ً
وصورة بيع المرابحة المستعملة اآلن((( في البنوك مواصفاته كما طلب ويدفع المشتري ربحا يتم
والمؤسسات اإلسالمية هي أن يتفق العميل والبنك االتفاق عليه مقابل قيام البنك أو المؤسسة بشراء
على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم ذلك الجهاز وتأجيل الثمن وجعله على أقساط
بعد شراء البنك لها وهذه الصورة هي المسماة ببيع فيشتري البنك أو المؤسسة الجهاز ويحوزه في
المرابحة لآلمر بالشراء((( .

ملكه ثم يبيعه لآلمر بالشراء حسب الشروط التي
تم االتفاق عليها ،و إذا لحق بالجهاز ضرر يكون

الــضــرر على البنك إلــى أن يقوم بتسليمه لآلمر
((( عقد بيع المرابحة في المصارف االسالمية ،د .سعد
ً
عبد محمد ،ومــي حمودي ص ،6 :مجلة كلية بغداد بالشراء ويكون اآلمر بالشراء ملزما بشراء السلعة إذا
للعلوم اال قتصادية العدد 31سنة  2012م.
كانت مواصفاتها كما طلب(((.

((( فقه النوازل ،د .بكر ابو زيد ،67/2
((( عقد بيع المرابحة فــي الــمــصــارف االســامــيــة ،د.
سعد عبد محمد ،ومي حمودي ص . 5 :وفي الفرق بين
المرابحة البسيطة والمرابحة المركبة ينظر :بيع التقسيط
وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي ،عدنان محمد
سليم سعد الــديــن ص ،263-262 :رســالــة ماجستير
اشرف عليها د.اسامة الحموي ،كلية الشريعة قسم الفقه
االسالمي واصوله  -جامعة دمشق.
((( يقول الدكتور بكر ابــو زيــد رحمه اهلل في فقه النوازل
َ
«َ :83/2و ِهل جماعة من الباحثين في أبحاثهم فحسبوها
من نوازل العصر وقضاياه ،فصار الوقوع في أنواع من الغلط
والوهم...والحال أن هذا الفرع الفقهي بصوره َّ
مدون عند
الفقهاء المتقدمين في مباحث الحيل ،والبيوع» .
((( ينظر جملة من تعاريف المرابحة لالمر بالشراء في بيع
التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي ،عدنان
محمد سليم سعد الدين ص. 261-260 :

وتكون العملية مركبة من وعدين :وعد بالشراء
من العميل الذي يطلق عليه :اآلمر بالشراء ،ووعد
من المصرف بالبيع بطريق المرابحة ،أي بزيادة
ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن األول(((.
((( يسألونك عــن المعامالت المالية المعاصرة ،د.
حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة ص،104-103 :
المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر  -القدس،
أبوديس ،ط1430 ،1/هـ 2009 -م ،فقه التاجر المسلم ص:
 112وينظر :المعامالت المالية اصالة ومعاصرة ،340/12
االدارة االستراتيجية في البنوك االسالمية ،د .عبد الحميد
عبد الفتاح ص ،155-153:البنك االسالمي للتنمية،
المعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،جدة1425 ،هـ.
((( الفقه االســامــي وادلــتــه  ،3777/5المعامالت
المالية اصالة ومعاصرة  ،339/12البيع المؤجل ،عبد
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فعقد المرابحة لآلمر بالشراء يقوم على وعد

وام ــا الــمــانــعــون فمنهم :د .محمد سليمان

بــالــشــراء مــن قبل العميل ووع ــد بالبيع مــن قبل األشــقــر ،و د .بكر بن عبد اهلل أبــو زيــد ،و د .رفيق
المصرف ثم بيع مرابحة ،ويقتضي أن يكون الواعد المصري ،و د .حسن عبد اهلل األمين ،والشيخ عبد
ً
ملزما بتنفيذ وع ــده ،أي ان اال ل ــزام بالوعد ركن الرحمن عبد الخالق ،وغيرهم((( .
أساسي من اركانه وبدون هذا اال لزام يصبح العقد
برمته غير ذي جدو ى في التطبيق(((.

ولنذكر ادلة المجيزين والتي منها :قوله تعالى:

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾ (سورة البقرة )275:

وقــد اختلف العلماء الــمــعــاصــرون فــي هذه فاآلية الكريمة تــدل على حل جميع أنــواع البيع
ً
ً
المسألة اختالفا كبيرا فمنهم من يرى جواز هذا إال إذا ورد دليل بتحريم نوع معين ،والمرابحة من
العقد ومنهم من يرى أن هذا العقد باطل ويحرم ضمن البيوع المباحة(((.
التعامل به .

االصل في المعامالت والعقود االباحة واالذن

اما المجيزون فمنهم :د .يوسف القرضاوي ،اال ما جاء نص صريح في القرآن الكريم او السنة
و د .علي أحمد السالوس ،و د .الصديق محمد النبوية بمنعه او تحريمه(((.
األمين الضرير ،و د .عبد الستار ابو غدة ،وأستاذنا
الدكتور ابراهيم فاضل الدبو ،وغيرهم (((.
الــســتــار ابــو غــدة ص ،37:البنك االســامــي للتنمية،

ال ــم ــع ــام ــات مــبــنــيــة عــلــى مـ ــراعـ ــاة الــعــلــل
والــمــصــالــح ،والــشــرع لــم يمنع مــن الــبــيــوع اال ما
اشتمل على ظلم وهو اساس تحريم الربا واالحتكار

المعهد االســامــي للبحوث والــتــدريــب ،جــدة ،ط ،2/والغش الــذي يــؤدي الى نــزاع وعــداوة وهو اساس
تحريم الميسر والغرر((( .
1424هـ 2003م .

((( ينظر :المصرفية االسالمية ،االسس النظرية ومشاكل
الــتــطــبــيــق ،نـ ــوري عــبــد ال ــرس ــول ال ــخ ــاق ــان ــي،ص،179:
رسالة دكتوراه في اال قتصاد ،جامعة الكوفة2002 ،م ،بيع
التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي ،عدنان
محمد سليم سعد الدين ص .264:
((( ينظر :بيع المرابحة لآلمر بالشراء  -دراسة تطبيقية في
ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي ،حسام
الدين بن موسى محمد بن عفانة ،صُ ،28-27:طبع
على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي ،ط،1/
 1996م ،المعامالت المالية اصالة ومعاصرة ،353/12
بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي
ص.270-269:

((( ينظر :بيع المرابحة لآلمر بالشراء  -دراسة تطبيقية في
ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي ص،41:
فقه النوازل ،ابو زيد  ،78 -77/2بيع التقسيط وتطبيقاته
المعاصرة في الفقه االسالمي ص.285-284 :
((( فقه التاجر المسلم وآدابــه ص ،142 :بيع التقسيط
وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي ص.270 :
((( عقد بيع الــمــرابــحــة فــي الــمــصــارف االســام ـيــة ،د.
سعد عبد محمد ،ومي حمودي ص ،8 :بيع التقسيط
وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي ص270 :
((( عقد بيع الــمــرابــحــة فــي الــمــصــارف االســام ـيــة ،د.
سعد عبد محمد ،ومي حمودي ص ،8 :بيع التقسيط
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وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي بيع المرابحة

تعالى  ﴿:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ لآلمر بالشراء ،بشرط الخيار للمتواعدين كليهما

ﯞ ﯨ ﴾ (سورة البقرة.)185 :

أو أحدهما ،فإذا لم يكن هناك خيار  -بأن كانت

القياس :استدل المجيزون بالقياس على عقد المواعدة ملزمة  -فإنها ال تجوز .وهــذا نص قرار
االستصناع او بالقياس على بيع السلم جواز عقد مجمع الــفــقــه اإلســامــي بــشــأن الــوفــاء بــالــوعــد،
َ
ً
االستصناع واعتباره بيعا صحيحا رغــم انــه بيع والمرابحة لآلمر بالشراء :قــرار رقــم (ّ :)41 ،40إن
لمعدوم وقــت العقد ولكنهم اج ــازوه استحسانا مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقدة في دورته
لتعامل الناس به(((.

الخامسة بالكويت من  1إلى  6جمادى األولى 1409

وامــا الوعد الملزم وحكمه فقد سبق الكالم هـ 10 ،إلى  15كانون األول “ديسمبر”  1988م.
عليه قريبا.

بــعــد اط ــاع ــه عــلــى الــبــحــوث الــمــقــدمــة من

ومما تقدم يتبين لنا انه ال بد من الضوابط االتية األعــضــاء والخبراء في موضعي “الــوفــاء بالوعد،
في هذه المعاملة وهي:

والمرابحة لآلمر بالشراء” واستماعه للمناقشات

* دخ ــول السلعة الــمــأمــور بشرائها فــي ملك التي دارت حولهما.
ً َ
قـ َّـر َر :أولّ :أن بيع المرابحة لآلمر بالشراء إذا وقع
المصرف قبل انعقاد العقد الثاني مع العميل.
* ان ال تكون هناك زيادة على الثمن المتفق على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ،وحصول
القبض المطلوب ً
شرعا ،هو بيع جائز ،طالما كانت
عليه في حال عجز العميل عن الوفاء به.
* ان ال يكون بيع المرابحة ذريــعــة للربا بان تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم،
يقصد المشتري الحصول على الــمــال ويتخذ وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد
بعد التسليم ،وتوافرت شروط البيع ،وانتفت موانعه.
السلعة ذريعة الى كبيع العينة(((.
ً
ثــانــيــا :الــوعــد “وه ــو ال ــذي يــصــدر مــن اآلم ــر ،أو
وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي ص.275:
المأمور على وجه االنفراد” يكون ً
ملزما للواعد ديانة
((( عــقــد بــيــع الــمــرابــحــة ف ــي الــمــصــارف االســامــيــةَّ ،
ً
د .ســعــد عــبــد مــحــمــد ،ومـ ــي ح ــم ــودي ص ،8 :بيع إال لعذر ،وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب،
التقسيط وتطبيقاته الــمــعــاصــرة فــي الــفــقــه االســامــي ودخــل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ،ويتحدد
ص ،277-276:المعامالت المالية المعاصرة ،شبير أثر اإل لــزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ،و إما

ص.313 :
((( المعامالت المالية المعاصرة ،شبير ص-317 :
 ،318بــيــع التقسيط وتطبيقاته الــمــعــاصــرة فــي الفقه االسالمي ص.298 :
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ً
بالتعويض عــن الــضــرر الــواقــع فعل بسبب عدم البيع االيجاري المنتهي بالتمليك فهو عقد بين
طرفين يقدم أحدهما  -بناء على طلب اآلخر-
الوفاء بالوعد بال عذر.
ً ً
ً
ثالثا :المواعدة« :وهي التي تصدر من الطرفين» أصــا ثابتا على سبيل اإليجار ،والــذي يلتزم في
تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين مقابل االنتفاع به بسداد عدد من األ قساط تمثل
كليهما ،أو أحدهما ،فإذا لم يكن هناك خيار َّ
فإنها فــي مجموعها القيمة اإليــجــاريــة لألصل وثمنه،
ال تجوز؛ َّ
ألن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة على أن تنتقل ملكية األصــل إلي المستأجر بعد
تــشــبــه الــبــيــع نــفــســه ،حــيــث يــشــتــرط عــنــدئـ ٍـذ أن سداده لكافة األ قساط((( .
ً
ويمكن القول بــأن اإليجار المنتهي بالتمليك
يكون البائع مالكا للمبيع ،حتى ال تكون هناك
مخالفة لنهي النبي  عن بيع اإلنسان ما ليس يتكون من عقدين هما:
عقد حاضر :وهو عقد اإلجــارة ،يأخذ االحكام

عنده»(((.
•المطلب الثالث:

المترتبة على عقد االجارة .

•اإلجــارة المنتهية بالتمليك (ويسمى أيضا

عقد مؤجل :وهو عقد تمليك العين عند انتهاء

البيع التأجيري ،أو البيع اإليجاري)

(((

اإلج ــارة هــي تمليك المنفعة بــعــوض((( ،اما
((( ينظر :توضيح االحكام  ،378 -377/4بيع التقسيط
وتطبيقاته المعاصرة في الفقه االسالمي ص. 297-296:
((( المعامالت المالية أصــالــة ومــعــاصــرة ،دبــيــان بن
محمد الدبيان ،521/9 ،مكتبة الملك فهد الوطنية،
الرياض  -المملكة العربية السعودية ،ط 1432 ،2/هـ،
البيع التدريجي في اإلجارة المنتهية بالتمليك ،د .هناء
محمد الحنيطي ،وخولة عبدة ،و حنان القضاة ص،9 :
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني  /جامعة عجلون
الوطنية 2013م ،الخدمات المصرفية اإلسالمية بين
النظرية والتطبيق.
((( أنيس الفقهاء في تعريفات األ لفاظ المتداولة بين
الفقهاء ،قاسم بن عبد اهلل بن أمير علي القونوي ،ص،259:
تحقيق :د .أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ،دار الوفاء -
جدة ،ط1406 ،1/هـ ،التوقيف على مهمات التعاريف،
محمد عبد الرؤوف المناوي ،ص ،35:تحقيق :د .محمد

رضــوان الداية ،دار الفكر المعاصر ،دار الفكر  -بيروت،
دمشق ،ط1410 ،1/ه ـــ ،التعريفات ،علي بن محمد بن
علي الجرجاني ،ص ،23:تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار
الكتاب العربي  -بيروت ،ط1405 ،1/هـ.
((( المحاسبة عــن عقود االج ــارة المنتهية بالتمليك
فــي المصارف االسالمية مــن منظور اســامــي ،د .علي
ابــو الفتح احمد ،ص ،114:البنك االســامــي للتنمية،
المعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،ط1424 ،1/ه ــ،
2003م ،دور صيغة اإليجار المنتهي بالتمليك في دعم
وتنمية الصناعات الصغيرة ،د .عصام أبو النصر ،كلية
التجارة  -جامعة األزهر ،ص ،5 :بحث منشور على الرابط
اال لكتروني iefpedia.com/arab/wp-content/up� :
 ،loads/2009/08/vvv.docالتكييف الفقهي ،محمد
عثمان شبير ،ص ،136:البيع الــمــؤجــل ،عبد الستار
ابــوغــدة ص ،،39:البنك االســامــي للتنمية ،المعهد
االســامــي للبحوث والــتــدريــب ،ج ــدة ،ط1424 ،2/ه ـ ـ
2003م .
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المدة ،وهذا أما يكون عقد هبة ،أو عقد بيع وذلك عن اآلخرً ،
زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد
حسب الوعد الذي يقترن بعقد اإلجارة((( .

عقد اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة

وق ــد أجـ ــازت ال ــن ــدوة الفقهية األولـ ــى لبيت اإلجارة ،والخيار يوازي الوعد في األحكام.
التمويل الكويتي في سنة 1981م اإلجارة المنتهية

 - 2أن تكون اإلج ــارة فعلية ،وليست ساترة

بالتمليك ،حيث ورد ما نصه« :إذا وقع التعاقد للبيع.
بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل

 -3أن يــكــون ضــمــان الــعــيــن الــمــؤجــرة على

العقد بــأجــره مــحــددة بــأقــســاط مــوزعــة على مدد الــمــالــك ،ال عــلــى الــمــســتــأجــر ،وبــذلــك يتحمل
معلومة على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر المؤجر ما يلحق العين ،من غير ناشئ من تعد
للمحل ،فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه»:

المستأجر ،أو تفريطه ،وال يلزم المستأجر بشيء إذا

ضبط مدة اإلجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك فاتت المنفعة.
 -4إذا اشــتــمــل الــعــقــد عــلــى تــأمــيــن العين
المدة .
الــمــؤجــرة ،فــيــجــب أن يــكــون الــتــأمــيــن تــعــاونـ ًّـيــا
تحديد مبلغ كل قسط من أقساط األجرة .
ًّ
ًّ
تجاريا ،ويتحمله المالك المؤجر،
إسالميا ،ال
نقل الملكية إلــي المستأجر في نهاية المدة
ً
بواسطة هبتها إليه تنفيذا لوعد سابق بين المالك وليس المستأجر.
والمستأجر((( .

 -5يجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتهية

ويضــاف لمــا ذكــر مــا قــرره مجلــس مجمــع الفقــه بالتمليك أحــكــام اإلجـ ــارة ط ــوال مــدة اإلج ــارة،
اإلســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر وأحكام البيع عند تملك العين.
اإلســامي فــي دورتــه الثانيــة عشــرة بالريــاض فــي

 -6تــكــون نفقات الصيانة غير التشغيلية

المملكــة العربيــة الســعودية ،مــن  25جمــادى على الــمــؤجــر ،ال على المستأجر ،ط ــوال مدة
اآلخــرة 1421هـــ إلــى غــرة رجــب 1421هـــ ( 28-23اإلجارة(((.
ســبتمبر 2000م):

أما مجاالت تطبيق اإلجارة المنتهية بالتمليك،

 -1وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما فإنها متعددة جدا من اهمها:
ش ــراء وتــأجــيــر :ال ــج ــرارات الــزراعــيــة ،وأجــهــزة

((( المعامالت المالية المعاصرة ،محمد عثمان شبير
َ
ص. 322:
ـام ِمــن بلوغ الــمــرام ،عبد اهلل
((( ينظرِ :
توضيح األحــكـ ِ
ّ
َ
((( المعامالت المالية المعاصرة ،شبير ،ص ،325:دور بن عبد الرحمن البسام ،65/5 ،مكتبة األســدي ،مكة
ّ
المكرمة ،ط 1423 ،5/هـ  2003 -م .
صيغة اإليجار المنتهي بالتمليك ص.7-6 :
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الكمبيوتر ،و إصالح وصيانة األجهزة الكهربائية ،اإلج ــارة -قيمة الــخــردة البحتة ،و إال لما رغب
معدات حرفة الصباغة ،والسباكة ،وآالت تصنيع المستأجر في تملكها بعد عقد اإلج ــارة .وتتخذ
المواد الغذائية البسيطة ،وشراء وتمليك معدات اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة إحدى
تربية الدواجن ،والنحل .وبصفة عامة ،فإن هذه صورتين فرعيتين هما:
الصيغة تصلح لمختلف المجاالت التي تحتاج
إلي تمويل رأسمالي(((.
واالجارة المنتهية بالتمليك ليست صورة واحدة
بل لها صور متعددة نذكر منها:
(أ) اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة

 )1إجــارة مع وعــد بالهبة -ويتم تنفيذ الوعد
بعقد مستقل بعد الوفاء بجميع األ قساط اإليجارية
 )2إجارة مع عقد هبة فوري ولكنه معلق على
سداد جميع األ قساط اإليجارية.
أما بالنسبة للصورة الفرعية األولى ،فقد صدر

هي :عقد إجارة تكون فيها األ قساط عالية بحيث قــرار المجمع رقم ( )1د 86/70/3في اجتماعه
تتيح للمصرف اإلســامــي اس ــت ــرداد رأس ماله السنوي الثالث لعام 1407هـــ ،باعتماد المبادئ
ً
مضافا إليه عائد متفق عليه ،وبالتالي فإن ما يبرر التالية لها:
ً
المبدأ األول :أن الــوعــد مــن البنك اإلسالمي
الهبة هو كون المؤجر قد استرد فعال قيمة العين
المؤجرة من خالل أقساط األجــرة ،على أن العقد للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك
ً
ً
يسميها دائما أقساط أجرة ويعاملها على أنها أجرة البنك لها أمر مقبول شرعا.
من حيث استحقاقها ،واستمرار ملكية المؤجر

ال ـمــبــدأ الــثــانــي :أن تــوكــيــل الــبــنــك اإلســامــي

للعين كاملة ،وعــدم نشوء أي حق على العين للتنمية أحــد عمالئه بــشــراء مــا يحتاجه ذلك
الــمــؤجــرة نتيجة دفــع األج ــرة عــن الــمــدة السابقة العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد
إذا طرأ ما يقتضي إلغاء العقد أو اإل قالة منه ،كما األوصــاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره
أن الواضح أن العمر االستعمالي للعين المؤجرة البنك تلك األشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل
ً
ً
يفوق مدة اإلجــارة بحيث يكون المستأجر راغبا مقبول شرعا ،واألفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير
بامتالك العين بعد انقضاء عقد اإلجارة ،وبمعنى العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
آخر فإن قيمة العين المؤجرة في اإلجارة المنتهية

المبدأ الثالث :أن عقد اإليــجــار يجب أن يتم

بالتمليك بجميع صورها تفوق -عند انتهاء عقد بعد التملك الحقيقي للمعدات ،وأن يبرم بعقد
منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
((( دور صيغة اإليجار المنتهي بالتمليك ص.8 :

المبدأ الــرابــع :أن الــوعــد بهبة المعدات عند

«تمويل عجز الميزانية ّ
العامة في الفقه اإلسالمي»
أ.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي

87

البيع بثمن رمزي أو غير رمزي يحدد في العقد.
انتهاء أمد اإلجارة جائز بعقد منفصل.
ً
ً
يكون السعر الرمزي عــادة دوالرا واحــدا ،وهو
المبدأ الخامس :أن تبعة الهالك والتعيب تكون
ً
ً
على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية للعين المؤجرة
ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عند انتهاء عقد اإلجارة ،على اعتبار أن المؤجر
عندئذ عليه.
ٍ

(الــبــائــع) قــد اســتــوفــى قيمة الــعــيــن مــن خــال

ومن الواضح أن الوعد بالهبة يحتاج إنجازه إلى أقــســاط األج ــرة ،وبــذلــك فــإن البيع بسعر رمــزي
عقد جديد ،ويــرد عليه الخالف المعروف حول عند نهاية أمد اإلجارة ال يبعد عن هبة العين إال
لزوم الوعد ،فمن يرى فيه اإل لــزام يستند إلى رأي من حيث الشكل فقط.
ويالحظ هنا أن البيع بسعر رمزي يحصل في
المالكية في التبرعات إذا ترتب على الوعد بها
ً
دخول الموعود في التزامات مالية ،يؤدي النكول البنوك اإلســامــيــة تنفيذا لــوعــد مــلــزم مــن طرف
بالوعد إلى اإلضرار به بشأنها ،وهذه اال لتزامات هنا واحد هو المؤجر البنك اإلسالمي ،وال نحتاج إلى
ً
هي سداد أقساط أجرة أعلى من أجرة المثل أمال المواعدة ألنه ليس في غير صالح المستأجر اقتناء
ً
العين بالسعر الرمزي ،حيث إنه قد دفع فعال ثمنها
بتنفيذ هذا الوعد.
أمــا الصــورة الفرعيــة الثانيــة فهــي تخــرج مــن من خالل أقساط اإليجار .
الخــاف حــول إلزاميــة الوعــد ،وتدخــل فــي خــاف

وينبغــي أن نالحــظ فــي كل مــن البيــع بســعر

غيــره آخــر حــول جــواز تعليــق الهبــة علــى شــرط ،رمــزي والهبــة أن العقــد ال يقــدم حمايــة كافيــة
ويــرى الجــواز المالكيــة واإلباضيــة وبعــض الحنابلة للمســتأجر ،بمــا يحافــظ علــى حقوقــه المتمثلــة
والحنفيــة ،أمــا الجمهــور (الحنفيــة والشــافعية بالزيــادات فــي أقســاط األجــرة الناشــئة عــن إدخــال
والحنابلــة).
فعلى عدم صحة تعليق الهبة على الشرط(((.

أجــزاء الثمــن ضمــن هــذه األ قســاط ،والتــي قصــد
ً
منهــا دفــع ثمــن العيــن تدريجيــا ،فــإذا طــرأ مــا يمنــع

(ب) اإلجــارة المنتهية بالتمليك عن طريق اســتمرار اإلجــارة إلــى نهايــة أجلهــا ،فــإن المؤجــر
((( االجارة المنتهية بالتمليك وصكوك االعيان المؤجرة ،يســترد العيــن وتضيــع علــى المســتأجر كل تلــك
د .منذر قحف ص ،16-13 :بحث قدم في دورة مجمع المبالــغ التــي دفعهــا لقــاء الثمــن(((.

الفقه االسالمي الدولي الثانية عشرة المنعقدة في الرياض
من  27-21سبتمبر سنة  2000م .وينظر :المحاسبة عن ((( االجارة المنتهية بالتمليك وصكوك االعيان المؤجرة
عقود االجــارة المنتهية بالتمليك ،ص ،26-25:البيع ص ،19-16 :المحاسبة عــن عــقــود االجـ ــارة المنتهية
بالتمليك ،ص ،24:البيع التدريجي في اإلجارة المنتهية
التدريجي في اإلجارة المنتهية بالتمليك ،ص.10 :
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(ج) اإلج ــارة المنتهية بالتمليك عن طريق بجزأيها ،وبالتالي استحقاقه للعين المؤجرة
ً
البيع قبل انتهاء مــدة عقد اإلجــارة بثمن يعادل تنفيذا للوعد بالبيع بسعر رمزي أو بالهبة ،أو بعد
باقي أقساط األجرة.
اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــع تخييــر

اكتمال البيوع التدريجية المتتالية(((.
(د) اإلج ــارة المنتهية بالتمليك عــن طريق

المســتأجر بالشــراء قبــل انتهــاء مــدة عقــد اإلجــارة البيع التدريجي.
بثمــن يعــادل باقــي أقســاط األجــرة عــدا ثمــن
المنفعــة عــن المــدة الباقيــة:

وتتألف هذه الصورة من عقود إجــارة متتالية
أو مترادفة للحصة التي يملكها الممول (المؤجر)

وهذه ليست صورة مستقلة ،و إنما هي شرط ،من العين عند بدء كل فترة إيجارية ،فتكون األجرة
ً
لقاء منفعة ذلــك الــجــزء ،ويترافق مــع كــل دفعة
كثيرا ما يضاف في الصور الثالث السابقة.
ً
إن قــســط األجـ ــرة يشمل ج ــزأي ــن :جـ ــزءا لقاء لألجرة دفع مبلغ إضافي لشراء أسهم أو أجزاء من
المنفعة خــال الفترة التي تقع بين القسطين ،العين نفسها وتملكها مع منافعها من تاريخ الدفع،
ً
وجزءا من أصل ثمن العين ،ويساوي مجموع هذه ويستمر ذلك حتى دفع أصل ثمن العين بكامله،
عندئذ ينتهي دفع األجرة.
األجــزاء أصــل ثمن العين ،الــذي دفعه المصرف
ٍ
هذه الصورة من اإلجــارة المنتهية بالتمليك
اإلسالمي للحصول على العين المؤجرة .
ً
ً
وهذه الصورة من اإلجارة المنتهية بالتمليك تتميز تميزا واضحا عن المعاملة الربوية ،لوجود
تتضمن تخيير المستأجر بشراء العين بما تبقى عين فعلية تباع وتشترى على أنجم ،وتستأجر
من أصل ثمنها في أي وقت يشاء ،ويكون ذلك األنجم غير المملوكة للمشتري عند بدء كل فترة
بالنص على وجــود إيجاب مفتوح من الممول إيجارية ،،فهي تتألف من عقود إجــارة مترادفة
(المؤجر) بالبيع بما تبقى من أصل الثمن في أي على األجزاء غير المملوكة للمشتري تتقابل فيها
وقت ،أو هو وعد ملزم من طرفه فقط ،أما المستأجر األجرة في كل فترة إيجارية مع المنافع المملوكة
ً
(المشتري) فيستطيع أن يمارس هذا الحق في لــلــمــســتــأجــر ،وع ــق ــود بــيــع مــتــرادفــة أي ــض ــا على
أي وقت يشاء خالل مدة العقد ،و إذا لم يمارس أنجم من العين تتقابل فيها التزامات الطرفين
هذا الحق بالشراء ،فإن استمرار عقد اإلجارة إلى

أجله يعني قيامه بــســداد جميع أقــســاط األجــرة ((( االجارة المنتهية بالتمليك وصكوك االعيان المؤجرة
ص ،21-20 :المحاسبة عــن عــقــود االجـ ــارة المنتهية
بالتمليك ،ص ،24:البيع التدريجي في اإلجارة المنتهية
بالتمليك ،ص.11 :
بالتمليك ،ص.10 :
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بانتقال ملكية الثمن وملكية النجم المبيع إلى بكثير من الشروط والضمانات إضافة إلى أعباء
المشتري ،أمــا المعاملة الربوية فهي زيــادة في الفوائد التي قد ال تستطيع الوفاء بها ناهيك عن
الدين ال يقابلها شيء(((.

أحجام الكثير من المشروعات عم التعامل معها

(هـ) اإلجارة المبتدئة بالتمليك ،وتنتقل فيها ألســبــاب دينية ومــن هنا يظهر لنا جليا أهمية
ملكية العين بعقد بيع في أول مدة اإلجارة مقابل عمليات اإلجــارة المنتهية بالتمليك التي تقوم
الدفعة النقدية المقدمة مع استثناء منافع العين بها المصارف اإلسالمية والتي تناسب مختلف
مــن البيع لــمــدة اإلجـ ــارة ،ثــم تــبــاع هــذه المنافع المجاالت اال قتصادية(((.
لمشتري العين نفسه بعقد إجارة للمدة المعلومة.
وفي جميع هذه الحاالت يكون نقل الملكية
ً
ً
ملزما ومطلوبا للطرفين ،فهو من مقصود العقد
نفسه(((.

•المطلب الرابع:

ُ
•ص ــك ــوك الــمــقــارضــة وت ــس ـ ّـم ــى ســنــدات
المضاربة
المقارضة أو الــقــراض عقد معروف في الفقه

ً
وختاما نقول :إن لإلجارة المنتهية بالتمليك اإلسالمي يسلم فيه رب المال أمواله إلــى عامل

دورا ب ـ ــارزا ف ــي تــمــويــل الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة يستثمرها بطريق التجارة ،ويكون الربح الناتج من
والمتوسطة التي أصبحت محل اهتمام عالمي هذه التجارة بينهما بالنسبة المتفق عليها .و إن
لدورها المتنامي في التنمية بشقيها اال قتصادي هذا العقد يسمى (مضاربة) أيضا.
والبشري حيث سواء عند تأسيسها أو عند شروعها

فالفكرة األساسية وراء سندات المقارضة أن

فــي زي ــادة حجم أعمالها نــظــرا ألنــهــا ال تستطيع يحدث عقد المضاربة بين حامل هذه السندات
اللجوء للسوق المالية بإصدار أسهم أو سندات ومــصــدرهــا ،فــا يستحق صــاحــب السند فائدة
كما هو الحال في المشروعات الكبيرة ،كما أنها ال محددة ،و إنما يستحق نسبة معينة من الربح إن
تستطيع أن تأخذ حاجاتها التمويلية بالكامل من أثمرت التجارة ربحا(((.
الجهاز المصرفي التقليدي الــذي يثقل كاهلها
((( االجارة المنتهية بالتمليك وصكوك االعيان المؤجرة ((( البيع التدريجي في اإلجــارة المنتهية بالتمليك،
ص.20-19 :وينظر :البيع التدريجي في اإلجارة المنتهية ص. 20 :
بالتمليك ص. 11:
((( بــحــوث فــي قــضــايــا فقهية مــعــاصــرة ،.محمد تقي
((( االجارة المنتهية بالتمليك وصكوك االعيان المؤجرة ،العثماني ،ص ،228 :دار القلم  -دمشق ،ط1424 ،2/هـ
  2003م .ص.21 :
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وقد قرر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد الــمــشــروع مــن بــدايــتــه إلــى نهايته ،وتــرتــب عليها
ً
في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك
السعودية من  23-18جمادى اآلخــرة  1408هـ ،في ملكه من بيع وهبة ورهن و إرث وغيرها ،مع
الموافق  11-6فبراير  1988م:
 -1ســنــدات المقارضة هــي أداة استثمارية

مالحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
العنصر الثاني :يقوم العقد في صكوك المقارضة

تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) على أس ــاس أن ش ــروط التعاقد تــحــددهــا نشرة
بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على اإلصـ ــدار وأن اإليــجــاب يعبر عنه اال كــتــتــاب في
أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء
ً
أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة
في رأس مــال المضاربة ومــا يتحول إليه ،بنسبة
ملكية كل منهم فيه ،ويفضل تسمية هذه األدلة

هذه الصكوك ،وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة
ّ
المصدرة.
ِ
وال بــد أن تشتمل نشرة اإلص ــدار على جميع
ً
الــبــيــانــات الــمــطــلــوبــة شــرعــا فــي عــقــد الــقــراض
(المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال

االستثمارية (صكوك المقارضة)(((.
ً
 -2الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة وتــوزيــع الــربــح مــع بــيــان الــشــروط الخاصة بذلك
بوجه عام ال بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

اإلصدار على أن تتفق جميع الشروط مع األحكام

العنصر األول :أن يمثل الصك ملكية حصة الشرعية.
شــائــعــة فــي الــمــشــروع ال ــذي أصـ ــدرت الصكوك

العنصر الثالث :أن تكون صكوك المقارضة قابلة

إلنشائه أو تمويله ،وتستمر هــذه الملكية طيلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة لالكتتاب
ً
باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء
((( أن ســنــدات المقارضة تستمد أحكامها مــن عقد

المضاربة في الفقه اإلســامــي ،فهي تقوم على تجميع السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
ِ
أ .إذا كان مال القراض المتجمع بعد اال كتتاب
المدخرات واألمــوال الالزمة على شكل صكوك متساوية
ً
القيمة يشكل مجموعها رأس المال المطلوب لمشروع وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا ،فإن
معين ،أو مشروعات متعددة ،فإذا تجمع لدى المؤسسة

المالية رأس المال المطلوب بشراء أربــاب المال لهذه تــداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد
الصكوك باشرت العمل .ويعامل حامل السند معاملة وتطبق عليه أحكام الصرف.
ً
صــاحــب الــمــال ،وتــعــامــل الــشــركــة معاملة الــمــضــارب،
ب .إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على
وينال كل طوف نصيبه من األرباح إذا تحققت ،ويتحمل

الخسائر إن لحقت .ينظر :المعامالت المالية أصالة تــداول صكوك المقارضة أحكام تــداول التعامل
بالديون.
ومعاصرة .355/13
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ج .إذا صار مال القراض موجودات مختلطة المختلفة مــن حصيلتها ،ومــن ثــم يتم تقسيم
من النقود والديون واألعيان والمنافع ،فإنه يجوز األربــاح الناتجة عن هذه االستثمارات بينه وبين
ً
تــداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى أصحاب رؤوس األموال حاملي السندات بنسب
عليه ،على أن يــكــون الــغــالــب فــي هــذه الحالة محددة ،ومتفق عليها مسبقا.
ً
•النوع الثاني:
أعيانا ومنافع.
العنصر الرابع :أن من يتلقى حصيلة اال كتتاب

سندات المقارضة المخصصة :وهــي عبارة

في الصكوك الستثمارها و إقامة المشروع بها هو عن سندات لمشاريع خاصة ومحددة ،يكتتب
الــمــضــارب ،أي عــامــل المضاربة وال يملك من فيها الــراغــبــون فــي هــذه الــمــشــروعــات ،كــل على
المشروع إال بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض حسب اختياره ومــن حصيلتها يمول المصرف
الصكوك فهو رب مال بما أسهم به باإلضافة إلى تلك المشروعات ،ومن ثم يقتسم المصرف صافي
أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الربح المتحقق بينه وبين حاملي هذه السندات
الحصة الــمــحــددة لــه فــي نــشــرة اإلصـ ــدار وتكون بنسب محددة ومتفق عليها(((.
ملكيته في المشروع على هذا األساس.
وأن يد المضارب على حصيلة اال كتتاب في
الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة ال
يضمن إال بسبب من أسباب الضمان الشرعية(((.
أنواع سندات القراض :وهي نوعان:
•النوع األول:

•المطلب الخامس:
•عقد السلم المتوازي أو الموازي وسندات
السلم

(((

قال االمام ابن المنذر« :أجمع كل من نحفظ
عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم
الرجل على صاحبه في طعام معلوم موصوف من

ســنــدات الــمــقــارضــة المشتركة :وهــي عبارة طعام أرض عامة ال يخطئ مثل ،بكيل معلوم أو
ً
عن سندات بفئات معينة يصدرها المصرف ،وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة
ويطرحها فــي الــســوق ،ويــقــوم بتمويل المشاريع يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما
((( ينظر :الفقه االســامــي وادلــتــه ،د .وهــبــة الزحيلي الذي تبايعا فيه ،ويسمى المكان الذي يقبض
 ،134-133/1دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الرابعة المنقحة فيه الطعام ،فإذا فعال ذلك ،وكانا جائزي األمر،

المعدلة ،توضيح االحكام  ،29/5فقه البيع واالستيثاق،
د .علي أحمد السالوس ،ص ،827:مؤسسة الريان  ((( -المعامالت المالية أصالة ومعاصرة .356/13
بـيــروت ،مكتبة دار الــقــرآن  -مصر ،دار الثقافة  -قطر ((( ،بيع الدين احكامه وتطبيقاته المعاصرة ،خالد محمد
ص.95
ط1425 ،1/هـ 2004م.
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ً
ً
كان سلما صحيحا ،ال أعلم أحدا من أهل العلم داغي وغيرهم(((.
يبطله» (((.

ب ــل رأى بــعــض الــعــلــمــاء الــمــعــاصــريــن أن

اما السلم الموازي((( ،وهو أن يبيع المشتري السلم الموازي ال خالف بين الفقهاء في جوازه
في السلم األول سلعة للمشتري في السلم الثاني ومشروعيته(((.
بنفس المواصفات والمقدار ،و إلى نفس األجل
ال ــذي سيتسلم فيه السلعة الــتــي أســلــم فيها،

وممن منعه :الشيخ الصديق الضرير(((.
•واحتج المجيزون:

السلم ال ينصب على ذات المسلم فيه،
فيصير المشتري بالسلم االول هو البائع  -المسلم
بأن ِ
َ
الــيــه  -فــي السلم الــثــانــي ،او الــمــوازي الجديد وانما على شــيء موصوف في الــذمــة ،فللمسلم
من غير ربط بين العقدين ،ثم يحول المشتري اليه في العقد االول أن ُيسلم من انتاجه إن وجد،
الجديد -المشتري الثاني  -على بائعه  -البائع و إال فانه ُيسلم مما هو موجود في السوق ،وكذلك

المسلم في السلم المتوازي له أن ُيسلم شيئا
االول  -بالمقدار نفسه الذي اشتراه ،او يوكله في فان
ِ
القبض (((.

موصوفا في الذمة وهو ما تم االتفاق عليه ،ووجود

حكمه :وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في المخاطرة التي تبيح الربح فيربح فيما يضمن((( .
حكمه بين مجيز ومانع ،فممن أجــازه :المشايخ
عبد الستار ابو غدة ،ونزيه حماد ،والزحيلي ،والقرة

•واحتج المانعون:
َ
بأنه حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه ،وأنها
ال تخلو مــن شبهة الــربــا ،والــضــرر ال ــذي يصيب

((( اإلش ــراف على مذاهب العلماء ،أبــو بكر محمد بن المستهلك من ارتفاع سعر السلعة قبل ان تصل

المسلم
إبراهيم بن المنذر  ،100-99/6ت :صغير أحمد األنصاري اليه بسبب انتقالها أل كثر من تاجر ،وان
ِ

أبو حماد ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة  -اإلمارات
العربية المتحدة ،ط1425 ،1/هـ  2004 -م.
((( وهو صورة تطبيقية لبيع الدين لغير المدين بثمن حال
 .ينظر :أحكام بيع الدين في الفقه االسالمي وتطبيقاته
المعاصرة ،محمد سعيد المجاهد ،ص،173-171:
 .185-183رسالة دكتوراه بإشراف د .ماجد الحموي،
جامعة دمــشــق ،كلية الشريعة1428 ،ه ـــ 2007م ،الفقه
االسالمي وادلته . 3406/5
((( االرباح التجارية من منظور الفقه االسالمي ،د .علي
عبد الستار علي ،ص ،147 :دار النفائس ،االردن ،ط،1/
1432هـ 2011م.

((( بيع الدين احكامه وتطبيقاته المعاصرة ،خالد محمد
ص.95:
((( المعامالت المالية أصالة ومعاصرة .265/8
((( بيع الدين احكامه وتطبيقاته المعاصرة ،خالد محمد
ص.95:
((( مقارنة بين السلم والربا في الفقه االسالمي  -دراسة
فقهية معاصرة  -حكمت عبد الرؤوف حسن ،ص،84:
اطــروحــة ماجستير بــإشــراف د .مــأمــون الــرفــاعــي ،كلية
الــدراســات العليا  -جامعة النجاح الوطنية ،نابلس -
فلسطين2007 ،م.

«تمويل عجز الميزانية ّ
العامة في الفقه اإلسالمي»
أ.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي
األول ربح فيما لم يضمن ،وهذا غير مشروع(((.
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وقد قرر مجمع الفقه االسالمي جواز هذا النوع

واجيــب :كونــه حيلــة لبيــع المســلم فيــه قبــل من المعامالت في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي
قبضــه ،فهــي حيلــة شــرعية ،كمــا قــال  فــي بدولة اإلمــارات العربية المتحدة من  1إلى  6ذي
الحيلــة فــي اســتبدال التمــر الــرديء بتمــر جيــد ،القعدة 1415هـ ،الموافق  6 - 1أبريل 1995م ،فقال:
ً
أ -السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل
بــأن يبيــع التمــر الــرديء ،ويشــتري بثمنــه تمــرا
ً
جيــدا ،فكذلــك هنــا ،فالعقــد لــم يعقــد علــى عيــن كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت
ً
المســلم فيــه حتــى يقــال :إن ذلــك يــؤدي إلــى بيــع دينا في الذمة ،سواء أ كانت من المواد الخام أم
المســلم فيــه قبــل قبضــه ،وال يتأتــى العقــد علــى المزروعات أم المصنوعات.
عينــه ،وهــو ديــن ،واهلل أعلــم(((.

ب -يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم،

والقول االول هو الــذي يوافق مقاصد الشريعة إما بتاريخ معين ،أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ،ولو
ً
ً
في االموال من حيث رواجها وتبادلها بين الناس ،كان ميعاد وقوعه يختلف اختالفا يسيرا ،ال يؤدي
كما انــه يحقق مصالح كثيرة للمنتج وللتاجر للتنازع كموسم الحصاد.
وللمستهلك ،سيما فــي الــصــفــقــات الكبيرة،

جـ -األصــل تعجيل قبض رأسمال السلم في

والتي تكون بمبالغ كبيرة جــدا ،فالمنتج يشعر مجلس العقد ،ويجوز تأخيره ليومين أو ثالثة ولو
بالطمأنينة لثقته بتسويق المنتج ،وتوفير المال بشرط ،على أن ال تكون مدة التأخير مساوية ،أو
زائدة عن األجل المحدد للسلم.
الالزم إلنتاجه.
ً
د -ال مانع شرعا من أخذ المسلم (المشتري)
كما إنــه بديل جيد عن القروض الربوية التي
َ
ً
ً
يلجأ إلــيــهــا أصــحــاب الــمــشــروعــات وأصــحــاب رهنا أو كفيال من المسلم إليه (البائع).
المصانع في تمويل مشاريعهم(((.

هـ -يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم
فيه بشيء آخر  -غير النقد  -بعد حلول األجل،

((( مقارنة بين السلم والربا في الفقه االسالمي  -دراسة سواء كان االستبدال بجنسه أم بغير جنسه .حيث

فقهية معاصرة ،ص. 85:

إنــه لــم يــرد فــي منع ذلــك نــص ثابت وال إجماع،
((( المعامالت المالية اصالة ومعاصرة .266/8
ً
((( مقارنة بين السلم والربا في الفقه االسالمي  -دراسة وذلــك بشرط أن يكون البدل صالحا ألن يجعل
ً
فقهية معاصرة ،ص ،85:الفقه الميسر ،أ .د .عبد اهلل َبن مسلما فيه برأس مال السلم(((.

محمد المطلق ،دّ .
الطيار ،أ .د .عبد اهلل بن ّ
محمد ّ
محمد
َ
الموسى  ،53/10مدار الوطن للنشر ،الرياض ((( ،ينظر :الفقه االسالمي وادلته  ،5246-5245/7صيغة
بن إبراهيم
عقد السلم والسلم الموازي ،االحكام الفقهية اجــراءات
1433-1432هـ 2012-2011م.
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ً
امــا سندات السلم :فهي سندات تمثل دينا
ًّ
عينيا بمقدار مــحــدد مــن سلعة موصوفة بدقة والــغــرر ونحوهما :فالبد من أن يكون الدين مما
ً
كــالــبــتــرول مــثــا .وق ــد اقــتــرحــهــا بــعــض الكتاب يــجــوز بيعه قــبــل قــبــضــه ،ك ــأن يــكــون مــن قــرض
 .١أال يــؤدي البيع إلــى محظور شرعي كالربا

لتمويل الحكومة ،وبما أن أسعار البترول خاضعة ونحوه ،ويكون الدين المبيع غير طعام ،وأن يباع
ً
للتغيرات السوقية فإن القيمة النقدية للسند تتغير بثمن مقبوض أي معجل لئال يكون دينا بدين،
ً
تبعا لذلك .أما قابلية السند للتداول فتعتمد على وأن يكون الثمن من غير جنس الدين المبيع أو
ً
جــواز بيع ديــن السلم قبل قبضه((( ،وهــي مسألة من جنسه مع التساوي بينهما حذرا من الوقوع في
ً
الربا ،وأال يكون الثمن ذهبا إذا كان الدين فضة،
خالفية معروفة خالصتها:
إختلف الفقهاء في بيع الدين نقدا في الحال ،حتى ال يؤدي ذلك إلى بيع النقد بالنقد نسيئة من
فأجاز جمهور الفقهاء أئمة المذاهب األربعة بيع غير مناجزة ،فهذه أربعة شروط في شرط.
 .٢أن يغلب على الظن الحصول على الدين
الدين لمن عليه الدين أو هبته له؛ ألن المانع من
ً
صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم ،بــأن يكون المدين حاضرا في بلد العقد ،ليعلم
ً
وال حاجة إلى التسليم ههنا ،فما في ذمة المدين حــالــه مــن عسر أو يــســر ،وأن يــكــون الــمــديــن مقرا
بالدين ،حتى ال ينكره بعدئذ ،فال يجوز بيع حق
مسلم له.
ً
بيع الــديــن لغير الــمــديــن ،فالمختار هــو قول متنازع فيه ،وأن يكون أهــا لاللتزام بالدين بأال
ً
ً
ً
المالكية حيث يجوز بيع الــديــن لغير المدين يكون قاصرا وال محجورا عليه مثال ليكون الدين
بشروط ثمانية تبعده عن الغرر والربا وأي محظور مقدور التسليم ،وأال يكون بين المشتري وبين
آخــر كبيع الــطــعــام قبل قبضه ،وتتلخص هذه المدين عداوة حتى ال يتضرر المشتري أو حتى ال
الشروط هنا في شرطين هما:

يكون في البيع إعنات للمدين بتمكين خصمه
منه .فهذه أربعة شروط أخرى في شرط(((.
•المطلب السادس:

الــدراســة والقيود المحاسبية كما أجــازتــه الهيئة العليا
للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية
عقد مخصوص يأخذ أحــد المتعاقدين من
االسالمية ،ص ،15-12:سلسلة اصدارات بنك الشمال
ً
االسالمي ،ط1433 ،1/هـ 2012م.
اآلخر بموجبه ماال على أن يرد مثله أو قيمته إن تعذر
((( االســتــثــمــار ف ــي األس ــه ــم والـ ــوحـ ــدات والــصــنــاديــق
االستثمارية .الكاتب :منذر قحف المجلة :مجمع الفقه
((( ينظر :الفقه االسالمي وادلته .3408 -3405/5
العدد 9 :الصفحة.4157 .9 :

•القرض الحسن
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ذلك ،وهو من الطرف اآلخر قربة إلى اهلل و إرفاقا في
المحتاجين من باب التبرع والتفضل(((.
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وال ــق ــرض الــحــســن هــو اح ــد أوجـ ــه الــتــمــويــل،
وللقرض الحسن وجهان الوجه األول استهالكي

وهو مشروع بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ،والوجه الثاني استثماري ،فالقروض االستهالكية

فــقــد ق ــال تــعــالــى ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ هــي الــقــروض الممنوحة لــأفــراد ،مــن أجــل سد

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯴ ﴾ (ســورة حاجتهم الشخصية والعائلية الجارية ،في الغذاء
البقرة .)245
ووجه الدال لة فيه ،أن اهلل سبحانه وتعالى شبه

والكساء والدواء والسكن ومستلزماته ،والمتعة.
ونجد أن القرض الحسن االستهالكي موجه

األعمال الصالحة واإلنفاق في سبيل اهلل بالمال للتنمية االجتماعية ،ويعالج نتائج التخلف وهو
الــمــقـ َـرض ،وشبه الــجــزاء المضاعف على ذلك تمويل داخلي ال يرهق المقترض.
ً
أم ــا الــقــرض الــحــســن اإلنــتــاجــي فــهــو الــقــرض
بــبــدل الــقــرض شيئا ليأخذ عــوضــه ،ومشروعية
المشبه تدل على مشروعية المشبه به(((.

الممنوح للتجار والــزراع والصناعيين والحرفيين

وثبت في الحديث الصحيح ،عن أبــي رافع وأصحاب المهن ،من أجل سد حاجتهم اإلنتاجية
رضي اهلل عنه (أن النبي  استلف من رجل والــمــهــنــيــة ،كــشــراء أثـ ــاث أو أآلت أو ســيــارات
ً ً
ْ ً
َبكرا -أي جمال فتيا -فقدمت على الرسول  لالستعمال اإلنتاجي ،أو كشراء مواد أولية ،أو دفع
إبل الصدقة ،فأمر أبا رافــع أن يقضي الرجل بكره أجور عمال ،وهؤالء المنتجون قد يكونون من كبار
ً
ً
فقال :يا رسول اهلل ،لم أجد فيها إال خيارا رباعيا  -المنتجين أو متوسطهم أو صغارهم.
ً
ً
والــفــكــر اال قــتــصــادي اإلســامــي اعتبر عناصر
أي جمال كبيرا  ،-فقال :أعطه ،فإن خير الناس
ً
اإلنتاج هما العمل ورأس المال ،فالمال يشمل
قضاء)((( .
أحسنهم
((( القرض الحسن واحكامه في الفقه االسالمي ،محمد جميع أشكاله والتي هي عبارة عن أعيان األرض
نور الدين اردنية ص ،12:اطروحة ماجستير بإشراف د .وما عليها مما ينتفع به ،وأعالها األغذية ثم األمكنة

جمال حشاش ،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح التي يــأوي اإلنسان إليها وهي الــدور ،ثم األمكنة

الوطنية في نابلس  -فلسطين 2010 ،م.

((( فقه التاجر المسلم وآداب ــه ،د حسام الــديــن عفانة التي يسعى فيها للتعيش كالحيوانات واألسواق
والمزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآالته ثم آالت
ص .181 :
((( صحيح الــبــخــاري  843/2رقــم  2262فــي كتاب اآل الت وقد يكون في اآل الت ما هو حيوان كالكلب

االستقراض ،باب هل يعطى اكبر من سنه ،صحيح مسلم

 54/5رقم  4192في كتاب المساقاة ،باب من استسلف آلة الصيد ،والبقر آلة الحراثة ،والفرس آلة الركوب
في الحرب.
شيئا فقضى خيرا منه و «خيركم أحسنكم قضاء».
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أو كما يعبر عنها بطرف األصــول في الميزانية الفعلية التي أنفقها على قرض معين بذاته ،كما
حيث يتمثل رأس الــمــال بعناصر األص ــول من يأخذ مصاريف القرض الحسن مــرة واحــدة في
ً
ً
أرض وعقار وآالت وبضاعة وأوراق مالية ونقدية بداية الــقــرض ،ومبلغا مــوحــدا على القرض غير
وغيرها ،أما العمل فال فرق بين العمل الناجم عن مرتبط بقيمته .وبعض هذه المصارف مثل بنك
عمل العمال أو العمل الناجم عن تنظيم اإلدارة دبي اإلسالمي ال يأخذ أية مصاريف على القرض
فكالهما عمل ،وعوائدهما الربح واألجــر وهذا ما الحسن و إنما يأخذ فقط مبلغ القرض دون أي
قامت علية شركة المضاربة أصال  .لذلك يقبل مصاريف أو زيادة(((.
اإلسالم بالربح كعائد للملكية فقط (رأس المال

وم ــن خ ــال الــمــقــارنــة بــيــن الــتــمــويــل الــربــوي

وما يمثله) ،وال يقبل بالفائدة الربوية بأي شكل والــتــمــويــل اإلس ــام ــي يــتــضــح جــلــيــا أن الــديــن
مــن األشــكــال للقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم) اإلسالمي دائما يسعى إلى تحقيق المنهج القويم.
الشتراكهما بالمخاطر.

والــبــنــوك اإلســامــيــة هــي األداة لفعالة مــن أجل

أما القرض الحسن فتكون عناصر اإلنتاج هي تحقيق هذا المنهج وقد أثبتت نجاحها وأن دعم
نفسها فــي الفكر اإلســامــي العمل ورأس المال سيرتها وتأ كيد هذا النجاح سوف يؤدي إلى بعث
إال أن األربــاح أو الخسائر ستعود على المقترض حركة األمة اإلسالمية ،وانقاذ شعوبها من التخلف
صاحب رأس المال المقترض من المقرض.

اال قتصادي واالجتماعي الــذي فرضه االستعمار

وبــذلــك نجد أن الــمــقــرض يــتــنــازل عــن حقه عليها وتحطيم القالب ال ــذي أراد وضعها فيه
في العائد من االستثمار إلــى المقترض مبتغيا وتحقق بعد ذلــك الــصــحــوة األم ــة اإلســامــيــة إن
ً
ومقدما فرصة النظام المصرفي اإلســامــي هــو أمــل وأداة فعالة
من ذلــك مثوبة من اهلل في آخرته
استثمارية ألخيه المسلم الــذي يملك القدرة أو شديدة األهمية والتأثير على مختلف المتعاملين
الخبرة اإلداري ــة على االستثمار وال يملك القدرة اال قتصاديين ،وهو البديل الذي طال انتظاره إلنقاذ
المالية التي تسمح له تحقيق استثماره(((.

األمة اإلسالمية وشعوبها من براثن النظام الربوي

والمصارف اإلسالمية تتقاضى عمولة مطابقة الخبيث(((.
ً
تــمــامــا للجهد الــمــبــذول أو السعي فــي تحقيق

مصلحة الــعــمــيــل ،فــيــأخــذ الــمــصــرف النفقات ((( ينظر :الفقه االسالمي وادلته ،المعامالت المالية،
شبير ،ص.374 :
((( آلــيــات الــتــمــويــل اإلســامــي بــديــل ل ـطــرق التمويل
التقليدية ،ص.19:
((( ينظر :القرض الحسن ص.120-118 :

«تمويل عجز الميزانية ّ
العامة في الفقه اإلسالمي»
أ.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي

الخاتمة

97

الخفي ونــحــوه مــن موجبات الــرد بعد التسليم،
وتوافرت شروط البيع ،وانتفت موانعه.
* االجـ ــارة المنتهية بالتمليك مــن العقود

* عــجــز ال ــم ــوازن ــة ه ــو ت ــزاي ــد جــهــات االنــفــاق المركبة وهــي تتكون من عقدين عقد اجــارة في
الحكومي ،بما ال يتناسب مع االيرادات الموجودة .االبتداء ،وعقد تمليك في االنتهاء ،بحسب الوعد
* التمويل هــو توفير الــمــوارد المالية الــازمــة الذي يقترن بعقد االجارة .
إلنشاء المشروعات االستثمارية أو تكوين رؤوس

* االج ـ ــارة الــمــنــتــهــيــة بــالــتــمــلــيــك لــهــا صــور

األم ــوال الــجــديــدة واستخدامها لبناء الطاقات متعددة ،لكل واحدة حكم خاص بها بحسب ما
اإلنتاجية قصد إنــتــاج السلع والــخــدمــات ،وفق يحيط بها.
احكام الشريعة االسالمية.

* المقارضة أو القراض او المضاربة عقد يسلم

* المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك فيه رب المال أمواله إلى عامل يستثمرها بطريق
معاملة مركبة تتكون من :شركة َعنان بين المصرف التجارة ،ويكون الربح الناتج من هــذه التجارة
وعميله  -وعد من المصرف ببيع حصته للعميل بينهما بالنسبة المتفق عليها.
 -البيع الــتــدريــجــي مــن قبل الــمــصــرف حصته

* سندات المقارضة أن يحدث عقد المضاربة

للعميل ال ــى ان تصبح ملكية الــمــشــروع تامة بين حامل هذه السندات ومصدرها ،فال يستحق
للعميل.

صاحب السند فائدة محددة ،و إنما يستحق نسبة

*المشاركة المتناقصة اذا تجمع بين ثالثة معينة من الربح إن أثمرت التجارة ربحا.
عناصر جائزة ،وليس فيها ما يخالف نصا شرعيا،

* سندات القراض نوعان :سندات المقارضة

وال يناقض قاعدة كلية ،مع مراعاة ضوابط وقيود المشتركة ،وسندات المقارضة المخصصة ولكل
نبه عليها العلماء .
* الــمــرابــحــة لــآمــر بــالــشــراء ايــضــا مــن العقود

ونوع خصائصه ،وهي مباحة شرعا.
* السلم الموازي من العقود المركبة ايضا وهو

المركبة ،والوعد جــزء مهم فيها بل هي تتضمن من العقود المختلف فيها والراجح فيها جواز وهو
وعدين ،والظاهر جوازها إذا وقع على سلعة بعد بديل عن القروض الربوية .
* الــقــرض الــحــســن هــو اح ــد أوج ــه التمويل،

دخــولــهــا فــي مــلــك الــمــأمــور ،وحــصــول القبض
المطلوب ً
شرعا ،،طالما كانت تقع على المأمور وللقرض الحسن وجهان الوجه األول استهالكي
مسؤولية التلف قبل التسليم ،وتبعة الرد بالعيب والوجه الثاني استثماري ،فالقروض االستهالكية
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هــي الــقــروض الممنوحة لــأفــراد ،مــن أجــل سد
حاجتهم الشخصية والعائلية ،بينما القرض
الحسن االستهالكي موجه للتنمية االجتماعية،
ويعالج نتائج التخلف وهو تمويل داخلي ال يرهق
المقترض .

*

*

*
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 .7اإلش ــراف على مــذاهــب العلماء ،أبــو بكر
محمد بن إبراهيم بن المنذر ،ت :صغير أحمد
األنصاري أبو حماد ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس

 .1االجـ ــارة المنتهية بالتمليك وصــكــوك الخيمة  -اإلمـ ــارات العربية الــمــتــحــدة ،ط،1/
االعيان المؤجرة ،د .منذر قحف ،بحث قدم 1425هـ  2004 -م.
في دو رة مجمع الفقه االسالمي الدولي الثانية

 .8اال قــتــصــاد االســامــيــة والــقــضــايــا الفقهية

عــشــرة الــمــنــعــقــدة ف ــي ال ــري ــاض م ــن  27-21الــمــعــاصــرة ،د .عــلــي الــســالــوس ،دار الــثــقــافــة -
سبتمبر سنة  2000م.
 .2أحــكــام بــيــع الــديــن فــي الــفــقــه االســامــي

الدوحة ،دار الريان  -بيروت1418 ،هـ 1998م.
 .9آلــيــات الــتــمــويــل اإلس ــام ــي بــديــل لطرق

وتطبيقاته المعاصرة ،محمد سعيد المجاهد ،التمويل التقليدية ،د .خبابه عبدا هلل ،أ .براهيمي
رسالة دكتوراه بإشراف د .ماجد الحموي ،جامعة السعيد ،من بحوث الملتقى الدولي حول :أزمة
دمشق ،كلية الشريعة1428 ،هـ 2007م.

النظام المالي والمصرفي الدولي ،وبديل البنوك

 .3اختالف األئمة العلماء ،الوزير أبو المظفر اإلســامــيــة ،جــامــعــة األمــيــر عــبــدا لــقــادر للعلوم
يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ،ت :السيد اإلســامــيــة  -قسنطينة ،كلية اآلداب والعلوم
يــوســف أحــمــد ،دار الكتب العلمية  -لبنان ،اإلنسانية ،قسم اال قتصاد واإلدارة2009 ،م.
بيروت  -ط 1423 ،1/هـ  2002 -م.

 .10أنــيــس الــفــقــهــاء ف ــي تــعــريــفــات األ لــفــاظ

 .4االدارة االستراتيجية في البنوك االسالمية ،المتداولة بين الفقهاء ،قاسم بن عبد اهلل بن أمير
د .عبد الحميد عبد الفتاح ،البنك االسالمي علي القونوي ،تحقيق :د .أحمد بن عبد الــرزاق
للتنمية ،المعهد االسالمي للبحوث والتدريب ،الكبيسي ،دار الوفاء  -جدة ،ط1406 ،1/هـ .
جدة1425 ،هـ.

 .11بحوث في قضايا فقهية معاصرة ،محمد

 .5االرباح التجارية من منظور الفقه االسالمي ،تقي العثماني ،دار القلم ،دمشق ،ط1432 ،2/هـ
د .علي عبد الستار علي ،دار النفائس ،االردن2011 ،م.
ط1432 ،1/هـ 2011م.

 .12الــبــنــوك االســامــيــة احــكــامــهــا مــبــادئــهــا

 .6االستثمار في األسهم والوحدات والصناديق تطبيقاتها المصرفية ،د .محمد محمود العجلوني،
االستثمارية ،د .منذر قحف المجلة :مجمع الفقه دار المسيرة للنشر والــتــوزيــع والطباعة ،عمان،
العدد 9 :الصفحة.4157 :

ط1431 ،2/هـ 2010م.
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 .13البيع التدريجي فــي اإلجـ ــارة المنتهية الجرجاني ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب

بالتمليك ،د .هــنــاء محمد الحنيطي ،وخولة العربي  -بيروت ،ط1405 ،1/هـ.
عبدة ،وحنان القضاة ،بحث مقدم إلى المؤتمر

 .20التكييف الفقهي للوقائع المستجدة

العلمي الثاني  /جامعة عجلون الوطنية 2013م ،وتطبيقاته الفقهية ،د.محمد عثمان شبير ،دار
الــخــدمــات المصرفية اإلســامــيــة بــيــن النظرية القلم ،دمشق ،ط1425 ،1/هـ 2004م .
والتطبيق.

 .21تمويل المشاريع االستثمارية ،بن قيراط

 .14بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه عبد الــعــزيــز ،وبــركــات غنية ،وشـــمـام وفــــاء،
االســامــي ،عــدنــان محمد سليم سعد الــديــن ،بحث بإشراف االستاذ زيتوني عمار ،كلية العلوم
رسالة ماجستير اشرف عليها د.اسامة الحموي ،اال قتصادية وعلوم التسيير ،جامعة العقيد لخضر،
كلية الشريعة قسم الفقه االســامــي واصــولــه  -الجزائر ،سنة 2009-2008م
َ
توضيح األحك ِام ِمن بلوغ المرام ،عبد اهلل
جامعة دمشق.
ِ .22
ّ
 .15بيع الدين احكامه وتطبيقاته المعاصرة ،بن عبد الرحمن البسامَ ،
مكتبة األســدي ،مكة
ّ
المكرمة ،ط 1423 ،5/هـ  2003 -م .
خالد محمد تربان ،دار البيان العربي  -االزهر ،دار
الكتب العلمية  -بيروت1423 ،هـ 2003م.

 .23التوقيف على مهمات التعاريف ،محمد

 .16بيع المرابحة لآلمر بالشراء  -دراسة تطبيقية عبد الرؤوف المناوي ،تحقيق :د .محمد رضوان
فــي ضــوء تجربة شركة بيت الــمــال الفلسطيني الداية ،دار الفكر المعاصر ،دار الفكر  -بيروت،
العربي ،حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة ،دمشق ،ط1410 ،1/هـ .
 .24دور صيغة اإليــجــار المنتهي بالتمليك
ُطبع على نفقة شركة بيت الــمــال الفلسطيني
العربي ،ط 1996 ،1/م .

في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ،د .عصام

 .17البيع المؤجل ،عبد الستار ابو غدة ،البنك أبو النصر ،كلية التجارة  -جامعة األزهــر ،بحث
االسالمي للتنمية ،المعهد االسالمي للبحوث منشور على الرابط اال لكتروني:
والتدريب ،جدة ،ط1424 ،2/هـ 2003م .

iefpedia.com/arab/wp-content/up-

 .18البيع المؤجل ،عبد الستار ابو غدة البنك

loads/2009/08/vvv.doc .

االسالمي للتنمية ،المعهد االسالمي للبحوث

 .25شركة العنان في الفقه االســامــي دراســة

والتدريب ،جدة ،ط1424 ،2/هـ 2003م .

مــقــارنــة ،أســتــاذنــا ابــراهــيــم فــاضــل الــدبــو ،مطبعة

 .19الــتــعــريــفــات ،عــلــي بــن محمد بــن علي الرشاد ،بغداد ،ط1409 ،2/هـ 1988م.
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 .26صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو القرآن  -مصر ،دار الثقافة  -قطر ،ط1425 ،1/هـ
عبداهلل البخاري الجعفي ،تحقيق :د .مصطفى 2004م.
دي ــب الــبــغــا أســتــاذ الــحــديــث وعــلــومــه فــي كلية

 .33فقه التاجر المسلم وآدابه ،د حسام الدين

الشريعة  -جامعة دمشق ،دار ابن كثير ،اليمامة  -عفانة ،المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة
والنشر ،بيت المقدس ،ط1426 ،1/هـ 2005 -م.
بيروت ،ط1987 - 1407 ،3/م.
 .34الفقه الميسر ،أ .دَ .عبد اهلل بن محمد
 .27صحيح مسلم ،أبــو الحسين مسلم بن
محمد المطلق ،دَّ .
الطيار ،أ .د .عبد اهلل بن ّ
ّ
محمد
الحجاج بــن مسلم القشيري النيسابوري ،دار
َ
الموسى ،مدار الوطن للنشر ،الرياض،
بن إبراهيم
الجيل بيروت ،دار األفاق الجديدة بيروت .
 .28صيغة عــقــد الــســلــم والــســلــم الــمــوازي1433-1432 ،هـ 2012-2011م.
االح ــك ــام الــفــقــهــيــة اجـ ـ ــراءات ال ــدراس ــة والــقــيــود

 .35الــقــرض الــحــســن واحــكــامــه فــي الفقه

المحاسبية كما أجــازتــه الهيئة العليا للرقابة االســامــي ،محمد نــور الــديــن اردنــيــة ،اطروحة
الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ماجستير بــإشــراف د .جــمــال حــشــاش ،كلية
االســامــيــة ،سلسلة اصـ ـ ــدارات بــنــك الــشــمــال الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في
االسالمي ،ط1433 ،1/هـ 2012م.
 .29عــقــد بــيــع ال ــم ــراب ــح ــة ف ــي الــمــصــارف

نابلس  -فلسطين 2010 ،م.
 .36المحاسبة عــن عقود االج ــارة المنتهية

االسالمية ،د .سعد عبد محمد ،ومي حمودي بالتمليك فــي المصارف االسالمية مــن منظور
ص ،6 :مجلة كلية بغداد للعلوم اال قتصادية اسالمي ،د .علي ابو الفتح احمد ،البنك االسالمي
العدد 31سنة  2012م.

للتنمية ،المعهد االسالمي للبحوث والتدريب،

 .30فتاو ى الشيخ مصطفى بن احمد الزرقا ،ط1424 ،1/هـ2003 ،م .
اعــتــنــى بجمعه :مــجــد احــمــد مــكــي ،تــقــديــم د.
يوسف القرضاوي،
 .31الفقه االسالمي وادلته ،د .وهبة الزحيلي،

 .37المحلى ،أبــو محمد علي بن أحمد بن
سعيد بن حزم ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .38مخاطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتها

دار الــفــكــر ،دمــشــق ،الــطــبــعــة الــرابــعــة المنقحة بمعيار كفاية رأس الــمــال ،موسى عمر مبارك،
المعدلة.

اطروحة دكتوراه باشراف د .أحمد السعد ،كلية

 .32فقه البيع واالســتــيــثــاق ،د .علي أحمد العلوم المالية والمصرفية ،اال كاديمية العربية
السالوس ،مؤسسة الريان  -بيروت ،مكتبة دار للعلوم المالية والمصرفية ،عمان1429 ،هـ 2008م.
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أ.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي

 .39المشــاركة فــي الشــريعة االســامية ،محمــد الوطنية ،نابلس  -فلسطين2007 ،م.
عبــد الــرؤوف حمــزة ،جامعــة ســانت كليمنتــس-

 .45نحو رؤية لتشخيص وعالج الموازنة العامة

مكتــب االرتبــاط الرئيســي ،الشــارقة لالستشــارات في مصر ،د .إيهاب محمد يونس ،مجلة النهضة،
األ كاديميــة والجامعيــة ،بحــث تمهيــدي لنيــل المجلد  ،13العدد  ،2ابريل 2012م.
درجــة الماجســتير فــي اال قتصــاد والمصــارف

 .46يــســألــونــك ع ــن الــمــعــامــات الــمــالــيــة

اإلســامية ،بإشــراف الدكتــور :مســلم اليوســف المعاصرة ،د .حسام الدين بن موسى محمد بن
1428-1427هـــ .

عفانة ،المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة

 .40الــمــصــارف االســامــيــة االسـ ــس النظرية والــنــشــر  -الــقــدس ،أبــوديــس ،ط1430 ،1/هـ ـــ -
والتطبيقات العملية ،د .محمود حسين الوادي ،و 2009م.
د .حسين محمد سمحان ،ص ،198:دار المسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة ،ط2009 ،3/م 1430هـ .
 .41المصرفية االســامــيــة ،االســس النظرية
ومشا كل التطبيق ،نوري عبد الرسول الخاقاني،
رســالــة دكــتــوراه فــي اال قــتــصــاد ،جامعة الكوفة،
2002م .
 .42المعامالت المالية أصالة ومعاصرة ،دبيان
بن محمد الدبيان ،مكتبة الملك فهد الوطنية،
الــريــاض  -المملكة العربية السعودية ،ط،2/
 1432هـ .
 .43المعامالت المالية المعاصرة في الفقه
االســامــي ،محمد عثمان شبير ،دار النفائس،
عمان ،ط1427 ،6/هـ 2007م.
 .44مقارنة بين السلم والربا في الفقه االسالمي
 دراسة فقهية معاصرة  -حكمت عبد الرؤوفحــســن ،اط ــروح ــة ماجستير ب ــإش ــراف د .مــأمــون
الرفاعي ،كلية الدراسات العليا  -جامعة النجاح
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