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 ثرها في التشسية االقتراديةوأاإلسالمية  سرارف في البالسذاركة تقييم صيغ التسهيل 

 ـ.ـ. أزىخ دمحم جؾاد عبج العغيؼ طاىخ

 كؾفة   –ط التقشية / الكمية التقشية اإلدارية جامعة الفخات األكس

 
                                                 ملخص البحث:  

يدتعخض البحث مفيؾـ صيغ التسؾيل بالسذاركة عؽ طخيق التعخيف المغؾي كاالصظالحي، ثؼ بياف   
أنؾاع الذخكات كالتكييف اإلسالمي ليا، باإلضافة الى ذلػ يؾضح البحث صيغ السذاركة التي يتؼ 

مع اقداميا، ككيفية استخجاميا في السرارؼ اإلسالمية، مع  اعتسادىا مؽ قبل السرارؼ اإلسالمية،
تؾضيح آلية عسميا كتشفيح العقؾد في السرارؼ اإلسالمية، بسا يتفق مع الريغ القانؾنية السختبظة 
بالسرخؼ اإلسالمي مع البشػ السخكدي، عؽ طخيق تؾضيح الخظؾات العسمية لحلػ، ثؼ يدتعخض البحث 

 يل بالسذاركة عمى التشسية االقترادية. األثخ الستؾقع لريغ التسؾ 
كيدتخمص مؽ البحث كيفية االستفادة مؽ صيغ التسؾيل بالسذاركة عؽ طخيق السرارؼ اإلسالمية في 
الحج مؽ الخدائخ الستؾقعة لمسذاريع االستثسارية كتعديد الشسؾ كرفع مدتؾى الكفاءة التذغيمية بالشدبة 

 ج سؾاء. لمستعامميؽ كلمسرارؼ اإلسالمية عمى ح
كمؽ االستشتاجات التي يدؾقيا البحث اف صيغ التسؾيل بالسذاركة ىي مؽ اىؼ الريغ التي تعدز مؽ نسؾ 
العسل السرخفي اإلسالمي كتديج فخص العسل لمظبقات الفقيخة لجعؼ السدتؾى السعاشي لؤلفخاد كتعديد 

 الشسؾ االقترادي لمجكلة. 
 التشسية االقترادية ،السرارؼ  اإلسالمية  ،تقييؼ صيغ التسؾيل :  الكلسات السفتاحية
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Abstract: 

The research reviews the concept of the financial formula by participating in the 

Islamic table, up to the economic formula, and its deviation from the Islamic 

formula with the Commercial International Bank, and then clarifying the steps 

mentioned in the following table, then it reviews the report received for the 

financing formulas by participating in economic development. 

 It is concluded from the research how to take advantage of the financing 

formulas by participation through Islamic banks in reducing the expected losses 

of investment projects and promoting growth and raising the level of operational 

efficiency for the dealers and for Islamic banks alike. 

Among the conclusions promoted by the research is that the partnership 

financing formulas are among the most important formulas that enhance the 

growth of Islamic banking and increase job opportunities for the poor classes to 

support the standard of living of individuals and enhance the economic growth 

of the state. 

Keywords: evaluation of financing formulas, Islamic banks, economic 

development 

 السقدمة:

أىسيا صيغ  تسؾيمية عجة، كمؽالسؤسدات السالية اإلسالمية كمشيا السرارؼ اإلسالمية عمى صيغ تعتسج 
كذلػ الترافيا بالسخكنة كالتشؾع في يسكؽ مؽ خالليا تسؾيل الذخكات كاالفخاد التسؾيل بالسذاركة التي 

في السذاريع التشسؾية، كتشافذ البشؾؾ التقميجية )الخبؾية( ليا الجخؾؿ في الدؾؽ بقؾة عقؾدىا مسا يتيح 
شسؾ االقترادي لمتسؾيل بالسذاركة يدتفيج مؽ ىحه الريغ يخى الباحث اف مشحى الباإلضافة الى ذلػ 

تذكل فخص استثسارية كاعجة االستفادة السدتؾحاة مؽ التسؾيل الف  ،بذكل اكبخ مؽ صيغ التسؾيل الخبؾي 
 .(السسؾؿ كالستسؾؿ)لكال الظخفيؽ 
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بالشدبة لمسدتثسخ كالسرخؼ السسؾؿ اإلسالمي يزيف ميدة الججية في العسل اف االستثسار بريغ التسؾيل 

باإلضافة الى ذلػ اف تؾزيع )اف كججت(، أك اطخؼ تتذارؾ في العسل كتتحسل الخدارة النيؼ طخفيؽ 
مؽ البحث اف البشؾؾ التقميجية )الخبؾية( كيتزح  ،يقمل مؽ التزخؼعبء الخدارة عمى األطخاؼ السذاركة 

خغبة األطخاؼ طخيق تسؾيل السذاريع ذات االجل الظؾيل لاستفادت مؽ التسؾيل اإلسالمي بالسذاركة عؽ 
 السذاركة في ذلػ. 

جعمت مؽ خبخاء اف الخكؾد االقترادي كاألزمات الستكخرة كالستالحقة التي عرفت باالقتراد العالسي 
مسا أدى في نياية السظاؼ الى  ؛كيفية تشذيط االقتراد بريغ مختمفةكا الشغخ في ف يعيجأاالقتراد 

 التشسية االقترادية. تؾعيفيو في آلية الشسؾ السرخفي اإلسالمي ككيفية دراسة 

كرفع في تعديد العالقة بيؽ السدتثسخيؽ كالسرارؼ اإلسالمية يسكؽ االستفادة مؽ صيغ التسؾيل بالسذاركة 
، باإلضافة الى اف التعاكف فيسا السدتؾى السعاشي كخمق فخص ججيجة لالستثسارالكفاءة اإلنتاجية كتحديؽ 

  يديج مؽ تشسية االقتراد في الجكلة. كذلػ الستثساري بيشيؼ يعدز مؽ الخبخة في السجاؿ ا

 بحث:مذكلة ال

 تتسحؾر حؾؿ عجة أسئمة أىسيا: البحثاف مذكمة 

 ؟ستخالصيا مؽ الذخيعة االسالميةالتي يسكؽ اكماىي أنؾاع الذخكات  ،ىي السذاركةما -1
آلية تشفيحىا كعقؾد ، باإلضافة الى السرارؼ السرارؼ يادتخجمتىي صيغ السذاركة، ككيف ما -2

 ؟تسؾيمية
 ؟تشسية االقتراديةكالاإلسالمية  سرارؼالفي بالسذاركة  ماىي العالقة بيؽ صيغ التسؾيل -3

 فرضية البحث:

اإلسالمية بالسذاركة في السرارؼ  عالقة السشفعة الستبادلة بيؽ صيغ التسؾيلاف تقـؾ فخضية البحث عمى 
  القترادية. تشسية االك 

 :بحثأهسية ال

جىا السرارؼ صيغ التسؾيل بالسذاركة في مؽ اىؼ الريغ التي تعتستتسحؾر أىسية البحث مؽ اف 
 كأثخىا في التشسية االقترادية. اإلسالمية 
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 :بحثاهداف ال

بجكر استثساري كاعج بالتشؾع كالسخكنة تقـؾ اإلسالمية بالسذاركة في السرارؼ اف خرائص صيغ التسؾيل 
مسا يعدز مؽ فخص التشسية أكاألطخاؼ السذاركة بيؽ الظخفيؽ اإليجابية رف بيا، كتعديد العالقة التي تت

 االقترادية. 

 

 :بحثمشهجية ال

صيغ التسؾيل بالسذاركة في السرارؼ يقؾـ ىحا البحث باستخجاـ السشيج الؾصفي باالستشاد الى كصف 
الريغ خ بيؽ ي، ثؼ يقؾـ عمى استخجاـ السشيج الؾصفي التحميمي لمتعخؼ الى مجى تشاغؼ التأثاإلسالمية

 السحكؾرة كالتشسية االقترادية. 

 . السذاركةحقيقة صيغ التسهيل على أساس األول: بحث الس

، كيسكؽ لمتعخؼ عمى صيغ التسؾيل بالسذاركة يشبغي التعخؼ عمى حكيقة السذاركة كأنؾاع الذخكات
 : تياستعخاضيا كاآل

ِخَكُة ىسا سؾاء بسعشى مخالظة الذخيكيؽ اواًل: السذاركة لغة؛  ْخَكُة كالذَّ ، أي خمط نريبيؽ فأكثخ، (1)الذِّ
أحجىسا عؽ اآلخخ، كقيل الذخكة ىي السذاركة، كىي شخعًا تؾزيع الذئ بيؽ اثشيؽ فأكثخ  دبحيث ال يتسي

عمى جية الذيؾع، أك اختراص مؽ اثشيؽ أك أكثخ بسحل كاحج كمشو قؾليؼ شخؾ الخجُل الخجَل أي خمَط 
 . (2)نريُبُو بشريِبِو 

، كىي أف (3)أكثخ عمى كجو الذيؾعىي ثبؾت الحق في الذئ الؾاحج ألثشيؽ فثانيًا: السذاركة اصطالحًا؛ 
، أي بسعشى االشتخاؾ في (4)يتعاقج اثشاف فأكثخ عمى االشتخاؾ، أما في ماؿ أك في عسل اك فييسا معا

الساؿ كربحو اك االشتخاؾ في ربحو دكف االشتخاؾ في رأس الساؿ، أك االشتخاؾ في أجخ العسل، أك 
، كالقرج ىؾ تحقيق الخبح (5)رأس ماؿ ليؼ يتجخ فيو االشتخاؾ فيسا ُيباع كُيذتخى دكف اف يكؾف ىشاؾ 

في راس الساؿ، إف كجج اك حدب االتفاؽ، أما الخدارة فتكؾف بقجر حرة  عالحي يؾزع بيشيؼ بحدب ما دف
كمؽ خالؿ التعخيفات الدابقة يسكؽ استشتاج بعض الشقاط  كل طخؼ في راس الساؿ بالشدبة كالتشاسب،

 السيسة بسا يمي؛ 

 ذاركة بيؽ اثشيؽ فأكثخ. تكؾف الس-1
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 التكؾف السذاركة اال مع الذيؾع. -2

 ك اإلرادة اك بغيخىسا، كسا في االشتخاؾ في السيخاث. أالخمط بيؽ نريبي طخفيؽ فأكثخ، بالقرج -3

 ف تكؾف بغيخه كسا في شخكة الؾجؾه. أاليذتخط دفع الساؿ إلنذاء الذخكة، اذ يسكؽ -4

  (6)الغخض األساسي مؽ انذاء الذخكة ىؾ الخبح السادي. -5

 ثالثًا: أنهاع الذركات؛ 

، (7)كتدسى شخكة الِسمْػ، كىي أف يستمػ شخراف فأكثخ عيشًا مؽ غيخ عقج الذخكة شركة األمالك:  -1
 ، كتشقدؼ عمى: (8)بل بدبب مؽ أسباب التسمػ كالذخاء أك اليبة اك السيخاث 

 حدب سببيا: حيث ترشف بحدب الدبب الى صشفيؽ ىسا؛ -أ

  شخكة السمػ االختيارية: كىي التي تشذأ بفعل الذخكاء، كتكؾف باجتساع شخريؽ أك أكثخ في ممػ
عيؽ أك ماؿ باختيارىسا، كأف يذتخيا لحدابيسا شيئًا، فيكؾف الُسذَتخى شخكة ِممػ بيشيسا كُيتعحر تسييد 

 األمؾاؿ. أك تفخيق الحرص بدب اختالط 

  شخكة السمػ الجبخية: كىي التي تشدب الى اثشيؽ فأكثخ بغيخ فعميسا، كأف يخث شيئًا، فيكؾف السؾرث
 مذتخكًا بيشيسا شخكة ممػ. 

 حدب محميا: حيث ترشف بحدب السحل عمى أصشاؼٍ ثالثة ىي؛ -ب

  بالُذفعة كحق امزاء شخكة الحق: كىي شخكة في حق مؽ الحقؾؽ السالية، كاالشتخاؾ في حق األخح
 أك حقؾؽ الخىؽ.  ،البيع، أك الخد بالعيب، أك خيار الذخط

  ،شخكة االعياف: كتدسى شخكة الحكات، كىي شخكة في امتالؾ ذات مؽ الحكات بعيشيا كرقبتيا
 كاالشتخاؾ في امتالؾ ارض. 

 أك  (9)ؾآًء بالكخاء شخكة السشافع: كىي شخكة في امتالؾ مشفعة مؽ السشافع السسمؾكة ألكثخ مؽ كاحج، س
  (10) باإلجارة أك غيخ ذلػ.
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كتدسى الذخكة الخاصة، كىي عقج بيؽ اثشيؽ اك أكثخ عمى االشتخاؾ في الساؿ كربحو  شركة العقد:-2
، كأضافو الذخكة الى لفع العقج ُتعج إضافة السدبب الى الدبب، أي الذخكة الؾاضعة بدبب العقج، (11)

 كتأخح عجة صؾر كسا يمي؛ 

ة العشاف: اف كمسة عشاف مذتقة مؽ َعؽَّ الذئ أي عخض لو، الف كل مؽ الذخيكيؽ قج َعؽَّ شخك-أ
، كىي عقج يمتـد بسقتزاه شخراف اك أكثخ باإلشتخاؾ في الساؿ (12)لراحبو أي عخض لو أف يذاركو 

 ، (13) كالعسل، أما الخبح فيكؾف بيشيؼ بحدب أمؾاليؼ اك بحدب ندبة يتفقؾف عمييا

، ليعسمؾا فييا بأنفديؼ كيقتدسؾا الخبح فيسا (14) شيؽ اك أكثخ في شئ خاص دكف سائخ امؾاليؼأي اشتخاؾ اث
، كالُيذتخط التداكي، ككل شخيػ يكؾف (15)بيشيؼ، فالساؿ مؽ الجسيع كالعسل مؽ الجسيع كالشاتج مؽ الجسيع 

ككياًل عؽ صاحبو في الترخؼ، فإذا كاف الحي يعسل ىؾ أحجىسا فقط، جاز لو اشتخاط السقابل عؽ ىحا 
 . (16)العسل 

أنيا مأخؾذة مؽ "ضخب" كيقاؿ ضخب في األرض، ُلغًة؛  (17) تعخؼ السزاربةشخكة السزاربة: -ب
 اؿ ضاربو في الساؿ مؽ السزاربة بمغة العخاقييؽ، كىيبتغاء الخزؽ، كيقضخبا، أي سار إل يزخب

  .(18) القخاض بمغة الحجازييؽ

االتجار  ىي اتفاؽ بيؽ طخفيؽ يبحؿ أحجىسا فيو ماؿ، كيبحؿ اآلخخ جيجه في اصظالحًا:أما تعخيفيا 
الثمث أك  كالعسل بيحا الساؿ، عمى أف يكؾف ربح ذلػ بيشيسا عمى حدب ما يذتخطاف، مؽ الشرف أك

السزارب كجه  مالو، كضاع عمى إلخ، كإذا لؼ تخبح الذخكة لؼ يكؽ لراحب الساؿ غيخ رأس…لخبع ا
ظالب جيجه كعسمو ثؼ يُ  كعسمو، كال يتحسل عامل السزاربة خدارة أخخى إذ ليذ مؽ العجؿ أف يزيع عميو

كعميو فالسزاربة ، (19) إىساؿ بسذاركة رب الساؿ فيسا ضاع مؽ مالو، ما داـ ذلػ لؼ يكؽ عؽ تقريخ أك
عمى السدج بيؽ عشرخيؽ مؽ  ىي عقج مذاركة بيؽ طخفيؽ أك أكثخ، يقؾـ ،أك القخاض أك السقارضة

استثسارية معيشة، حيث يؤمؽ صاحب الساؿ السؾارد السالية  عشاصخ اإلنتاج كىسا: الساؿ كالعسل في عسمية
جه كعسمو عؽ طخيق تؾفيخ اإلدارة العسل )السزارب( فيؾ يقجـ جي الالزمة إلقامة السذخكع، أما صاحب

  السذخكع. كالتدييخ السشاسبيؽ إلنجاح

صاحب الساؿ في  إف األرباح تؾزع بيؽ الظخفيؽ حدب ما تؼ االتفاؽ عميو مدبقا، أمػا الخدػارة فيتحسميػا
ىحا األخيخ الحي تكؾف خدارتو ىي تكمفة ك حالة عجـ تقريخ السزارب كعجـ إخاللو بذخكط السزػاربة 
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شخكة السزاربة قج تتخح شكل مداقاة ، عمى اف (20) السزاربة صة البجيمة لخجماتو التي قاـ بيا خالؿالفخ 

 . أك مغارسة أك مدارعة

ليؼ  ؿشخكة األبجاف: كتدسى شخكة الرشائع، اك شخكة األعساؿ، كىي أف يذتخؾ اثشاف فأكثخ    ال ما-ج
، كاشتخاؾ (21)ب مذتخكًا بيشيؼ بحدب اإلتفاؽ في عسل معيؽ، أك في تقبل االعساؿ بأبجانيؼ كيكؾف الكد

الخياطيؽ أك الرباغيؽ، أك اشتخاؾ مجسؾعة مؽ السجرسيؽ عمى إقامة معيج لتقؾية الظمبة كل حدب 
 كلكؽ بذخكط كىي؛ ،اختراصو، ثؼ اقتداـ الكدب في الشياية

  .إتحاد السكاف الحي يعسالف )يعسمؾف( فيو 

 يا بذخط أف تكؾف أحج االعساؿ مكسمة لؤلخخى. إتفاؽ الرشعة كاتحادىا، كيرح اختالف 

 (22)لتداكي في العسل كرأس الساؿ اف كِججا. ا 

لو إال إذا كاف ذك كجاىة  ؿنديئة لسؽ ال ما عشخكة الؾجؾه: كتدسى شخكة السفاليذ، ألف الشاس ال تبي-د
عشجىؼ، كتعشي اشتخاؾ اثشيؽ فأكثخ ليذ ليؼ ماؿ، كلكؽ لجييؼ الؾجاىة عشج الشاس، فيتفقؾف عمى الذخاء 

 . (23)عميو  ابالَجْيؽ، بقرج االتِّجار ثؼ يقتدسؾف الخبح الشاتج مؽ ىحه التجارة فيسا بيشيؼ عمى ما اتفقؾ 

ض، ألف كل مؽ الذخكيؽ ُيفؾِّض صاحبو بالترخؼ في ماؿ شخكة السفاكضة: كاشُتقَّْت مؽ التفؾي-ق
، كىي الذخكة التي يكؾف فييا التداكي في الساؿ كالخبح (24) الذخكة، كقيل مؽ الفؾضى بسعشى التداكي 

أك  ،، كالقرج إطالؽ يج الترخؼ لكمييسا سؾآًء أكاف حاضخا(25)كالترخؼ كالَجيؽ مؽ البجاية الى الشياية 
أحجىسا ُممِدـ  والشديئة كبالقخاض، أك االستقخاض، بسا يكؾف بو مرمحة لمذخكة كما يفعماك ب ،غائبا بالشقج
 لآلخخ.  

 الثاني: صيغ السذاركة؛ بحث الس

 ىشالػ عجة صؾر لريغ السذاركة نحكخ أىسيا كسا يمي؛ 

طخفاف أك  كتدسى ايزًا بالسذاركة الجائسة في رأس ماؿ السذخكع، كىؾ أف يذتخؾاواًل: السذاركة الثابتة؛ 
أكثخ في مرشع أك مؤسدة تجارية اك غيخىا، عؽ طخيق السداىسة في رأس ماؿ السذخكع، فيربح 

تزسيشو  ؼالظخفاف شخيكيؽ في السمكية كفي اإلدارة كالخبح، كيمتدمؾف بتحسل الخدارة، ككل ذلػ حدب ما ت
 (26)في االتفاؽ كىي قدساف؛ 
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كىي السذاركة التي تختبط بالسذخكع، حيث يبقى كال الذخيكيؽ عمى  السذاركة الثابتة السدتسرة:-1

حاليسا طالسا بقي السذخكع قائسًا، كتشتيي ىحه السذاركة بانتياء عقج الذخكة، كيكؾف باالتفاؽ عمى انيائيا 
 .  (27)أك إفالس الذخكة أك عجـ أىمية أحج الظخفيؽ أك كفاتو 

ؼ االتفاؽ عمى إنياء العقج بأجل محجد، كتكؾف برؾر عجة كىي أف يت السذاركة الثابتة السشتهية:-2
 أىسيا؛ 

 السذاركة الثابتة السشتيية بانتياء الرفقة: كتشتيي بانتياء الرفقة كاستيخاد كسية مؽ الدمع. -أ

 السذاركة الثابتة السشتيية بانتياء العسمية: كتكؾف مثاًل مقاكلة كتشتيي بانتياء عسمية السقاكلة.-ب

الثابتة السشتيية بانتياء الجكرة: كتدسى السذاركة في تذغيل تسؾيل رأس الساؿ العامل، كمثاليا  السذاركة-ج
 السذاركة في دكرة محرؾؿ كتشتيي بانتيائيا، أك بانتياء دكرة إنتاجية كاحجة. 

ط السذاركة الثابتة السشتيية بانتياء الشذاط: كتشتيي بانتياء نذاط معيؽ، كمثاليا السذاركة في نذا-د
 (28)سياحي الحي يكؾف في فرل محجد. 

كىي التي يعظي أحج الذخكاء لآلخخ الحق في الحمؾؿ محمو في السمكية دفعة  ثانيًا: السذاركة الستشاقرة:
، الى أف يربح السذخكع بعج مجة زمشية (29)كاحجة أك عمى دفعات حدبسا تقتزيو الذخكط الستفق عمييا 

غتي السذاركة الستشاقرة كالسذاركة السشتيية بالتسميػ، الف لفع مسمؾكًا أِلََحج الظخفيؽ، كتختمف لف
السذاركة الستشاقرة يذيخ الى أف الجية السذاركة لجدء مؽ رأس الساؿ ىي التي ستخخج مؽ السذخكع 
ـ، اما لفع السذاركة السشتيية بالتسميػ  حيث أف مذاركتيا تتشاقص كمَّسا اسَتَخدَّت جدء مؽ رأس ماليا الُسَقجَّ

ذيخ الى جية الذخيػ اآلخخ الحي تؤكؿ السمكية اليو، كذلػ انو يستمػ السذخكع اك العسمية في نياية في
االمخ بعجما يتسكؽ مؽ إعادة رأس الساؿ الى الذخيػ اآلخخ، كتؤكؿ السمكية الى الظخؼ الثاني كفق 

 اآلليات التالية؛ 

 ة الى نريبو مؽ العائج.اما بتخريص جدء مؽ الجخل السسؾؿ لدجاد تسؾيل الذخيػ إضاف-أ

 اك بحمؾؿ الظخؼ الثاني مكاف الظخؼ األكؿ بعقٍج مدتقل. -ب

اك أف ُيقدؼ رأس الساؿ الى حرص كلمذخيػ حق اقتشاء عجد مؽ أسيؼ الذخكة حتى يستمػ كامل -ج
 (30)األسيؼ. 
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 الثالث: استخدام السرارف اإلسالمية لعقهد السذاركة.بحث الس

  اواًل: عقهد السذاركة؛

ُتعج عقؾد السذاركة أحج اىؼ العقؾد في السرارؼ اإلسالمية حيث تكؾف الؾسيط بيؽ كحجات الفائض 
 السالي كبيؽ كحجات القجرة كتشغيؼ العسل، كتكؾف برؾر عجة ندتعخض أىسيا كسا يمي:

 السذاركة الثابتة )طهيلة األجل(:-1

يل جدٍء مؽ رأِس ماِؿ مذخكٍع معيَّؽ؛ تعتسج عمى مداىسة السرخؼ في تسؾ التي ىي نؾٌع مؽ السذاركة ك 
أك خدارة بالشَِّدب  ربحٍ مؽ ما يشتج عشو  في ممكية السذخكع، كشخيًكا كحلػ في كلّ عمى أف يربح شخيكًا 

بقى لكلِّ طخٍؼ مؽ األطخاؼ ت ه الرؾرةالستََّفق عمييا؛ كالقؾاعج الحاِكسة لذخكط السذاركة، كفي ىح
 البديظة.  تؾصيةالتزامؽ أك شخكة الشخكة ، كمثالو خح شكاًل قانؾنيِّاِحَرٌص ثابتة في السذخكع الحي يأ

 السذاركة الستشاقرة )السشتهية بالتسليك(:-2

ِخيػ  فييا يكؾف التي السذاركة الستشاقرة أك السذاركة السشتيية بالتسميػ ىي نؾٌع مؽ السذاركة  مؽ حقِّ الذَّ
فعات، حدبسا تقتزي الذخكط فعة كاحجة أك عمى دُ أف يحلَّ محلَّ السرخؼ في ممكية السذخكع، إمَّا دُ 

 الستََّفق عمييا كطبيعة العسمية، كمؽ ُصَؾر السذاركة السشاقرة السشتيية بالتسميػ:

التؾقيع سرخؼ بعقٍج مدتقلٍّ يتؼُّ أف يتَّفق السرخؼ مع الذخيػ عمى أف يكؾف إحالؿ ىحا الذخيػ محلَّ ال-أ
بعج إتساـ التعاُقج الخاص بعسمية السذاركة، بحيث يكؾف لمذخيكيؽ حخيَّة كاِممة في الترخُّؼ ببيع عميو 

تو لذخيكو أك   غيخه.لحرَّ

أف يتَّفق السرخؼ مع الذخيػ عمى السذاركة في التسؾيل الكمي أك الجدئي لسذخكٍع ذي دخل متؾقَّع، -ب
ة ندبيَّة مؽ صافي كذلػ عمى  أساس اتِّفاؽ السرخؼ مع الذخيػ اآلَخخ لحرؾؿ السرخؼ عمى حرَّ

الجخل السحقَّق فعاًل، مع حقِّو باالحتفاظ بالجدء الستبقِّي مؽ اإليخاد، أك أي قجر ُيتَّفق عميو ليكؾف ذلػ 
د الذخيػ ذ مو السرخؼ مؽ تسؾيل، كعشجما يدجِّ ًرا لتدجيج أصِل ما قجَّ لػ التسؾيل َتُؤكؿ الجدء ُمخرَّ

 السمكية لو.

يكؾف ليا قيسة معيَّشة، كيسثِّل مجسؾعيا إجسالي قيسة حيث أسيؼ بحرص أك بج نريب كل شخيػ يحجت-ج
السذخكع أك العسمية، كلمذخيػ إذا شاء أف يقتشي مؽ ىحه األسيؼ السسمؾكة لمسرخؼ عجًدا معيًشا، بحيث 
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 ذخيػ إلى أف يستمػ كامل األسيؼ فتربح ممكية كاممة.أسيؼ ال تتشاَقص أسيؼ السرخؼ بسقجار ما تديج

(31) 

ؿ العسيل بجفعات حيث ُيسؾَّ  ،ىي البجيل عؽ التسؾيل بالحداب الجاري السجيؽك  السذاركة الستغيرة:-3
  (32) نقجية حدب احتياجو، ثؼ تؤخح حرة مؽ األرباح الشقجية أثشاء العاـ.

 اإلسالمية؛ثانيًا: آلية تشفيذ عقد السذاركة في السرارف 

 يسكؽ ايجاز تشفيح عقج السذاركة في السرارؼ اإلسالمية بسا يمي: 

تقجيؼ الظمب: حيث يقـؾ العسيل بتقجيؼ طمب لسذاركة السرخؼ اإلسالمي في مذخكع معيؽ، كيحكخ -1
 مؾاصفاتو مع تؾضيح الشقاط التالية؛ 

 دراسة الججكى االقترادية لمسذخكع مؽ مكتب معتسج. -أ

 يل التي يظمبيا مؽ السرخؼ اإلسالمي.قيسة التسؾ -ب

 تحجيج نؾع السذاركة التي يشؾي التعاقج بيا مع السرخؼ اإلسالمي. -ج

 ندب األرباح الستؾقعة بعج انذاء السذخكع. -د

 كيفية خخكج السرخؼ مؽ السذخكع. -ق

دراسة الظمب: يقؾـ السرخؼ بتحجيج مجى مالئسة السذخكع لمسذاركة كندب األرباح الستؾقعة مع -2
 التأكج مؽ مدتشجات العسيل السقجمة اليو. 

تقجيؼ التقخيخ كالتؾصية: يقؾـ السرخؼ كفق الجراسة الدابقة بتقييؼ السذخكع كالعسيل بتقخيخ مفرل مع -3
 التؾصية بالسؾافقة اك الخفض. 

ار المجشة: تجتسع المجشة الخاصة بالسرخؼ كتقؾـ بإصجار القخار الشيائي سؾاًء بالقبؾؿ أك تعجيل نؾع قخ -4
 السذاركة اك الخفض. 

 إنذاء العقج: عشج مؾافقة المجشة يتؼ ابالغ العسيل بتفاصيل العقج مع تحجيج الشقاط التالية؛-5

 ية الجفع.ندبة التسؾيل التي سيقجميا السرخؼ اإلسالمي كشخكط كآل-أ

 تعييؽ الزساف الحي يتؾجب عمى العسيل تقجيسو لمسرخؼ. -ب
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 انذاء حداب خاص بالذخكة لجى السرخؼ.-ج

 تحجيج ندب األرباح ككيفية تؾزيعيا. -د

 (33)بشج الترفية أك انياء الذخكة. -ق

ذاء كاإلدارة تشفيح بشؾد العقج: يقـؾ العسيل )الذخيػ( بتشفيح السذخكع مع مخاقبة السرخؼ لخظؾات االن-6
 كالستابعة الجكرية. 

 السحاسبة الجكرية اك الترفية: كىي التي تتحجد بحدب نؾع عقج السذاركة كالتالي؛ -7

 مذاركة ثابتة: تؾزيع األرباح بذكل دكري كحدب بشؾد العقج. -أ

حدب مذاركة مشتيية: حيث يتؼ احتداب ندب األرباح الستحققة مؽ السذخكع اك الرفقة كيتؼ تؾزيعيا -ب
 بشؾد العقج، اما الخدائخ فتكؾف بكيسة ندبة السداىسة بخاس الساؿ. 

مذاركة متشاقرة: كيتؼ تحجيج ندب األرباح بذكل دكري كتؾزع حدب بشؾد العقج، اف كاف ىشالػ ربح -ج
متحقق مؽ السذخكع، ثؼ يقؾـ الذخيػ بذخاء حرة السرخؼ بالتجريج عمى شكل دفعات دكرية، اك عمى 

  (34)جة. شكل دفعة كاح

 الرابع: استخدام السرارف اإلسالمية لعقهد السزاربة. بحث الس

تبخز أىسية السزاربة في انيا أحج اىؼ صيغ التسؾيل لجى السرارؼ اإلسالمية فباإلضافة الى انيا تعتبخ 
البجيل الذخعي عؽ نغاـ الفائجة الخبؾي في السرارؼ التقميجية، تكؾف أداة استثسارية متاحة لمسدتثسخ 

إلتاحتيا لالستثسار ليتسكؽ كلمعسيل بأنذاء عقج السزاربة عؽ طخيق السرخؼ الحي يعيج تؾعيف األمؾاؿ 
 مؽ جشي األرباح.  

حيث يقـؾ السرخؼ باستخجاـ األمؾاؿ اواًل: آلية استخدام السرارف اإلسالمية لعقهد السزاربة: 
السؾجؾدة لجيو كحدب مقتزيات سياستو ألنذاء عقج السزاربة، كنقترخ عمى استعخاض اىؼ الرؾر لعقج 

 السزاربة كسا يمي؛

رب الساؿ: حيث يقؾـ السرخؼ اإلسالمي بتسؾيل كبار السدتثسخيؽ بقرج السرخؼ اإلسالمي -1
 استثسار الساؿ بكؾنو شخرية اعتبارية. 
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السرخؼ اإلسالمي مزارب: حيث يقؾـ السرخؼ اإلسالمي بتكؾيؽ محافع لالستثسار كتسؾيميا مؽ -2

 السداىسيؽ كالسؾدعيؽ، كيكؾف ىؾ السدتثسخ في السذاريع السختمفة. 

اإلسالمي مزارب اكؿ ثؼ رب ماؿ: كىي السزاربة الستعجية اك السذاركة التي تؼ ذكخىا السرخؼ -3
 سابقا في عقؾد السذاركة، كتتألف مؽ االشكاؿ التالية؛ 

الفخيق األكؿ: كىؼ فخيق السدتثسخيؽ كالسؾدعيؽ الحيؽ يخمؾف االستثسار بذكل انفخادي، ليتؼ إعادة تسؾيل -أ
 عقج السزاربة بيا. 

الثاني: كىؼ فخيق السزاربيؽ، الحيؽ يتسؾلؾف بذكل انفخادي، كحدب كل مشيؼ كعامل مزاربة  الفخيق-ب
 في شكل كنؾع السذخكع الخاص بو. 

الفخيق الثالث: كىي السؤسدة اك الذخرية االعتبارية التي تيتؼ بشذاط التؾسط بيؽ الفخيق األكؿ -ج
 التعاقج بذكل مشفرل لكل مشيؼ. كالثاني لتحقيق التآلف بيشيؼ في كضع آلية لالستثسار ك 

كيسكؽ القؾؿ: أفَّ السرخؼ اإلسالمي يقؾـ بجكر السزارب األكؿ اماـ السدتثسخيؽ كالسؾدعيؽ، كذلػ 
كضسيا الى مؾارد السداىسيؽ، ثؼ تؾجيييا لمتسؾيل الى مؽ يخغب )كىؾ السزارب  (35)بتجسيع أمؾاليؼ 

 (36)الثاني(، كبحلػ يكؾف السرخؼ رب الساؿ الثاني. 

 ثانيًا: الخطهات العسلية لتشفيذ عقد السزاربة في السرارف اإلسالمية؛ 

يتسكؽ السرخؼ اإلسالمي بعج تجسيع أمؾاؿ السؾدعيؽ لجيو، فزاًل عؽ األمؾاؿ الستخاكسة لجيو مؽ نؾاحي 
أخخى كاألجؾر كاالرباح مؽ تؾجيييا الى التسؾيل بعقج السزاربة لمعسالء مؽ ذكي السعخفة كالكفاءة كالثقة 

عقج السزاربة لجى السرخؼ  كالتستع بدسعة جيجة في العسل ضسؽ األطخ الذخعية في االستثسار، كيتؼ
 اإلسالمي حدب الخظؾات اآلتية؛ 

يقؾـ السرخؼ اإلسالمي بحدب كضعيتو القانؾنية كؾسيط مالي بيؽ السؾدعيؽ كأصحاب العسل، -1
)كيعتبخ السرخؼ في مخاحل السزاربة الستعجية كسزارب اكؿ( كذلػ بتجسيع أمؾاؿ السؾدعيؽ كتؾجيييا 

مؽ شخكط السزاربة كتؾزيع األرباح كالسجة الالزمة لتشفيح العقج، كتكؾف عمى مشاسبًا  ه لمتسؾيل حدب ما يخا 
 شكل خيارات يقجميا السرخؼ لمستسؾليؽ. 

 ايقؾـ السزارب األكؿ )السرخؼ اإلسالمي( بجراسة طمبات التسؾيل لمسذاريع كمجى كمالءمتي-2
 لمشرؾص الذخعية كاكلؾياتيا كالتي سيشفحىا بعقج السزاربة. 
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يختار السرخؼ الستعامميؽ برفتو )رب الساؿ(، فيقؾـ بالتعاقج معيؼ عمى أساس انيؼ مزاربيؽ بذكل -3

فخدي كحدب كل مذخكع، كبحلػ يكؾف العقج بيؽ رب الساؿ )السرخؼ( كالسزارب )العسيل( كفق 
 الخظؾات التالية؛ 

خؼ مع تقييؼ الججكى تقجيؼ الظمب: كيتؼ مؽ خالؿ العسيل الحي يشؾي تسؾيل مذخكعو الى السر-أ
 االقترادية السعتسج مؽ مكتب مؾثؾؽ، إضافة الى الؾثائق التي تحجد صفة السزارب.

دراسة الظمب: تتؼ دراسة الظمب مؽ قبل السرخؼ مع بيانات العسيل التي تتشاكؿ سيختو في العسل -ب
ية السرخؼ في تسؾيل كاخالقياتو بسا يتشاسب مع شخكط السزاربة، كمعاييخ التسؾيل التي تتؾافق مع رؤ 

 السذاريع ذات الكفاءة االقترادية كالتشسؾية. 

اعجاد التقخيخ: بعج استكساؿ كافة السدتشجات، تقؾـ لجشة تابعة لمسرخؼ بتحميل السعظيات السالية مؽ -ج
 متسخسيؽ كيتؼ إتساـ التقخيخ كالتؾصية بالسؾافقة اك الخفض مع بياف الدبب. 

السرخؼ بعج االطالع عمى التقخيخ كيسكؽ تعجيل بشؾد العقج أك السؾافقة  اتخاذ القخار: كيتؼ مؽ قبل-د
 بجكف تعجيل اك الخفض. 

تؾقيع العقج: يتؼ ابالغ العسيل بقخار مكتؾب مؽ قبل السرخؼ بسا يتؾجب عميو تقجيسو إف كاف ىشاؾ -ق
العقج بعج تؾثيقيا ما يخيج السرخؼ االطالع عميو، كمؽ ثؼ تؾقيع العقج بيؽ الظخفيؽ كاالحتفاظ بشدخ 

السرارؼ اإلسالمية تؾقيع العسيل عمى كسبيالة إضافية بكيسة رأس ماؿ  ببذكل قانؾني، كغالبا ما تظم
بل تكؾف تأميشًا ضج سؾء استخجاـ الساؿ مؽ  ،السزاربة كال تعتبخ ضسانا إلستعادة راس ماؿ السزاربة
 قبل السزارب سؾآًء بتعسج الخدارة أك التعجي كالتقريخ. 

مخاقبة عسمية التسؾيل: كيقـؾ بيا قدؼ التحقق كالسخاقبة التابع لمسرخؼ لزساف سيخ العسل بذكل -ك
 (37)متؾافق مع العقج مؽ قبل العسيل )السزارب( كيتؼ بعجة اشكاؿ أىسيا؛ 

  السخاقبة اإلدارية: كتتؼ بأرساؿ تقاريخ دكرية مؽ قبل العسيل )السزارب(، عؽ سيخ العسل مخفقة معيا
 جعؼ صحة التقخيخ. كثائق ت

  السخاقبة السيجانية: كالتي تتؼ بديارة أحج مؾعفي السرخؼ السعتسجيؽ لغخض االطالع عمى الحدابات
 الخاصة بعسمية السزاربة كالسيدانية كالسدتشجات األخخى. 
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قياس الشتائج كالتؾزيع: كتكؾف بعج انتياء عقج السزاربة، حيث يقؾـ السزارب بأعجاد تقخيخ نيائي -ز
لحدابات الختامية لعسمية السزاربة كتتزسؽ اإليخادات كالسرخكفات كغيخىا، كيقؾـ السرخؼ اإلسالمي با

بالتأكج مؽ مجى صحة البيانات السقجمة بسقارنتيا مع تقاريخ قدؼ التحقق كالسخاقبة، كإف انتيت مجة عقج 
يج السجة أك بأنياء العقج السزاربة كلؼ يدتظع العسيل االنتياء مؽ العسل، فأما أف يقؾـ السرخؼ بتسج

كضخكرة التشزيض كذلػ بأرساؿ خظاب مكتؾب الى العسيل، عمى افَّ عقج السزاربة يشتيي بأحج 
 الحاالت التالية؛ 

  .)حالة الخبح: حيث يتؼ تؾزيع الخبح بيؽ السرخؼ )رب الساؿ( كالسزارب )العسيل 

 ،اما السزارب )العسيل( فيخدخ  حالة الخدارة: حيث يتحسل السرخؼ )رب الساؿ( الخدارة لؾحجه
 تعجي اك تقريخ مؽ طخفو(.   جعسمو كجيجه )إف كاف ال يؾج

التقييؼ: حيث يتؼ اعجاد بتقخيخ بعسمية السزاربة، بتقييؼ شامل لعسمية السزاربة يتزسؽ قيسة راس ماؿ -4
رنتيا بشتائج نذخة كمجة العقج كطبيعة العسل كاالرباح التي تؼ الحرؾؿ عمييا، مع الشتائج الشيائية كمقا

الججكى االقترادية، كاالخح بشغخ االعتبار العؾائج الحكيكية مؽ صيغة التسؾيل بالسزاربة مع صيغ 
التسؾيل األخخى )تكمفة الفخصة البجيمة(، كاالستفادة مؽ تجسيع ىحه البيانات مدتكباًل عؽ طخيق ارساليا 

 (38)لقدؼ التخظيط كالستابعة. 

 الخامس: استخدام السرارف اإلسالمية للعقهد الزراعية. بحث الس

إفَّ العقؾد الدراعية تعتبخ مؽ عقؾد السزاربة، كذلػ لتحقق عشرخ العسل الحي يحتاج لمتسؾيل مؽ رب 
الساؿ كتتزسؽ عقؾد )السدارعة، السغارسة، السداقاة(، كتقؾـ السرارؼ اإلسالمية بسباشخة عقؾد السزاربة 

 كؾرة.في السجاالت السح

 اواًل: آلية استخدام السرارف اإلسالمية للعقهد الزراعية. 

عمى أشكاؿ ثالثة كىي  ف تختمف العقؾد الدراعية مسا يؤدي الى اختالؼ اآلليات الستبعة، كغالبًا ما تكؾ 
 )عقج السدارعة، عقؾد السغارسة، عقؾد السداقاة( كتكؾف عمى صؾر عجة، اىسيا؛ 

رخؼ كالعسل مؽ العسيل: كتكؾف ىحه الرؾرة عشجما يستمػ السرخؼ األرض كمدتمدماتيا مؽ الس -1
اإلسالمي األرض سؾآًء لمدراعة اك لمدقي اك لمغخس، كيقـؾ بالتعاقج مع طخؼ آخخ )العسيل( لمكياـ بإحجى 
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الشذاطات السحكؾرة حدب نؾع الدرع أك آلية الدقي اك الغخس السظمؾب، كالحاصل بيشيسا حدب بشؾد 

 العقج. 

ض مؽ العسيل كمدتمدماتيا مؽ السرخؼ كالعسل مؽ مؤسدة زراعية: كتكؾف ىحه الرؾرة عشجما األر -2
يستمػ العسيل األرض كيحتاج لمتعاقج مع السرخؼ لغخض السدارعة مثاًل، كلكؾف السرخؼ ليذ لجيو 
السعخفة الكاممة بالخبخات الدراعية، فيقؾـ باستئجار مؽ يعسل في األرض، كعمى االغمب مؤسدة 

خررة في االعساؿ الدراعية، كمؽ ناحية السدتمدمات فتكؾف حدب االتفاؽ، كتتقاضى السؤسدة مت
أجؾرىا مؽ السرخؼ، كيتقاضى السرخؼ أرباحو مؽ ناتج األرض، حدب العقج األكؿ بيشو كبيؽ مالػ 

 األرض الحي يدتفيج مؽ نريبو حدب االتفاؽ. 

العسل مؽ مؤسدة زراعية: كتكؾف ىحه الرؾرة األشجار مؽ العسيل كمدتمدمات الدقي مؽ السرخؼ ك -3
لسؽ يستمػ اشجارا مثسخة كيخكـ التعاقج لمدقي كخجمة شجخه، فيعقج السرخؼ معو عقج مداقاة، كلعجـ 
تخرص السرخؼ بالدقي، يقؾـ باستئجار َمؽ يقؾـ بالدقي مع تؾفيخ السدتمدمات السظمؾبة لو، كناتج 

العقج، بيشسا يتقاضى االجيخ )السؤسدة الدراعية( ِمؽ  األرض يؾزع بيؽ السرخؼ كصاحب األرض حدب
 حرة السرخؼ أك أجخ حدب االتفاؽ دكف تجخل صاحب األرض بيشيؼ.

أف تكؾف األرض ِمؽ السرخؼ كالسدتمدمات ِمؽ طخؼ آخخ: حيث يكؾف السرخؼ مالكًا لؤلرض -4
يتعاقج مع طخؼ آخخ )السؤسدة الدراعية( لخجمتيا بسدتمدمات األخيخ، كالشاتج بيشيؼ حدب االتفاؽ، 
كمثاؿ آخخ في امتالؾ السرخؼ أَلرض بذجخ مثسخ كيتعاقج مع طخؼ آخخ لمسداقاة كبشفذ اآللية 

 (39)لدابقة. ا

 ثانيا: الخطهات العسلية لتشفيذ العقهد الزراعية لدى السرارف اإلسالمية؛ 

نؾجد عسمية تشفيح العقؾد الدراعية عمى أساس اف األرض مؽ قبل العسيل، اما العسل كالسدتمدمات فتكؾف 
 مؽ السرخؼ، كفق الخظؾات التالية؛ 

ـ عقج مدارعة مع السرخؼ كفق نسؾذج معج تقجيؼ الظمب: كيكؾف مؽ العسيل )مالػ األرض( يخك -1
 مدبقًا مؽ قبل السرخؼ كتؾضح فيو الشقاط التالية؛ 

 مداحة األرض كمؾقعيا. -أ

 عقج األرض كصالحيتيا بؾثائق معتسجة قانؾنيًا. -ب
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 نؾع الدرع. -ج

ات أكثخ دراسة الظمب: تتؼ دراسة الظمب مؽ قبل السرخؼ مع التأكج مؽ بيانات العسيل، ثؼ تحجيج بيان-2
دقة عؽ مؾقع األرض بالشدبة الى تؾفخ السياه كصالحيتيا إلنتاج السدركعات السظمؾبة كغيخىا، ثؼ اعجاد 

 تقخيخ مفرل كتؾصية بالقبؾؿ اك الخفض مع ذكخ الدبب. 

 اتخاذ القخار: تقـؾ لجشة خاصة في السرخؼ بجراسة التقخيخ ثؼ اصجار القخار بالقبؾؿ اك الخفض. -3

التعاقج مع العسيل: بعج اتخاذ القخار بالقبؾؿ يبمغ السرخؼ العسيل بأشعار خظي بجاىدية العقج لمتؾقيع -4
 مع ارساؿ ندخ مشو لتؾثيقيا في قدؼ التحقق كالستابعة. 

التحقق كالستابعة: يتعاقج السرخؼ مع العامل )مؤسدة زراعية متخررة( بتؾفيخ السدتمدمات -5
دارة اك السؤسدة الدراعية كحدب االتفاؽ، ثؼ تباشخ السؤسدة الدراعية بأدارة الخاصة باالسترالح كاإل

السذخكع مؽ كافة الشؾاحي كتدؾية األرض كبحرىا كرييا ثؼ رشيا بالسبيجات الدراعية كمتابعة اإلنتاج 
كحراده، كغيخ ذلػ كحدب التعاقج مع السرخؼ الحي بجكره يذخؼ عمى جسيع ىحه السخاحل كيتابع سيخ 

 (40)سل بالؾثائق كالديارات السيجانية. الع

قياس الشتائج كالتؾزيع: بعج استكساؿ كافة السخاحل الدابقة تقؾـ السؤسدة الدراعية )العامل( بتدؾيق -6
السشَتج الدراعي كالحرؾؿ عمى أفزل سعخ متاح في الدؾؽ، كاعجاد الحدابات الختامية عشج االنتياء مؽ 

ؼ بالتحقق مؽ الحدابات كمقارنتيا مع تقاريخ قدؼ التحقق كالستابعة، كبعج العسمية بالكامل، ثؼ يقـؾ السرخ 
ذلػ يتؼ دفع أجؾر السؤسدة الدراعية مؽ قبل السرخؼ ثؼ تؾزيع األرباح بيشو كبيؽ مالػ األرض 

 )العسيل(. 

 اما إذا كاف السرخؼ مالػ األرض فيقؾـ بالتعاقج مع أحج العسالء لتسؾيل عسمية الدارعة كىشا يكؾف 
السرخؼ مالػ األرض كالعسيل صاحب التسؾيل، كيتفق السرخؼ مع مؤسدة زراعية لغخض الكياـ بتشفيح 
عقج السدارعة لعجـ اختراصو في الدراعة كمتظمباتيا، كيتظمب ذلػ ابخاـ عقج مدارعة مؾازي لمعقج األكؿ 

 (41)ميو مع العسيل. مؽ حيث مجة الدراعة كالدساد السدتخجـ كنؾع البحر كغيخ ذلػ مسا تؼ االتفاؽ ع
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 . العالقة بين صيغ التسهيل بالسذاركة في السرارف اإلسالمية والتشسية االقتراديةالسبحث الدادس: 

 اواًل: مفههم التشسية. 

ىي استغالؿ السجتسع لخيخات األرض بالعسل الرالح، لتشفيح شخط الخالفة، كالتسكيؽ  تعخيف التشسية:-1
إلشباع الزخكريات، عشج حج الكفاية، لكافة افخاده، عبخ تذغيل كامل، كتحؾيميا الى سمع كخجمات، 

 . (42) كتؾزيع عادؿ

 استشتاج عجة نقاط مؽ التعخيف الدابق: يسكؽ 

الستاحة كالتشسية االقترادية بيؽ اخالقيات استغالؿ السجتسع لمسؾارد االقترادي اإلسالمي يخبط السفيـؾ -أ
 . القامة اإلصالح

جكلة الرشاعات كالسذاريع السحمية داخل البتعديد الكياـ بتحؾيل السؾاد األكلية الى سمع كخجمات -ب
  ع. الشباع الحاجات األساسية لمسجتس

خكرية لكافة طبقات األكلؾيات مسا يجعؼ تؾفيخ الدمع الزحاجة السجتسع كفق سمؼ العسل عمى تختيب -ج
بل يسكؽ  ،يزسؽ حج الكفاية كاالبتعاد عؽ االسخاؼ كالتبحيخ، كبسا الحاجيات كالتحديشاتالسجتسع ثؼ 

 ترجيخ الفائض لجعؼ السيداف التجاري لمجكلة. 

غيل، كإعادة تؾزيع اف اإلنتاج يجعؼ التؾعيف األمثل لاليجي العاممة، مسا يديج مؽ فخص العسل كالتذ-د
 . الجخل بذكل عادؿ

 (43)ختكد عمييا التشسية كنؾجدىا أىسيا كالتي؛ مختكدات التشسية: كىي الجؾانب التي ت-2

 ؛ كىؾ التي يذتسل عمى عؾامل ثالثة ىيرادي: االقت جانبال-أ

  كبسا يحقق متظمبات السجتسع دكف االضخار بالبيئة النيا استخجاـ السؾارد الظبيعية بذكل مثالي
 لمظبيعة. تتعارض مع اليجؼ اإلصالحي 

  االستيخاد كلؾ بذكل االستغشاء عؽ دعؼ السشتجات لزخكرية التي تحقق الكفاية لمسجتسع كبسا يجعؼ
 لمجكلة. ندبي لتؾفيخ العسمة الرعبة 

 االجتساعية عمى عؾامل ثالثة ىي؛ الجانب االجتساعي: تدتشج عشاصخ التشسية -ب
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  تحقيق التكامل االجتساعي. الحاتي ك التؾزيع العادؿ لثخكة السجتسع بسا يحقق االكتفاء 
 دراعية كالرشاعية كاإلنتاجية لتمبية حاجيات السجتسع محميا. االىتساـ بتشسية القظاعات ال 
  التزخؼالبظالة كانخفاض مدتؾى تقميل تذغيل االيجي العاممة بسا يزسؽ .  

 والتشسية االقترادية. في السرارف اإلسالمية عالقة صيغ التسهيل بالسذاركة ثانيا: 

تدتشج عمى السذاركة في التسؾيل بالسذاركة عؽ طخيق الريغ الستاحة في السرارؼ اإلسالمية اف -1
في العقارات اك أكاف في تخفع مؽ مدتؾى اإلنتاج سؾاءًا ك حكيكية األرباح، بسا يزسؽ اف تكؾف السذاريع 

، كتقميل االعتساد عمى كفاءتوكزيادة الى زيادة االستثسار في االقتراد كيؤدي ذلػ الخجمات، في دمع اك ال
 السزاربات في الدمع الؾىسية. 

كالبحث يتسيد بالسخكنة كالتشؾع بسا يحقق استفادة السدتثسخ مؽ الخيارات السظخكحة التسؾيل بالسذاركة -2
ِركة لتحقيق انو يكؾف مبشيًا عمى عالقة الثقة الستبادلة بيؽ األطخاؼ السذافي البجائل السقتخحة، فزاًل عؽ 

 ، مسا يحقق الشسؾ في األجل الظؾيل. فزل عائج استثساري ا

، مسا يقمل مؽ مدتؾى التزخؼ االستثسار في االحتياجات الحكيكية لمسجتسعيحقق التسؾيل بالسذاركة -3
  (44)، كىحا يجعؼ ايزًا األىجاؼ االقترادية لمجكلة. في القظاع العاـ كالقظاع الخاص

اكبخ مؽ السذخكعات التي العاممة بذكل لتذغيل االيجي اختيار مذخكعات يسكؽ لمسرارؼ اإلسالمية -4
اك السذخكعات التي التخفع مؽ لمعسالة السحمية، دتشفح رؤكس أمؾاؿ كبيخة دكف االعتساد عمى تؾعيف ت

 ممة كاستقخار األسعار. تؾعيف االيجي العاكذلػ يؤدي الى السؾازنة بيؽ السدتؾى العاـ لؤلسعار 

تشفيح الججكى االقترادية لمسذاريع في السرارؼ اإلسالمية مؽ خالؿ صيغ التسؾيل بالسذاركة اف -5
، ييتؼ باألسعار في الدؾؽ ، فإذا كاف السدتثسخ بالسخكنة في إيجاد بجائل حكيكية لخغبات السدتثسخيؽيتسيد 

الذخاكة مسا في بشاء عقج )تكمفة الفخصة البجيمة لمسؾارد الستاحة( االستفادة مؽ فيسكؽ لمسرخؼ اإلسالمي 
 (45)ية. يحدؽ مؽ مدتؾى الكفاءة التخرر

في صيغ ( رافي الستؾقع لخأس الساؿ السدتثسخالعائج الػ )أك ماُيعخؼ بف الكفاءة الحجية لخأس الساؿ ا-6
، كذلػ الستيجاؼ السذخكع السقتخح بتحقيق يكؾف اكبخ اك يداكي سعخ الفائجة التقميجيالتسؾيل بالسذاركة، 

تكمفة االستثسار ، كبحلػ يفتخض اف يعظي معجؿ العائج مؽ االستثسار اعمى عائج ربحي كباقل تكمفة
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لجييا فخص اكبخ مؽ الفائجة التسؾيل بالسذاركة عقؾد ، مسا يعشي اف في سعخ الفائجة التقميجيكالستسثمة 
 (46)في الحرؾؿ عمى العائج الخبحي الستؾقع. التقميجية 

 االستشتاجات: 

بالسذاركة بالتشؾع كالسخكنة مسا تتسيد صيغ التسؾيل في السرارؼ اإلسالمية كالسيسا صيغ التسؾيل  -1
 يتيح اختيار حـد مالئسة لخغبات السدتثسخيؽ كالستسؾليؽ. 

لعقج تؤسذ اطخاؼ التعامل بالسذاركة عمى الثقة كالججية في العسل النيا تكؾف العالقة مبشية بيؽ -2
 الستفادة القرؾى مؽ الخبخات كتحقيق األرباح. بتبادؿ اشخاكة مداىؼ 

تداىؼ في تفعيل القظاع الخاص الى االقتراد، كحجات استثسارية ججيجة يزيف التسؾيل بالسذاركة -3
، باإلضافة الى استغالؿ السؾارد الستاحة بذكل كتذغيل االيجي العاممة كعجـ االعتساد كميا عمى الجكلة

 شية عمى االستثسار الحكيقي في القظاعات اإلنتاجية. كفؾء النيا مب

مداىسة اكبخ قجر مسكؽ مؽ السدتثسخيؽ كالتسؾليؽ يدتفيج السرخؼ اإلسالمي مؽ عقؾد السذاركة في -4
 ، كيجعؼ األىجاؼ التشسؾية لالقتراد. لتحقيق األرباح في شتى السجاالت االقترادية مسا يعدز الشسؾ

ر عؽ اؾ طخؼ آخخ بالسخاطخة في االستثسذاركة فزال عؽ الستسؾليؽ في اشخايدتفيج السدتثسخيؽ بالس-5
كتعديد دكر السجتسع بتبادؿ الخبخات في السجاالت السيجانية لتقميل الخدائخ ، كيدسح ذلػ طخيق السذاركة

 لتحقيق التشسية. في البشاء االقترادي 

الرغيخة كالستؾسظة كتقميل االعتساد عمى السذخكعات تداىؼ السذاريع االستثسارية بالسذاركة في دعؼ -6
 فخاد السجتسع. كيخفع السدتؾى السعاشي العبء عمى الجكلة، القظاع الحكؾمي في اإلنتاج مسا يخفف ال

تقمل مؽ تخكد الثخكات في ايجي األغشياء كىحا مؽ اف صيغ التسؾيل بالسذاركة تعدز مؽ دكراف الساؿ ك -7
 لمجكلة. اىجاؼ الشسؾ االقترادي 

استثسارية الفخص الستاحة لمعقؾد االستثسارية في البحث عؽ بجائل مؽ تديج صيغ التسؾيل بالسذاركة -8
ختكد عميو ججيجة عشج حرؾؿ الخدارة اك حجكث مخاطخة النيا التعتسج عمى مبجا الفائجة التقميجي الحي ت

 البشؾؾ الخبؾية. 
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يا التدتيجؼ األغشياء فقط في تسؾيل تدتيجؼ صيغ التسؾيل بالسذاركة اغمب فئات السجتسع الن-9

الحي تقؾـ بو البشؾؾ الخبؾية، كيؤدي ذلػ اف تعديد نسؾ القظاعات الدراعية التي تمبي مذاريعيؼ ك
 الحاجات األساسية لمسجتسع فزاًل عؽ القظاعات اإلنتاجية األخخى. 

تعديد مدتؾى الجخل لجى االفخاد مؽ ناحية تذغيل العسالة قؾـ صيغ التسؾيل بالسذاركة عمى ت-10
كخمق فخص استثسارية ججيجة كإتاحة الخبخة في السجاؿ االستثساري كتؾعيف األمؾاؿ في اإلنتاج الحكيقي 

ع األساسية، اركة في العقؾد االستثسارية مسا يجعؼ استقخار األسعار بالشدبة لمدمالفخاد السجتسع بالسذ
 مشيا لتعديد التشسية االقترادية عؽ طخيق زيادة الرادرات كتقميل الؾاردات.  كترجيخ الفائض

 

 

 السرادر والسراجع
                                                           

 .4422باب اشٌن، مادة شرن، ص: المجلد األول، الجزء الرابع والعشرٌن،  -لسان العرب (1)
نزٌه حماد، المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، دار الملم، دمشك،  -معجم المصطلحات المالٌة وااللتصادٌة فً لغة الفمهاء( 2)

 .460م، ص: 4002سورٌا، الطبعة األولى، 
كتبة التولٌفٌة، الماهرة، مصر، الطبعة نصر فرٌد واصل، الم -فمه المعامالت المدنٌة والتجارٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة (3)

 . 402م، ص: 8992الخامسة، 
عائشة الشرلاوي المالمً، المركز الثمافً العربً، الدار  -البنون اإلسالمٌة التجربة بٌن الفمه والمانون والتطبٌك4) )

 .222م، 4000البٌضاء، المغرب، الطبعة االولى، 
دمحم علً الفمً، تمدٌم: سلطان بن دمحم بن علً، دار المرٌخ، الرٌاض، السعودٌة،  -( ٌُنظر: فمه المعامالت دراسة ممارنة5)

 . 428م، ص:8926الطبعة االولى، 
عبد الستار أبو غدة، المؤتمر األول للمصارف  -ٌُنظر: المصرفٌة اإلسالمٌة خصائصها وآلٌاتها وتطورها( 6)

 . 88م، ص:4002 آذار، 82-82والمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة، دمشك، سورٌا، 
بسام األحمد الشبخ، دار المصطفى، دمشك، سورٌا، الطبعة األولى،  -ٌُنظر: فمه المعامالت المالٌة المعاصرة (7)

 . 202م، ص: 4084
عبد هللا المصلح، صالح الصاوي، دار مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشك، سورٌا،  -ٌُنظر: ماالٌسع التاجر جهله (8)

 .882م، ص: 4002الطبعة الثانٌة، 
الكراء )اسم( مصدر كارى، الِكَراُء: أجرة، ما ٌعطً ممابل شًء، الِكَراُء: أَجُر المستأِجُر، ولد فرق المالكٌة بٌن  (9)

اإلجارة والكراء فخصصوا تملٌن منفعة اآلدمً باسم اإلجارة، ومنافع المتملكات باسم الكراء، لكن بعضهم لد ٌستعمل 
الشبكة العنكبوتٌة، االجارة  -وبالعكس عن طرٌك المجاز، لاموس المعانً الجامع االلكترونًاإلجارة بمعنى الكراء 

علً محًٌ الدٌن المره داغً، مجلة مجمع الفمه اإلسالمً، جدة، السعودٌة، الجزء الثانً عشر،  -وتطبٌماتها المعاصرة
  498م، ص:4000

م، 4009تاوٌل، دار ابن حزم، بٌروت، لبنان، الطبعة االولى،  دمحم -ٌُنظر: الشركات واحكامها فً الفمه اإلسالمً (10)
 . 62-66ص ص: 

رشاد حسن خلٌل، دار الرشٌد للنشر والتوزٌع، دمشك، سورٌا،  -ٌُنظر: الشركات فً الفمه اإلسالمً دراسة ممارنة (11)
 . 22م، ص: 8928الطبعة الثالثة، 

 . 202عنان، ص: باب العٌن، مادة ال -المعجم االلتصادي اإلسالمً (12)
 .882رشاد حسن خلٌل، المصدر نفسه، ص:  -ٌُنظر: الشركات فً الفمه اإلسالمً دراسة ممارنة (13)
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عائشة الشرلاوي المالمً، المركز الثمافً العربً،  -ٌُنظر: البنون اإلسالمٌة التجربة بٌن الفمه والمانون والتطبٌك( 14)
 .229م، 4000الدار البٌضاء، المغرب، الطبعة االولى، 

عبد هللا المصلح، صالح الصاوي، دار مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشك، سورٌا،  -ٌُنظر: ماال ٌسع التاجر جهله( 15)
 .882م، ص: 4002الطبعة الثانٌة، 

فالق علً، رسالة ماجستٌر، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتسٌٌر،  -ٌنظر: تموٌل االستثمار فً االلتصاد اإلسالمً (16)
 .828م، ص: 4004جامعة الجزائر، الجزائر، 

ان لفظ المضاربة بمعناها الشرعً ٌختلف عما هو علٌه فً االلتصاد المعاصر، حٌث ٌطلك لفظ المضاربة على  17))
"Speculation:"  كسب فروق األسعار فً األسواق المالٌة بالمخاطرة أو بالممامرة وهً ترجمة للفظ إنجلٌزي هو الذي

ٌعنً التخمٌن. ٌُنظر: فمه التصاد السوق، ٌوسف كمال دمحم، دار النشر للجامعات، الماهرة، مصر، الطبعة الثالثة، 
 .864م، ص: 8992

دمحم خالد منصور، مجلة دراسات، عمادة البحث  -ه اإلسالمً الممارنٌُنظر: حكم الشركة مع غٌر المسلمٌن فً الفم( 18)
 . 862م، ص: 8992العلمً، الجامعة األردنٌة، عمان، األردن، المجلد الخامس والعشرٌن، العدد األول، 

حسن االمٌن، المعهد اإلسالمً للبحوث والتدرٌب، البنن اإلسالمً  -المضاربة الشرعٌة وتطبٌماتها الحدٌثة ( ٌُنظر:19)
 . 89م، ص: 4000للتنمٌة، جدة، السعودٌة، الطبعة الثالثة، 

رة، صالح الصالحً، دار الوفاء، المنصو -ٌُنظر: السٌاسة النمدٌة فً اطار نظام المشاركة فً االلتصاد اإلسالمً (20)
 . 46م، ص: 4008مصر، الطبعة األولى، 

خلف بن سلٌمان النمري، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة،  -ٌُنظر: شركات االستثمار فً االلتصاد اإلسالمً (21)
 .862م، ص: 4000مصر، الطبعة االولى، 

ابن كثٌر، دمشك، سورٌا، الطبعة  نصر سلمان، سعاد سطحً، دار -ٌُنظر: فمه المعامالت المالٌة وأدلته عند المالكٌة(22) 
  .866م، ص: 4006االولى، 

عبد هللا المصلح، صالح الصاوي، دار مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشك، سورٌا،  -ٌُنظر: ماال ٌسع التاجر جهله(  23)
 . 820م، ص: 4002الطبعة الثانٌة، 

دار الرشٌد للنشر والتوزٌع، دمشك، سورٌا، رشاد حسن خلٌل،  -ٌُنظر: الشركات فً الفمه اإلسالمً دراسة ممارنة (24)
 . 886م، ص: 8928الطبعة الثالثة، 

أنور مصباح سوبرة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بٌروت،  -ٌُنظر: شركات استثمار األموال من منظور إسالمً (25)
 . 62م، الطبعة االولى، ص: 4002لبنان، 
رسالة ماجستٌر، كلٌة العلوم  -االلتصاد اإلسالمً، نصبة مسعودةٌُنظر: الفعالٌة االلتصادٌة للسٌاسة النمدٌة فً  (26)

 . 822م، ص: 4002االلتصادٌة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
فادي دمحم الرفاعً، دار الحلبً الحمولٌة، تمدٌم: رٌمون ٌوسف فرحات، بٌروت،  -ٌُنظر: المصارف اإلسالمٌة( 27)

 .   822م، ص: 4002لبنان، الطبعة االولى، 
جمال لعمارة، راٌس حدة، المؤتمر الدولً األول حول سٌاسات التموٌل  -نظر: تحدٌات السوق المالً اإلسالمًٌُ ( 28)

، مستمبل البنون 92م، ص: 4006تشرٌن الثانً،  44-48وآثارها على االلتصادٌات والمؤسسات، بسكرة، الجزائر، 
م، 4002لمكاوي، د.ن، المنصورة، مصر، الطبعة االولى، دمحم محمود ا -اإلسالمٌة فً ظل التطورات االلتصادٌة العالمٌة

 . 282ص: 
دار كنوز اشبٌلٌا، الرٌاض، السعودٌة، الطبعة الثانٌة،  -( ٌُنظر: العمود المالٌة المركبة، عبد هللا دمحم العمران29ً)

 . 428م، ص: 4080
وائل عربٌات، دار الثمافة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  -ٌُنظر: المصارف اإلسالمٌة والمؤسسات االلتصادٌة (30)

 ومابعدها.  24م، ص: 4006الطبعة األولى، 
م، ص ص: 4006وهبة الزحٌلً، دار الفكر، دمشك، سورٌا، الطبعة الثالثة،  -ٌُنظر: المعامالت المالٌة المعاصرة (31)

222-226 . 
م، ص: 4080احمد زكرٌا وحٌد، دار البراق، حلب، سورٌا، الطبعة األولى،  -ٌُنظر: دلٌلن الى العمل المصرفً( 32)

 ومابعدها.  428
إلٌاس عبد هللا سلٌمان،  -( ٌُنظر: تطوٌر آلٌات التموٌل بالمشاركة فً المصارف اإلسالمٌة )دراسة حالة األردن( 33)

 . 822-828م، ص ص: 4006دراسات االسالمٌة، جامعة الٌرمون، إربد، األردن، رسالة ماجستٌر، كلٌة الشرٌعة وال
عائشة الشرلاوي المالمً، المركز الثمافً العربً،  -ٌُنظر: البنون اإلسالمٌة )التجربة بٌن الفمه والمانون والتطبٌك(  (34)

 -سس النظرٌة والتطبٌمات العملٌة، المصارف اإلسالمٌة األ268م، ص:4000الدار البٌضاء، المغرب، الطبعة االولى، 
، 899-892م، ص ص: 4084محمود حسٌن الوادي، حسٌن دمحم سمحان، دار المسٌرة، عمان، األردن، الطبعة الرابعة، 

محً الدٌن ٌعموب أبو الهول، دار النفائس للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  -تمٌٌم اعمال البنون االستثمارٌة اإلسالمٌة
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احمد شعبان علً، دار الفكر  -، الصكون والبنون اإلسالمٌة أدوات لتحمٌك التنمٌة862م، ص: 4084، الطبعة األولى
 .826-826م، ص ص: 4082الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر، الطبعة االولى، 

ٌجوز للمضاِرب ان ٌخلط مال المضاربة بأذن رب المال او بتفوٌض منه بخصوص امر المضاربة ككل، وعندئذ  35))
ً بالمال فً رأس مال المضاربة، أصول المصرفٌة ٌكون ا ً فً المضاربة بما وضعه من مال، ومضاربا لمصرف شرٌكا

الغرٌب ناصر، دار ابوللو للطباعة والنشر والتوزٌع، الماهرة، مصر، الطبعة األولى،  -اإلسالمٌة ولضاٌا التشغٌل
 .822م، ص: 8996

مطبعة الشرق ومكتبتها، عمان، سامً حسن حمود،  -تطوٌر االعمال المصرفٌة بما ٌتفك والشرٌعة اإلسالمٌةٌُنظر: ( 36)
 . 292-292م، ص ص: 8924األردن، الطبعة الثانٌة، 

طالل احمد إسماعٌل، رسالة  -ٌُنظر: المضاربة المشتركة ومدى تطبٌمها فً المصارف اإلسالمٌة فً فلسطٌن (37)
 . 429-426م، ص ص: 4004شرٌعة، عمادة الدراسات العلٌا، الجامعة اإلسالمٌة، غزة، فلسطٌن، ماجستٌر، كلٌة ال

محمود حسٌن الوادي، حسٌن دمحم سمحان، دار  -ٌُنظر: المصارف اإلسالمٌة األسس النظرٌة والتطبٌمات العملٌة( 38)
 .822-849م، ص ص: 4084المسٌرة، عمان، األردن، الطبعة الرابعة، 

علً دمحم علً المومنً، رسالة  -: التطبٌمات المعاصرة لعمدي المزارعة والمسالاة فً االلتصاد اإلسالمًٌُنظر( 39)
 . 882-884م، ص ص: 8992ماجستٌر، كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة، جامعة الٌرمون، اربد، االردن، 

نعمة، رغد دمحم نجم، مجلة المادسٌة للعلوم  نغم خسٌن -ٌُنظر: المصارف اإلسالمٌة والمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة( 40)
 .822-828م، ص ص:4080، 4، العدد 84جامعة المادسٌة، المادسٌة، العراق، المجلد ، اإلدارٌة وااللتصادٌة

(، المعهد اإلسالمً للبحوث 82منذر لحف، بحث تحلٌلً رلم ) -ٌُنظر: مفهوم التموٌل فً االلتصاد اإلسالمً (41)
ومابعدها، التطبٌمات المعاصرة  82م، ص: 4002إلسالمً للتنمٌة، جدة، السعودٌة، الطبعة الثالثة، والتدرٌب، البنن ا

علً دمحم علً المومنً، رسالة ماجستٌر، كلٌة الشرٌعة والدراسات  -لعمدي المزارعة والمسالاة فً االلتصاد اإلسالمً
 . 882م، ص: 8992اإلسالمٌة، جامعة الٌرمون، اربد، االردن، 

حسن دمحم عربان، بحث محكم ومنشور، كلٌة االلتصاد والعلوم االجتماعٌة،  -التنمٌة االلتصادٌة من منظور إسالمً( 24)
 .2م، ص: 4080جامعة المرآن الكرٌم والعلوم اإلسالمٌة، ام درمان، السودان، 

ة االلتصاد والعلوم االجتماعٌة، حسن دمحم عربان، بحث محكم ومنشور، كلٌ -التنمٌة االلتصادٌة من منظور إسالمً( 22)
 .2م، ص: 4080جامعة المرآن الكرٌم والعلوم اإلسالمٌة، ام درمان، السودان، 

دار الوفاء للطباعة والنشر صالح صالحً،  -نمدٌة فً اطار نظام المشاركة فً االلتصاد اإلسالمًماالٌة والالسٌاسة ال(22)
 . 44 م، ص:4008الطبعة األولى، الماهرة، مصر، والتوزٌع، 

جامعة السودان وآخرون، إٌالف عبد الحمٌد  -التنمٌة االلتصادٌة التموٌل بالمضاربة و المشاركة و دوره فً تحمٌك( 22)
 . 22-24ص ص: م، 4086للعلوم والتكنلوجٌا، كلٌة العلوم التجارٌة، 

 . 822ص: م، 4006برٌش السعٌد، دار العلوم للنشر والتوزٌع، الجزائر،  -االلتصاد الكلً (26)
 
 
 
 
 
 
 


