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ملخ�ص البحث

يقرر كثري من الباحثني يف االقت�ساد االإ�سالمي باأن عقود امل�ساركات هي النموذج 
املالية  البحثية واملوؤ�س�سات  املوؤ�س�سات  االإ�سالمي، لذلك يجب على  االأمثل لالقت�ساد 
االهتمام بها فكراً وتطبيقاً وذلك العتقادهم اأن لها خ�سائ�ض مالية ذات كفاءة اقت�سادية 
هذه  ت�سعى  لذلك  واالإج��ارات،  البيوع  مثل  املداينات  عقود  من  مرتبة  واأف�سل  عالية 
الورقة اإلى البحث الدقيق عن اخل�سائ�ض املميزة لعقود امل�ساركات املتمثلة يف امل�ساركة 
وامل�ساربة وامل�ساركات الزراعية لكي يت�سنى لنا معرفة كيفية اال�ستفادة منها يف التمويل 
للموؤ�س�سات  عديدة  وخ�سائ�ض  مميزات  هناك  اأن  البحث  يف  تبني  حيث  االإ�سالمي، 
املالية االإ�سالمية ميكن اأن حتققها من خالل تطبيق عقود امل�ساركات واأنه لي�ض �سحيحاً 
اأن عقود املداينات املتمثلة يف املرابحة واالإجارة على �سبيل املثال هي مناذج اأكرث كفاءة 
�سيغ  با�ستخدام  االإ�سالمية  املالية  املنتجات  هيكلة  الأن  امل�ساركات  من  خماطرة  واأقل 
مبا  التمويلية  العملية  يف  امل�ساركة  االأطراف  بني  التعاقدية  العالقات  تنظم  امل�ساركات 

يحفظ م�ساحلهم جميعاً.
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مقدمة

والتف�سيل  االهتمام  من  بالكثري  حظيت  التي  الهامة  العقود  من  امل�ساركات  عقود 
وذلك  ت�ستخدمها كثرياً  االإ�سالمية مل  املالية  امل�سارف واملوؤ�س�سات  اأن  اإال  الفقهاء  عند 
مميزات  تت�سمن  وال  كلفة  واأعلى  عالية  خماطر  لها  امل�ساركات  �سيغ  اأن  العتقادهم 
بتطبيقها  تقوم  لكي  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  خاللها  من  تغري  هامة  وخ�سائ�ض 
بن�سب عالية، ولعل قلة البحوث والدرا�سات يف �سيغ امل�ساركات باملقارنة مع املداينات 

هي اأحد االأ�سباب لهذا االعتقاد.
اإن البحوث التي تناولت �سيغ امل�ساركات وتطبيقها يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 
مل تتناول عر�ساً مف�ساًل الإمكانيات هذه ال�سيغ يف جمال التمويل ب�سكل دقيق، وذلك 
املالية االإ�سالمية احلكم على كفاءة هذه  القرار يف املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  لكي ي�ستطيع 
ال�سيغ وتبنيها يف موؤ�س�ساتهم وهذا كان من معوقات و�سعوبة اإجراء البحث حيث اإن 
امل�سادر واملراجع عن هذا املو�سوع بالذات قليلة واإن وجدت مراجع فهي غري وافية اأو 

اأنها تعرب عن مميزات امل�ساركة ب�سورة عامة.
�سيغ  اأن  االإ�سالمي  االقت�ساد  يف  الباحثني  من  الكثري  يعتقد  كما  يعتقد  والباحث 
امل�ساركات هي روح االقت�ساد االإ�سالمي))) وهي ال�سيغ ال�سائدة يف النموذج النظري 
اإلى دقة وتف�سيل كما  االأهمية يحتاج  اإبراز هذه  اأن  اإال  االإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات 
ذكرنا وان ا�ستقراء هذه املميزات واخل�سائ�ض وجمعها يف بحث متخ�س�ض يوؤدي بنا 
اإلى الهدف املن�سود وهو زيادة قناعة اأ�سحاب القرار بجدوى تبني �سيغ امل�ساركات يف 

اأبحاث  اإ�سدارات مركز  ))) منهم الدكتور حممد جناة اهلل �سديقي يف كتابة النظام امل�سريف الالربوي من 
االقت�ساد االإ�سالمي والدكتور �سامي ال�سويلم يف بحثه الو�ساطة املالية يف االقت�ساد االإ�سالمي يف جملة 
جامعة امللك عبدالعزيز لالقت�ساد االإ�سالمي، والدكتور يو�سف كمال يف كتابه امل�سرفية االإ�سالمية بني 
االأزمة واملخرج من اإ�سدارات دار ال�سابوين، والدكتور حممد عبداملنعم اأبوزيد يف كتابه نحو تطوير نظام 

امل�ساربة من اإ�سدارات املعهد العلمي للفكر االإ�سالمي.
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املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية.
والعهدة على الباحث فما اأ�سبت فمن اهلل وحده وما اأخطاأت فمني ومن ال�سيطان 

واهلل ن�ساأل التوفيق.

منهج البحث واأهميته
للو�سول  امل�ساركات  عقود  خل�سائ�ض  التحليلي  الو�سفي  املنهج  يتبنى  البحث 
لكي  اخل�سائ�ض  بهذه  االإ�سالمي  التمويل  عمليات  ا�ستفادة  مدى  اإلى  النهاية  يف 
املالية  املوؤ�س�سات  القرارات يف  دقيقة ومفيدة وخادمة ملتخذي  البحث  نتيجة  تكون 

االإ�سالمية.
واملوؤمترات  الندوات  يف  امل�ساركات  ب�سيغ  االهتمام  االأخرية  االآونة  يف  ازداد  وقد 
امل�ساركات  �سيغ  عن  متخ�س�سة  ندوة  عقد  حيث  االإ�سالمية  املالية  بال�سناعة  اخلا�سة 
يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية يف اأبوظبي، و�سوف يكون اإحدى حماور ندوة الربكة 
املالية  املوؤ�س�سات  يف  بها  االهتمام  زيادة  وكيفية  امل�ساركات  عن  رم�سان  يف  القادمة 

االإ�سالمية.
ولقد نبهت درا�سة قام بها املعهد العاملي للفكر االإ�سالمي يف عام 1996م يف القاهرة 
قلة  اإلى  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  املطبقة يف  االإ�سالمية  لل�سيغ  الن�سبية  االأهمية  عن 
االقت�ساد  م�ستوى  على  �سحية  غري  ظاهرة  ذلك  واعتربت  امل�ساركات  بعقود  التعامل 
اإيجابية على مكونات االقت�ساد الكلي مثل االدخار  اآثار  ملا حتمله �سيغ امل�ساركات من 

واال�ستثمار والتوزيع وذلك من حيث الكم والنوع.
لذلك ياأتي هذا البحث ليخدم اأهداف ال�سناعة املالية االإ�سالمية يف تطبيق ال�سيغ 
االأكرث مالءمة لطبيعتها املميزة لها وهي اال�سرتاك يف الربح واخل�سارة و�رشورة اأن تنتهج 
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نف�سه  الوقت  االقت�سادية ويحقق يف  الكفاءة  ا�ستثماريا يحقق  منهجاً  املوؤ�س�سات  هذه 
مقا�سد ال�رشيعة االإ�سالمية.

وال�سبيل اإلى ذلك من وجهة نظر الباحث هو البحث الدقيق واملف�سل عن خ�سائ�ض 
عقود امل�ساركات لكي تتمكن املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية من اال�ستفادة منها يف تطبيق 

�سيغ امل�ساركات وتطوير منتجاتها املالية.

اأوًل: فقه ال�ضركات: نظرة عامة

ال�رشكة  وهي  رئي�سية  عقود  خم�سة  االإ�سالمي  الفقه  يف  ال�رشكة)2)  اأو  امل�ساركة  عقود 
وامل�ساربة واملزارعة وامل�ساقاة واملغار�سة ولكل منها اأنواع وطرق خمتلفة وذلك بح�سب طبيعة 

الن�ساط القت�سادي حمل التعاقد و�سوف نعر�ض �سيغ امل�ساركات ب�سكل موجز كما يلي:
1- ال�صركة.

وهي لغة اخللط وهي االجتماع يف ا�ستحقاق اأو ت�رشف)))، اأو هي توزيع ال�سيء 
بني اثنني على جهة ال�سيوع وال�رشكة.

ثالث  »اأن��ا  تعالى  اهلل  يقول  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  النبي  لقول  م�رشوعة  وهي 
ال�رشيكني ما مل يخن اأحدهما �ساحبه فاإن خانه خرجت من بينهما«))).

وال�رشكة على نوعني اأواًل: �رشكة اأمالك وثانياً: �رشكة عقود، و�رشكة االأمالك هي 
العني يرثها رجالن اأو ي�سرتيانها فال يجوز الأحدهما اأن يت�رشف يف ن�سيب االآخر اإال 

باأمره وكل واحد منهما يف ن�سيب �ساحبه كاالأجنبي.

)2) م�سطلح ال�سركة هو م�سطلح فقهي يتم تداوله يف املدونات الفقهية بينما م�سطلح امل�ساركة م�سطلح ظهر 
مع ظهور املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية اأي اأنه م�سطلح معا�سر مل يكن موجودًا يف املدونات الفقهية، ولفظ 

ال�سركة اإذا اأطلق يف املدونات الفقهية فهو يعني ال�سركة بوجه عام التي مت تعريفها يف البحث.
))) املغني البن قدامة، ج)، �ض09)، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع.

))) �سنن اأبي داوود » كتاب البيوع«، باب: يف ال�سركة )6)29).
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واأما �رشكة العقود وهي على ثالثة اأوجه: 
باأبدانهما،  فيهما  يعمال  اأن  على  مباليهما  اثنان  ي�سرتك  اأن  وهي  عنان:  �رشكة    -1

والربح بينهما))).
 2- �رشكة االأبدان: وهي اأن ي�سرتك اثنان اأو اأكرث فيما يكت�سبونه باأيديهم كال�سناع 

ي�سرتكون على اأن يعملوا يف �سناعتهم فما رزق اهلل تعالى فهو بينهم)6).
�رشكة الوجوه: وهي ال�رشكة على الذمم من غري �سنعة وال مال)7).   -3

2- امل�صاربة.
اآخر يتجر فيه والربح بينهما فاأهل العراق ي�سمونه م�ساربة  اإلى  اأن يدفع ماله  وهي 

ماأخوذة من ال�رشب يف االأر�ض وهو ال�سفر فيها للتجارة)8).
ڇچ چ چ چ ڇ ڇ  تعالى:  قال اهلل  بالكتاب وال�سنة،  وهي م�رشوعة 

ڇ ڇڍڇ )9).

َرهم  واأما ال�سنة اأنرَّ النبيرَّ �سلرَّى اهللُ عليه و�سلرَّم »بُعَث والنا�ُض يتعاملون باملُ�ساَربَة، فقررَّ
عليها«)0)).

3- �صركة املزارعة.
وهي دفع االأر�ض اإلى من يزرعها اأو يعمل عليها والزرع بينهما)))).

وهي م�رشوعة حلديث ابن عمر ر�سي اهلل عنه: »اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عامل 

د. عبداهلل  املقت�سد، جملد)، �سرح وحتقيق وتخريج  ونهاية  املجتهد  بداية  ابن ر�سد احلفيد،  القرطبي،   (((
العبادي، دار ال�سالم للطابعة والن�سر والتوزيع والرتجمة. �ض)86).

)6) املغني البن قدامة، ج)، �ض))).
)7) القرطبي، ابن ر�سد احلفيد، مرجع �سابق، �ض870).

)8) املغني البن قدامة، ج)، �ض0)).
)9) �سورة املزمل اآية20.

)0)) ابن حجر الع�سقالين - امل�سدر: الدراية يف تخريج احاديث الهداية - ال�سفحة: 2/)8).
)))) املغني البن قدامة، ج)، �ض)8).
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الرا�سدون  اخللفاء  العقد  بهذا  وعمل  زرع«)2))  اأو  ثمر  من  يخرج  ما  ب�سطر  اأهل خيرب 
االأربعة واأزواج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

4- �صركة امل�صاقاة.
وهي مفاعلة من ال�سقي وي�سميها اأهل العراق املعاملة وا�سطالحاً هي اأن يدفع الرجل 
�سجره اإلى اآخر ليقوم ب�سقيه وعمل �سائر ما يحتاج اإليه بجزء معلوم له من ثمره)))). 
وي�ستدل على جوازها حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنه: »اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

عامل اأهل خيرب ب�سطر ما يخرج من ثمر اأو زرع«)))).
امل�ساربة  عقد  مثل  امل�ساركات  جن�ض  من  ولكنه  االإج��ارة  ي�سبه  كذلك  العقد  وهذا 

فتجري فيه اأحكام امل�ساركات ولي�ض املعاو�سات.
5- �صركة املغار�صة.

الثابتة  االأ�سول  من  معلوماً  �سجراً  يغر�سها  اأن  على  اأر�سه  �سخ�ض  يعطي  اأن  وهي 
كالنخل واالأعناب و�سجر التني والزيتون والرمان وما اأ�سبه ذلك من االأ�سول فما اأنبت 

اهلل فيها من ال�سجر ومت واأثمر فذلك بينهما باأ�سله)))) )اأي االأر�ض وال�سجر معاً(.
وهي م�رشوعة بل ومندوب اإليها حيث ورد يف حديث رواه اأن�ض ر�سي اهلل عنه عن 
الّنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »ما من م�سلم يغر�ض غر�ساً، اأو يزرع زرعاً فياأكل منه 

طري، اأو اإن�سان، اأو بهيمة اإال كان له به �سدقة«)6)).
وهي ت�سبه امل�ساقاة اإال اأن ال�رشكة فيها بني العاقدين هي يف ال�سجر ال يف الثمر وذلك 

بن�سبة معلومة واملغار�سة ال بد فيها من ال�رشكة يف االأ�سول واالأر�ض معاً.

)2)) امل�سدر: �سحيح م�سلم - الرقم: )))).
)))) املغني البن قدامة، ج)، �ض))).

)))) رواه البخاري )كتاب احلرث واملزارعة): الباب )9) احلديث )29)2).
العلمية، �ض79)، واملغار�سة هي  الكتب  املدينة، دار  اأهل  الكايف يف فقه  ابن عبدالرب،  القرطبي، يو�سف   ((((

خا�سة باملذهب املالكي لذا مت اال�ستناد يف تعريفها اإلى كتب املذهب املالكي.
)6)) رواه البخاري )2))2).
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جنري  �سوف  االإ�سالمي  الفقه  يف  امل�ساركات  لعقود  املخت�رش  العر�ض  هذا  وبعد 
مقارنة بني هذه العقود لكي نتمكن من اإدراك خ�سائ�سها اأكرث: 

جدول مقارنة بني �صيغ امل�صاركات يف الفقه الإ�صالمي

ال�ضيغةم
طبيعة 
امل�ضاركة

ملكية 
راأ�ص املال

اخل�ضارةالربح
املدة 

الزمنية

م�سرتكةمال ومالال�سركة)
ن�سبة �سائعة من 

�سايف الربح
م�سرتكة وعلى قدر راأ�ض 

املال
ق�سرية اأو 

طويلة

مال وعملامل�ساربة2
لرب املال 

فقط
ن�سبة �سائعة من 

�سايف الربح
على رب املال والعامل 

يخ�سر جهده
ق�سرية

اأر�ض وعملاملزارعة)
ل�ساحب 

االأر�ض
ح�سة من الناجت

على مالك االأر�ض والعامل 
يخ�سر جهده

ق�سرية

اأر�ض وعملامل�ساقاة)
ل�ساحب 

االأر�ض
ح�سة من الناجت

على مالك االأر�ض والعامل 
يخ�سر جهده

ق�سرية

م�سرتكةاأر�ض وعملاملغار�سة)
ح�سة من االأر�ض 

وال�سجر
م�سرتكة وعلى قدر الن�سبة 

املتفق عليها
طويلة

ثانيًا: حجم التعامل بامل�ضاركات يف املوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية.

يف  امل�ساركات  �سيغ  كثرياً  تطبق  ال  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  اأن  �سابقاً  ذكرنا 
العمليات التي تقوم بها وذلك راجع اإلى عدة عوامل لي�ض جمال البحث ذكرها ولكننا 
�سوف نعر�ض بع�ض الن�سب واملوؤ�رشات التي توفرت لدى الباحث عن حجم التعامل 
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بامل�ساركات يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية وهي ظاهرة يف اجلدول اأدناه)7)):

200420052006ال�ضيغة

89،668)،09)))9،)))،79))7،)9)،))املرابحة
770،)76،)))6،9)6،)))829،9،)امل�ضاركة
6)690،0،))9)،)9)،)0)8،7)2،9امل�ضاربة
628،))6،8)9)0،)9،80))79،0)،7الإجارة

67)،)6)،))8،08)7،)))7،)2،27ال�ضت�ضناع
9))،))77،7072)9)0،0))ال�ضلم

89،668)،09)))9،)))،79))7،)9)،))املجموع
)%)%)%ن�ضبة امل�ضاركة
)%)%)%ن�ضبة امل�ضاربة

 )ر�صم بياين يو�صح ن�صبة التعامل بامل�صاركة وامل�صاربة )مالين الدولرات(

 
التابع للمجل�ض العام للبنوك واملوؤ�س�سات  )7)) هذه االإح�سائيات �سادرة عن مركز املعلومات والتحليل املايل 
املالية االإ�سالمية يف البحرين، الدليل املايل واالإداري للموؤ�س�سات املالية واالإ�سالمية عام 2006 وهي قدمية 
نوعًا ما ولكنها هي املتوفرة يف قواعد بيانات املجل�ض، حيث مل يقم املجل�ض بعدها بتجميع هذه املعلومات 

على م�ستوى العامل.
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ثالثًا: اأ�ضباب عدم تو�ضع املوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية بتطبيق عقود امل�ضاركة.

املالية االإ�سالمي بتطبيق عقود امل�ساركة  اأ�سباب لعدم تو�سع املوؤ�س�سات  هناك عدة 
نذكر منها ما يلي)8)): 

باملداينة،  مقارنة  امل�ساركة  بطريقة  املمول  امل�رشف  لدى  املخاطرة  ن�سبة  ارتفاع   -1
و�سعوبة التخارج بعد انتهاء مدة التمويل.

2- عدم رغبة امل�سارف يف التعامل على اأ�سا�ض امل�ساربة مع العمالء الذين ميلكون 
اخلربة دون املال، ب�سبب من اأ�ساءوا قبلهم يف تطبيقها فاأحدثوا اخلوف منها.

ال�رشكات  مع  بامل�ساربة  التمويل  بنتائج  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  ثقة  عدم   -3
خ�سو�ساً ال�سغرية واجلديدة من حيث اإن عقد امل�ساربة خاٍل من ال�سمان ففي حالة ف�سل 

امل�رشوع تخ�رش املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية راأ�ض مالها وامل�سارب ال يخ�رش اإال جهده.
امل�سارب  انفراد  مع  النا�سئة  امل�ساركات  عقود  يف  االأخالقية  املخاطر  ارتفاع   -4
وال�رشيك باإدارة امل�ساربة االأمر الذي يتيح له القيام بت�رشفات قد توؤثر �سلباً على العائد 

املرجو من الن�ساط ال�ستثماري.
5- بع�ض اأنواع امل�ساركة وخا�سة امل�ساركة املتناق�سة تتطلب تثمني االأ�سول املنتقلة 

ملكيتها بالقيمة ال�سوقية، وهو ما يتطلب تنظيماً ملهنة التقومي والتثمني يف االقت�ساد.

رابعًا: خ�ضائ�ص عقود ال�ضركة التمويلية

للم�ساركة خ�سائ�ض ومميزات عديدة ميكن لل�سناعة املالية االإ�سالمية اال�ستفادة منها 
وتقوم بت�سميم منتجاتها املالية بناءاً على هذه العقود وامليزة الرئي�سية لعقود امل�ساركة 

)8)) ال�سحيباين، حممد بن اإبراهيم- العمراين، عبداهلل بن حممد، االئتمان بامل�ساركة، عمادة البحث العلمي، 
جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، ))20، �ض)) – 6).
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باملقارنة مع عقود املعاو�سات اأنها اأقرب للعدل كما يقول االإمام ابن تيمية حيث قال)9)): 
»امل�ساركة اأبعد عن الغرر من االإجارة فال�رشيكان اإما اأن يغنما جميعاً اأو يغرما جميعاً وذلك 
اأن يح�سل اأحدهما على �سيء م�سمون ويبقى االآخر حتت اخلطر،  اإلى العدل من  اأقرب 
والغرر حرم بيعه يف املعاو�سة الأنه اأكل مال بالباطل وهذا املعنى منتف يف امل�ساركات)20).

اإن الرثوات التي �سخرها اهلل �سبحانه وتعالى للنا�ض �سوف تنمو مب�ستوى عال اإذا ما 
طبقت العقود القائمة على العدل بني اأطراف التعاقد حيث ال وجود للغرر الأن الكل 

يتحمل النتيجة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم.
حال  يف  تن�سئ  التي  البيوع  بخالف  دين  توليد  اإلى  امل�ساركة  ت��وؤدي  ال  وكذلك 
تكلفة  املتمول  يدفع  امل�ساركة  اإنه يف  املتمول، حيث  على  ديوناً  بالتمويل  ا�ستخدامها 

راأ�ض املال وفقاً للربح واخل�سارة))2).
االأ�سباب  من  وهي  املعا�رشة  االقت�سادية  املجتمعات  اآفة  هي  الديون  اأن  �سك  وال 
الرئي�سية لالأزمات االقت�سادية والدين بطبيعته اإذا تولد دون زيادة يف القيمة االقت�سادية 
على  القائم  االإقرا�ض  نظام  حقيقة  هو  وهذا  االقت�ساد  ت�سوه  اإلى  يوؤدي  فاإنه  احلقيقة 

الديون، اإذ ال تعرّب الديون عن القيمة االقت�سادية احلالية احلقيقة للمجتمع.
اإذا كانت هناك م�ساريع واإنتاج حقيقي ي�سمن  اإال  اإن�ساوؤها  امل�ساركة ال ميكن  بينما 

كفاءة توزيع نتاجه ف�ساًل عن منو م�ستوى االإنتاجية يف املجتمع.
و�سوف نعر�ض فيما يلي اخل�سائ�ض املالية العامة للم�ساركة كما يلي: 

1- اخل�صائ�ص املالية العامة للم�صاركة: 
عقود امل�ساركة لها طبيعة مالية خا�سة توؤهلها الأن تكون ذات كفاءة عالية يف عامل 

)9)) القواعد النورانية الفقهية البن تيمية، �ض60) – 67).
.www.halal2.com ،20) ال�سويلم، �سامي بن اإبراهيم، موقف ال�سريعة االإ�سالمية من الدين، موقع الربح احلالل(

اقت�سادية  درا�سات  جملة  االإ�سالمي،  التمويل  و�سائل  لبع�ض  مقارنة  اقت�ساديات  فهيم،  حممد  خان،   (2((
اإ�سالمية، املعهد االإ�سالمي للبحوث والتدريب، البنك االإ�سالمي للتنمية، م2، ع)، )99)، �ض7).
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التمويل وامل�رشوعات القت�سادية وميكن تلخي�ض هذه الطبيعة يف النقاط التالية)22): 
وهذا  به  والقائم  املمول  بني  امل�رشوع  خماطر  ن�رش  على  امل�ساركة  نظام  يقوم   -1
اإذا  لالقت�ساد  �ساملة  بنظرة  اإنه  بامل�رشوعات، حيث  بالدخول  الرغبة  تنمية  ي�سجع على 
كانت امل�رشوعات تعر�ض بطرق يتم من خاللها توزيع املخاطرة بني املمولني واملتمولني 
�سوف تكون البيئة اال�ستثمارية مهياأة اأكرث لتقبل الكثري من اال�ستثمارات وزيادة اأنواعها 
وزيادة ا�ستك�ساف الفر�ض اال�ستثمارية لتوفر احلافز الطبيعي لذلك وهو حتمل املخاطرة 

من الطرفني.
2- نظام امل�ساركة ال يحتاج اإلى تقدمي �سمانات مثل الرهن وبذلك يتيح الو�سول 
اإلى االأموال على اأ�سا�ض واحد فقط هو اجلدارة االقت�سادية للم�رشوع، ومن املعلوم اأن 
ال�سمانات مثل الرهونات والكفاالت مع اأنها �رشورية الأي عملية متويل اإال اأن احلاجة 
اإليها يف التمويل بامل�ساركة تكون اأقل ما ميكن الأن ملكية ال�رشيك يف ال�رشكة وما يقت�سيه 

من مميزات يف الربح واالإدارة هو اأكرب �سمان للعملية.
3- يربط هذا النظام بني م�سلحة املمول وامل�رشوع ب�سكل مبا�رش مما ي�سمن الكفاءة 
امل�ساركني  اهتمام  ين�رشف  امل�ساركة  عقد  فبمقت�سى  للم�رشوعات،  واالإنتاجية  الفنية 
التي ترتبت  امل�سوؤولية امل�سرتكة  ال�رشكة من منطلق  اإلى دعم ن�ساط  )البنك والعميل( 

عليهم بامل�ساركة وهذا ما يجعل امل�سالح متوافقة بداًل من اأن تكون متعار�سة.
4- ينمي نظام امل�ساركة ن�ساط البحوث ودرا�سات اجلدوى لدى امل�سارف الإ�سالمية، 
مما يقلل تدريجياً من تعر�سها لالختيار اخلاطئ))2)، فبدًل من اأن يكون الن�ساط امل�رشيف 

النظام  يف  واخل�سائر  االأرب��اح  يف  وامل�ساركة  املرابحة  عمليات  على  والطلب  العر�ض  اهلل،  ط��ارق  خ��ان،   (22(
االإ�سالمي  املعهد  اإ�سالمية،  اقت�سادية  درا�سات  البديلة، جملة  التف�سريات  – بع�ض  االإ�سالمي  امل�سريف 

للبحوث والتدريب، البنك االإ�سالمي للتنمية، م)، ع)، )99)، �ض)6.
))2) دنيا، �سوقي، االإجارة املنتهية بالتمليك – امل�ساركة املتناق�سة – من االأدوات املالية االإ�سالمية لتمويل امل�سروعات، 

جملة مركز �سالح كامل لالقت�ساد االإ�سالمي، جامعة االأزهر، ال�سنة الثالثة، العدد التا�سع 999)م، �ض)6.
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اإداري��ة  وح��دات  من  ذلك  يتطلبه  وما  االئتمانية  اجل��دارة  على  قائماً  التمويل  منح  يف 
متخ�س�سة يف املجال ت�سبح طبيعة العمل قائمة على ا�ستك�ساف الفر�ض اال�ستثمارية 
العاملة يف  االإدارية  الوحدات  فتتحول طبيعة عمل  ودرا�ستها من خالل خرباء وفنني 

البنك من مهنة مالية بحتة اإلى مهنة اإنتاجية فنية اإنتاجية.
5- يف امل�ساركة ال ينفرد اأحد ال�رشيكني بالعمل واالإ�رشاف واالإدارة لكن يف االإجارة 
هناك انفراد بذلك من امل�ستاأجر))2)، وهذا يقلل كثرياً ن�سبة اخلطاأ يف االإدارة ويحافظ 
على االأموال وتوجيهها نحو م�سلحة ال�رشكة فقط فكما نعلم يف عقد امل�ساركة يكون 
العمل مطلوب من طريف امل�ساركة حيث اإن كل �رشيك وكيل عن �رشيكه يف الت�رشف 

واالإدارة.
6- يف ظل نظام امل�ساركة ال يرتبط قرار اال�ستثمار واالدخار بتقلبات �سعر الفائدة 
بل يرتبط بارتياد جماالت الربح امل�رشوع الذي يكون موؤ�رشاً حقيقياً لتحديد الكفاءة 
احلدية لراأ�ض املال))2)، وهذا يعك�ض للم�ستثمرين واقع االقت�ساد احلقيقي وربحية كل 

جمال مما يحقق ال�سفافية والو�سوح يف البيئة اال�ستثمارية.
2- اخل�صائ�ص التف�صيلية ل�صيغة امل�صاركة 

و�سوف نعر�ض فيما يلي خ�سائ�ض تف�سيلية اأخرى ل�سيغة امل�ساركة كما يلي: 
اأ- مميزات �رشكة امللك عن �رشكة العقد

والفارق  عقود  و�رشكة  اأمالك  �رشكة  ق�سمني  اإلى  تنق�سم  ال�رشكات  اأن  ذكرنا  كما 
الرئي�سي بينهما يف ثالث نقاط رئي�سية هي: 

1( جواز تقدمي ال�سمان من اأحد ال�رشيكني اإلى االآخر يف �رشكة امللك الأن كاًل منهما 

))2) دنيا، �سوقي، مرجع �سابق، �ض)7.
))2) م�سعودة، ن�سبه، الفعالية االقت�سادية لنظام امل�ساركة يف االقت�ساد االإ�سالمي، جملة مركز �سالح كامل 

لالقت�ساد االإ�سالمي، ال�سنة الثالثة ع�سر، العدد9)، ’2009، �ض67.
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اأجنبي يف ن�سيب �ساحبه وهذا ال�سمان ممنوع بني ال�رشكاء يف �رشكة العقد)26)، وهو 
ما يوؤدي اإلى توثيق احلقوق وحفظ م�سالح ال�رشكة.

2( جواز التعهد من اأحد ال�رشكاء ب�رشاء ح�سة االآخر بالقيمة اال�سمية وهذا التعهد 
ممنوع يف �رشكة العقد اإال اإن كان بالقيمة ال�سوقية جتنباً ملا فيه معنى ال�سمان)27)، وهذا 
اإليها  تتعر�ض  قد  التي  الراأ�سمالية  اخل�سائر  من  لالأ�سول  اال�سمية  القيمة  حلماية  مفيد 

االأمالك امل�سرتكة.
3( �رشكة العقد مو�سوعها ال�ستثمار لذلك يجب اأن يكون هناك ن�ساط ا�ستثماري 
للتملك واحليازة وال  لعائد حتى تو�سف ب�رشكة عقد واإمنا �رشكة امللك هي فقط  مدر 

يق�سد منها اال�ستثمار وتنمية املال.
وهذا الفارق مهم يف متويل امل�ساكن خا�سة التي ال تدر دخال حيث اإن �رشكة امللك 
بتاأجري  العلمية وذلك  له من  باإيجاد دخل  البنك  لهذا املجال ويقوم  اأن�سب �سيغة  هي 

ن�سيبه يف ال�رشكة اإلى العميل حيث اإن اإجارة امل�ساع ال جتوز اإال من ال�رشيك.
ب- الكفاءة يف تخ�سي�ض التمويل.

االأكرث  اال�ستثمارات  �سوب  االأموال  توجيه  على  امل�ساركة  اآلية  مقدرة  حتليل  عند 
تخ�سي�ض  عملية  لدى  املدة  اأول  موقف  موقفني  بني  التحليل  يف  التمييز  ميكن  ربحية 
الن�ساط  نتيجة  حتقق  بعد  املدة  اآخر  وموقف  املتاحة  ال�ستثمارية  البدائل  بني  الأمــوال 

ومعرفة العائد الفعلي له.
من  كن�سبة  التمويل  لعائد  املتوقع  االحتمايل  املعدل  يتحدد  االأول  املوقف  ففي 

)26) اأبوغدة، عبدال�ستار، امل�ساركة املتناق�سة و�سوابطها ال�سرعية، بحوث يف املعامالت واالأ�ساليب امل�سرفية 
االإ�سالمية، ج)، جمموعة دلة الربكة، ط)، )200، �ض7).

)27) حيث اإنه معروف يف الفقه االإ�سالمي اأنه ال يجوز اأن ي�سمن ال�سريك ح�سة �سريكه يف راأ�ض املال وذلك 
يكون بالتعهد بال�سراء بالقيمة اال�سمية الأن االأ�سول تتغري قيمتها بالزيادة اأو النق�سان وهو تطبيق للقاعدة 

الفقهية الغنم بالغرم املعروفة يف الفقه االإ�سالمي، انظر جمهرة القواعد الفقهية لل�سيخ علي الندوي.
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اأعلى  على  احل�سول  املمول  حماولة  ولدى  اال�ستثمار  على  املتوقع  الكلي  العائد 
خالل  من  اإما  ذلك  حتقيق  يحاول  فاإنه  التمويل  لعائد  املتوقعة  االحتمالية  املعدالت 
زيادة ن�سبة امل�ساركة اأو البحث عن البدائل اال�ستثمارية التي تدر معدالت ربح اأعلى 

وكذلك املنظم.
االقت�ساد  يف  اال�ستثمارية  البدائل  بني  االأم��وال  تخ�سي�ض  عملية  اأن  ذلك  ويعني 
االإ�سالمي تتم يف اأول املدة وهو ما يتما�سى مع ما تو�سل اليه بع�ض االقت�ساديني من اأن 

الربح ولي�ض الفائدة هو القوة االأ�سا�سية املحركة للنمو)28).
ثابت  واحد  معدل  واأنواعها يف  االقت�سادية  االأن�سطة  كل  يختزل  الفائدة  �سعر  الأن 
قرار  اتخاذ  قبل  التخ�سي�ض  هذا  اإن  عليه،  العائد  ومعدل  الن�ساط  طبيعة  مراعاة  دون 
اال�ستثمار يوؤدي بطبيعة احلال اإلى حت�سني اتخاذ القرارات اال�ستثمارية وهذا ما توفره 

�سيغة امل�ساركة ملتخذي القرارات اال�ستثمارية. 
3- تعدد الأطراف يف عقود امل�صاركة.

اأن يكون ال�رشكاء  اإن تعدد االأطراف يف عقود امل�ساركة بحيث ميكن يف امل�ساركة 
اأكرث من اثنني اأ�سبح بذلك من املمكن التعامل مع الكثري من االأدوات املالية املعا�رشة 
دون حرج مثل االأ�سهم وال�سكوك وال�سناديق فطبيعة العالقة ال�رشعية بني امل�ساهمني 
وامل�ساركني هي مبنية على عقد امل�ساركة بتملك ح�س�ض من هذه االأدوات وهو بخالف 

عقود املعاو�سات التي ال ي�سمح فيها بالتعامل اإال مع طرفني فقط.
4- كفاءة �صيغ امل�صاركات بالن�صبة للم�صاريع ال�صغرية.

عقد  فمثال  عامة  ب�سفة  ال�سناعي  للن�ساط  مالءمة  اأكرث  الإ�سالمية  امل�ساركات  �سيغ 
لإقامة  اأ�سال  �سالح  فالأول  امل�ساربة  عقد  من  ال�سناعي  للن�ساط  مالءمة  اأكرث  ال�رشكة 
للتخ�سي�ض  كاآليتني  املقارنة  والعائد االحتمايل ومقدرتهما  الثابت  العائد  الفتوح، جناح عبدالعليم،  اأبو   (28(

املعظم للربح، جملة مركز �سالح كامل لالقت�ساد االإ�سالمي، ال�سنة الثانية، ع)، 998)، �ض270.
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ن�ساط اإنتاجي م�ستقر يتميز بال�ستمرارية وقابل للتو�سع على مدى الأجل الطويل ويف 
هذا ما يالئم امل�رشوع ال�سناعي)29).

اأو ال�سنائع اأكرث ال�سيغ  يقول الدكتور عبدالرحمن ي�رشي »وتعترب �رشكة االأعمال 
اأو احلرفيني يف البلدان النامية وبوا�سطة هذه ال�رشكة  مالءمة لظروف �سغار ال�سناع 
ميكن جتميع اأعداد من �سغار ال�سناع لتعمل معاً بداًل من تفرقها، وميكن اأن يتم التجميع 
على اأ�سا�ض احتاد جن�ض العمل اأو التالزم املرحلي للعمل كما ميكن التجميع على اأ�سا�ض 
اأعداد من ال�سناع لهم مهارات خمتلفة وينتجون �سلعاً متعددة تكمل بع�سها اأو ينتجون 

�سلعاً متعددة تغذي �سناعة معينة من ال�سناعات الكبرية«)0)).
5- تغيري طبيعة العمل يف املوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية.

وب�سبب توجه التمويل االإ�سالمي املعا�رش نحو املداينات فان اأ�سلوب وطريقة العمل 
يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية تكون م�سممة على اأ�سا�ض خدمة هذا التوجه فتتكون 
اال�ستثمار  تبني  حال  يف  لكن  الديون،  وملتابعة  وللكمبياالت  للتح�سيل  اأق�سام  لدينا 
اأق�سام  مثل  �سكاًل خمتلفاً  تاأخذ  املوؤ�س�سات  هذه  املوجودة يف  االأق�سام  فاإن  بامل�ساركة 
اال�ستثمارية  الفر�ض  عن  للبحث  واأق�سام  للم�ساريع  االقت�سادية  اجلدوى  لدرا�سات 

ومتابعتها من الناحية الفنية والهند�سية.
اإن تغيري طبيعة العمل يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية من خالل تبني �سيغة امل�ساركة 
يظهر لنا اأهمية نوع العمل املطلوب يف هذه املوؤ�س�سات ذات االأثر االقت�سادي الكبري.

حيث اإن طبيعة امل�ساركات جتعل من ال�سخ�ض يفكر دائماً باملهارة يف العمل واالإبداع 
واالبتكار ف�ساًل عن امل�سوؤولية يف االإدارة وتنوعها ح�سب طبيعة االأن�سطة املختلفة.

)29) ي�سري، عبدالرحمن، ال�سناعات ال�سغرية يف البلدان النامية – تنميتها وم�ساكل متويلها يف اأطر نظم 
و�سعية واإ�سالمية، �سل�سلة بحوث العلماء الزائرين، املعهد االإ�سالمي للبحوث والتدريب، البنك االإ�سالمي 

للتنمية، جدة، ال�سعودية، )99)، �ض66 – 67.
)0)) ي�سري، عبدالرحمن، مرجع �سابق، �ض67.
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6- طبيعة امل�صاريع يف القت�صاد الإ�صالمي.
ذكرنا �سابقاً اأن �سيغة امل�ساركة هي متثل روح االقت�ساد االإ�سالمي لذلك فاإن طبيعة 
امل�ساريع يف االقت�ساد االإ�سالمي هي م�ساركة يف امللكية واالإدارة مثل امل�ساريع املتو�سطة 
وطويلة االأجل لذلك يقرتن التو�سع يف العمل اقرتاناً وثيقاً بتوزيع امللكية واالإدارة وال 
ميكن الأي �سخ�ض اأن يك�سب دخال من مدخراته دون اأن يتحمل ن�سيبه من خماطر العمل 
االإ�سالمي  االقت�ساد  يف  توزيعها  ي�سبح  وخماطره  وثماره  امل�رشوع  ملكية  فاإن  وبهذا 

اأو�سع مدى من توزيعه يف النظام الراأ�سمايل)))).
من  فاإن عددا كبرياً  وا�سع  نطاق  امللكية على  انت�سار  اأنه حتى مع  هنا يالحظ  لكن 
امل�ساهمني ال�سغار ال ي�سرتكون يف اتخاذ القرار لفقدان القدرة اأو الرغبة يف ذلك وهذا 
من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى تركيز ال�سلطة يف اأيدي عدد قليل من االأ�سخا�ض يف امل�ساريع 
الكبرية ولهذا يجب اإدخال اإ�سالحات منا�سبة للتقليل ما اأمكن من املمار�سات االإدارية 
االقت�ساد  يف  للم�رشوع  العام  احلجم  فاإن  لذلك  امل�ساهمني  م�سالح  وحلماية  ال�سيئة 

االإ�سالمي يف�سل اأن يكون �سغرياً ومتو�سطاً)2)).
7- زيادة ربحية مبيعات املوؤ�ص�صات الزراعية.

اإن ح�رش التمويل الزراعي ل�سغار املزارعني واملنتجني حتى مرحلة االإنتاج فقط ال 
يكفي لتح�سني اأو�ساعهم االقت�سادية وا�ستمرار العملية االإنتاجية فهناك م�ساكل تواجه 
منتجاتهم  تتدفق  حيث  الت�سويق  �سوء  واأخطرها  االإنتاج  مرحلة  بعد  املنتجني  �سغار 
يف وقت واحد لل�سوق مما يرتتب عليه تخفي�ض اأ�سعارها فيقوم الو�سطاء ب�رشاء هذه 
املنتجات وتخزينها بغر�ض ت�سويقها الحقاً االأمر الذي يحرم املزارعني من جزء كبري من 

)))) �سابرا، حممد عمر، نحو نظام نقدي عادل- درا�سة للنقود وامل�سارف وال�سيا�سة النقدية يف �سوء االإ�سالم، 
ترجمة حممد �سيد �سكر، مراجعة الدكتور رفيق امل�سري، �سل�سلة اإ�سالمية املعرفة )، دار الب�سري للن�سر 

والتوزيع، املعهد العاملي للفكر الإ�شالمي، ط2، 990)، �ض)9-)9.
)2)) �سابرا، حممد عمر، مرجع �سابق، �ض02).
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قيمة حا�سالتهم الزراعية وهذا يحتم على امل�رشف االإ�سالمي تاأ�سياًل لدوره االجتماعي 
اأن يدخل يف مرحلة الت�سويق باأن يدفع للمزارع ن�سف اأو ثلث قيمة حم�سوله ح�سب 

االأ�سعار ال�سائدة وقت ال�رشاء.
باالتفاق على الرتحيل والتخزين والتاأمني وبذلك ي�سبح �رشيكاً   ويقوم امل�رشف 
للمزارع ال�سغري ثم يقوم ال�رشيكان )امل�رشف واملزارع( ببيع املح�سول بعد �سهرين 
اأو ثالثة من بداية مو�سم احل�ساد بال�سعر املجزي واملعقول فيقت�سمان الربح بينهما على 
اأ�س�ض عادلة)))) وبذلك يح�سل املزارع على ن�سبة كبرية من الربح الذي كان �سيفقده 
يف  امل�ساركة  وهنا  املو�سم  بداية  يف  للمح�سول  واال�سطراري  العاجل  البيع  ب�سبب 
موا�سلة  على  ي�سجعه  معترب  ربح  على  بح�سوله  املنتج  على  بالفائدة  تعود  الت�سويق 
لرتكيز  نتيجة  املعقول  بال�سعر  ال�سلعة  على  يح�سل  الذي  امل�ستهلك  وكذلك  االإنتاج 

االأ�سعار)))).
8- ال�صتثمار بامل�صاركة مالئم لعقود امتياز ال�صتغالل

عقود االمتياز هي احلق املنفرد يف اإنتاج اأو ا�ستغالل املعادن يف املنطقة املرخ�ض بها 
وخالل املدة املحددة مبقابل معني يتم اأداوؤه مرة واحدة اأو با�ستمرار على دفعات اأجرة 
اأ�سلوب امل�ساركة  اأهمية  اأمكان االمتياز مع ح�سة من نتائج اال�ستغالل وهنا تظهر  عن 
وخا�سة امل�ساركة املتناق�سة حيث ال تختلف عن امل�ساركة الثابتة اإال يف ح�سول ال�رشيك 
التكييف  ب�ساأن  �سدر  وقد  تدريجياً،  ح�ستها  متلكه  باأن  املوؤ�س�سة  من  وعد  على  االآخر 
ال�رشعي المتياز اال�ستغالل للمعادن قرار من ندوة الربكة الثالثة ع�رشة جاء فيه » ميكن 

)))) وهذا مطبق يف بع�ض امل�سارف االإ�سالمية يف ال�سودان، ومن اجلدير بالذكر التنبيه على اأن امل�سرف يف 
امل�ساركة ال يقدم املال فقط واإمنا يتدخل يف االإدارة والت�سويق اأي�سًا بالتعاون مع العمالء ال�سركاء اأو جهات 

ذات خربة يف الن�شاط.
درا�سات  جملة  ال�سودانية،  بامل�سارف  وتطبيقاتها  اأحكامها  امل�ساركة-  يعقوب،  عبدالهادي  عبداهلل،   ((((

م�سرفية ومالية، املعهد العايل للدرا�سات امل�سرفية واملالية، ع)، 2000، �ض)).
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تكييف بع�ض عقود االمتياز على اأ�سا�ض امل�ساركة املتناق�سة بني الدولة و�ساحب االمتياز 
االمتياز  �ساحب  ح�سة  الدولة  ت�سرتي  ثم  الطرفني  من  مب�ساهمة  التنفيذ  يتم  بحيث 

تدريجياً باتفاق اآين عند �رشاء كل ح�سة)))).
9- عقود امل�صاركة ونظرية الو�صاطة املالية.

الو�سيط املايل يف االقت�ساد االإ�سالمي يجمع املدخرات ويوظفها من خالل عقود 
النيابة: الوكالة وامل�ساربة وال�رشكة)6))اأي اأنه يعبئ املدخرات نيابة، ويوظفها نيابة كذلك 
ت�سبح  كما  مبا�رشة،  العجز  ذوي  اإلى  الفائ�ض  ذوي  من  املدخرات  يوجه  بذلك  وهو 

عالقته مع التجار عالقة تكامل، ولي�ست عالقة تناف�ض.
والأن عقود النيابة عقود اأمانة، فهو ال يتحمل من املخاطر اإال قدر ما يت�سل بعمله، 
عن  بذلك  يختلف  فهو  العجز.  ذوي  اإلى  وتوجيهها  الفائ�ض  ذوي  اأموال  اإدارة  وهو 

امل�رشف الربوي، وعن امل�رشف االإ�سالمي يف �سورته احلالية.
القر�ض،  وهو  �سمان،  بعقد  املدخرات  يجمع  الربوي  امل�رشف  فالأن  االأول  اأما 
ويوظفها بنف�ض العقد فهو يتحمل بذلك خماطر من جهة التعبئة ومن جهة التوظيف 

اأكرث من الو�سيط االإ�سالمي، والعائد الذي يحققه اأقل. 
النموذجني)7))، ف�سار  يتو�سط بني  اأن  فهو يحاول  املعا�رش  االإ�سالمي  امل�رشف  اأما 

اأقل اإنتاجية من الو�سيط املايل، واأقل كفاءة من امل�رشف الربوي.
ولذلك فاإن الو�ساطة املثلى التي ينبغي اأن ت�سطلع بها امل�سارف االإ�سالمية هي تلك 
التي تعتمد يف جانب التعبئة على امل�ساربة بالدرجة االأولى، تليها الوكالة. ثم تعتمد يف 

)))) اأبوغدة، عبدال�ستار، عقود االمتياز، بحوث يف املعامالت واالأ�ساليب امل�سرفية االإ�سالمية، ج)، جمموعة 
دلة الربكة، ط)، )200، �ض)9)-)9).

)6)) ال�سركة وامل�ساربة فيهما معنى الوكالة كما مت ذكره يف مقدمة البحث.
اآليه عملها مبزيج بني منوذج  )7)) وهذا متعارف عليه يف واقع عمل املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية حيث تتمثل 

امل�سرف االإ�سالمي النظري املبني على امل�ساركة وبني اآلية عمل امل�سرف الربوي.
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جانب التوظيف على امل�ساركة الفاعلة، تليها يف االأهمية امل�ساربة)8)).
10- التمويل امل�صريف املجمع.

م�سرتك  املوؤ�س�سات يف متويل  ا�سرتاك جمموعة من  املجمع هو  امل�رشيف  التمويل 
مبوجب اأي من ال�سيغ امل�رشوعة وتكون للتمويل املجمع خالل مدة العملية ح�سابات 

م�ستقلة عن ح�سابات املوؤ�س�سات امل�ساركة)9)).
وكذلك ميكن للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية تنظيم العالقات التعاقدية بني املوؤ�س�سة 

القائدة واملوؤ�س�سات امل�سرتكة باال�ستفادة من عقد امل�ساركة اأو امل�ساربة كما يلي: 
باإدارة  اأو املديرة بدور امل�سارب وتنفرد  1- امل�ساربة: بحيث تقود املوؤ�س�سة القائدة 

العمليات وفقا ل�رشوط عقد امل�ساربة.
2- امل�ساركة: بحيث تقوم املوؤ�س�سات جمتمعة بتقدمي التمويل وتتحمل املوؤ�س�سات 
احلالة  هذه  ويف  االتفاق  ح�سب  االأرباح  وتوزع  موؤ�س�سة  كل  م�ساهمة  بقدر  اخل�سارة 
باإدارة  املوؤ�س�سات  اإحدى  تفو�ض  اأو  لالإدارة  م�سرتكة  جلنة  املوؤ�س�سات  تختار  اأن  ميكن 
ال�رشكة مع زيادة ح�ستها يف الربح اأو مبقابل حمدد ب�رشط ابرام عقد اإدارة معها منف�سل 

عن عقد ال�رشكة
11- متويل راأ�ص املال العامل: 

املال  راأ�ض  امل�ساربة يف هيكلة متويل  ال�رشكة وعقد  حيث ميكن اال�ستفادة من عقد 
ي�سعب  والتي  النقدية  االحتياجات  ت�سمل  التي  املتداولة  االأ�سول  ميثل  الذي  العامل 

متويلها ب�سيغة املرابحة اأو االإجارة كما يلي)0)): 

)8)) ال�سويلم، �سامي، الو�ساطة املالية يف االقت�ساد االإ�سالمي، م0)، جملة جامعة امللك عبدالعزيز : االقت�ساد 
االإ�سالمي، مركز اأبحاث االقت�ساد االإ�سالمي، �ض.

)9)) معيار التمويل امل�سريف املجمع، املعاير ال�سرعية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية 
االإ�سالمية يف البحرين، 2007، �ض)0).

)0)) اأبوغدة، عبدال�ستار، طرق بديلة لتمويل راأ�ض املال العامل، حولية الربكة، ع7، جمموعة دلة الربكة، االأمانة 
العامة للهيئة ال�سرعية، )200، �ض))-6).
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1- دخول ال�رشكة طالبة التمويل باأ�سولها الثابتة واملتداولة كح�سة لها يف امل�ساركة.
2- تكون ح�سة البنك املمول هي املبلغ الذي يتحدد ب�سقف معني ويكون ال�سحب 

يف حدوده ويو�سع حتت ت�رشف ال�رشكة طالبة التمويل.
اخل�سارة  اأو  الربح  ويق�سم  اأ�سوله  بقيمة  و�رشيكاً  م�سارباً  التمويل  طالب  يكون   -3

على الطرفني بن�سبة ن�سيب كل يف امل�ساركة.
4- ثم ياأخذ امل�سارب الن�سبة املتفق عليها من ربح البنك على اأن حتدد قيمة االأ�سول 

عند بدء الدخول يف عقد امل�ساربة.
واملتداولة  الثابتة  ال�رشكة  اأ�سول  جميع  يف  ح�سته  بن�سبة  �رشيكاً  البنك  يكون   -5

وجتري االأحكام تبعاً لذلك.

خام�ضًا: خ�ضائ�ص عقود امل�ضاربة املالية.

للم�ساربة خ�سائ�ض ومميزات عديدة، و�سوف نركز هنا على اأهم هذه اخل�سائ�ض 
واملميزات لكي تت�سح لنا ال�سورة اأكرث بكفاءة هذه ال�سيغة: 

1- امللكية والإدارة: 
ي�ستمر ملك املال لربه يف عقد امل�ساربة )املزارعة وامل�ساقاة كذلك كما �سياأتي الحقاً( 

رغم امتناع اأن يقوم رب املال بالت�رشف واالإدارة ويوؤكد ذلك ما يلي)))): 
ي�ستحق  العامل  اأن  امللك يف حني  اإمنا هو مبقت�سى  املال  الربح لرب  ا�ستحقاق   -1

الربح بعمله.
2- اإذا هلك املال هلك على مالكه فال �سمان على امل�سارب لرب املال.

3- يف حال ف�ساد امل�ساربة اأو بطالنها يعود املنتج ملالك االأ�سل الذي ن�ساأ عنه هذا املنتج.

 ،(( رقم  حتليلي  بحث  واقت�سادي،  فقهي  حتليل  االإ�سالمي  االقت�ساد  يف  التمويل  مفهوم  منذر،  قحف،   ((((
املعهد الإ�شالمي للبحوث والتدريب، البنك الإ�شالمي للتنمية، ط)، )200، �ض9).
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وهذا الف�سل بني امللكية واالإدارة يتيح فر�سة للذين ميتلكون اأموااًل وال ميلكون خربة 
اأو ح�سن ت�رشف يف االأموال ويتيح من جهة اأخرى فر�سة الأ�سحاب اخلربات ال�ستثمار 

طاقاتهم وكفاءتهم االإدارية دون تدخل من �ساحب املال.
2- طبيعة املال املقدم يف امل�صاربة: 

ويف امل�ساربة يجب اأن يكون راأ�ض املال املقدم لال�ستثمار مما يقبل النمو بالعمل اأي 
للتملك  ا�ستثمارها بحيث تكون فقط  ثابتة ال ميكن  اأ�سول  املال جمرد  راأ�ض  ال يكون 
لهذا  موجه  امل�ساربة  عقد  فاإن  لذلك  ال�رشكة،  عقد  يف  امللك  �رشكة  يف  كما  واحليازة 

النوع من العمليات التي يحتاجها املتعاملون يف املجتمع االقت�سادي)2)).
3- طبيعة العمل يف امل�صاربة: 

عقود  يف  العمل  طبيعة  اإلى  باالأ�سا�ض  م�ستندة  خا�سة  طبيعة  له  امل�ساربة  يف  العمل 
العمل يف  اأن  االإج��ارة  والعمل يف  امل�ساربة  العمل يف  بني  الفرق  اإن  امل�ساركات حيث 
امل�ساربة اأكرث �سالحية و�سعة منه يف االإجارة ففي امل�ساربة كما يقول الفقهاء يكلف رب 
بينما يف  للعمل  اأي بدون حتديد مف�سل وقيود دقيقة  براأيك  بقوله اعمل  امل�سارب  املال 
االإجارة العمل حمدد ومف�سل فم�ساحة االإبداع والتنوع يف ممار�سة العمل اأكرث منها يف 
امل�ساركات عن امل�ساربات، وهذا ما ي�ستوجب ح�سوله على ربح بدال من االأجر الثابت.

4- عقد امل�صاربة وتوليد حلول مبتكرة لإدارة املخاطر.
ا�ستخدامها  ميكن  التي  االأ�ساليب  من  جمموعة  امل�ساربة  عقود  خ�سائ�ض  ت�سمن 
منتجات  اأكرث  من  تعترب  امل�ساربة  اإن  عليها،  القائمة  العلميات  خماطر  من  للتحوط 
املالية االإ�سالمية خماطرة والتي حتتاج اإلى عناية خا�سة لذلك فكفاءة هذا املنتج تعتمد 
على مدى قدرته على توليد اأ�ساليب مبتكرة الإدارة املخاطر وهناك جمموعة من هذه 

)2)) قحف، منذر، مرجع �سابق، �ض8).
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االأ�ساليب نوردها كما يلي: 
1( تقدمي راأ�ض مال امل�ساربة على �سكل اأ�سول عينية.

اإن جزءاً كبرياً من املخاطرة ياأتي من �سوء ا�ستخدام راأ�ض املال املقدم اإلى امل�سارب 
ال�ستثماره اإذ قد ي�سرتي به ما ال عالقة له مبو�سوع امل�ساربة اأو ي�ستخدمه يف وفاء ديونه 
مثاًل ملدة من الزمن قبل اأن ي�ستثمره فعاًل ولذا قد يكون من تر�سيد تطبيق امل�ساربة اأن 
يقدم رب املال اإلى امل�سارب عرو�ساً جتارية لبيعها وقد تكون هذه العرو�ض موجودة 
املال فيكون يف تقدميها كما هي بع�ض االأمان من خماطر �سوء  فعاًل يف خمازن رب 

ا�ستخدام راأ�ض املال النقدي)))).
2( تعدد وتنوع مديري اال�ستثمار بامل�ساربة.

اآخر  اإليه  اإلى م�سارب وي�سم  املال  با�ستثمار  اأن يعهد  لي�ض هناك ما مينع �رشعاً من 
حتديد  اأو  الت�رشفات  لنفاذ  االأولوية  يف  بينهما  الرتتيب  مع  له  م�ساركاً  م�سارباً  ليكون 
االأ�سلوب  هذا  على  اأطلق  وقد  االآخ��ر  جمال  عن  يختلف  منهما  واح��د  لكل  جمال 

امل�سارب امل�سارك.
يف  ذلك  ي�سوغ  اإليهما  بها  املعهودة  ال�سالحيات  وترتيب  اثنني  توكيل  ميكن  فكما 
يف  وتفاوتهم  بالعمل  القائمني  االأ�سخا�ض  تعدد  اأن  االأ�سلوب  هذا  وفائدة  امل�ساربة 

ال�سالحية تتيح الفر�ض الأداء اأجود مما لو كان امل�سارب فرداً.
والتكييف ال�رشعي له م�ستمد من الوكالة وقد �رشح الفقهاء باأن يف امل�ساربة معنى 

الوكالة)))).
3( امل�ساربة مع تاأخري راأ�ض املال.

واالأ�ساليب  املعامالت  يف  بحوث  لتطويره،  العملية  االآليات   – بامل�ساركة  التمويل  عبدال�ستار،  اأبوغدة،   ((((
امل�سرفية االإ�سالمية، ج2)، ط)، ))20، �ض0).

)))) اأبوغدة، عبدال�ستار، التمويل بامل�ساركة – مرجع �سابق، �ض2).
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جمهور الفقهاء يرون ا�سرتاط ت�سليم راأ�ض املال ل�سحة عقد امل�ساربة لكن احلنابلة 
يرون اأن امل�ساربة عقد على عمل ولي�ض على مال ومن ثم فان ت�سليم راأ�ض املال لي�ض 
�رشطاً يف �سحة العقد وهذا نظري �رشكة الوجوه القائمة على االئتمان ولي�ض فيها راأ�سمال 

حا�رش والتي يجيزها احلنابلة اأي�ساً وي�ساركهم بذلك احلنفية.
وبناء على ذلك ميكن للم�رشف اأن يربم عقد امل�ساربة دون ت�سليم راأ�سمال امل�ساربة 
للم�سارب على اأن يقوم العميل باإجراء ال�سفقات الالزمة ب�سمان امل�رشف على غرار 
�رشكة الوجوه بحيث ي�سرتي ال�سلع باأجل ق�سري ثم يبيعها للعمالء واإذا مت ذلك يقوم 
امل�رشف بدفع ثمن ال�رشاء للمورد مبا�رشة ويت�سلم ثمن املبيع ويعطي امل�سارب ح�سته 
من الربح ويحتفظ بالباقي، وهذه ال�سيغة حتيد املخاطر االأخالقية التي قد يتعر�ض لها 
امل�رشف عند تطبيق عقد امل�ساربة بحيث يكون امل�رشف على اطالع على كل مراحل 

الدورة التجارية مبا يحفظ حقوق الطرفني)))).
4( امل�ساربة املقيدة.

وحتقيقاً لق�سد ال�سارع يف املحافظة على حقوق رب املال �ساحب امل�رشوع يف عالقته 
م�ساحله  حتقق  التي  ال�رشوط  و�سع  حق  الأخــري  هذا  ال�سارع  اأعطى  فقد  امل�سارب  مع 
وتلبي حاجاته وحتفظ ماله يف عقد امل�ساربة وكذلك ال�رشوط التي تكفي تقليل خماطره 
الن�ساط  اأو  املعني  امل�رشوع  لتحديد  بالن�سبة  وذلك  عائد  اأعلى  يدر  ن�ساط  وا�ستثماره يف 
اخلا�ض اأو جمموعة من الأن�سطة التي متول براأ�ض مال وله اأن يحدد مكان الن�ساط وطريقة 
الدفع مثاًل وغري ذلك من ال�رشوط التي يراها حمققة مل�ساحله ولي�ض له بعد ذلك اأن يتدخل 

يف الإدارة ول تتحقق م�سوؤولية امل�سارب اإل اإذا خالف �رشطاً من �رشوط امل�ساربة)6)).

)))) ال�شويلم، �شامي بن اإبراهيم، التحوط يف التمويل الإ�شالمي، املعهد الإ�شالمي للبحوث والتدريب، البنك 
االإ�سالمي للتنمية، 2007، )))-6)).

اقت�سادية  درا�سات  جملة  االقت�سادية،  احلياة  يف  االإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  حامد،  ح�سني  ح�سان،   ((6(
اإ�سالمية، م6، ع2، املعهد االإ�سالمي للبحوث والتدريب، البنك االإ�سالمي للتنمية، 999)، �ض)9.
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5- امل�صاربة واحلد من ا�صتقاق )خلق( النقود.
اإن مقدرة البنوك التقليدية على توليد الودائع ترجع اإلى عاملني اأ�سا�سيني هما: 

1- تقدمي البنوك للقرو�ض.
2- اإعادة اإيداع هذه القرو�ض ثانية بهذه البنوك.

ويف ظل نظام امل�ساربة ال يتم تقدمي اأي قرو�ض نقدية كما هو احلال يف ظل النظام 
تعتمد  التي  الرئي�سية  االأداة  هو  االإقرا�ض  نظام  يعترب  حيث  التقليدية  للبنوك  الربوي 
عليها هذه البنوك لتوظيف مواردها النقدية يف حني يعتمد نظام امل�ساربة على اأ�سلوب 
عن  مبا�رشة  اإما  اال�ستثمارية  امل�رشوعات  اإقامة  طريق  عن  موارده  لتوظيف  اال�ستثمار 

طريق امل�رشف االإ�سالمي اأو عن طريق عمالئه امل�ستثمرين.
حيث يرتتب على ذلك عند تطبيق نظام امل�ساربة بالغر�ض من التمويل وباأ�سلوب 
ملو�سوع  وفقاً  التمويل  قيمة  يف  بالت�رشف  العميل  اإل��زام  اإلى  و�سيوؤدي  التنفيذ 
التمويل الأنه لن تتاح حرية الت�رشف كاملة للم�ستثمر يف قيمة التمويل الأنه �سوف 
يكون مقيداً يف اأبواب ال�رشف املمنوح على اأ�سا�سها التمويل مما يحد من اإمكانية 
اإيداعها ثانية يف امل�سارف على عك�ض احلال يف ظل نظام القرو�ض حيث  اإعادة 
تتاح للمقرت�سني اإمكانية االإيداع مرات عديدة نتيجة لتمتعهم بحرية الت�رشف يف 

قيمة القر�ض.
وذلك اعتمادا على اأ�سا�ض اأن النقود ال تلد نقودا ومن ثم فهي ال تنمو بذاتها بل البد 
لنموها  اأ�سا�سي  الإنتاج ك�رشط  اأكرث من عنا�رش  اأو  اآخر  بينها وبني عن�رش  التعاون  من 

وال�ستحقاقها الربح)7)).

االقت�ساد  يف  درا�سات  االإ�سالمية،  امل�سارف  يف  امل�ساربة  نظام  تطوير  نحو  عبداملنعم،  حممد  اأبوزيد،   ((7(
االإ�سالمي )6)(، املعهد العاملي للفكر الإ�شالمي، ط)، 2000، �ض)2) – 22).
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�ضاد�ضًا: خ�ضائ�ص عقود امل�ضاركات الزراعية التمويلية )املزارعة، امل�ضاقاة، املغار�ضة(

1- املزارعة.
ال�سيغ  من  لكنها  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  يف  التطبيق  قليلة  الزراعية  والعقود 
هو  العقود  هذه  واأول  احلقيقية،  التنمية  وتنميته  االأر�ض  اإعمار  معنى  فيها  التي  الهامة 
عقد املزارعة الذي ياأخذ اأ�سكااًل عدة يف تنظيم امل�سوؤولية واالخت�سا�سات بني املزارع 

ومالك االأر�ض وهي كما يلي)8)): 
من  الزراعة  واآالت  والبذر  والعمل  الطرفني،  اأحد  من  االأر���ض  تكون  اأن  اأ -  

الطرف االآخر.
ب - اأن تكون االأر�ض والبذر من طرف والعمل واآالت الزراعة من االأطراف االأخرى.

ت - اأن تكون االأر�ض واآالت الزراعة من طرف والعمل والبذر من طرف اآخر.
ث - اأن تكون اآالت الزراعة والبذر من طرف والعمل من الطرف االآخر.

ومن �ساأن هذا التنوع يف اخليارات اأن يتيح اأواًل ظهور اأطراف متعددين )اأكرث من 
اثنني( يف العالقة التعاقدية واإمكانية حتمل هذه االأطراف النفقات اجلارية دون اأن يكون 
لها دور يف العمل اأو ملكية االأر�ض وهو يتيح فر�سة لدعم التنمية االقت�سادية من خالل 

هذه اخلا�سية.
واجلدير بالذكر هنا اأن �سيغ اال�ستثمار الزراعي قائمة يف بع�ض �سورها على التمويل 
اأن يحول دون ذهاب االأموال املخ�س�سة  �ساأنه  الزراعية( وذلك من  العيني)املعدات 
اأو اإلى غري هذا القطاع كما ن�ساهده يف القرو�ض التي  لتمويل القطاع الزراعي هدراً 

تقدمها الدولة اأو املوؤ�س�سات املتخ�س�سة لقطاع الزراعة.
هذه  على  احل�سول  �سبيل  يف  جهدهم  ي�سعون  املزارعني  من  الكثري  ان  اإذ 
دلة  جمموعة  الربكة،  حولية  االإ�سالمية،  املالية  املوؤ�س�سات  ودور  الزراعية  امل�ساكل  عبدال�ستار،  اأبوغدة،   ((8(

الربكة، االأمانة العامة للهيئة ال�سرعية، ع9، 2007، )).
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يف  �رشفوها  عليها  ح�سلوا  فاإذا  زراعتهم  تطوير  يريدون  اأنهم  بدعوى  القرو�ض 
التمويل  كان  ولو  عنده  كانت  الذي  م�ستواها  يف  زراعتهم  وبقيت  اأخرى  اأ�سياء 

عينيا ملا متكنوا من هذا التالعب واخلداع)9)).
2- امل�صاقاة

ومن املعروف عند الفقهاء يف عقد امل�ساقاة انقالب العقد اإلى اإجارة يف حالة ف�سادها 
املزارعة واملغار�سة(،  الثمر )كما يف  ال�سجر  املثل ول�ساحب  اأجر  للم�ساقي  حيث يكون 
اأخرى  امل�ساقاة، وكذلك هناك خا�سية  بعدم �سياع جهده يف  للعامل  يوفر �سماناً  وهذا 
هي عدم اإمكانية ف�سخ عقد امل�ساقاة قبل العمل الأنها �سبيهة باالإجارة وهذا بخالف املزارعة 

واملغار�سة كونها من جن�ض ال�رشكات، حيث اإن ال�رشكات عقودها غري الزمة)0)).
م  وحيث اإن امل�ساقي اأمني ال ي�سمن اإال اإذا تعدى اأو ق�رش حتى اأنه اإذا ثبتت خيانته �سُ

اإليه م�رشف عليه الأنها الزمة كما ذكرنا وال يجوز ف�سخها)))).
3- املغار�صة

املغار�سة تختلف عن املزارعة وامل�ساقاة باأن ن�سيب ال�رشكاء هو يف االأر�ض وال�سجر 
ميثل  ذاته  بحد  االختالف  هذا  اأن  والواقع  وامل�ساقاة،  املزارعة  كما يف  الناجت  من  بداًل 
خا�سية وفائدة هامة ال�ستخدامه يف التمويل االإ�سالمي حيث يتيح لل�رشيك غري املالك 

)العامل( اأن يتملك ح�سة من االأر�ض وال�سجر.
من  التي  االقت�ساد  يف  االإ�سالمية  ال�رشيعة  مقا�سد  مع  متفق  احلال  بطبيعة  وذلك   
اأهمها تو�سيع قاعدة امللكية بني اأفراد املجتمع وهو يوفر �سماناً للعملية، حيث اإن احلافز 
الفطري لدى العامل ب�سبب متلكه حل�سة من االأر�ض �سوف يوؤدي به اإلى العمل بطريقة 

)9)) الدير�سوي، عبداهلل، �سيغ التمويل الزراعي يف الت�سريع االإ�سالمي، ر�سالة دكتوراه، اجلامعة االأردنية، 996)، �ض))2.
)0)) اأبوغدة، مرجع �سابق، �ض8).

)))) امل�سري، �سهاب الدين، اأبي القبا�ض، عمدة ال�سالك وعدة النا�سك، ال�سوؤون الدينية بدولة قطر، �ض)7).
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اأف�سل لي�ض كما لو كان اأجرياً ال م�سلحة له.
لورود  االإ�سالمية  املالية  العقود  واأكفاأ  اأف�سل  من  املغار�سة  عقد  اأن  الباحث  ويعتقد 
اأحاديث كثرية بف�سلها، والأن فيها معنى اإعمار االأر�ض التي ال تكون �ساحلة للزراعة كما 

يف املزارعة وامل�ساقاة.
حيث قال عليه ال�سالة وال�سالم»ما من م�سِلٍم يغر�ُض غر�ًسا اأو يزرُع زرًعا فياأُْكُل مْنُه 

طرٌي اأو اإن�ساٌن اأو بَهيمٌة اإل كاَن لَُه ِبِه �سدقٌة«)2)).
اأو�ساع االأرا�سي غري ال�ساحلة للزراعة يف الدول االإ�سالمية يدرك  اإلى  الناظر  اإن 
يعود  مبا  ا�ستغاللها  �سا�سعة ميكن  املغار�سة، حيث توجد م�ساحات  تفعيل �سيغة  اأهمية 

على املجتمع بالنفع الكبري.

النتائج:

يف  التطبيقية  الناحية  من  مهم  اأنه  �سك  ال  املو�سوع  فاإن  البحث  هذا  ختام  يف 
اال�ستقراء  وبعد  بامل�ساركة،  التمويل  عن  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  اإحجام  ظل 
الباحث قد  فاإن  امل�ساركة  القائمة على  االإ�سالمية  املالية  املنتجات  التف�سيلي لكفاءة 

تو�سل اإلى ما يلي: 
1- عقود ال�رشكات يف الفقه الإ�سالمي متعددة ومتنوعة وذلك بح�سب طبيعة الن�ساط 
وهذا بحد ذاته يو�سع من جماالت تطبيقها وا�ستك�ساف خ�سائ�سها لدى امل�سارف 

االإ�سالمية.
2- عقد ال�رشكة من اأكرث العقود يف ال�رشكات التي ت�ستمل على خ�سائ�ض ومميزات 

عديدة بالن�سبة لبقية عقود ال�رشكات )امل�ساربة واملزارعة وامل�ساقاة واملغار�سة(.

)2)) الراوي: اأن�ض بن مالك، امل�سدر: �سحيح البخاري - الرقم: 20)2.
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3- من اأخطر عقود امل�ساركات هي امل�ساربة ب�سبب تقدمي املال من طرف واحد وانفراد 
االإدارة من الطرف االآخر.

4- من الناحية ال�رشعية وكذلك االقت�سادية فاإن عقد املغار�سة من اأف�سل العقود املالية 
االإ�سالمية لورود ف�سلها يف االأحاديث النبوية ومن الناحية االقت�سادية فاإنها تعمل 
على تو�سيع قاعدة امللكية مبجهود وكلفة منا�سبة الأن العمل ال�رشيك يف املغار�سة 

ي�ستحق ن�سبة من ال�سجر واالأر�ض معاً بخالف املزارعة وامل�ساقاة.
5- عقود امل�ساركة طبيعتها حتمل معنى اال�ستمرارية بحيث اإنها طويلة االأجل با�ستثناء 

عقد امل�ساربة وهذا مهم ومالئم لطبيعة امل�ساريع االقت�سادية التنموية.
املالية  املوؤ�س�سات  العمل يف  ب�سكل كبري على نظم  توؤثر  امل�ساركات  6- طبيعة عقود 
االإ�سالمية بحيث جتعل عملها ذا طابع فني ا�ستثماري بداًل من الطابع املايل البحت.

التو�ضيات:

بعد ا�ستعرا�ض النتائج التي تو�سل اإليها البحث فاإن الباحث يو�سي مبا يلي: 
واأنها  االإ�سالمي  املايل وامل�رشيف  النظام  امل�ساركات يف  اأهمية �سيغ  التاأكيد على   -1

روح وقلب العمل الكْفء يف االقت�ساد االإ�سالمي.
ا�ستخدام  تبني  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  يف  القرارات  متخذي  حث  �رشورة   -2
االأفراد  م�ستوى  على  لكفاءتها  وذلك  التمويلية  العمليات  يف  امل�ساركات  �سيغ 

واملجتمع االقت�سادي.
3- حث املوؤ�س�سات العلمية واملراكز البحثية على درا�سة اأ�ساليب امل�ساركات املختلفة 

لك�سف خ�سائ�سها التمويلية واال�ستفادة منها.
4- الهتمام بدرا�سة خماطر �سيغ امل�ساركات وكيفية التحوط منها.
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5- تكوين اأدلة مرجعية يف تطبيقات امل�ساركات يف الفقه االإ�سالمي لال�ستفادة منها يف 
تطوير املنتجات املالية االإ�سالمية.

6- القيام بحملة توعوية لدى جمهور املتعاملني مع املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية للتاأكيد 
على اأهمية �سيغ امل�ساركات ومميزاتها بالن�سبة اإليهم.

اإ�سالمية على  7- حث امل�سارف املركزية يف الدول التي توجد بها موؤ�س�سات مالية 
اإ�سدار ت�رشيعات وتعليمات متوافقة مع طبيعة عقود امل�ساركات.

8- االهتمام بدرا�سات اجلدوى االقت�سادية يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ال�ستك�ساف 
امل�ساركات واال�ستفادة من  لتطبيق �سيغ  املالئمة  البيئة  لتهيئة  الفر�ض اال�ستثمارية 

خ�سائ�سها.
9- ر�سد املعوقات التي تعيق تطبيق �سيغ امل�ساركات يف املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 

واقرتاح احللول املالئمة لتفاديها والتقليل من اأثرها.
10- �رشورة اهتمام املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية بتمويل االأن�سطة الزراعية من خالل 
عقود امل�ساركة الزراعية )املزارعة، امل�ساقاة، املغار�سة( الأنها مهمة بالن�سبة للتنمية 

االقت�سادية.

هذا ما وفقني اهلل تعالى لكتابته يف هذا املو�سوع واهلل اأ�ساأل التوفيق،،،
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