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 أ                                             

 السمخز
      

و االستثسارية في مياديغ التجارة  تعج السرارف اإلسالمية ىيئات مالية تداول األعسال السرخفية
و الرشاعة و الدراعة وىي إحجى مكػنات الشطام االقترادي في الجول التي تػجج بيا، ويعج بشظ 
الذام اإلسالمي شخكة مداىسة عامة يديع في تقجيع الخجمات و السشتجات السرخفية ، و 

العالية و الستفقة مع أحكام   عسميات التحػيل و االستثسار السبتكخة و الستصػرة و ذات الجػدة
الذخيعة اإلسالمية لمعسالء .تتسحػر مذكمة ىحا البحث حػل بيان ما إذا كانت السرارف و 
السؤسدات السالية اإلسالمية في سػرية قج أثبتت أنيا تسثل إضافة نػعية لمقصاع السرخفي 

اد حمػل لسػاجيتيا، السالي ، وكحا البحث عغ السعػقات التي تعتخض عسل ىحه السرارف و إيج
ومغ خالل الجراسة السقجمة رأيشا أن السرارف اإلسالمية في سػرية تقػم عمى مجسػعة مغ 
السبادئ و األسذ الستػافقة مع أحكام الذخيعة اإلسالمية ، كسا أن السرارف اإلسالمية في 

الدػرية سػرية أداة ىامة لجمب السجخخات ، و السشتجات اإلسالمية في السرارف اإلسالمية 
تحاكي السشتجات التقميجية ، ومغ خالل استقخاء التقاريخ السالية الستعمقة ببشظ الذام الدػري محل 
الجراسة ، اتزح لشا أن بشظ الذام تخابصو عالقة مع أصحاب السال باعتبار السرخف اإلسالمي 

رأس السال و  مزاربا ، و في  السقابل يسشح التسػيل عمى أساس السذاركة في رأس السال أو في
 العسل بشدب ضعيفة ، معتسجا بجرجة كبيخة عمى السخابحة .
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 ب                                     
Abstract 

 
The Islamic banks are financial institutions that engage in banking and investment 
activities in the fields of commerce, industry and agriculture, and they are one of the 
components of the economic system in the countries in which they are located. Al-
Sham Islamic Bank is a public joint stock company that contributes to providing 
banking services and products, and innovative, advanced and high-quality transfer 
and investment operations in accordance with the provisions of Islamic Sharia to 
customers. The problem of this research revolves around clarifying whether Islamic 
banks and financial institutions in Syria have proven that they represent a qualitative 
addition to the financial banking sector. As well as searching for the obstacles that 
hinder the work of these banks and finding solutions to confront them. And through 
the theoretical and applied study, we saw that Islamic banks in Syria are based on a 
set of principles and foundations that are compatible with the provisions of Islamic 
Sharia. Also, the Islamic banks in Syria are an important tool for bringing in savings, 
and the Islamic products in the Syrian Islamic banks mimic the traditional products. 
And by extrapolating the financial reports related to the Syrian Cham Bank under 
study, it became clear to us that Cham Bank has a relationship with the owners of 
money as the Islamic bank is speculative. Big on Murabaha. 
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 ت

 السقجمة

تعج السرارف اإلسالمية ىيئات مالية تداول األعسال السرخفية واالستثسارية في مياديغ التجارة 
والرشاعة والدراعة، وىي إحجى مكػنات الشطام االقترادي في الجول التي تػجج بيا، و تكسغ 

لمشيػض اىسية البحث في دراسة أساليب تسػيل التشسية االقترادية التي تعج مشصمقا ميسا 
باالقتراد الػششي و دراسة تجخبة السرارف اإلسالمية في سػرية ,و تجخبة بشظ الذام اإلسالمي 
بذكل خاص , وقج دخمت السرارف اإلسالمية الدػق الدػرية متأخخة عغ مثيالتيا التقميجية في 

مة م الحي أسذ لسخح2005/ لعام 35القصاع العام والخاص بعج صجور السخسػم التذخيعي رقع /
ججيجة وسسح بإنذاء السرارف اإلسالمية في سػرية، وقج بمغ عجد ىحه السرارف اليػم ثالثة 

م ، عمى الخغع مغ ىحه الدشػات القميمة استصاعت 2009مرارف بعج أن تع تأسيذ آخخىا عام 
ىحه السرارف قصع أشػاط بعيجة فيسا تقجمو مغ خجمات وفيسا تسارسو مغ نذاشات تتػافق مع 

إلسالمية لتدتحػذ عمى حرة سػقية جيجة مغ حجع اإليجاعات والتدييالت.و دراسة الذخيعة ا
أساليب تسػيل التشسية االقترادية تعج مشصمقا ميسا لمشيػض باالقتراد الػششي ,و الػقػف عمى 
واقع تجخبة السرارف اإلسالمية في سػرية بػاسصة أساليب التسػيل السعتسجة لجييا، واليادفة إلى 

 جخخات الػششية وتػجيييا لتذجيع االستثسار ومذاريع التشسية،تجسيع الس

ويعج بشظ الذام اإلسالمي الدػري شخكة مداىسة عامة يديع في تقجيع الخجمات والسشتجات 
السرخفية، وعسميات التحػيل واالستثسار السبتكخة والستصػرة وذات الجػدة العالية والستفقة مع 

، ويدتيجف بشظ الذام مغ عسميات التسػيل واالستثسار التي أحكام الذخيعة اإلسالمية لمعسالء
يقػم بيا تخسيخ دوره في عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية وتعديده، كحا تػفيخ التسػيل الالزم 

 لؤلفخاد والسؤسدات.
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 السقجمة

تعج السرارف اإلسالمية ىيئات مالية تداول األعسال السرخفية واالستثسارية في 
التجارة والرشاعة والدراعة، وىي إحجى مكػنات الشطام االقترادي في مياديغ 

الجول التي تػجج بيا، و تكسغ اىسية البحث في دراسة أساليب تسػيل التشسية 
االقترادية التي تعج مشصمقا ميسا لمشيػض باالقتراد الػششي و دراسة تجخبة 

ي بذكل خاص , وقج السرارف اإلسالمية في سػرية ,و تجخبة بشظ الذام اإلسالم
دخمت السرارف اإلسالمية الدػق الدػرية متأخخة عغ مثيالتيا التقميجية في القصاع 

م الحي أسذ 2005/ لعام 35العام والخاص بعج صجور السخسػم التذخيعي رقع /
لسخحمة ججيجة وسسح بإنذاء السرارف اإلسالمية في سػرية، وقج بمغ عجد ىحه 

م ، عمى الخغع 2009بعج أن تع تأسيذ آخخىا عام السرارف اليػم ثالثة مرارف 
مغ ىحه الدشػات القميمة استصاعت ىحه السرارف قصع أشػاط بعيجة فيسا تقجمو مغ 
خجمات وفيسا تسارسو مغ نذاشات تتػافق مع الذخيعة اإلسالمية لتدتحػذ عمى 

ة حرة سػقية جيجة مغ حجع اإليجاعات والتدييالت.و دراسة أساليب تسػيل التشسي
االقترادية تعج مشصمقا ميسا لمشيػض باالقتراد الػششي ,و الػقػف عمى واقع 
تجخبة السرارف اإلسالمية في سػرية بػاسصة أساليب التسػيل السعتسجة لجييا، 
واليادفة إلى تجسيع السجخخات الػششية وتػجيييا لتذجيع االستثسار ومذاريع 

 التشسية،

ة مداىسة عامة يديع في تقجيع الخجمات والسشتجات ويعج بشظ الذام اإلسالمي الدػري شخك
السرخفية، وعسميات التحػيل واالستثسار السبتكخة والستصػرة وذات الجػدة العالية والستفقة مع 
أحكام الذخيعة اإلسالمية لمعسالء، ويدتيجف بشظ الذام مغ عسميات التسػيل واالستثسار التي 

االقترادية واالجتساعية وتعديده، كحا تػفيخ التسػيل الالزم يقػم بيا تخسيخ دوره في عسمية التشسية 
 لؤلفخاد والسؤسدات.
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 البحث: مشيج

اعتسجت في الجراسة السشيج االستقخائي في جسع السدائل التي تكمست عغ السػضػع، وذلظ 
 بالخجػع إلى الكتب الفقيية والسعامالت والعقػد التي يجخييا بشظ الذام اإلسالمي، ثع السشيج
الػصفي التحميمي والحي يقػم عمى دراسة تمظ السدائل والسعامالت، بسا يذتسل عميو مغ تحميل 

 ومقارنة واستشتاج، وذلظ مغ خالل تحميميا ومقارنتيا بالفقو اإلسالمي لسعخفة أحكاميا التفريمية.
 

 إجخاءات البحث:
حث ومغ ثع تحقيق يعتسج مشيج البحث عمى أسمػب دراسة الحالة، مغ أجل اختبار فخوض الب

 أىجافو

 فإن مشيج البحث يتزسغ العشاصخ التالية :

 مجتسع البحث : و ىػ البشػك اإلسالمية العاممة في سػرية – 1

عيشة البحث : بشظ الذام اإلسالمي الدػري  ، و قج تع اختيار العيشة بأسمػب العيشة  – 2
 العسجية وذلظ لؤلسباب التالية :

 اإلسالمي يخجع إلى أنو أول البشػك اإلسالمية في سػرياأن اختيار بشظ الذام  –أ 

االستعجاد لجى السدؤوليغ في ىحا البشظ لمتعاون مع الباحث مقارنة بباقي البشػك اإلسالمية  –ب 
 األخخى 
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 طرق التسهیل في بشك الذام اإلسالمي الدهري 

أساليب لمتسػيل، ويعتبخ ىحا األخيخ مغ أىع يعتسج نطام بشظ الذام اإلسالمي الدػري عمى عجة 
األعسال التي تحقق التشسية االقترادية، وبحلظ فإّن بشظ الذام الدػري يسارس مجسػعة مغ 
األعسال االستثسارية بغخض تحقيق ىجفو كباقي البشػك األخخى، وذلظ مغ خالل االعتساد عمى 

 سبحث السصالب التالية:عجة صيغ لمتسػيل، وعمى ىحا األساس سشتشاول في ىحا ال
 السصمب األول: التسػيل بالسخابحة )بيع اآلمخ بالذخاء(

 السصمب الثاني:التسػيل بالدمع
 السصمب الثالث:التسػيل بالسذاركة
 السصمب الخابع: التسػيل بالسزاربة

 السصمب الخامذ: التسػيل باالسترشاع واالسترشاع السػازي 
  )بيع اآلمر بالذراء(التسهیل بالسرابحة السطمب األول : 

تعتبخ صيغة السخابحة مغ بيغ أىع الريغ واألساليب التسػيمية األكثخ استخجاما في السرارف 
اإلسالمية، وتعتبخ مغ العقػد الذخعية التي تعامل بيا الّشاس مشح القجم، ويجخي التعامل بيا 

ة بيع السخابحة في قامت شخيق(1)في السرارف اإلسالمية كػجو مغ أوجو االستثسار السذخوع.
بعس البشػك اإلسالمية في الدشػات القميمة الساضية مقام االقتخاض الخبػي في البشػك 

% مغ عسميات 90الخبػية، ووصل التعامل عمى أساسيا في بعس البشػك اإلسالمية إلى 
االستثسار، وىحا يبيغ مقجار الحاجة إلى البحث العسيق والستأني والسحايج عغ حكسيا مغ 

الذخع، قبل االنصالق في العسل عمى أساسيا في العالع اإلسالمي بَدخع أكبخ، مسا  جية
 (2)يجعل الخجػع عشيا عشجما يتبيغ عجم مذخوعيتيا أمخا عديخا

                                                           

 135، ص 1ط ، إدارة ادلصارف اإلسالمية حريب، (1)
 

 71 ص ،1ط ، حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية معاصرةاألشقر،  (2)
1 
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 أوال: تعریف التسهیل بالسرابحة وحكسها الفقهي

والفزل، فـــ"الخاء السخابحة لغة: ىي عمى وزن مفاعمة مغ الخبح، وىػ الشساء في التجارة، والديادة 
 .(1)والباء والحاء أصل واحج، يجل عمى شفٍّ في مبايعة"، والذف: الديادة والفزل

ويقرج بعقج السخابحة العادية: بيع الدمعة بثسغ السثل، أو بسا قامت عميو الدمعة مع زيادة ربح 
 2)دة ربح.محجد أو بشدبة مشو، ويسكغ اخترار التعخيف بأنو: بيع بسثل الثسغ األول مع زيا

 وفي السغشي:"ىػ البيع بخأس السال وربح معمػم

 3)وفي روضة الصالبيغ: أنو "عقج يبشي الثسغ فيو عمى ثسغ البيع األول مع زيادة"

 4)وعخفيا ابغ عخفة مغ السالكية بقػلو:"بيع مختب عمى ثسغ مبيع تقجمو غيخ الزم مداواتو لو"

 األساس الفقهي لريغة السرابحة:

الّتي تقػم أساسا عمى كذف البائع الثسغ الّحي تع شخاء الدمعة  أحج أنػاع بيػع األمانةوالسخابحة 
ِ  بو، وىػ مذخوع بالكتاب والدّشة واإلجساع، ومغ الكتاب قػلو تعالى:﴿  ﴾َواْبَتُغػا ِمغ َفْزِل َّللاه

 ( ، 10،)القخأن الكخيع،الجسعة :5)

 

 
                                                           

معجم أمحد بن فارس بن زكراي، -( 2/443)، لسان العربابن منظور،  -(2/78 ) ،كتاب العنيالفراهيدي،  (1)
 (23/519 )، ، اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي -( 2/474 )، مقاييس اللغة

 (7/3163 )، بدائع الصنائعالكاساين،  (2)
 (3/526 )، روضة الطالبنيالنووي،  (3
 (2/77 ، )، ط مصطفى احلليببلغة السالك ألقرب ادلسالكالصاوي،  (4
 10جلمعة  : األية اسورة  (5

2 
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ابتغاء لمفزل مغ البيع، ومغ الدّشة قػلو صّمى َّللّا عميو و وجو الجاللة في ىحه اآلية أّن السخابحة 
وسّمع:"إذا اختمف الجشدان فبيعػا كيف شئتع إذا كان يجا بيج"، أما اإلجساع فقج تعامل السدمسػن 

 .(1)بالسخابحة في سائخ العرػر فكان ذلظ إجساعا عمى جػازىا

يػر العمساء عمى أن البيع وىػ عقج مذخوع عشج جسيػر الفقياء، يقػل ابغ رشج: "أجسع جس
صشفان: مداومة ومخابحة، وأن السخابحة ىي: أن يحكخ البائع لمسذتخي الثسغ الحي اشتخى بو 

 (2)الدمعة، ويذتخط عميو ربحًا ما بالجيشار أو الجرىع ...."

ونعشي بالسخابحة قيام البشظ بتسثيل شمب التعاقج مع العسيل عمى أساس شخاء األول ما يصمبو 
بالشقج الّحي يجفعو لمبشظ كميا أو جدئيا، وذلظ مقابل التدام العسيل بذخاء ما أمخ بو وحدب  الثاني

. والججيج في عقج السخابحة ىػ تختيب آليات معيشة تقػم عمى أن العسيل ىػ (3)الخبح الستفق عميو
سى: الحي يصمب مغ البشظ أن يذتخي لو الدمعة السصمػبة، ويعج بذخائو وعجا ممدما، ولحلظ يد

السخابحة لآلمخ بالذخاء، وبحلظ أصبح مغ عقػد التسػيل أيزا.واستحجث الجكتػر سامي حسػد في 
تدسية ىحه العسمية  (4)رسالتو لمجكتػراه )عغ تصػيخ الشطع السرخفية لتتفق مع الذخيعة اإلسالمية(

يث قال: األم حبيع السخابحة لآلمخ بالذخاء، واعتسج في إجازتو عمى نز اإلمام الذافعي في 
"وإذا أرى الخجُل الخجَل الدمعة فقال: اشتخ ىحه وأربحظ مشيا كحا فاشتخاىا الخجل، فالذخاء جائد 

"......(5) 

 صيغة السرابحة في الفكر السررفي الحديث:

                                                           
 137 ص،  1ط، ادلصارف اإلسالمية، منشورات احلليب احلقوقيةالرفاعي،  (1)
 (113-5/112، ) بداية اجملتهد وهناية ادلقتصدالقرطيب،  (2)
 254  ص،  1ط ، يف البنوك اإلسالمية دور البنك يف إعادة جتديد السيولة ،رايس  (3)
 ( 1976)  1ط ، م5791كلية احلقوق جامعة القاهرة  (4)
 3/39، ألمالشافعي، ا (5)

3 
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عشجما قامت السرارف اإلسالمية رأت أن تجعل بيع السخابحة بجيال شخعيا لمقخض الخبػي في 
وصػرتو:أن يحىب العسيل إلى السرخف اإلسالمي ويصمب شخاء سمعة كثيخ مغ الحاالت، 

معيشة، ويحجد أوصافيا بجقة تسشع الجيالة، ويتفق مع السرخف عمى أن يخبحو فيو كحا، سػاء 
كانت الدمعة مغ الخارج ويدتػردىا السرخف، أم كانت مػجػدة في داخل البالد، ولسا كان 

ع العسيل، ويسمكيا أوال قبل أن يقػم بالبيع، فإنو يأخح السرخف يذتخي الدمعة باسسو ىػ ال باس
وعجًا مغ العسيل بذخاء الدمعة مغ السرخف بعج أن تكػن حاضخة في حيازتو، وثار الججل حػل 
ىحا البيع فبعزيع رأى أنو ال يختمف عغ القخض الخبػي، وبعزيع رأى أنو بيع َفَقج بعس 

 (1)تػفى كل الذخوط.الذخوط، وآخخون ذىبػا إلى أنو بيع صحيح اس

 رأي السجامع الفقهية في بيع السرابحة:

قج صجر برحة وجػاز السخابحة لآلمخ بالذخاء قخاراٌت مغ السجامع الفقيية، ومغ القخارات السبكخة 
 التي ساعجت عمى تػضيح ىحا البيع ما صجر عغ السؤتسخ الثاني لمسرخف اإلسالمي سشة

 ػَع باستفاضة وانتيى السؤتسخ إلى ما يمي:م(، فقج بحث ىحا السػض1983ىـ/1403) 

" يقخر السؤتسخ أن السػاعجة عمى بيع السخابحة لآلمخ بالذخاء بعج تسمظ الدمعة السذتخاة لآلمخ 
وحيازتيا، ثع بيعيا لسغ أمخ بذخائيا بالخبح السحكػر في الػعج الدابق، ىػ أمخ جائد شخعا شالسا 

اليالك قبل التدميع، وتبعة الخد فيسا يدتػجب الخد كانت تقع عمى السرخف اإلسالمي مدؤولية 
بعيب خفي، وأما بالشدبة لمػعج وكػنو ممدما لآلمخ أو لمسرخف أو كمييسا، فإن األخح باإللدام ىػ 
األحفظ لسرمحة التعامل واستقخار السعامالت، وفيو مخاعاة مرمحة السرخف والعسيل، وإن 

ف مخيخ في أخح ما يخاه في مدألة القػل باإللدام األخح باإللدام أمخ مقبػل شخعا، وكل مرخ 
 .اهـ(حدب ما تخاه ىيئة الخقابة الذخعية لجيو

 ونالحظ أن القخار جعل مغ شخط البيع:

 تسمظ الدمعة -
                                                           

 734 ص،   د.ط، االقتصاد اإلسالمي والقضااي الفقهية ادلعاصرةالسالوس،  (1)
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 وحيازتيا -

 ومدؤولية اليالك قبل التدميع -

 وتبعة الخد بالعيب بعج التدميع -

 (2)يمتبذ بالقخض الخبػي، فذتان بيغ االثشيغ.وال شظ أن تحقق ىحه الذخوط ال يجعل ىحا البيع 

 (، حيث قخر فيو:3/5و  2/5 -41ومغ ىحه القخارات قخار مجسع الفقو الجولي، قخار)

: أن بيع السخابحة لآلمخ بالذخاء إذا وقع عمى سمعة بعج دخػليا في ممظ السأمػر، وحرػل أوال
نحػه مغ مػجبات الخد بعج التدميع، الكبس السصمػب قبل التدميع، وتبعة الخد بالعيب الخفي و 

 وتػافخت شخوط البيع وانتفت مػانعو

يكػن ممدما لمػاعج ديانة  -وىػ الحي يرجر مغ اآلمخ أو السأمػر عمى وجو االنفخاد -: الػعجثانيا
إال لعحر، وىػ ممدم قزاء إذا كان معمقا عمى سبب ودخل السػعػد في كمفة نتيجة الػعج، 

ي ىحه الحالة إما بالتعػيس عغ الزخر الػاقع فعال بدبب عجم الػفاء بالػعج ويتحجد أثخ اإللدام ف
 إال لعحر

تجػز في بيع السخابحة بذخط الخيار لمستػاعجيغ،  -وىي التي ترجر مغ الصخفيغ -: السػاعجةثالثا
حة كمييسا أو أحجىسا، فإذا لع يكغ ىشاك خيار فإنيا ال تجػز، ألن السػاعجة السمدمة في بيع السخاب

تذبو البيع نفَدو، حيث يذتخط عشجئح أن يكػن البائع مالكًا لمسبيع حتى ال تكػن ىشاك مخالفة 
وىشا شخح سؤال: ماذا لػ (1)لشيي الشبي صمى هللا عميو وسمع عغ بيع اإلندان ما ليذ عشجه.

جار في األصشاف رفس العسيل تشفيح وعجه؟ ماذا يكػن مريخ البزاعة، والبشظ ليذ مؤىال لالت
إذا دخل السػعػد  -مغ السحىب السالكي -إن الػعج ممدم عمى رأي البغ شبخمة  والدمع كافة؟فقيل

لو في تكمفة بدبب الػعج، ورد آخخون بأن الخأي الغالب أن الػعج ممدم ديانًة ال قزاًء، وحسي 
                                                           

  735 ص، ، د.ط والقضااي الفقهية ادلعاصرة االقتصاد اإلسالمي ،السالوس (2)
4 

 565  ص د.ط ،  ،حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية ،داغي  (1)
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وشيذ ىحه السعخكة الفقيية التي احتمت مكان الرجارة مغ أعسال السؤتسخ الثاني لمسرخف 
سالمي الحي عقج في الكػيت، وانتيى الخأي بذأنيا إلى أن البشػك بالخيار، مغ شاء أخح اإل

بإلدامية الػعج، ومغ شاء لع يأخح بيا، وحيشئح عميو أن يتحخز في عجم التعامل إال في األصشاف 
 (2)التي يسكغ لو ترخيفيا إذا عجل شالبيا عغ شخائيا.

 ثانيا: شروط التسهیل بالسرابحة

 عقج السخابحة يجب أن تتػفخ مجسػعة مغ الذخوط والستسثمة في: حتى يرح

أن يكػن ثسغ الدمعة معمػما: يذتخط عمع السذتخي بالثسغ األول لمدمعة، ألن السخابحة بيع  -أ
بسثل الثسغ األول مع الديادة في الخبح، فإن لع يتحقق ىحا العمع فالبيع فاسج، ويذسل البيع األول 

 (1)ت مشيا الدمعة مشح شخائيا حتى بيعيا مخابحةالشفقات الّتي استفاد

أن يكػن الخبح معمػما: ألنو جدء مغ ثسغ السبيع، سػاء كان ندبة مغ الثسغ أم قجرا معيشا  -ب
 وىػ شخط لرحة البيػع.

أن يكػن العقج األول خاليا مغ الخّبا: إذ أّن بيع السخابحة ىػ بيع ُمختب عمى الثسغ األول مع  -ج
 ادة مع اتحاد الجشذ ربا الربح.زيادة، والدي

 .(2)بيان األجل:ألن الدمعة بيعت بثسغ مؤجل، وىػ عادًة يكػن أعمى مغ الثسغ األصمي -د

 ثالثا: أنهاع التسهیل بالسرابحة

إّن صيغة السخابحة تقػم عمى أساس رأس السال، أي أّن السذتخي فييا يأتسغ البائع في إعالمو 
يغ شخفيغ ويدسى عقج مخابحة بديصة، أو بيغ ثالثة أشخاف بخأس مال السبيع، سػاء أبخم ب

 :(3)فيربح عقَج مخابحة مخكبة وىسا كاآلتي
                                                           

  121 ص . 1ط ،البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم ، بن عطية  (2)

5 
  202  ص، 1،ط  القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية طايل،  (1)
  137  ص ، 1ط ،صارف اإلسالميةادل ، الرفاعي  (2)
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 السرابحة البديطة -أ

ىي البيع بسثل الثسغ األول مع زيادة ربح معمػم، ويحكخ البائع لمسذتخي الثسغ الحي اشتخى بو 
 الدمعة

خون الدمع ويحتفطػن بيا حتى يأتي مغ مثل البيػع التي يقػم بيا التجار في العادة، فيع يذت
 .(4)يخغب في شخائيا فيبيعػنيا إياه بخبح

 السرابحة السركبة -ب

ىي أن يتقجم الخاغب في شخاء الدمعة إلى السرخف، ألّنو ال يسمظ السال الكافي لدجاد ثسشيا نقجا، 
ا عمى أنيا: فيذتخييا السرخف بثسغ نقجي ويبيعيا إلى عسيمو بثسغ مؤجل أعمى.كسا تعخف أيز

"عقج يمتدم مغ خاللو االعسيل بذخاء الدمعة مغ السرخف اإلسالمي الّحي يقػم بذخائيا نقجا مغ 
شخٍف ثالث، بشاًء عمى شمب العسيل وبالسػاصفات الستفق عمييا، وتكػن السخابحة السخكبة بيغ 

 ثالث أشخاف:

 شخاء الدمعة.الصخف األول: اآلمخ بالذخاء، وىػ السذتخي الثاني الحي يخغب في 

 الصخف الثاني: السأمػر بالذخاء، وىػ السذتخي األول )البشظ اإلسالمي(.

 .(1)الصخف الثالث: البائع األول، وىػ مالظ الدمعة الحي يخيج بيعيا

 

 

                                                                                                                                                                      
  5 صد.ط ،  ، دور اذلندسة ادلالية يف تطوير الصناعة اإلسالمية   ،لعمش (3)
  180 صد.ط ، ،إدارة ادلصارف اإلسالمية، العريقات  (4)

6 
  181  صد.ط  ،  ،إدارة ادلصارف اإلسالمية، العريقات  (1)
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 156اإلدارة االستراتجية في البشهك اإلسالمية،ص:
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 السرابحة في بشك الذام اإلسالمي الدهري:
أىع الريغ التسػيمية التي يعتسج عمييا بشظ الذام اإلسالمي الدػري لتقجيع تعج السخابحة مغ بيغ 

مختمف خجماتو السرخفية، وىي العرب الخئيذ لمتسػيل في السرارف اإلسالمية لقمة مخاشخه، 
وقج سبق تعخيف السخابحة وبيان شخوشيا وأحكاميا في السباحث الدابقة، وقج نز بشظ الذام 

 ي تتعمق بيحا الشػع مغ العقج، مشيا:عمى جسمة مغ األمػر الت
بغخض التفادي والتقميل مغ السخاشخ الستختبة عمى البشظ نتيجة شخائو لمدمع ثع نكػل العسيل  -

شالب الذخاء مغ البشظ، يمتدم بشظ الذام بتصبيق خيار الذخط مع البائع األول في عسمية الذخاء، 
ل عسمية الذخاء بتػقيع العسيل عمى وعج ممدم وفي حال عجم تصبيقو لخيار الذخط يقػم البشظ وقب

 بالذخاء، ويأخح مشو البشظ ىامر الججية
 يعتبخ ىامر الججية التداما عمى البشظ باعتباره مغ السصمػبات -
في حال تصبيق خيار الذخط وتػقيع العسيل عمى وعج ممدم لمذخاء وأخح ىامر ججية مشو، فإن  -

ي حالة نكػل العسيل عغ تشفيح وعجه السمدم، ال يجػز لمبشظ ىامر الججية يعاد كامال لمعسيل، وف
حجد ىامر الججية، ويشحرخ حقو فيو بسقجار الزخر الفعمي، وذلظ بتحسيل العسيل الفخق 
الحاصل بيغ ثسغ الدمعة الستبكية لمغيخ، والتكمفة التي يتكبجىا البشظ، أما في حالة إتسام العسيل 

 لجفعة السقجمة، وتشدل مغ ثسغ الذخاء .لمعسمية يتحػل ىامر الججية إلى ا
يخيخ الستعامل في ىامر الججية بيغ استثساره عمى أساس السزاربة الذخعية، وبيغ معاممتو  -

 معاممة الحداب الجاري السحجػز عميو
يتع إثبات األرباح عشج التعاقج في عقػد السخابحة نقجا أو إلى أجل ال يتجاوز الفتخة السالية  -

 الحالية
تع إثبات إيخادات البيػع السؤجمة )الحي يدجد ثسشيا دفعة واحجة تدتحق بعج الفتخة السالية ي -

الحالية، أو يدجد ثسشو عمى أقداط تجفع عمى فتخات مالية متعجدة الحقة( بتػزيعيا عمى الفتخات 
 السالية السدتقبمية لفتخة األجل، بحيث يخرز لكل فتخة مالية نريبيا مغ األرباح
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بات ذمع البيػع السؤجمة عشج حجوثيا بكيستيا االسسية، ويتع قياسيا في نياية الفتخة السالية يتع إث -
عمى أساس صافي الكيسة الشقجية الستػقع تحكيقيا )أي: مبمغ الجيغ السصمػب مغ العسالء في 

 نياية الفتخة السالية محدػمًا مشو، أي: مخرز خدار ائتسانية متػقعة (
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 التسهیل بالدممالسطمب الثاني : 
يعتبخ التسػيل بالدمع مغ أدوات التسػيل في البشػك اإلسالمية، ويسكغ ليحه األخيخة بسػجب ىحا 
العقج أن يذتخي سمعا معخوفة بكسيات ومػاصفات معيشة وثسشع عيغ، فيجفع قيستيا حاضخا لسغ 

 اشتخى مشو بذخط تدميسيا لو في تاريخ معيغ.

 لتسهیل بالدممأوال: تعریف ا

: الدمع بالتحخيظ الدمف، وأسمع في الذيء وسمع وأسمف بسعشى واحج، واالسع والدمع، وأسمع غةل
إليو دعو، ومرجر الدمع أسمع وىػ بسعشى اإلعصاء والتخك واإلقخاض، والدمع لفظ أىل الحجاز، 

 (1)والدمف لفظ أىل العخاق

تبعًا الختالفيع في شخوشو، وعخفػه بتعخيفات :اختمف الفقياء في تعخيف الدمع، وذلظ اصصالحا
 كثيخة مشيا:

 تعریف الذافعية:
 (2)حيث عخفػا عقج الدمع بأنو: "عقُج عمى مػصػف في الحمة ببجل يعصى عاجاًل"

                                                           
 (12/295):لسان العرب ابن منظور،  (1)
 (3/242 ):روضة الطالبنيالنووي،  -( 9/103 )، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعيالرافعي،   (2)
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والسالحظ في ىحا التعخيف أن فقياء الذافعية شخشػا لرحة الدمع قبس رأس السال في السجمذ 
 .وأجازوا كػن الدمع حااًل ومؤجالً 

 :(4)والحشابمة (3)تعریف الحشفية
 "حيث عخفػا عقج الدمع بأنو: عقج عمى مػصػف في الحمة مؤجل بثسغ مقبػض في مجمذ العقج"

والسالحظ في ىحا التعخيف أنيع شخشػا لرحة الدمع قبس رأس السال في مجمذ العقج وتأجيل 
 السدمع فيو احتخازًا مغ الدمع الحال.

 :(5)تعریف السالكية
عخفػا عقج الدمع بأنو:" بيع معمػم في الحمة محرػر بالرفة بعيغ حاضخة أو ما ىػ في حيث 

 حكسيا إلى أجل معمػم".
والسالحظ عمى تعخيف السالكية أنيع مشعػا الدمع الحال، ولع يذتخشػا تدميع رأس السال في مجمذ 

حكع التعجيل بشاء عمى  يعتبخ في –أي التأجيل  –العقج، وأجازوا تأجيمو اليػميغ والثالثة، ألنو 
 أن ما قارب الذيء يعصى حكسو.

، والسبيع  والبائع )السدمع إليو(  أو)السدمع(  ويدسي الفقياء السذتخي في ىحا العقج )رب الدمع(
 السدمع فيو(، والثسغ )رأس مال الدمع( )

 التعریف السختار:
ِعػض مػصػف في الحمة إلى ىػ ما ذىب إليو الحشفية والحشابمة مغ تعخيف الدمع بأنو: بيع 

أجل معمػم بثسغ معجل، وذلظ لذسػليتو عمى عشاصخ عقج الدمع، وخمػه مغ الشقز، فيػ تعخيف 
 جامع مانع.

 مذروعية عقد الدمم:
 عقج الدمع مذخوع، ودليل مذخوعيتو الكتاب والدشة واإلجساع.

                                                           
  ( 5/209 )، الدر ادلختار شرح تنوير األبصار وجامع البحاراحلصفكي،  (3)
 (4/338 )، ادلغينابن قدامة،  - (3/288 )، كشف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،  (4)
 (3/195 )، الشرح الكبريالدردير،  (5)
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َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آَمُشػْا ِإَذا َتَجاَيشُتع ِبَجْيٍغ ِإَلى َأَجٍل مَُّدسًّى َفاْكُتُبػُه  في القخآن الكخيع،قػلو تعالى:﴿أواًل:
أشيج أن الدمف السزسػن إلى "(قال ابغ عباس رضي هللا عشيسا:  ( 282) القخأن،البقخة:،(1)﴾

وجو الجاللة: دلت اآلية عمى             .(2)، ثع قخأ ىحه اآلية "أجل مدسى قج أحمو هللا في كتابو وأذن فيو(
ِحل السجايشات بعسػميا، وشسمت الدمع باعتباره مغ أفخادىا، إذ السدمع فيو ثابت في ذمة السدمع 

 إليو إلى أجمو.

: في الدشة الشبػية: ما روي عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا، قال: قجم الشبي صمى هللا عميو ثانياً 
تيغ والثالث، فقال:" )مغ أسمف في شيء ففي كيل معمػم، وسمع السجيشة وىع يدمفػن بالتسخ الدش

             .(3)ووزن معمػم، إلى أجل معمػم("
: اإلجساع: قال ابغ السشحر رحسو هللا: "أجسع كل مغ نحفظ عشو مغ أىل العمع عمى أن الدمع ثالثاً 
 .(4)"جائد
وألن السثسغ في البيع أحج عػضي  : حكسة مذخوعيتو: يقػل اإلمام ابغ قجامة رحسو هللا: "رابعاً 

العقج فجاز أن يثبت في الحمة كالثسغ وألن بالشاس حاجة إليو ألن أرباب الدروع والثسار 
والتجارات يحتاجػن إلى الشفقة عمى أنفديع وعمييا لتكسل وقج تعػزىع الشفقة، فجػز ليع الدمع 

             .(5)"ليختفقػا ويختفق السدمع )أي رب الدمع( باالستخخاص
اتخحت بعس السرارف صيغة الدمع كأساس لسسارسة بعس أنذصتيا التجارية مثل التسػيل 

 الدراعي والرشاعي.

 ثانيا: شروط الدمم

                                                           
 282االية سورة البقرة :  (1)
 (6/45 ، ) 1، ط  جامع البيان عن أتويل القرآن ،الطربي  (2)
رقم ) ح، كتاب ادلساقاةمسلم ، أخرجه ، (  85- 3(، )2146رقم) ح ، كتاب السلمالبخاري ، أخرجه  (3)

3095(.)1-1) 
 107 ، صاإلمجاعابن ادلنذر،  (4)

11 
 (4/338)، ادلغين والشرح الكبريابن قدامة ،  (5)
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 شروط متعمقة بالسبيع ) السدّمم فيه( -أ

 أن يكػن ديشا مػصػفا في الّحمة، وال يرمح الدمع إذا جعل السدمع فيو شيئا معيشا.-

 ) قسح، ذرة، ثسار...(. أن يكػن معمػم الجشذ-

 أن يكػن معمػم الّشػع والقجر.-

 أن يكػن معمػم الرفة تفاديا لمجيالة السفزية إلى نداع.-

 أن ال يكػن نقػدا ألّنيا الترمح أن تكػن مبيعا ) أو مدمسا فيو(.-

 أن يكػن مؤجل التدميع إلى أجمع عمػم، ألّنو إذا سمع حاال لع يرح الدمع.-

 باتا.أن يكػن العقج -

 شروط رأسسال الدمم -ب 

 تعجيل رأسسال الدمع وتدميسو لمبائع فعال في مجمذ العقج .-

 بيان جشذ رأس السال ) ديشار، درىع، جشيو...(.-

 .(1)بيان قجر رأس السال ) مميػن، نرف مميػن...(-

 أهسية عقد الدمم في التسهیل اإلسالمي:

ي عمى مدتػى األفخاد والسؤسدات السالية والبشػك عقج الدمع مغ الريغ األساسية لمتسػيل اإلسالم
 اإلسالمية، ومسا يػضح لشا أىسية الدمع في التسػيل اإلسالمي أمػر مشيا ما يمي:

تػفيخ الديػلة لمسشتج الحي يحتاجيا لالستثسار،  كسا ال يحتاجيا السدتثسخ السدمع كػنيا قج  -1
 كػن ثسشًا في مػعج التدميع.قجمت أو سمست في مجمذ العقج، وبالتالي انتقمت لت

                                                           
 208 ص،  1ط  ،ادلصارف اإلسالمية إدارة ،حريب (1)
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عجم تأثخ القػة الذخائية لمشقػد السدتثسخة، فيعسل عمى السحافطة عمى السبمغ األصمي ثسغ  -2
سمعة حكيكية، باإلضافة إلى قيسة التزخع نتيجة االرتفاعات السحتسمة لسعجل األسعار، لكػن 

 السؤجل ىػ الدمعة وليذ الشقج.

سدمع، فيحقق  لو ربحًا نتيجة بيع سمعة خصط ليا مدبقًا، كسا يػفخ الدمع الجخل السشاسب لم -3
يعسل عمى تػفيخ التسػيل الالزم لمسدمع إليو، وتخفيس تكاليف اإلنتاج بكيسة سعخ الفائجة الدائج، 

 ويحقق لو ربحًا وبرػرة مدبقة.

العخض،  يػفخ الدمع ميدة التكافل بيغ أفخاد السجتسع، ويقمل مغ تكاليف اإلنتاج، ويديج مغ -4
ويدتخجم مجخالت اإلنتاج وخرػصًا السحمية، ويعسل عمى إدامة التػضيف وتقميل البصالة 

 (1)السػسسية

إن استخجام أداة الدمع تعسل عمى تقميل حجع السخاشخ التي تؤثخ عمى االستثسار، وتعسل  -5
، وفي ضل دالة عمى استسخارية االستثسار، مسا يؤكج أن ىحه األداة ليا ميدات االستثسار الشاجح

 الحالل  والحخام.

 يسكغ االستفادة مغ عقج الدمع لتسػيل العجد في مػازنة الجولة. -6

يختمف الدمع عغ بيع السعجوم السشيي عشو، ألن السبيع في بيع السعجوم معّي، وىػ مجيػل  -7
عمػم الػجػد مدتكباًل، فقج يػجج وقج ال يػجج، وىحا غخر فاحر، بخالف السبيع سمسًا فإنو م

الػجػد مغ جية اشتخاط كػنو غالب الػجػد عشج األجل، ثع إنو ليذ معيشًا بل ىػ مػصػف في 
الحمة، ويحرل الػفاء في الدمع بأي سمعة تتػفخ فييا الرفات الستفق عمييا، وإذا لع يتػفخ 

دمع السبيع في الدمع كان لمسذتخي أن يسج لمبائع أجاًل آخخ، كسا أن لو أن يأخح  بجاًل غيخ الس

                                                           

ث مقدم إىل منتدى فقه االقتصاد حب ،صيغة عقد السلم والسلم ادلوازي وتطبيقاهتا يف ادلصارف اإلسالمية ،ادلغريب  (1)

  11  ص،  2015  اإلسالمي
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فيو، بخالف بيع السعجوم فإنو إذا لع يػجج السبيع ضاع الثسغ عمى السذتخي، ألن السبيع يجخل 
 في ضسان السذتخي بسجخد العقج.

أحاط الذخع التعامل بالدمع بزسانات عجة،مشيا:الكتابة والذيادة، ومشيا: الكفالة والخىغ،  -8
الجػاز مشاسب لمرفقات الكبيخة التي باإلضافة إلى جػاز االعتياض عغ السدمع فيو، والقػل ب

 يجخي التعاقج عمييا بصخيق الدمع.

إن تصبيق عقج الدمع في التسػيل واالستثسار يديع في التشسية االقترادية، ويػفخ الديػلة  -9
لمسذخوعات، ويداعج عمى تدػيق السشتجات قبل مػسع القصف، ويحقق التعاون بيغ مختمف 

 الفئات، ويؤمغ فخص العسل.

 االت لتطبيق الدمم في السرارف اإلسالمية:مج

إن الفقياء عشجما تشاولػا مػضػع الدمع أوردوا أمثمة وصػرا فقيية لسا كان يحجث في زمانيع، 
ونطخا ألن الطخوف السعاصخة أفخزت أمػرا ججيجة تغايخ ما كان مػجػدا لجييع، وأن عقج الدمع لع 

لحا فإنو مغ السشاسب أن نحاول إبخاز أىع يشل حطا كبيخا مغ الجراسة في الػقت الحاضخ، 
 السجاالت التي يسكغ تصبيق الدمع فييا.

 تطبيق الدمم في السجال الزراعي:

نطخا لصبيعة السجتسعات التي وجج فييا الفقياء الخواد، مغ حيث كػىشامجتسعات تعتسج عمى 
السجالل لقي مشيع عشاية الدراعة، وما يترل بيا مغ تخبية الحيػان والريج بجرجة كبيخة،فإن ىحا 

كبيخة عشج بحث مدائل الدمع، مغ حيث تحجيج مايرمح لمدمع مشيا وكيفية ضبصيا، فتشاولػا 
كالخمان والبصيخ والسػز والدفخجال  1السحاصيل التقميجية:كالقسح والذعيخ واألرز والقصغ، والفػاكو

 والبختقال والعشب، والخزخوات: كالخيار والقثاء والبرل وغيخىا

 طبيق الدمم في السجال الرشاعي:ت
                                                           

  282 ص،   1ط، مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية  الصاوي، 1
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ذكخ الفقياء أن عقج الدمع في الرشاعات يجور بيغ الدمع واالسترشاع، وأن الثالثة ماعجا 
 يعتبخونو سمسا، وىحا ما سشتشاولو في الفقخة اآلتية:-الحشفية

 :نػع السشتجات الرشاعية التي تكػن محال لمدمع -أ

بأمثمة لبعس السشتجات التي كانت في أزمانيع وشبقا لقج ذكخ الفقياء أن الدمع في الرشاعات 
لصخيقة اإلنتاج الدائجة، ولحا اختمفػا في الدمع في بعس السشتجات الرشاعية بيغ الجػاز وعجمو، 

 وىحا الخالف يختبط بأمخيغ:

األول: تعجد أو عجم تعجد الخامات الجاخمة في السشتج، فاألولى وىي السشتجات السرشعة مغ مادة 
واحجة كالديػف والثياب، وىحه ال خالف عمى جػاز الدمع فييا، أما الثانية: وىي السرشعة خامة 

، والحكع عميو أنو بالدمم في السخمهطمغ خامات مختمفة، أو ما يعخب عشو في كتب الفقو 
" وال يرح فيسا يجسع أخالشا  (1)اليجػز الدمع فيو،كسايقػل ابغ قجامة في السغشي والذخح الكبيخ:

 دة غيخ متسيدة."مقرػ 

الثاني: أما األمخ اآلخخ الحي يختبط بتحجيج السشتجات التي يجػز الدمع فييا، فيتعمق بصخيقة 
اإلنتاج، وما تؤثخ فيو عمى إمكانية تحجيج السشتج بسقاييذ محجدة، حيث إنو في ضل اإلنتاج 

مخ يرعب عمى اليجوي بالكامل يرعب تحجيج مػاصفات السشتج، ألن تكخاره بشفذ السػاصفات أ
العامل اليجوي، ولسا كانت شخيقة اإلنتاج اليجوي ىي الدائجة في الساضي، لحلظ فإنيع اختمفػا في 

" وال يرح الدمع في مختمف أجدائو،كبخمة  (2)جػاز الدمع فييا، فيقػل صاحب مغشي السحتاج:
 "وجمج عمى ىيئتو، ومعسػل نحػ كػز وشدت ونحػىسا كاألباريق.-وىي القجر-معسػلة

 :الدمع في مشتجات مرشع بعيشو-ب

                                                           
 (4/538 ،)والشرح الكبريادلغين ابن قدامة ،  (1)
 ( 2/114 )، مغين احملتاج  الشربيين،  (2)
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تحت مدألة )تعييغ (3)وتختبط ىحه القزية بذخط القجرة عمى التدميع، ولقج أوردىا فقياء السالكية
السعسػل مشو أو العامل(في الدمع في الرشاعات، ولقج اختمفػا في جػاز الدمع فيو، فسغ لسيجده 

نحاس أو حجيج بعيشو أو ضػاىخ معيشة  عمل ذلظ بالغخر كسا جاء في قػليع: فإن شخط عسمو مغ
يجد ولػ نقجه، ألنيال يجري أن يدمع ذلظ الحجيج والشحاس والطػاىخ،  أو شخط عسل رجل بعيشو لع

ذلظ الخجل إلى ذلظ األجل أم ال، فحلظ غخر، إذ قج يدمع فيعسمو لو قبل األجل أو يسػت  أو يدمع
"إن كان الرانع معيشا والسرشػع مشو غيخ  قبل األجل فيبصل الدمف، ومغ أجاز الدمع فيو قال:

 معيغ، وىػ ال يدتجيع عسمو، فقج أعصػه حكع الدمع فياألجل وتقجيع رأس السال وأجازوه لمزخورة"

 تطبيق الدمم في السجال التجاري:

الدمع خيخ وسيمة إلتسام الرفقات التجارية وتصبيق مرمحة لمبائع والسذتخي، والتجارة تعمػ 
ة فييا، فأعالىا الشقل مغ قصخ إلى قصخ، ويمييا الشقل في السجيشة الػاحجة، والعمػ بسقجار السخاشخ 

في التجارة عشج الفقياء يتبع السخاشخة، ألنالشقل كسا يخون مغ إقميع إلى إقميع يتعخض فيو الغافل 
والتعخض لمخدارة تبعا لحلظ، ثع التعخض لعصب البزائع ونقريا (1)لخصخ الحخيق وخصخ البحار

ل السجة وشػل السدافة، وتمظ ىي التجارة الخارجية، وتدتصيع السرارف اإلسالمية أن تقػم لصػ 
مباشخة سمسا وتغخي تدػيقيا عالسيا بأسعار مجدية، وعقج الدمع  بذخاء السػاد األولية مغ السشتجيغ

 (2)يديل لمتجار أن يحرمػا عمى السال عاجال مقابل التداميع بتدميع سمع مػصػفة في وقت آجل
 التسهیل بالسذاركةالسطمب الثالث : 

تعج السذاركة مغ أىع أساليب التسػيل لعسميات االستثسار في السذاريع الّرشاعية والّتجارية 
حيث تذارك بفعالية في البشظ اإلسالمي، باعتبارىا ولكشيا مدتحجثة مرخفيا،  والعّقارية وغيخىا،

بشػكا تعتسج أساسا عمى السذاركة في الخبح والخدارة، وىي أحج الجػانب التي تُسيد البشػك 

                                                           
 (2/134 ):مغين احملتاج  الشربيين،  (3)

15 
 (1/89 )، ادلبادئ االقتصادية يف اإلسالم  عبد الرسول،  (1)
 (5/341،)األصول الشرعية واألعمال ادلصرفية يف اإلسالماالحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،  (2)
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وتقػم عمى أساس تقجيع البشظ اإلسالمي لمتسػيل الحي يصمبو الستعامل اإلسالمية عغ التقميجية 
ب عسمو وخبختو وأمانتو وذلظ دون تقاضي فائجة بشدبة في ىحا التسػيل بجان معو والسذارك

ثابتة،كسا ىػ الحال في التسػيل السرخفي التقميجي، وإنسا يذارك البشظ اإلسالمي في 
البشظ  الشتائجالسحتسمة سػاء كانت ربحا أو خدارة، في ضػء قػاعج وأسذ تػزيعية متفق عمييا بيغ

سل السذارك بعسمو بشدبةمحجدة مغ ربح وشالب التسػيل قبل بجء التعامل، يتع فييا تحجيج ع
 (3)مجيػل،وتدتسج ىحه األسذ مغ ضػابط بعس العقػد الذخعية

 أوال: تعریف التسهیل بالسذاركة

السذاركة في المغة: االختالط، أي خمط األمػال ببعزيا البعس بحيث يرعب  التعخيف المغػي:
 تسييد إحجاىا عغ األخخى.

السذاركة، أن يذتخك اثشان أو أكثخ بحرة معيّشة في رأسسال : تعشي التعخيف االصصالحي
 .(1)يتاجخان بو كالىسا، والخبح يػزع حدب أمػاليسا، أو عمى ندبة يّتفق عمييا عشج العقج

 -رأس السال -ويسكغ تعخيف السذاركة بأنيا: "عقج بيغ اثشيغ أو أكثخ عمى أن يكػن األصل
 يتفقػن عميو". والخبح أو الخدارة مذتخكا بيشيع حدب ما

وعبارة األصل ىشا تذيخ إلى أن رأس السال قج يكػن ماال عيشيا أو عسال والتداما في الحمة، حيث 
يتدع معشى السال ليذسل: السال الشقجي، والسال العيشي، والعسل أو االلتدام بسا في الحمة، وكان 

 .(2)رأس السال يدتعسل في شخكة األمػال فحدب

مغ تختيبات األعسال وفييا يجسع عجد مغ الذخكاء تسػيميع الخأسسالي إّن السذاركة ىي شكل 
لمكيام بسذخوع تجاري أو صشاعي، حيث تقػم كل األشخاف باالستثسار بشدب مختمفة، وتػزع 
األرباح أو الخدائخ حدب حرة كل شخف في رأس السال، ويعخف الفقو اإلسالمي السذاركة 

                                                           
  167  ص ، د،ط ،اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالميةعبد الفتاح ادلغريب، (3)
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 162ص د.ط ، ،إدارة ادلصارف اإلسالمية ،العريقات  (1)
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ن في ما الستحقػه بػراثةأو نحػىا، وذلظ مغ أجل تشسيتو في بأّنيا: الذخكة التي يذتخك فييا اثشا
 (3)تجارة أو صشاعة أو زراعة

وليحا تعتبخ السذاركة أحج األساليب التسػيمية السذخوعة لالستثسار في البشػك اإلسالمية، وىى 
مبشية عمى األمانة والػكالة، فكل شخيظ أميغ عمى مال شخيكو ووكيل عشو فيسا يباشخ مغ 

في رأس مال الذخكة في حجود ما تزسشو العقج مغ شخوط، ومغ ىشا يتأكج عمى البشػك ترخف 
االستثسار فتذارك اآلخخيغ في مختمف السجاالت  حا األسمػب مغ أساليببي اإلسالمية أن تأخح

بيا كسشذأة مرخفية ال  لتحرل عمى عائج مغ الخبح يقػي مخكدىا السالي ويعسق ثقة عسالئيا
 (4)و هللا.تتعامل فيسا حخم

 ثانيا: طرق التسهیل بالسذاركة

تأخح السذاركة في البشظ اإلسالمي عجة شخق لتشفيحىا، حدب الريغة التي تحكع العقج، وتتسثل 
 شخق السذاركة فيسا يمي:

 السذاركة في رأسسال السذروع: -أ

السذخوع الّحي وتدسى أيزا بالسذاركة الثابتة أو الجائسة، حيث يقػم البشظ بالسداىسة في رأسسال 
يتقجم بو عسيل السرخف، أيا كان نذاط السذخوع سػاء كان مذخوعا إنتاجيا سمعيا يقجم سمعا 
صشاعية أو زراعية، أو مذخوَع خجمات تجارية وتػزيعية، وذلظ وفقا لحرِة مذاركةٍ ثابتة لكلٍّ 

حجيج كل مغ مغ الصخفيغ تطل قائسة إلى حيغ انتياء الذخكة، وفي نياية كل سشة مالية يتع ت
 .(1)األرباح والخدائخ ونريب كل شخيظ مشيا

 السذاركة السشتهية بالتسميك: -ب

                                                           
 190  ص د.ط ,،القرار االستثماري يف البنوك اإلسالميةطايل ،  (3)
  168 ص د،ط ،  ،اإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية ،ادلغريب  (4)
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 160  صد.ط ،  ،إدارة ادلصارف اإلسالمية،   لعريقات (1)
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وتدسى السذاركة الّشاقرة، وُأشمق عمييا ىحه التدسية لعجم تػفخ عشرخ االستسخارية فييا، بحيث 
يقػم السرخف عمى أساس وعج مشو بالتّشازل عغ ممكيتو في السذخوع إما دفعة واحجة أو عمى 

ت خالل مجة معيشة، ووفق عقٍج مدتقل لمصخف اآلخخ الّحي يربح السالَظ الػحيج في نياية دفعا
 (1)الّذخكة

 السذاركة السباشرة:-ج

يجخل البشظ اإلسالمي في ىحا الّشػع مغ السذاركة شخيكا في عسميات تجارية أو استثسارية مدتقمة 
أو عجد معيغ أو عجد محجد  عغ بعزيا البعس، حتى بالشدبة لمسذخوع الػاحج، وتختز بشػع

مغ الدمع، وفي ىحا الّشػع مغ السذاركة يتع تػزيع األرباح بيغ الصخفيغ كلٌّ حدب مداىستو في 
رأسسال الرفقة بعج الكيام بتخريز جدء مغ األرباح لمذخيظ، نطيَخ إدارتو لمعسمية وتدػيق 

 .(2)الخجمة

 شروط التسهیل بالسذاركة :

مغ الشقػد السحجدة والسعخوفة ومغ العسالت الستجاولة، وإذا كانت  أن يكػن رأسسال السذاركة-1
حرة بعس الذخكاء عيشية فيجب تقييسيا بجقة مخاعاة لمعجل في تقجيخ وتقييع حرز الذخكاء، 

 ستتخح كأساس لتػزيع األرباح والخدائخ بعج ذلظ. إذ

بخ عمى إدخال يجػز عجم تداوي حرة الذخكاء في رأسسال السذاركة، وكل شخيظ غيخ مج-2
 جسيع أمػالو ونقػده في رأس السال.

والثقة الفشية حرة في  -الذيخة والرػرة الحىشية الصيبة  -يجػز أن تكػن الدسعة التجارية -3
 الذخكة، مثل شخكات الػجػه والرشائع.
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أن يكػن الخبح ندبة شائعة ومعمػمة وليذ محجًدا بسقجار معيغ مغ السال، وكل ما يؤدي إلى -4
 الة في الخبح أو قصع الذخكة فيو يفدج السذاركة.الجي

أن تكػن الخدارة بقجر حرة كل شخيظ أو رأس السال، أي أن تحسل الخدارة يكػن عمى -5
 أساس حرة كل شخيظ في رأس السال في جسيع األحػال وليذ عمى ما شخشػه.

ة التي يسكشو مغ أن أن يكػن كل شخيظ أىال لمتػكيل والتػكل، بسعشى أن يكػن متستعا باألىمي-6
يكػن أصيال فيعسمو لمذخكة ووكيال في آن واحج، فيػ أصيل باعتبار أنو يعسل في مالو، ووكيل 

 باعتبار أنو ال يعسل في مالو فحدب بل مخمػشا بسال غيخه.

أن تكػن يج كل شخيظ في كل ما يختز بأعسال وأمػال الذخكة يج أمانة، فال يزسغ ما -7
تجاوز حجود األمانة، وإن لع  يكغ ثسة تقريخ أو تجاوز فسا يقع عمى أتمف إال حيث قرخ أو 

 أحجىع مشزسان في أثشاء أداء عسل الذخكة يمدم بو كل الذخكاء.

أن عقج الذخكة غيخ الزم في حق الصخفيغ، فمكل شخيظ أن يفدخ العقج متى شاء بذخط أن -8
الحزػر فال يتحقق الفدخ وال يكػن ذلظ بحزػر الصخف أو األشخاف األخخى، وإن لع يتع ذلظ 

تربح لو أىسية، وجػاز الفدخ ىشا مقيج بسا إذا لع يتختب عميو ضخر، فإن تختب عميو ضخر مشع 
 .(1)مغ الفدخ حتى يدول السانع

 عقد السذاركة في بشك الذام اإلسالمي الدهري:
المي التي تسيده إّن السذاركة التي تسارسيا البشػك اإلسالمية تعتبخ مغ أىع شخق التسػيل اإلس

عغ البشػك التقميجية الحي يقػم عمى الفػائج الّخبػية، في حيغ أّن التسػيل بالسذاركة يقػم عمى 
السذاركة في الّخبح والخدارة بيغ الصخفيغ، وقج نز بشظ الذام الدػري عمى أمػر تتعمق بعقج 

 السذاركة، وىي :
يتع تدجيل حرة البشظ في رأس مال السذاركة عشج تدميسيا لمذخيظ السجيخ، أو وضعيا في  -

حداب السذاركة، وإذا كانت الحرة السقجمة نقجًا فيتع قياسيا بكيسة السبمغ السجفػع نقجا، أما إذا 
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الكيسة كانت عيشا فيتع قياسيا بالكيسة العادلة، وإذا نتج عغ تقييع العيغ عشج التعاقج فخق بيغ 
 العادلة والكيسة الجفتخية يعتخف بو ربحا أو خدارة في بيان األجل

يتع قياس حرة البشظ في رأس مال السذاركة الثابتة في نياية الفتخة السالية بالكيسة التاريخية،  -
وفي حالة السذاركة الستشاقرة يتع قياس رأس السال في نياية الفتخة السالية بالكيسة التاريخية 

مشيا الكيسة التاريخية لمحرة السبيعة، ويتبيغ الفخق بيغ الكيسة التاريخية والكيسة البيعية  محدػماً 
 لمحرة السبيعة ربحا أو خدارة في بيان الجخل

يتع تدجيل نريب البشظ في أرباح أو خدائخ عسميات التسػيل بالسذاركة التي تشذأ وتشتيي  -
حالة استسخار السذاركة ألكثخ مغ فتخة مالية، فإنو يتع خالل الفتخة السالية بعج الترفية، أما في 

تدجيل نريب البشظ في األرباح عشج تحققيا بالتحاسب العام التام عمييا أو عمى أي جدء مشيا 
بيغ البشظ والذخيظ في الفتخة السالية التي حجثت بيا، وذلظ في حجود األرباح التي تػزع، أما 

الية فيتع إثباتو في تمظ الفتخة وذلظ في حجود الخدار التي نريب البشظ في الخدائخ ألي فتخة م
 يخفس بيا نريب البشظ في رأس مال السذاركة

يتع إثبات حرة البشظ في رأس مال السذاركة أو مبمغ األرباح بعج الترفية او التحاسب التام  -
خدارة نتيجة  ذمسًا عمى الذخيظ في حال لع يدمع الذخيظ إلى البشظ نريبو مشيا، وفي حال وقػع

 تعجي أو تقريخ الذخيظ أو مخالفتو لذخوط العقج، يتع إثبات ىحه الخدائخ ذمسًا عمى الذخيظ.
 التسهیل بالسزاربةالسطمب الرابع : 

تعتبخ السزاربة مغ البجائل اإلسالمية لشطام االستثسار الّخبػي، وىي إحجى الصخق اإلسالمية 
لذجة حاجة الّشاس بيا، ولسا يتختب عمييا مغ مشافع عجيجة،  القجيسة الّتي أباح اإلسالم التعامل بيا

وألّن اإلسالم حخيز عمى استثسار السال وعجم تخكو عاشال، ومغ ىشا كانت السزاربة األداة 
 التي تحقق التعاون السدتسخ بيغ السال والعسل، لسرمحة الصخفيغ والسجتسع في آن واحج.

 أوال: تعریف التسهیل بالسزاربة

،لقػلو (1):ىػ اسع مذتق مغ الزخب في األرض، والدفخ فييا لمتجارة أو الدعي فيياالسزاربةلغة
ِ  تعالى: ﴿  (20،)القخأن،السدمل:(2)﴾َوآَخُخوَن َيْزِخُبػَن ِفي اأَلْرِض َيْبَتُغػَن ِمغ َفْزِل َّللاه
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ذتخك بسالو، شخكة بيغ صاحب رأس السال وعامل السزاربة، األول: ي :السزاربة في االصصالح
واآلخخ: يذتخك بعسمو، والخبح يقدع بيغ االثشيغ بالشدبة الستفق عمييا، والعامل يترخف في السال 
باعتباره وكيال أميشًا، وليذ مالكا ضامشا كالسقتخض، وفي حال الخدارة يخدخ كل مشيسا مغ 

، فيػ يخدخ جشذ ما اشتخك بو، فراحب السال يخدخ ماال، والعامل ال يأخح شيئا مقابل عسمو
 (1)العسل

وفي السرارف اإلسالمية تعشي السزاربة دخػل السرخف اإلسالمي في صفقة محجدة مع 
متعامل أو أكثخ، بحيث السرخف يقجم السال الالزم لمرفقة ويقجم الستعامل جيجه، ويربح 

 الصخفان شخيكيغ في

الستعامل ىػ الذخيظ ، ويكػن السرخف ىػ الذخيظ صاحب رأس السال، ويكػن (2)الغشع والغخم
السزارب، فإذ اتحقق الخبح ُوزع وفقاً لمشدب الستفق عمييا، وٕاذا تحققت الخدارة يتحسل السرخف 
خدارة في رأس مالو، ويتحسل الستعامل خدارة في عسمو فحدب، وال يتختب عميو أي مجيػنية 

 .(3)نتيجة لمخدارة، إال إذا ثبت أّن ىشاك تعّج أو تقريخ مغ جانبو

 اس الفقهي لريغة السزاربة:األس

 قال أحج الدادة العمساء:

                                                                                                                                                                      
 (20) األية  سورة ادلزمل  :  (2)

20 
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" لع يؤثخ عشو صمى هللا عميو وسمع في حجيث أنو تكمع في مػضػع السزاربة، حيث قال األئسة 
 ورجال الحجيث كاإلمام الذػكاني في نيل األوشار: ليذ في السزاربة شيء مخفػع إلى الشبي 

ثخ عغ اإلمام ابغ حدم أن كل أبػاب الفقو ليا سػى حجيث ضعيف يقػل أن فييا بخكة. كسا أ
، فسا وججنا لو أصال ألبتة في الكتاب -السزاربة-أصل مغ الكتاب والدشة ما عجا القخاض

 والدشة"

وأرى مغ الالزم ىشا تكسمة ما نقمو الذػكاني عغ ابغ حدم، حيث قال بعج الكالم الدابق مباشخة: 
فعِمع بو وأقخه، ولػال  أنو كان في عرخ الشبي  "ولكشو إجساع صحيح مجخد، والحي يقصع بو

 (1)ذلظ لسا جاز"

 قال عمي أحسج الدالػس:

"بعج ىحه أقػل: إذا لع ترل إليشا سشة قػلية أفميذ التقخيخ مغ الدشة؟، ثع ىحا اإلجساع الرحيح 
ئسة وأخح بو كل األ -رضي هللا عشيع -السجخد الحي لع يخخج عميو أحج مغ الرحابة أو التابعيغ 

السجتيجيغ، وأجسعت عميو األمة مجة أربعة عذخ قخنا، ىحا اإلجساع أليذ حجة ممِدمة ومرجرا 
 مغ مرادر التذخيع اإلسالمي؟

باب ما يجػز مغ الذخط في القخاض وباب ما  -قال إمام دار اليجخة في السػشأ:)كتاب القخاض
واشتخط عميو فيو شيئا مغ  : قال رضي هللا عشو في رجل دفع إلى رجل ماال قخاضًا،-ال يجػز

إال أن يذتخط نرف  -وإن كان درىسًا واحجاً -الخبح خالرا دون صاحبو، إن ذلظ ال يرمح 
الخبح لو ونرفو لراحبو، أو ثمثو أو ربعو، أو أقل مغ ذلظ أو أكثخ، فإذا سسى شيئا مغ ذلظ 

 قميال أو كثيخا فإن كل شيء مغ ذلظ حالل، وىػ قخاض السدمسيغ

إن اشتخط أن لو مغ الخبح درىسا واحجا فسا فػقو خالرا دون صاحبو وما بقي مغ قال:" ولكغ 
 الخبح فيػ بيشيسا نرفيغ، فإن ذلظ ال يرمح، وليذ عمى ذلظ قخاض السدمسيغ"
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قال الدالػس: " وتعبيخ اإلمام مالظ ىشا )وىػ قخاض السدمسيغ( مغ كمسة )حالل(، ثع تعبيخه 
السدمسيغ(، يجل عمى أن القخاض الحالل ال يكػن فيو مبمغ محجد اآلخخ)وليذ عمى ذلظ قخاض 
 .(2)مغ السال ولػ كان درىسا واحجا

 الفرق بين القرض اإلنتاجي والسزاربة:

الفخق بيغ القخض اإلنتاجي الخبػي وشخكة السزاربة أن القخض يحجد فائجة ربػية لمسبمغ 
في رأس السال سشػيا، بغس الشطخ % 10السقتخض، والدمغ الحي يدتغخقو القخض، كأن يكػن 

عسا يشُتج عغ ىحا القخض مغ كدب كثيخ أو قميل أو خدارة، أما في السزاربة فالخبح الفعمي 
يقدع بيغ صاحب رأس السال والسزارب بشدبة متفق عمييا، والخدارة مغ رأس السال وحجه، وال 

 يأخح العامل شدئا في حال الخدارة، وال في حالة عجم وجػد ربح

لعالقة ببيغ صاحب القخض وآخحه ليدت مغ باب الذخكة، فراحب القخض لو مبمغ معيغ وا
محجد، وال شأن لو بعسل مغ أخح القخض، ومغ أخح القخض يدتثسخه لشفدو فقط حيث يسمظ السال 
ويزسغ رد مثمو مع الديادة الخبػية، فإن كدَب كثيخا فمشفدو، وإن خدخ تحسل وحجه الخدارة، أما 

ي شخكة فييا السغشع والسغخم لالثشيغ معًا، فالسزارب ال يسمظ السال الحي بيجه، وإنسا السزاربة في
يقدع بيشيسا بالشدبة  -ميسا قل أو كثخ -يترخف فيو كػكيل عغ صاحب رأس السال، والكدب

الستفق عمييا، وعشج الخدارة يتحسل صاحب رأس السال الخدارة السالية، ويتحسل العامل ضياع 
 .(1)وال ضسان عمى السزارب كسا ذكخناجيجه وعسمو، 

 ثانيا: شروط التسهیل بالسزاربة
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ال تختمف السزاربة عغ غيخىا مغ العقػد في الذخوط العامة النعقاد العقج، وىي الستعمقة بأىمية 
الستعاقجيغ، والسحل، والدبب، أما الذخوط الخاصة برحتيا، فيي تتعمق بخأس السال، وتػزيع 

 لتشفيح.األرباح وٕاجخاءات ا

 الذروط الستعمقة برأس السال -1

أن يكػن رأس السال نقجا: فيجب أن يكػن رأس السال مغ الشقػد ألّنيا ىي أصػل األثسان،  -أ
وىي ثابتة الكيسة وال يعتخييا تغيخ األسػاق الحي يعتخي العخوض والدمع، وىي ال تجػز 

 .(2)تيجة لبيعيا وشخائيابالعخوض والعقار عشج جسيػر الفقياء، نطخا لمزخر الحاصل ن

أن يكػن رأس السال معمػم السقجار والجشذ والرفة عشج التعاقج: بحيث يجب أن يكػن  -ب
معمػما لكال الصخفيغ عمسا نافيا لمجيالة، ألّن جيالتو تؤدي إلى جيالة الخبح مسا يؤدي إلى 

 (3)السشازعة

ن يكػن رأس مال السزاربة أن يكػن رأس السال عيشا ال ديشا في ذمة السزارب: يجب أ -ج
عيشا، أي حاضخا ال ديشا في ذمة السزارب، وىحا الّذخط متفق عميو عشج الفقياء، وحجتيع في 
ذلظ أن الجيغ ممظ لمسجيغ وال يخخج مغ ممكو إلى ممظ الجائغ إال إذا قبزو، وٕاذا لع يحجث 

 .الكبس فال ترح السزاربة، ألّنيا واقعة عمى مال غيخ مسمػك لخب العسل

تدميع السال إلى السزارب: ويعشي ذلظ تسكيغ السزارب مغ الترخف بسال السزاربة، وأي  -د
شخط يسشع السزارب مغ الترخف يفدج السزاربة، ألّنو يشافي مقتزاىا ويجعميا عقجا 

 .(1)صػريا

 الذروط الستعمقة بتهزیع األرباح - 2
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يجب أن يكػن مقجار الخبح تحجيج نريب كلٍّ مغ صاحب السال والسزارب مغ الخبح:  -أ
عميو، وجيالة ىحا  معمػما بشدبة معيشة لكل مغ السزارب وصاحب السال، ألّن الخبح ىػ السعقػد

 األخيخ تػجب فداد العقج.

أن يكػن الخبح مذتخكا بيغ صاحب السال والسزارب: بحيث ال يختز بو أحجىسا دون  -ب
 .(2)اآلخخ، ألّنو لػ اقترخ الخبح ألحجىسا لفدج العقج

أال يكػن نريب كلٍّ مغ صاحب السال والسزارب مقجارا محجدا مغ الخبح:  فال يجػز  -ج
تحجيج مبمغ معيغ، فإّن ذلظ وٕان لع يخالف مقتزى العقج إال أّنو يفدج السزاربة، وألنو يفزي 
إلى جيالة الخبح الحكيقي ويؤدي إلى قصع الذخكة في الخبح، وذلظ إذا لع يخبح السزارب إلى 

 سبمغ السحجد ويعتبخ ربا.ال

أن تكػن الشدبة السذخوشة لكل مغ صاحب السال والسزارب حرًة شائعة مغ الخبح ال مغ -د
رأس السال: إذا تحجد الخبح كسقجار مغ رأس السال فدجت السزاربة، وذلظ ألن السزاربة شخكة 

 في الخبح وحجه، والخبح ىػ السعقػدعميو في السزاربة بيغ شخفييا.

ػن الخدارة عمى صاحب السال ما لع يكغ ىشاك تقريخ مغ جانب السزارب: يتحسل أن تك -ه
صاحب السال الخدارة وما لع يثبت أن السزارب قج قرخ في الكيام بػاجبو تجاه عسمية 

 السزاربة، أما في حالة تقريخه فإن الخدارة تكػن عميو فيسا نقز في رأس السال
 الذروط الستعمقة بالتشفيذ -3

جم صاحب السال ما اتُّفق عميو مغ رأس مال السزاربة لتسكيشو مغ العسل، بحيث يجب أن يق -أ
عمى صاحب السال أن يقجم السال الستفق عميو وليذ عميو العسل، ويبقى ىحا األخيخ مغ 

 اختراص السزارب.

 (1)أن يكػن العسل مذخوعا مسا تجػز فيو السزاربة وحدب شخوط عقج السزاربة.-ب

                                                           
  162 ص ،د.ط،  اإلدارة اإلسرتاجتية يف البنوك اإلسالمية ،  ادلغريب  (2)
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لمسزارب الكيام ببعس األعسال مثل قخض مال السزاربة واليبة، وذلظ ألن ال يجػز  -ج
السزارب أميٌغ في عسل السزاربة وعمى ماليا، وىػ وكيل بالترخف يعسل بإذن صاحب 

 العسل.

 .(2)التدام السزارب بسا قيجه بو صاحب العسل، وٕاذا خالف ذلظ أصبح ضامشا ال أميشا-د

 ةثالثا: أنهاع التسهیل بالسزارب

السزاربة عقج بيغ مغ يسمظ السال وبيغ مغ ال يسمكو ليعسل فيو، والبشػك اإلسالمية تقػم بجور 
 السزاربة أو دور رب السال أو الجوريغ معا، وىشاك عجة أنػاع مغ السزاربات مشيا:

 حدب عدد السذاركين -أ

اربة وجػد : وتدسى أيزا بالسزاربة الخاصة، ويعشي ىحاالشػع مغ السزالسزاربة الثشائية
شخز واحج يقجم السال وشخز آخخ يقػم بالعسل، وىحه الرػرة غيخ مشاسبة لمسعامالت 
االستثسارية والسرخفية السعاصخة، وال تدتصيع السرارف اإلسالمية االعتساد عمييا نطخا لكػنيا 

سالية ال تتالءم مع شبيعة عسميا، ولعجدىا عمى تمبية حاجاتيا سػاء في تعبئة وتجسيع السػارد ال
السالئسة لصبيعتيا، أو لتػضيف ىحه السػارد بالرػرة السشاسبة لصبيعة عسل السرارف 

 .(3)اإلسالمية

: وتدسى أيزا بالسزاربة السذتخكة، وفييا تتعجد األشخاف السذاركة في السزاربة الجساعية
ي السزاربة سػاء مغ ناحية أصحاب األمػال أو السزاربيغ أو كمييسا معا،كسا ىػ حاصل ف

                                                                                                                                                                      
  58  ص،   1ط  ،صارف اإلسالميةادل، الوادي  1)
   124  ص،  1ط ،صارف اإلسالميةادل،  الرفاعي  (2)
  30 ص،  د.ط، تسويق اخلدمات ادلصرفية يف البنوك اإلسالمية ،  عيشوش (3)
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البشػك اإلسالمية فيي تتمقى السال مغ أصحابو بػصفيا مزاربا وتقجمو إلى أرباب العسل 
 .(1)الستعجديغ ليزاربػا بو بػصفيا رب السال

 حدب حریة السزارب في التررف -ب

: يتسيد ىحا الشػع مغ السزاربة بخمػىا مغ القيػد اّلتي يسكغ أن يفخضيا ربُّ السزاربة السصمقة
زارب،أي ال يقيج صاحُب السال السزارب بو بشػع محجد مغ التجارة، أو بشػعية السال عمى الس

األشخاص الحيغ يتعامل معيع، أو مكان وزمان الكيام بالشذاط، وبالتالي يكػن لمسزارب في ىحه 
الحالة في تذغيل مال السزاربة بالكيفية اّلتي يخاىا مشاسبة لمحفظ عمى السال وتحقيق األرباح، 

 (2)في تدييخه ليحا السال عمى إدارتو ومعخفتو الذخرية. بحيث يعتسج

: يخزع السزارب في ىحا الشػع مغ السزاربة إلى القيػد والذخوط اّلتي السزاربة السقيجة
يفخضيا عميو رب السال: كتحجيج نػع العسل ونػعية األشخاص الحيغ يتعامل معيع، عمى أن 

ويجب االتفاق عمى ىحه الذخوط والقيػد قبل إبخام تكػن لو مرمحة مغ جخاء وضعو ليحه القيػد، 
 .(3)عقج السزاربة، أو شالسا ماُل السزاربة مازال نقجا بحيث أّن السزارَب لع يبجأ الترخف فيو

 عقد السزاربة في بشك الذام اإلسالمي الدهري:
ل في ىحا إّن السزاربة تعج مغ أساليب التسػيل في بشظ الذام الدػري، وعمى ىحا األساس سشتشاو 

 الفخع أمػرا تتعمق بعقج السزاربة نز عمييا بشظ الذام، وىي:
يتع تدجيل عسميات تسػيل السزاربة عشج تدميع رأس السال )نقجا كان أو عيشا( إلى السزارب  -

أو وضعو تحت ترخفو، ويقاس رأس السال السقجم بالسبمغ السجفػع، او بالكيسة العادلة إذا كان 
تقييع العيغ عشج التعاقج فخق بيغ الكيسة العادلة والكيسة الجفتخية فيعتخف بو عيشًا، وإذا نتج عغ 

                                                           
   137 ص،  د.ط ،أساسيات العمل ادلصريف اإلسالمي،  الصوان  (1)
  125 ص، 1ط ،صارف اإلسالميةادل،  الرفاعي  (2)
  137  ص ،3ط ،اإلسالمية البنوك،  اخلضري  (3)
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ربحا )خدارة( في بيان الجخل، وفي نياية الفتخة السالية يحدع ما استخده البشظ مغ رأس مال 
 السزاربة

يتع إثبات نريب البشظ في األرباح )الخدائخ( الشاتجة عغ عسميات السزاربة التي تشذأ  -
خالل الفتخة السالية بعج الترفية، أما في حال استسخار التسػيل بالسزاربة ألكثخ مغ فتخة وتشتيي 

مالية فيتع إثبات نريب البشظ في األرباح عشج تحققيا بالتحاسب التام عمييا او عمى أي جدء 
ة مشيا في الفتخة السالية التي حجثت فييا في حجود األرباح التي تػزع، اما خدائخ أي فتخة مالي

 فيتع إثباتيا في دفاتخ البشظ لتمظ الفتخة في حجود الخدائخ التي يخفس بيا رأس مال السزاربة
إذا لع يدمع السزارب إلى البشظ رأس مال السزاربة أو نريبو مغ األرباح أو بعج الترفية أو  -

 التحاسب التام، يتع إثبات السدتحقات ذمسًا عمى السزارب
تعجي السزارب أو تقريخه أو مخالفتو لذخوط العقج يتع إثبات في حالة وقػع خدار بدبب  -

ىحه الخدائخ ذمسًا عمى السزارب، أما إذا وججت الخدارة عشج الترفية يتع إثباتيا بتخفيس 
 رأس مال السزاربة.
 التسهیل باالسترشاع واالسترشاع السهازي السطمب الخامس : 

ج شيء معيغ مسا يرشع صشعًا وفقًا لسػاصفات عقج يتعيج بسػجبو أحج األشخاف وىػ البائع بإنتا
تع االتفاق بذأنيا، وبسػاد معيشة، وبدعخ معيغ، وتاريخ تدميع محجد، ويذسل ىحا التعيج كل 

 مخاحل اإلنتاج وما يسكغ أن يتبعيا مغ تجسيع وتغميف وغيخىا

 تعریف عقد االسترشاع:

مشطػر:" اصصشع فالن خاتسا  : شمب عسل الرشعة، وورد في لدان العخب البغاالسترشاع لغة
 (1)إذا سأل رجال أن يرشع لو خاتسا، واسترشع الذيء دعا إلى صشعو"

اصطشع خاتسا من ذهب كان روى ابغ عسخ رضي هللا عشو أن رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع) 
يجعل فّره في باطن كفه إذا لبده، أي أمر أن يرشع له، كسا تقهل: اكتتب: أي أمر أن يكتب 

 واسترشع الذيء: دعا إلى صشعو (،له
                                                           

 (482 – 2/481 )  ،لسان العربابن منظور، (1)
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: عقج االسترشاع عقج ُيذتخي بو في الحال شيئًا مسا ُيرشع صشعًا، يمتدم البائع بتقجيسو اصطالحا
مرشػعًا بسػاد مغ عشجه، بأوصاف معيشة، وبثسغ محجد، وقج أجازه فقياء الحشفية استحدانًا، 

 وأجازه الذافعية إن تحققت فيو شخوط الدمع

الجسيػر صػرة مغ صػر عقج الدمع فتثبت فيو شخائط ىحاالعقج، أماعشج  االسترشاع عشج
األحشاف فيػ عقج مدتقل لو أحكامو الخاصة واختمفػا في كػنو: مػاعجة أو معاقجة، قال الكاساني 
رحسو هللا: "يجػز استحدانًا إلجساع الشاس عمى ذلظ، ألنيع يعسمػن ذلظ في سائخ األعرار مغ 

يو معشى عقجيغ جائديغ وىػ الدمع واإلجارة، ألن الدمع عقج عمى مبيع في غيخ ُنكٍخ... وألن ف
 .(1)الحمة، واستئجار الرشاع يذتخط فيو العسل، وما اشتسل عمى معشى عقجيغ جائديغ كان جائدًا"

 ( عمى ما يمي:388وفي مجمة األحكام العجلية، نرت السادة )

ذيء الفالني بكحا قخشًا، وقبل الرانع ذلظ " إذا قال رجل لػاحج مغ أىل الرشائع: اصشع لي ال
انعقج البيع استرشاعًا، مثال لػ أرى السذتخي رجمو لخفهاف وقال لو: اصشع لي زوَجي خف مغ 
نػع الدختيان الفالني بكحا قخشا، وقبل الرانع، أو تقاول مع نجار عمى أن يرشع لو زورقا أو 

وقبل الشجار انعقج االسترشاع، كحلظ لػ تقاول  سفيشة، وَبيهغ شػليا وعخضيا وأوصافيا الالزمة،
مع صاحب معسل عمى أن يرشع لو كحا بشجقية، كل واحجة بكحا قخشا، وبيغ الصػل والحجع 

 وسائخ أوصافيا الالزمة، وقبل صاحب السعسل، انعقج االسترشاع".

 وقال سميع رستع قي شخح السجمة عقب ما سبق:

 ذ لػ كان مغ السدترشع كان العقج إجارة ال استرشاعاً " بذخط أن يكػن الحجيج مغ الرانع، إ

 ( مغ السجمة ذاتيا:421وجاء في السادة )

                                                           
 (2/ 5 ، ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،    (1)
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" .... حيث إن إعصاء الدمعة لمخياط مثال ليخيصيا ثػبا يعج إجارة عمى العسل، كسا أن استخياط 
 (2)الثػب عمى الدمعة مغ عشج الخياط استرشاع"

وىػ ما أخحت بو مجمة األحكام العجلية التي وضعيا واالسترشاع عقج الزم بعج إتسام العقج، 
 بعس أكابخ عمساء الحشفية الستأخخيغ، حيث جاء فييا:"وإذا انعقج االسترشاع فميذ ألحج
العاقجيغ الخجػع، وإذا لع يكغ السرشػع عمى األوصاف السصمػبة السبيشة كان السدترشع 

 .(3)مخيخًا"

 أركان عقد االسترشاع:

 اع ثالثة، وىي:أركان عقج االسترش

العاقجان: وىسا الرانع والسدترشع. السدترشع: ىػ شالب الرشعة وقج يكػن فخدا أو مؤسدة -1
أو شخكة، أما الرانع فيػ مغ يقػم بتحزيخ السادة األولية، ويتػلى العسل إذا باشخ الرشع بشفدو 

 ىػ أو مغ يقػم مقامو كالرانع الحي يعسل عشجه.

حل والثسغ. السحل)السرشػع(: ىػ محل العقج، فعشج تحػيل السادة السعقػد عميو: وىسا الس -2
األولية إلى شيء آخخ متفق عميو يدسى ىحا السحػل بالسال السرشػع، والثسغ: ىػ السال الحي 

 يجفعو السدترشع نطيخ السصمػب صشعو، وىػ قيسة السادة األولية مع عسل الرانع.

 الريغة: وىي اإليجاب والقبػل. -3

 االسترشاع: شروط عقد

 ويذتخط في عقج االسترشاع اآلتي:

 أواًل: أن يحكخ العقُج أوصاف الذيء السخاد صشعو عمى شكل يؤدي إلى بيانو وتكػيغ العمع بو.

                                                           
  188ص: ، 1ط ، شرح رللة األحكام العدلية ،رستم ابز  (2)
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جاء في "بجائع الرشائع": "وأما شخائط جػازه: بيان جشذ السرشػع ونػعو وقجره وصفتو،ألنو 
 .(1)لتعامل بيغ الشاس" اليريخ معمػمًا بجونو، وأن يكػن مسا يجخي فييا

 ثانيًا: أن يكػن االسترشاع عمى األشياء التي تعارف عمييا الشاس بالتعامل استرشاعًا، 

ثالثًا: تحجيج األجل، قال اإلمام الكاساني: "ألن العادة جارية بزخب األجل في االسترشاع، وإنسا 
 (2)استرشاعًا"يقرج بو تعجيل العسل ال تأخيخ السصالبة، فال يخخج بو عغ كػنو 

رابعًا: العمع بالثسغ عشج التعاقج، أما تأجيل الثسغ وتعجيمو فيخجع إلى االتفاق بيغ الصخفيغ فيرح 
 معجاًل ومؤجاًل ومقدصًا.

(: "ُيذتخط في عقج االسترشاع بيان 7/ 3/ 67جاء في قخار مجسع الفقو اإلسالمي الجولي )
أن ُيحجد فييا ألجل، ويجػز في عقج جشذ السدترشع ونػعو وقجره وأوصافو السصمػبة، و 

 االسترشاع تأجيل الثسغ كمو، أو تقديصو إلى أقداط معمػمة آلجال محجدة".

 خامدًا: أن تكػن السادة والعسل مغ الرانع، وإال أصبحت إجارًة عمى عسل.

 االسترشاع السهازي:

ألصمي( األول برفة االسترشاع السػازي ىػ الحي يتع بيغ السؤسدة السالية فيعقج االسترشاع )ا
كػنيا بائعا، وبيغ صانع آخخ يتػلى صشع الذيء بسػاصفات مذابية لمسرشػع الستفق عميو في 
العقج األول برفة كػن السؤسدة السالية مدترشعا مغ الباشغ، ويتػلى صشع الذيء بسقتزى 

ػقية أو االسترشاع السػازي، دون أن يكػن ىشاك أي ارتباط بيغ العقجيغ، فال تػجج عالقة حق
 .(1)مالية بيغ السذتخي الشيائي الفعمي وبيغ الرانع البائع الفعمي

                                                           
 (3/ 5 :)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،    (1)
(2)

 (3/ 5 :)،   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني 
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 الغرض من االسترشاع السهازي:

بشاء عمى التغيخ الكبيخ الحي يحجث في السجتسعات، ونطخا لمحاجة الكبيخة لجعع االقتراد 
سية بسذاريع ضخسة وبخؤوس أمػال كبيخة، فقج أصبح عقُج االسترشاع مغ العقػد ذات األى

الكبيخة لمسرارف تمبية الحتياجات ورغبات الجساعات واألفخاد، والتي ال يسكغ تسػيميا بعقػد 
البيػع األخخى، وذلظ مغ خالل ترشيع الدمع وسجاد الثسغ مؤجال أو عمى أقداط، وفقا لقجرات 

 السدترشع ومػافقة الرانع عمى ذلظ.

 حكم االسترشاع السهازي:

االسترشاع السػازي بالرػرة الدابقة جائد ألنيسا عقجان مختمفان، وقج سبق بيان أن االسترشاع 
عقج الزم، فعمى ىحا يرح العقج في الجيتيغ، وال ضخر عمى أحجىسا، وذلظ ألنو السعقػد عميو 
ىػ العيغ وأما العسل فيػ تابع، وأن الرانع لػ أتى بالرشعة نفِديا مغ آخخ فإن ذلظ يرح، 

، أو أن تقػم قخيشة -ما لع يرخح باشتخاط أن تكػن مغ عسل الرانع –مدم السدترشع قبػليا وي
 باشتخاط ذلظ، والغالب في االسترشاع السػازي أن  العسيل يعمع أن السرخف اليرشع ذلظ 

 

 (1)الذيء بل يدترشعو عشج جية أخخى، وحيشئح يكػن االسترشاع جائدا.

 النتائج والتوصيات:

 راسة الدابقة تػصل الباحث إلى أىع الشتائج التالية:مغ خالل الج

بشظ الذام اإلسالمي يعتسج  عمى مجسػعة مغ السبادئ و األسذ الستػافقة مع أحكام  -
 الذخيعة اإلسالمية

 اعتساد بشظ الذام اإلسالمي في سػرية عمى تػضيف السػارد في السذخوعات اإلستثسارية -
                                                                                                                                                                      

 
  81  صد.ط ،   ، عقود التمويل اإلسالمي  قندوز،  ( 2)      

30 



 

9220 
 

 التهصيات
بشظ الذام اإلسالمي ومخاعاة خرػصيتو باعتباره اليتعامل تػفيخ السشاخ السالئع لعسل  -

بالفائجة،وذلظ بػضع قانػن خاص بو و بالسرارف اإلسالمية عسػما، أو إجخاء تعجيالت 
 في القػانيغ الدائجة

مغ الزخوري لبشظ الذام الدػري تػسيع مشتجاتو التسػيمية مغ أجل أن يكػن بسقجوره  -
سؤسدات الرغيخة والستػسصة، عغ شخيق التػسع في السداىسة بذكل فعال في تسػيل ال

 مشح التسػيالت االستثسارية وعجم االقترار عمى السجايشات

 
                                      31 

 قائسة السرادر والسخاجع
 (2010، د.ط ، )بيخوت ، دار صادر،  لدان العرباإلفخيقي،ابغ مشطػر،  -1
الجامع السدشد الرحيح االمام البخاري ، دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاليع بغ السغيخة ،  -2

، تحقيق مخكد البحػث و تقشية السعمػمات  السخترر من أمهر رسهل هللا صمى هللا عميه و سمم
 م (  2012 /ه 1433، ) القاىخة : دار التأصيل ،  1، ط 

فؤاد عبج الباقي ، د. ط ، ) القاىخة : مصبعة  ، تحقيق دمحم صحيح مدمماإلمام مدمع ،  -3
 م (   1955عيدى البابي الحمبي و شخكاه ، 

، د.ط ، )بيخوت،  دار كذف القشاع عن متن اإلقشاعالبيػتي، مشرػر بغ يػنذ، -4
 ( م1983/ه1403الفكخ،

وت ، )بيخ  1، ط الدر السختار شرح تشهیر األبرار وجامع البحارالحرفكي، دمحم بغ عمي،  -5
 م(2002-ه1423 ،دار الفكخ،

 
 (1999،)مرخ ، إيتخاك لمشذخوالتػزيع،  3،ط البشهك اإلسالميةالخزخي،دمحمأحسج، -6
 ، د،ط ،) بيخوت ، دار الفكخ ، د.ت ( الذرح الكبيرالجرديخ، أحسج بغ دمحم،  -7



 

9221 
 

دار الفكخ ، د.ط ، ) بيخوت، فتح العزیز شرح الهجيز لمرافعيالخافعي، عبج الكخيع بغ دمحم، -8
 د.ت ( 

، ) بيخوت :  السكتب االسالمي  3،ط  روضة الطالبينالشػوي، يحيى بغ شخف،  -9
 م (   1412/ه1991،

 مشذهرات الحمبي الحقهقية :، ) لبشان 1،ط  السرارف اإلسالميةالخفاعي، فادي دمحم،  -10
 م( 2003،

،)الكػيت  2، ط القامهستاج العروس من جهاهر الدبيجي، دمحم مختزى الحديشي،  -11
 م(2006:مصبعة حكػمة الكػيت، 

 م(2007، ) دمذق :دار الفكخ ،4، ط السعامالت السالية السعاصرةالدحيمي،ولبة، -12
، ) دبي السرارف اإلسالمية )الحمقة الثانية(، مجمة االقتراد اإلسالميالدحيمي، ولبة، -13

 م(2006، 199:عجد: 
 م (   2000، ) دمذق ،  دار الفكخ،  1،ط سالمي وأدلتهالفقه اإلالدحيمي، ولبة،  -14
،د،ط، ) لبشان ، االقتراد اإلسالمي والقزايا الفقهية السعاصرةالدالػس، عمي أحسج،  -15

 م (  1998/ه1418مؤسدة الخّيان لمصباعة والشذخ والتػزيع،  
 

                                                               .32 

 7، ط مهسهعة القزايا الفقهية السعاصرة واالقتراد اإلسالميالدالػس، عمي أحسج،  -16
 م(2002،)مرخ:مكتبة دار القخآن ، 

 م(1973، د.ط ، ) بيخوت : دار السعخفة لمصباعة والشذخ، األمالذافعي، دمحم بغ إدريذ،  -17
 م( 1997، ) بيخوت :  دار الفكخ،  1،ط مغشي السحتاجالذخبيشي، دمحم بغ دمحم الخصيب،  -18
، ) بيخوت : دار الكتب العمسية  1،ط بمغة الدالك ألقرب السدالكالراوي، أحسج بغ دمحم،  -19
 م (  1995/ه1415،  
، ) السجيشة  1، ط مذكمة االستثسار في البشهك اإلسالميةالراوي، دمحم صالح دمحم،  -20

 م(1990السشػرة ، دار التػزيع، 
 ،  1، ط جامع البيان عن تأویل آي القرآنالصبخي، ابغ جخيخ دمحم بغ جخيخ أبػ جعفخ،  -21

 م(2000ىـ/1420) بيخوت : مؤسدة الخسالة ، 



 

9222 
 

،د.ط ، ) دمذق : دار الفكخ لمصباعة معجم مقاييس المغةابغ فارس ،أحسج بغ زكخيا،  -22
 م (  1979والشذخ والتػزيع،

 م (  1969، ) القاىخة : مكتبة القاىخة، ،  1، ط السغشيج، ابغ قجامة، عبج هللا بغ أحس -23
 م (  2004، ) القاىخة :  دار اآلثار،  1، ط اإلجساعابغ السشحر، دمحم بغ إبخاليع ،  -24
، د.ط ، ) عسان :  ، دار وائل أساسيات العسل السررفي اإلسالميالرػان، دمحم حدغ،  -25

 م (  2013لمشذخ، 
،د . ط ، ) بيخوت : دار الكتب العمسية، كتاب العينميل بغ أحسج، الفخاىيجي، الخ -26

 م( 2007
، ) القاىخة : دار االتحاد  1،ط بداية السجتهد ونهاية السقترد ابغ رشج، دمحم بغ أحسج،  -27

 م( 1976العخبي لمصباعة ،  
لعمسية ، ، ) بيخوت :  دار الكتب ا 2،ط بدائع الرشائعالكاساني، أبػ بكخ بغ مدعػد،  -28

 م ( 1986 /ه 1406
،د.ط ، )ججة:  اإلدارة اإلستراتجية في البشهك اإلسالميةالسغخبي،عبج الحسيج عبج الفتاح،  -29

 م(2004د. ن، 
صيغة عقد الدمم والدمم السهازي وتطبيقاتها في السغخبي، دمحم الفاتح محسػد بذيخ،  -30

 (  1فقو االقتراد اإلسالمي)  ج  م (  بحث مقجم إلى مشتجى 2015،) السرارف اإلسالمية
، ) القاىخة : دار السديخة لمشذخ 1، ط السرارف اإلسالميةالػادي، محسػدحديغ ،  -31

 م( 2007والتػزيع، 
، ) عسان : دار وائل  1،  ط إدارة السرارف اإلسالميةحخبي ، سعيج، العخيقات دمحم ،،  -32

 م  2010لمشذخ والتػزيع،
، رسالة ماجدتيخ في الهشدسة السالية في تطهیر الرشاعة اإلسالميةدور أمال ، لعسر،  -33

العمػم التجارية، كمية العمػم االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ، ، ) الجدائخ : جامعة فخحات 
 م(2012-ه1433عباس، )

، )  1، ط  القرار االستثساري في البشهك اإلسالميةشايل، مرصفى كسال الديج،  -34
 (  2006ية : السكتب الجامعي الحجيث، اإلسكشجر 



 

9223 
 

، د.ط ، ) مكة: دار الدػدانية لمكتب السبادئ االقترادية في اإلسالمعبج الخسػل، عمي،  -35
 م2003، 

، صشجوق الشقج العخبي،د.ط ، ) االمارات عقهد التسهیل اإلسالميقشجوز، عبج الكخيع أحسج،  -36
 م(2019قخارات،  العخبية الستحجة :  معيج التجريب وبشاء ال

، ) بيخوت : دار الكتب العمسية،  1، طشرح مجمة األحكام العدليةرستع باز المبشاني، سميع، -37
 م (  2010

 

 
 


