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المقـــدمــــة
تنبث فكر إعداد كتا

لفهص ال يرفي ا يماميي بدعص من بنك البركي ،بكد ينين من قياص
وان كانت ال يرفي ا يماميي تجربي ار د  ،إالّ

الم ار ا يماميي في لبنان وبماد أخرى.

الكامي ما إ ا كانت الم ار ا يماميي مإلييات
أنها لص تُشرح كفاييً :فتارً قاص الخلط في هن
ّ
أن كث اًر من
دينيي ،وطو اًر ما إ ا كانت تتكامل مع غير الميلمين من أبنا ه و البماد ...نتّى ّ
المثٍّفين والم رفيين أنفيهص يجهلون كي تكمل الم ار ا يماميي .ك لك يجهلون ضوابط
عمل ه و الم ار

التي يكتبرها البكض أكثر تشدداً من نيث الرقابي وضوابط ايدا من

الم ار التجاريي غير ا يماميي .ففي لبنان مثماً ،واضافي إلى جهاز الرقابي الداخلي والخارجي
والجهات الرقابيي من م ر

لبنان ولجني الرقابي على الم ار

وهي ي التنٍي

الخا ي

جهازن ر يييان هما "وند ا دار الرشيد " و"وند التدقي
ا
لمكافني تبييض ايموال ،ثمي

الشرعي" اللتا ن تشرفان على أعمال الم ر ب ور منتظمي وتٍومان بالموافٍي على إ دار كل

ييمى "بال ندو
ما يتكلّ بالمنتجات الجديد  .و لك ما يجكل الم ار االيماميي شبيهي بما ّ
ايخماقي" في الواليات المتند ايميركيي ( ،)Ethical Fundوهي تالياً تكطي المتكاملين الثٍي
والطمأنيني التي تتطلّبها عمليات ال يرفي.

مبيط وواضح عن ال يرفي ا يماميي من شأنه
من هنا تكمن الناجي إلى تٍديص كتا
ّ
يٍدص ور واضني ونٍيٍيي عن الم ار ا يماميي.
يبدد الكثير من يو الفهص وأن ّ
أن ّ
يقدم الكتاب ين رديد؟
فياذا ّ
المكتبات ا يماميي والكربيي بكض المجلّدات عن ال يرفي ا يماميي

تتكدا على رفو
ّ
يكاد ال يٍرأها يوى البانثون من وي الناجي أو عند االقتضا  ،ايكاديميون أ نا

الجامكيي.

ايطاريح

قامت بكض الم ار ا يماميي في خمال الينوات المن رمي بجهود نثيثي وخماّقي

بكض اينيان ،في مجال التكري

بال يرفي ا يماميي .إال أن ه و الجهود النميد كانت

ند كبير أو من ور التأثير.
تخ ّ يي الى ّ
ينبغي إبراز جدوى ه و الجهود وقياا تأثيرها على المجتمكات الكربيي وا يماميي

الم رفيي ( )Impactبما من شأنه أن يكود بالفا د خ و اً على توييع قاعد المتكاملين مع

الم ار ا يماميي.
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يشتمل الكتا

بال يرفي ا يماميي وضوابط عمل الم ار

الناضر على تكري

ا يماميي ومآثرها ا جتماعيي وأثرها على مبدأ التكافل االجتماعي والمزايا التي تتّيص بها عن
الم ار التجاريي التٍليديي ،وتوضيح لكماقتها بالم ار المركزيي والم ار التجاريي

التٍليديي.

ا يماميي والم ار

تجدر ا شار إلى أن الكماقي بين الم ار

التجاريي التٍليديي

يج أن ُينظر إليها ككماقي تكامليي ال ككماقي تنافييي أو إنماليي ،إ أن ثمي أعماالً وأنشطي ال
ُيمكن للم ار التجاريي غير ا يماميي ُمماريتها ،في نين ُيمكن للم ار ا يماميي

تٍديمها.

الوظا

ك لك من المفيد التوضيح أن الم ار

ا يماميي هي بطبيكتها م ار

 ،إ أنها تإلدي دور الم ار التجاريي والم ار االيتثماريي والم ار المتخ
ا يماميي ينطب

وم ار التنميي ،ل لك ُيمكن الٍول بأن الم ار
الم رفي الشامل ،و لك لأليبا التاليي:1

متكدد

ي

عليها مفهوص الكمل

 -0إن م ادر أموال الم ار ا يماميي متأتيي من ايفراد والٍطاعات االقت اديي كافي.
ٍدص التمويل لجميع ايفراد والٍطاعات االقت اديي المختلفي ،دون
 -0إن الم ار ا يماميي تُ ّ
التخ ّ ص بتمويل قطاع مندد كالٍطاع الكٍاري أو ا يكاني أو ال ناعي ،الخ.
 -3تجمع بين مفهوص الم ار

التجاريي في مجاالت التمويل المختلفي وم ادرها (دون

االعتماد على الفا د ) وبين مفهوص الم ار

االيتثماريي من نيث توظي

أوعيي ايتثماريي نيابيً عن المودعين أو الميتثمرين ،وبين مفهوص

المشترك ،من نيث كون الم ار

نادي

الودا ع في

االيتثمار

يوزع منافكه على
ا يماميي تكتبر وعا ً ايتثمارياً ّ

المشتركين فيه.
ُ
ومتكاملي من الخدمات والمنتجات الم رفيي والتمويليي.
 -4تٍوص بتٍديص مجموعي كبير ُ
ٍدمها الم ار غير ا يماميي مثل الٍياص بدور الو ي
تٍدص بكض الخدمات التي ال تُ ّ
ّ -5
المختار دار التركات وتنفي الو ايا وفٍاً لألنكاص الشرعيي.
 -2ين ّ لها مماريي بكض ايعمال واينشطي مثل تملّك ايموال المنٍولي وغير المنٍولي
لمختل الغايات ،في نين أن مثل ه و ايعمال
وبيكها وايتثمارها وتأجيرها وايت جارها ُ

1

أبو عبيد ،أنمد" ،ا لم ار

ا يماميي :تكامل خدماتها ،عماقتها مع الم ار

تواجهها" ،النشر الداخليي لجمكيي م ار لبنان ،آ

.0225
2

المركزيي والتنديات التي

واينشطي منظور مزاولتها من الم ار

وم ار االيتثمار.

غير االيماميي بما فيها الم ار

وبالرغص من وجود اختمافات جوهريي بين الم ار

التجاريي

والمإلييات الماليي ا يماميي ،من

جهي ،والم ار والمإلييات الماليي التجاريي (غير ا يماميي) ،من جهي أخرى ،ينبغي التأكيد

متكدد بين ه ين النوعين من المإلييات،
ثمي قنوات ات ال جيد وأوجه تكاون
ّ
على أن ّ
ومنها:2
المشترك لبكض المشاريع الكبير  ،وف
 -0الدخول في عمليات التمويل ُ
مثل .B.O.T

يغ تمويل متطور

الميتنديي.
 -0تغطيي االعتمادات ُ
-3

نادي االيتثمار المشترك.

 -4التنويمات المنليي والدوليي من خمال الكمل كم ار مرايلي لبكضها البكض.
 -5قبول الكفاالت وا دارها (خطابات الضمان).
 -2عمليات ال رافي (بيع وش ار الكممات).

 -7إنشا شبكات ات االت خا ي بالم ار .
 -8التدري

المتبادل.
ُ

الناضر بالم ار

***
ا يماميي في الك ر النديث ،ين عجلي ه و

ُيكنى الكتا
الم ار التي انطلٍت مع بدايي اليتينات ،تيرع في الدوران ،نتى باتت منافياً للم ار
التٍليديي.

وان كانت الم ار ا يماميي نديثي الكهد ،مرتكز إلى مبادرات فرديي خجولي أوالً ،إالّ

يشتد عليها نتى باتت راهناً جز اً ال يتج أز من النظاص المالي
أن شأنها يتكاظص ،وا قبال
ّ
والم رفي الكاص نظ اًر ًً إلى الدور ال ي تٍوص به يوا لجهي الوياطي بين الوندات االقت اديي
ات الفا ض وايخرى ات الكجز ،أو لجهي الخدمات الماليي الم رفيي التي تٍدمها والتي تشبه

في كثير منها تلك التي تٍدمها الم ار التٍليديي التي تلبي ناجات جميع ش ار ح المجتمع بكيداً

المنرص في ا يماص ،أو الفا د التي تتكامل بها الم ار التٍليديي عن طري ا قراض
عن الربا
ّ
وا قتراض.

2

أبو عبيد أنمد ،المرجع الياب .
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ويكتبور الربوا بالنيوبي إلوى الميوولمين آفوي الم وار التٍليديوي التووي تكتمود فوي ربنيتهوا أيايواً
علووى الفوور بووين مكو ّودل الفا وود علووى المبووالغ المٍترضووي ومكو قدل الفا وود علووى المبووالغ المٍرضوي .وقوود

الٍرن الكوريص" :الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما
ن ّرص ا يماص الربا وأن ّل البيع ،نيث جا في آ
يقوم الذي يتخبطه الشيطان به المس ذ لك بأنهم قالوا إن ما الب يع م ثل الر با وأ حل هللا الب يع و حرم
الربا".3
في اييوا ،

وقديماً ،عندما كان الخليفي عمر بن الخطا  ،ثاني الخلفا الراشدين ،يطو
كووان يٍووول" :ال يبيووع فوي يوووقنا إال موون تفٍقوه ،واالّ أكوول الربووا شووا أص أبووى" .ويٍووول ا موواص علووي بوون

أبي طال " :من اتّجر بغير تفٍه فٍد ارتطص في الربا ثص ارتطص ثص ارتطص".

وويغ جديوود للتكاموول فووي الم ووار التووي تلتووزص

وا از ه و ا التن وريص ،كووان ال بوود موون إيجوواد

الشوريكي ا يوماميي ،نيووث أن ال ويغ المكتموود فوي هو و الم ووار قديموي ومكروفووي ،الوبكض منهووا
جرى تطويرو بما يتف مع التكامل التجاري الوايع .وب لك عمدت الم ار ا يماميي إلوى إيجواد
البدا ل الشرعيي ييالي

االيتثمارات وويا لها.

فه و الم ار تتوخى الٍيص الشرعيي فوي التكامول وهوي تنورص علوى تووفير الطمأنينوي لودى

المنرمي ككٍد الغرر ،وبيع موا ال يملوك ،وبيوع النيوي ي (أو البيوع
المتكاملين مكها بكيداً عن الكٍود
ّ
المإلجل) والرهن المشغول بالدين ،وبيع الكيني ،وغيرها .لوك أن الم وار ا يوماميي تكتمود علوى
ّ
الربح في المشاركي ،في االيتثمار ،في المبيع والش ار  ،وعلى تٍايص المخاطر ،والمكافأ بالمكاملي
واعتماد الزكا .

الميو وولمين الت و وواقين إلو ووى التكام و وول

وان كانو ووت عبو ووار ال و وويرفي ا يو ووماميي تش و و ّد عواط و و
واالي ووتثمار وفو و الشو وريكي ا يوووماميي ،إال أنن ووا ال ني ووتطيع الٍ ووول أن ه و و ا التكام وول ينايو و

هو و و

الش وريني موون الميووتثمرين والممووولين فني و  ،بوول أن الم ووار ا يووماميي ،بمووا فيهووا موون أدوات
ايووتثمار وأيووالي

تمويوول ،تلبووي ناجووات يووا ر المتكوواملين دون التوقو

عنوود انتموا هص الووديني علووى

أن التكامل مع الم ار ا يماميي ليا نك اًر على الميلمين.4
اعتبار ّ
3
4

يور البٍر  ،اآليي .075

مٍدمي إلى منتدى
مرقص ،بول ،درايي مٍارني بين الكمل الم رفي ا يمامي والكمل الم رفي التٍليديّ ،
ال يرفي ا يماميي في م ر

لبنان ،من تنظيص إتناد الم ار

الكربيي ،م ر

لبنان ،بيروت،

 ،0228/8/0ص .0
مرقص ،بول ،الم ار

ا يماميي والم ار

التٍليديي :مٍارني موجز  ،مجلي جمكيي م ار

الداخليي) ،تشرين ايول  ،0229ص .23- 58
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لبنان (النشر

ابيي عمل الم وار ا يوماميي التوي بٍيوت إلوى نود كبيور فوي منوأى
تبين عملياً و ّ
ك لكّ " ،
عن ايزمي الماليوي الكالميوي ( ،)0229وبوالرغص مون أنوه لويا ثموي قطواع من قون إ از هو و ايزموي،

أظهوور التمويوول ا يوومامي مٍوودر كبيوور علووى ال وومود" ،5لووك أن هو و الم ووار ال تتوواجر بالووديون
وال تبيع ما ال تملُك.
كي

تطورت الم ار ا يماميي؟
ق

ما هي الفروقات ايياييي مع "الم ار التٍليديي"6؟
ما ا عن الم ار ا يماميي في لبنان؟
وكي

تكمل ه و الم ار ؟

أي لي ينيكى ل جابي عليها في

فنات ه ا الكتا .

بيروت ،في 0202/2/00
اليحايي الدكتور بول يرقص

5

منم اني ،مكت ص ،كلمي المدير الكاص  -عضو مجلا إدار بنك البركي في ندو "ميتٍبل الم ار
مجمع عدنان الٍ ّ ار ل قت اد الكربي،
ا يماميي في ظل ايزمي الماليي الكالميي" بإدار الدكتور بول مرقصّ ،
بيروت.0229/3/09 ،

6

رغص تنفظنا عن ه و الكبار الشا كي للتفري

بين الم ار

ننب اعتماد ه و الكبار ايخير .
وكنا ّ
9

ا يماميي والم ار

التجاريي غير ا يماميي،

الفرع األول – تطور اليصارف اإللسمايية
النبذة األولى :ليحة عن اليصارف التقليدية
تووإلّدي الم ووار ب ووور عامووي ،دو اًر جوهريواً فووي النيووا االقت وواديي المكا وور وهووي ايدا
الفاعلي في النهضي ا قت اديي للبماد وانتكاش التجار فيها.
وق وود ظه وور أول م وور ف ووي البندقي ووي فو ووي إيطالي ووا ع وواص  0057ليت وووالى عل ووى أثو ورو إنشو ووا

مر الزمن ومن أهص الم ار التي أنش ت بكدها في الٍرن اليابع عشر
الم ار التٍليديي على ّ
بنك أميترداص عاص  0229وبنك إنكلت ار عاص  0294وبنك فرنيا عاص .0822
مكربي من اي ل "بنك" ومشتٍي من كلمي  -بانكو -ا يطاليي التي تكنوي
و"م ر " كلمي ق

الطاولووي ،نيووث كووان

وويارفي الٍوورون الويووطى اللمبووارديين يجليووون فووي الموودا ن وايم واكن الكامووي

للمتاجر بالنٍود وأمامهص مكات

خشبيي يطل عليها ايوص "بنكوو" يضوكون عليهوا النٍوود ،ويماريوون

فيها بيع الكممات المختلفي وش ار ها.

إن عمل الم ار التٍليديي مرتكز في وجه عاص على "الفا د " ،نيث تتشكل أربانها من
بو "الربا" .أما في الك ور الٍديمي

الفر بين يكر الفا د الدا ني والفا د المديني أو ما ُيكر
نرص فمايفي الرومان "الربا" كشيشرون ،واليونان كأفماطون في كتا
ف ّ
كتابه الييايي.

الجمهوريي ،وأريطو في

ك لك ن ّرمت الدياني اليهوديي الربا في أيوفار التوو ار الخميوي كيوفر التثنيوي ويوفر الماويوين،
ونرمت الدياني الميوينيي أيضواً اتخوا الموال كجووهر أيايوي فوي تيويير شوإلون الكبواد عموماً بٍوول

اليوويد المي وويح" :ال تكب وودوا رّب وين اهلل والم ووال" .وق وود ن و ا نو و وو وتماميو و و والماهوتيووون الكب ووار عب وور
التاريخ كتوماا ايكويني ومارتن لوثر وغيرهما.
بووالرغص موون لووك ،لك و

عوودد موون المإلييووات الكنيوويي والرهبانيووات وك و لك عوودد كبيوور موون

ايم و و ار ايوروبيو ووين فو ووي الك و ووور الويو ووطى دو اًر كبي و و اًر فو ووي ازديو وواد التكامو وول بالربو ووا ،وعلو ووى وجو ووه
الخ وووص فريووان المكبوود ( ،)Les Templiersوهووي مإلييووي دينيووي أنشو ت عوواص  ،0008نيووث

جمع أفرادها ثروات طا لي فأ بنوا يش ّكلون م ر البابا أو

يرفييه.

وكانت أموال ايغنيا وايم ار ومٍتنياتهص الثميني تودع عند ال يارفي مون أجول نفظهوا فوي
خ از نهص خوفاً من الضياع واليرقي ،وكان هإلال يتلٍون أج اًر مٍابل نفظ ه و الودا ع.
02

أردوا االنتٍال من
وكان المودعون يتلٍون أيناداً يثبتون فيها قيمي وديكتهص من ال ه  .وا ا ا
بلوود إلووى آخوور ،كووانوا يأخ و ون موون ال ووا غ أم و اًر إلووى ووا غ آخوور فووي بلوود آخوور بتيووليمهص المبلووغ
المطلووو  .7وأ قدى ه و ا ا يووداع الطا وول لوودى ال وويارفي وال وواغي إلووى تكو ّودا ايم ووال وال و ه فتوور
طويلي .وتبقين لهإلال أن ما يتص ايتردادو فكلياً هو أمر ييير ال يتجاوز عشر مٍدار موا هوو موودع
لديهص فرانوا يفكرون في ايتغمال ما هو مكنوز لديهص عن طري إقراضه بالربا.
وهك ا فإن تكدا الثروات في مٍر ه و المإلييات أفضى إلى ايوتغمالها عون طريو إيودا

ا عتمادات ،وب لك نشأت فكر ا ق ارض مٍابل فا د .8

وقوود تطووور النشوواط الم ورفي فووي الٍوورن اليووادا عشوور مووع االكتشووافات البنريووي التووي أدت

إلووى اتيوواع رقك وي التجووار عبوور البنووار .وأدت الث ووور ال ووناعيي فووي أوروبووا والناجووي إلووى توي وويع

ناعات جديد إلى ازديواد الرخوا واتيواع التبوادل التجواري ،وتاليواً إلوى
ال ناعات الٍا مي وانشا
تطووور النشوواط لوودى ال وويارفي ،ف وودرت بكوودها تش وريكات عوود تبوويح الربووا بكوودما كووان منرم واً موون

الكنييي.

أمووا الكووالص ا يوومامي فأن و قل الربووا ونو ّورص البيووع ،وقوود عرًًًًًًًًًفووت المنطٍووي الكربيووي
نركي تبادل تجاريي فاعلي وخ و اً في منطٍي مكي ،فكانت الٍوافل تيير من م ّكي واليها ،شوماالً
وجنوباً ،في رنلتين عرفتا برنلتي الشتا وال ي .9

وك ووان الري ووول منم وود(ص) قبو ول النبو و قو مش ووهو اًر ب ووين الن وواا ب ووايمين ،10ني ووث بٍي ووت عن وودو
ردها إلى أ نابها.
علياً ليتولى ّ
الودا ع نتى قبيل الهجر من مكي إلى يثر  ،فو ّكل بها ّ
ثمي طريٍتان اليتثمار ايموال ،إما االتجار وتثمير ايموال بطريٍي المضواربي علوى
وكانت ّ
ن ي من الربح ،أو ا قراض بالربا ال ي كان شا كاً بين الكر أنفيهص وبينهص وبين اليهود.

ونح فوي عٍيود الكور التوي كانوت يوا د بيونهص ون ّورص ا قوراض بالربوا.
فلما جوا ا يوماص ّ
ّ
ويمكن تر ّ د عدد من المماريوات التوي كانوت يوا د فوي فتور وأخورى كنموا ل لألعموال الم ورفيي
التي قاص بها الميلمون وكانت مألوفوي بيونهص 11ومنهوا ودا وع الزبيور ابون الكوواص و وكوك موروان بون

النكووص ،وتناويوول ابوون عبوواا وابوون الزبيوور ،وأواموور الوودفع موون يووي

الدولووي النمووداني ،وم ووارفي

الجمال ،غري  ،الم ار وايعمال الم رفيي في الشريكي ا يماميي والٍانون ،دار ا تناد الكربي للطباعي،

7

الٍاهر  ،ص .02

8

المرجع عينه.

9

الغري  ،نا ر ،أعمال الم ار

ا يماميي ،بالتكاون بين م ر

 ،0227ص.7
10

المرجع عينه.

11

الغري  ،نا ر ،المرجع الياب  ،ص.7
00

لبنان والبنك ا يمامي للتنميي ،بيروت،

الكممات وظهور ايو ار التجاريي .12وايتمر الميلمون في مماريي ايعمال الم ورفيي وتطويرهوا
وقد أنشأوا المدارا الم رفيي في لك الوقت.
النبذة الثانية :نشأة اليصارف اإللسمايية
نشأت الم ار ا يماميي على تنريص الربا وتطبي الشريكي ا يماميي.

أما ال يرفي ا يماميي في شوكلها المكا ور فهوي إنيوا وتجديود لجانو

مون جوانو

النظواص

االقت ووادي ا يوومامي ال و ي نشووأ مووع الدولووي ا يووماميي من و أيامهووا ايولووى أي من و الٍوورن اليووابع
أن الكموول بالنظوواص االقت ووادي
الموويمادي ،وهووو جووز ال يتج و أز موون الكٍيوود ا يووماميي اتهووا .غيوور ّ
الٍا ص على مبادئ الشريكي قد تراجع إلى درجوي االضومنمال والتنوول إلوى تطبيو اينظموي الغربيوي
الميووتندثي فووي تكوواممات الم ووار وا ق وراض مٍابوول الربووا ،و لووك غوودا اننيووار الموود ا يوومامي
وانكيار دولي الخمافي نتيجي االيتكمار والغزوات التي طالت المنطٍي الكربيي بأيرها.

وبكوود نيوول الكثيوور موون الوودول الكربيووي ا يووماميي ايووتٍمالها الييايووي منو الخميووينات ،والو ي
رافٍته ظاهرتان ،ايولى ظهور الثرو النفطيي وما

انبها من انتكواش اقت وادي ،والثانيوي تكواظص

الثووروات لوودى ايف وراد والمإلييووات ،بوورزت الرغبووي والناجووي إلووى إنيووا الت وراث والثٍافووي ا يووماميي
والكود إلى التكاليص ا يماميي في المكاممات والييما على
نظاص م رفي إيمامي

نيح.

كيد تنريص الربا والناجوي إلوى إنشوا

وتكوووود بدايو ووي ظهو ووور ممامو ووح ال و وويرفي والم وووار ا يو ووماميي فو ووي الك و وور النو ووديث إلو ووى
ايربكينوات موون الٍورن الماضووي ،نينموا أنشو ت فوي ماليزيووا

ونادي االدخووار بودون فا وود  ،وانتٍلووت

تلووك التجربووي إلووى المملكووي الكربيووي اليووكوديي عنوودما افتووتح الهولنووديون فرعواً فووي جوود يٍوودص الخوودمات

للنج ووال اآلت ووين م وون أندونيي وويا – المي ووتكمر الهولندي ووي آنو و اك  -وال ي ووزال اك الم وور موج وووداً
ويكر نالياً بالبنك اليكودي الهولندي.
بك وود تجرب ووي ماليزي ووا وانش ووا ها
بإنشا مإلييي فوي الريو

وونادي االدخ ووار ب وودون فا وود  ،قام ووت باكي ووتان ع وواص 0952

تٍبول الودا وع مون المييوورين بودون عا ود ثوص تكواود إق ارضوها إلوى

المزارعين بما فوا د بالنمط عينه.
كو لك نشووأت فووي الريو

الم ووري فكوور الم ووار الماربويووي بمبووادر موون أنموود عبوود الكزيووز

النجار ال ي كان يكمل في ألمانيا خبي اًر لم ار ادخار منليي.

12
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الجمال ،غري  ،المرجع الياب  ،ص .9-8
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وعوواص  0922تٍوودص النجووار بتٍريورين إلووى وزار االقت وواد الم وريي يظهوور فيهموا أهميووي بنوووك

االدخار ،وتص توقيع اتفاقيي بين م ر وألمانيا نول إعمال ه و الفكر في م ر.

وبالفكوول افتُوتح أول بنووك إدخووار منلووي فووي مدينووي "ميووت غموور" الواقكووي فووي منافظووي الدقهليووي
عوواص  0923ومووا لبثووت هو و التجربووي أن انتشوورت فووي موودن وقوورى م وريي أخوورى مثوول "شوربين عوواص
 ،0925المن ور ،دكرنا ،ق ر الكيني ،زفتى ،المنطي ،م ر الجديد  ،وبلٍاا".13
ويرى البكض أن تجربي "ميت غمر" لص يكتو

لهوا النجواح بيوب

نٍوص الكووادر التوي تكمول

من أجل تييير النشاط وأدا ه في مثل تلوك الم وار ا يوماميي فضوماً عون انتفوا أيواا واضوح

للكمل في الم ار ا يماميي.14

ث ووص أنش وون بن ووك نا وور االجتم وواعي ع وواص  0970والو و ي ُيكتب وور بمثاب ووي تجدي وود لتجرب ووي "مي ووت

غمور" ،وقوود ورد فوي نظوواص إنشوا الم وور عودص التكاموول بالفا ود الم ورفيي أخو اً وعطووا  ،كمووا أن
طبيكي نشاط المكاممات في الم ر كانت اجتماعيي ولييت م رفيي.15

وتوال ووت بك وود ل ووك االهتمام ووات الجو واد بفك وور إنش ووا الم ووار ا ي ووماميي ،وكان ووت والدته ووا
الفكريووي موون تو وويات مووإلتمر وز ار الخارجيووي للوودول ا يووماميي فووي مدينووي جوود بالمملكووي الكربيووي
اليكوديي عاص  0970وضرور إنشا بنك إيمامي دولي للدول ا يماميي ،فوقكوت اتفاقيوي تأيويا

البنك ا يمامي للتنميي من وز ار المال في الدول ا يماميي عواص  0974الو ي باشور نشواطه عواص
 0977ف ووي مدين ووي ج وود ول ووو أن هو و ا الم وور يكتب وور م وور نكوم ووات وال يتكام وول م ووع ايفو وراد
بالمكاممات الم رفيي الكاديي.

رواد فكرة اليصارف اإللسمايية
النبذة الثالثةّ :
لووص تظهوور الم ووار ا يووماميي ب ووور ارتجاليووي بوول يووبٍتها جهووود فكريووي وتجووار عمليووي

ياهص فيها الكديد من الميلمين بفكرهص وخبرتهص.

قامت الميير الم رفيي ا يماميي بغيي إيجاد بدا ل شرعيي للمكاممات الربويي على اعتبار

13

النجار ،أنمد عبد الكزيز ،بنوك بما فوا د ،مطابع ا تناد الدولي للبنوك ا يماميي ،الٍاهر  ،0985 ،ص .25

14

الغولي ،أيامي منمد ،تٍييص التجربي الماليزيي في إقامي أول يو نٍدي إيمامي ،مجلي النٍو  ،جامكي
ا يكندريي ،عدد  ،0995/0/0ص .05

15
نمود ،يامي ،تطوير ايعمال الم رفيي بما يتف والشريكي ا يماميي ،مطبكي الشر  ،عمان ،0984 ،ص
ّ
.05

03

أن أضرار الربا على ايفراد والمجتمكات خطير  .16وانطماقاً من تنريص الربا ،ظهرت أهميوي إعواد
النظر في الهياكل الماليي والنٍديي وايدوات التمويليي في الدول ا يماميي.

وهكو و ا نمان ووظ أن تنو وريص الرب ووا ف ووي المك وواممات الم و ورفيي ك ووان الش ووغل الش وواغل للمفكو ورين

والبووانثين ي ووا فووي الش وريكي أو فووي مجووال االقت وواد ا يوومامي يجوواد بوودا ل شوورعيي للمكوواممات
الم ورفيي التٍليديووي الٍا موي علووى ا قوراض وا قتوراض مٍابوول الفا وود أي الربووا .فغوودت الفكوور مطلبواً
شرعياً إضافي إلى كونها مطلباً اقت ادياً واجتماعياً.

ويكتبوور الوودكتور منموود علووي الٍوورى فووي مٍالووه "البنووك ا يوومامي بووين فكوور المإلييووين والواقووع

المكا ر" ،أن أوا ل المإلييين لفكر البنك الماربوي هص البانثون الياد :17
 -منموود عبووداهلل الكربووي ال و ي كت و

عوواص  0925مٍالووي بكن ووان "المكوواممات الم ورفيي المكا وور

ورأي ا يماص فيها".
 أنموود عبوود الكزيووز النجووار وهووو موون اآلبووا المإلييووين علووى الميووتوى النظووري ولووه كتابووات عوودأهمها "بنوك بما فوا د كايتراتيجيي للتنميي" عاص .0970

 عييووى عبوودو ال و ي يوواهص موون خوومال كتابووه "بنوووك بووما فوا وود" عوواص  0972فووي تأيوويا بكووضالم ار ا يماميي ومنها بيت التمويل الكويتي وبنك قطر ا يمامي.18

 منموود بوواقر ال وودر الو ي أ وودر فووي أواخوور اليووتينات كتابوه "البنووك الماربوووي ا يوومامي" والو يش قكل خارطي الطري لتأييا البنك الماربوي.
 -منمد نجا اهلل

ديٍي في كتابه  Banking without interestال ادر في الهند وباكيتان

عاص .0929
 منمد عزيوز مون الباكيوتان فوي كتابوه المخت ور An outline of interest less bankingال ي نشرو في كراتشي عاص .190955

16

آل الشيخ ،عبد الكزيز بن عبد اهلل ،المفتي الكاص للمملكي الكربيي اليكوديي ،ر يا هي ي كبار الكلما  ،البدا ل
الشرعيي للوديكي بأجل في البنك.

17

الٍرى ،منمد بن علي ،البنك ا يمامي بين فكر المإلييين والواقع المكا ر ،درايي مٍدمي إلى المإلتمر

مجمع الفٍه ا يمامي ،منتدى الفكر ا يمامي ،جد  03 ،ربيع ايول 0402هو المواف
ا يماميّ ،
.0225
18

المرجع عينه.

19

الرفاعي ،فادي منمد ،الم ار ا يماميي ،منشورات النلبي ،بيروت ،0222 ،ص .05
04

/5/0

إلووى جان و

ه و و الطا فووي موون الداريووين والبووانثين فووي البوودا ل الشوورعيي للم ووار التٍليديووي

ن كر أيضاً على يبيل المثال ال الن ر:

 الشيخ م طفى الهمشري في كتابه "ايعمال الم رفيي وا يماص". الشيخ منمود أنمد في كتابه "الم ار في ا يماص". الدكتور غريوالٍانون".

الجمال في كتابه "الم ار وايعمال الم ورفيي فوي الشوريكي ا يوماميي

 الدكتور منمد عبد المنان في كتابه "ا يماص واتجاهات البنوك النديثي"،وغيرهص.
ور مون البوانثين والمهتموين فوي
وقد ُعٍد في مكي
ق
المكرمي عواص  0972موإلتمر ض ّوص عودداً كبي اً
الشووأن الم ورفي والٍضووايا االقت وواديي ا يووماميي وكانووت موضوووعات البنوووث تشوومل االقت وواد

ا يمامي بما فيها الم ار ا يماميي.

ومووا لبووث هو ا الموضوووع ،الو ي يكتبوور قووديماً وجديووداً فووي آن وانوود ،أن نظووي باهتموواص أكثوور

الكاملين فوي الٍطواع الم ورفي ،وشوهد نموواً كبيو اًر وكثورت نولوه الد اريوات وتووالى االهتمواص بوه مون

الميلمين وغيرهص نظ اًر إلى الدور الو ي تإلديوه الم وار ا يوماميي فوي تنميوي النشواط االقت وادي
مع النفاظ على خ و يات الميلمين.

إ از ه ا الواقع بورزت الناجوي إلوى إنشوا م وار إيوماميي تتكامول موع ايفوراد .فكوان "بنوك

دبووي ا يوومامي" أول م وور إيوومامي خوواص عوواص  0975بنيووث يكتبوور الووبكض أنووه بوابووي الكموول
الم رفي ا يمامي والبدايي النٍيٍيي لوجود الم ار ا يماميي ،وكان ه ا الم ر يٍدص كامل
الخدمات الم رفيي.

ثووص توووالى تأيوويا الم ووار ا يووماميي فٍامووت عوواص  0977ثماث وي م ووار إيووماميي دفكووي

وانوود علووى منهووال "بنووك دبووي ا يوومامي" ،وه وي "بنووك في وول ا يوومامي الم ووري" و"بنووك في وول

اليوداني" و"بيت التمويل الكويتي".

المكرمووي كجهوواز يرمووي إلووى دعووص
ثووص ظهوور "االتنوواد الوودولي للم ووار ا يووماميي" فووي مكووي
ق

الووروابط بووين الم ووار ا يووماميي وتوثي و أوا وور التكوواون بينهووا والتنيووي بووين نشوواطاتها وتأكيوود
طابكها ا يمامي ويكمل على نشر فكر الم ار ا يماميي ويياهص في إنشا ها".20

20

الرفاعي ،فادي منمد ،المرجع الياب  ،ص .05
05

النبذة الرابعة :تقلسيم اليصارف اإللسمايية ين حيث نظايها القانوني
مونود علووى الميووتوى الوودولي نتووى اليوووص يرعووى ايعمووال الم ورفيي
ثمووي إطووار قووانوني ّ
لوويا ّ
ا يماميي.
فٍوود واجهووت الم ووار ا يووماميي عٍبووات عوود وموون أهمهووا أنهووا تكموول فووي ظوورو

منليووي

غي وور وافي ووي .21فه ووي تم ووارا أعماله ووا وفٍو واً للشو وريكي ا ي ووماميي بينم ووا الٍو ووانين واللو ووا ح واينظم ووي

المطبٍووي عليهووا فووي بكووض البلوودان ،نتووى تلووك التووي تكتبوور إيووماميي ،غيوور ميووتمد موون الش وريكي

ا يماميي.22

وتنٍيص الم ار ا يماميي من نيث إطارها الٍانوني إلى مجموعات أربع:
المجموع ووي ايول ووى :وتش وومل الم ووار ا ي ووماميي الٍا م ووي ف ووي ب ووماد تي ووود فيه ووا ال وونظص الم و ورفيي
التٍليديوي ،كمووا هوي النوال فووي م ور نيووث تخضووع الم وار ا يووماميي لألنكوواص

الكام ووي لٍ ووانون البن ووك المرك ووزي والجه وواز الم و ورفي والنٍ وود رق ووص  88لي ووني 0223
وال نتووه التنفي يووي ولووص يتضوومن ه و ا الٍووانون أي وي ن وووص توونظص عموول الم ووار

ا يووماميي ،وموون ثووص تخضووع للٍواعوود والشووروط نفيووها التووي تخضووع لهووا الم ووار
التٍليديي يوا في ما يتكل بنيو

ا نتيواط واليويولي ومكودالت كفايوي رأا الموال

ومتطلبات الند ايدنى لرأا المال".23

المجموعي الثانيي :وهي تشمل الم ار ا يماميي التي تكمل في بوماد تيوود فيهوا الونظص الم ورفيي

التٍليديوي ،إنموا ُيوقنت لهو و الم ووار بكوض الٍووانين الخا ووي بهوا كمووا هوي النوال
ينررهووا
فووي لبنووان نيووث وودر الٍووانون رقووص  575توواريخ  0224/0/00إالّ ّأن وه لووص ّ
موون قي ووود الم وور المرك ووزي ني ووث تطب و عل ووى هو و و الم ووار بموجو و

الم وواد

ايولووى موون الٍووانون رقووص  ،575فووي كوول مووا لووص يوورد نووص خوواص موون هو ا الٍووانون،

جميووع اينكوواص الٍانونيووي والنظاميووي المكمووول بهووا فووي لبنووان اليوويما تلووك المتكلٍّ وي
ب ووور مباشوور وغيوور مباشوور بالم ووار بمووا فيهووا كوول موون قووانون التجووار البريووي
وقانون النٍد والتيلي

21

وقانون يريي الم ار .

أبو يالص فتح اهلل ،بشرى ،الم ار ا يماميي في ظل الٍوانين المرعيي ا ج ار  ،ريالي دبلوص درايات عليا،
جامكي النكمي ،بيروت ،0228 ،ص .02

22

أبو عويمر ،جهاد عبد اهلل ،الترشيد الشرعي للبنوك الٍا مي ،ا تناد الدولي للبنوك ا يماميي ،الٍاهر ،0982 ،
ص .455

23

نيفي الشر ايويط.0229/5/00 ،
02

وف ووي ايردن

وودر ع وواص  0222ق ووانون البن وووك رق ووص  08والمطبو و عل ووى جمي ووع

الم ار ون ت بكض موادو على تنظيص عمول الم وار ا يوماميي ونوددت

أه وودا

البنوووك ا يو وومامي وغاياتو ووه وبٍيوووت هو و و الم ووار تن ووت رقابوووي البنوووك

المركزي ايردني واشرافه.

المجموعي الثالثي :قاص بكض الدول ا يماميي بتنويول نظامهوا الم ورفي مون تٍليودي إلوى إيومامي
بالكاموول .وعليووه ،فووإن الم ووار الكاملووي فووي هو و الوودول لهووا نظامهووا ا يوومامي

الخوواص بهووا .وموون ه و و الوودول :اليووودان ،إي وران ،وباكيووتان نيووث تكتبوور الوونظص
ات ال لي ايكثر تطو اًر.24

و"رغبي من البنوك المركوزي الباكيوتاني فوي ضومان يومامي التطبيو  ،وبكود بنوث
وتشاور ميتفيضين خمال عامي  0220و ،0220قاص بإ دار تكليموات جديود

تيوومح بمماريووي نظوواص م ورفي مووزدول يجمووع ال وويرفي ا يووماميي والتٍليديووي فووي

آن وانوود مووع وضووع الٍواعوود التنظيميووي الرقابيووي المازمووي لضوومان يوومامي تطبي و

نظوواص ال وويرفي ا يووماميي ي ووا موون خوومال إنشووا م ووار إيووماميي كاملووي أو

شٍيٍي لم ار تٍليديي ،أو مجرد فتح فروع إيماميي".25

مر بثماث مرانل:
أما بالنيبي إلى اليودان فإن نظامه الم رفي ّ
يرحلووة أولووى هووي النظوواص الم ورفي التٍليوودي من و نشووأ الجهوواز الم وورفي عوواص

 0923نتى عاص  ،0984ويرحلة ثانية هي مرنلي النظاص الم رفي ا يمامي

الو ي بودأ موون عواص  0984نتووى عواص  ،0225ويرحلووة ثالثووة هووي مرنلوي النظوواص
المزدول ال ي بدأ من عاص  0225ونتى ه ا التاريخ ،وينٍيص إلى نظاص م رفي

إيمامي في شمال اليودان وآخر تٍليدي في جنو اليودان.
المجموعووي الرابكووي :مجموعووي الم ووار ا يووماميي التووي قامووت دون تنظوويص ينكمهووا ودون إعفا هووا
من الٍواعد المطبٍي على الم ار التٍليديي كموا فوي الودانمارك نيوث تأيوا
الم وور ا ي وومامي الووودولي (كش ووركي قابضو ووي) بت وواريخ  0978/02/00فوووي
اللوكيمبور وهو يكمل كمرايل للم ار ا يماميي بالدرجوي ايولوى ولخدموي

24

عطيي ،جمال الدين ،البنوك ا يماميي بين النريي والتنظيص والتٍويص وا جتهاد والنظريي والتطبي  ،المإلييي
الجامكيي للدرايات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط  ،0993 ،0ص .52

25

مرطبان ،يكيد بن يكد (الر يا التنفي ي لم ر

البنرين الشامل) ،تٍويص المإلييات التطبيٍيي ل قت اد

ا يمامي ،النواف ا يماميي للم ار التٍليديي ،درايي منشور على ا نترنت www.alnahrain.org
07

الجاليات ا يماميي في الغر بالدرجي الثانيي.26
وك و و لك ايمو وور بالنيوووبي إلو ووى مجموعو ووي البركو ووي الدوليو ووي المنو وودود  ،ني ووث أُنش و وى بتو وواريخ
 0980/3/00فووي المملكووي المتنوود م وور بإيووص "هووارجين يوويليوريتبز ليمتوود" كشووركي ميوواهمي

ب ورأا مووال مٍوودارو م ووي جني وه إيووترليني .وبكوود ن وووله علووى التوورخيص لتلٍووي الودا ووع موون البنووك
المرك ووزي ا نكلي ووزي ،بيك ووت أي ووهص الش ووركي إل ووى الي وويدين

ووالح عب وود اهلل كام وول وني ووين مني وون

المارتي وهما كبار المياهمين في شركي البركي ل يتثمار والتنميي في جد .27

النبذة الخايلسة :أنواع اليصارف اإللسمايية
تٍُيووص الم ووار ا يووماميي موون نيووث أغ ارضووها إلووى م ووار ترمووي إلووى تنٍي و التنميووي
االجتماعيي مثل "بنك نا ور االجتمواعي" الو ي أنشون كهي وي عاموي تابكوي لووزير الخزينوي وغرضوها

المي وواهمي ف ووي توي وويع قاع وود التكاف وول االجتم وواعي ب ووين المو وواطنين ،وم ووار ترم ووي إل ووى جم ووع

المووودخرات مثو وول "دار المو ووال ا يو وومامي" ،وم و ووار مركزي ووي فو ووي الو ووبماد التو ووي "أيو وولمت" نظامهو ووا
الم ورفي ومهمتهووا إ وودار ايو ار الماليووي ومراقبووي اال تمووان وتطوووير الكموول الم ورفي كمووا هووي

النووال فووي إيوران ،نيووث ييووود الٍووانون الم ورفي ا يوومامي ال ووادر فووي  0983/9/0والو ي نووص
علووى التنظوويص الكاموول للجهوواز الم ورفي ،وقوود ن ووت الموواد ايولووى منووه علووى" :أن أهوودا

هو ا

النظوواص هووي ايووتٍرار النظوواص النٍوودي واال تموواني علووى أيوواا الن و والكوودل ،والنفوواظ علووى الٍيمووي

النٍديي وايجاد التكادل في ميزان المدفوعات وتيهيل التبادل التجاري".
يضا

إلى لك الم ار

ات ايغراض المتكودد علوى غورار الم وار التٍليديوي ولكون

وف المكايير ا يماميي التي ينشير إليها النٍاً.

ك لك وفٍاً للمجال التووظيفي للم ور  ،يمكون ت وني

إلسمايية صناعية متخ
يغل

الم وار ا يوماميي إلوى يصوارف

ي بتٍديص التمويل للمشوروعات ال وناعيي ،ويصوارف إلسومايية زراعيوة

النشاط الزراعي على توظيفاتها ،ويصارف إلسمايية ترارية تٍوص بج

الودا ع وايوتثمارها

 26عطيي ،جمال الدين ،المرجع الياب  ،ص .52

للمزيد نول الم ار ا يماميي في الغر  ،يراجع:

sesàMORCOS, Paul, Le Secret Bancaire Face

Défis: Liban, France, Suisse,

Bruxelles, 608 -& Bruylant Beyrouth-d. Sader é Orient, -Luxembourg et Moyen

.p., p.125

 27عطيي ،جمال الدين ،المرجع الياب  ،ص .58
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فضوماً عوون أدا الخوودمات الم ورفيي المختلفووي ،وغالبيووي الم ووار ا يووماميي هووي موون هو ا النوووع،
ووي فووي تٍووديص يوول

ويصووارف إلسوومايية عقاريووة متخ

عٍاريووي لبنووا ميوواكن لألفوراد أو للهي ووات

مٍابل ضمانات ،28ويصوارف السوتثيارية تٍووص بتيووي اليوندات واييوهص التوي ت ودرها الشوركات

والنكومي.
النبذة اللسادلسة :أهداف اليصارف اإللسمايية
تكتي

الم ار ا يماميي أهميتها في تلبيوي رغبوي المتكواملين مكهوا والراميوي إلوى التكامول

م ووع نظ وواص م و ورفي بكي ووداً ع وون الرب ووا والفا وود المنرم ووي ،وتاليو واً التطبيو و الكمل ووي والفكل ووي يي ووا
االقت وواد ا يوومامي .وموون أجوول لووك فووإن للم وور ا يوومامي ،إضووافيً إلووى خ ا
ريالي تنمويي تتجلى في تنٍي أهدا

االقت اد ا يمامي في ضو مٍا د الشريكي.

ووه الكديوود ،

وقد ل قخص الكلما مٍا د الشريكي الضروريي في اتجاهات خميي هي :نفظ الدين والونفا

والكٍل والنيل والمال ،وزاد بكضهص نفظ الكرض.29

إموا مون خومال إقاموي الكماقوي االقت واديي واالجتماعيوي ،أو مون خومال
وتتنٍ ه و المٍا د ّ
تنميووي ايم ووال وتكثيرهووا والمنافظووي عليهووا موون الضووياع ،اعتموواداً علووى مبوودأ المشوواركي فووي تٍايووص

وتنمل المخاطر.30
ايرباح
ّ
ولك ّل أبرز ايهدا
 -0الكدالي في الجوان

الشرعيي ييالي

االيتثمار ا يمامي هي:

االقت اديي والماليي وا نما يي.

 -0الربح النمال والنما الطي .
فالمال وجد لتثميرو وليا ل كتناز ويكون لك بتزاول النٍوود وا شوتراك موع عن اور وأكثور
م وون عنا وور ا نت ووال لتثمي وور رأا الم ووال النٍ وودي .ف ووالنٍود ال تنم ووو بو و اتها ولكنه ووا تنم ووو

بايتخدامها في التجار وال ناعي.
-3

د المكاملي والشفافيي با عمان عن الخدمات وااليتثمارات المطلوبي.

 -4يرعي التداول المالي يجل تنشيط نركي رإلوا ايموال.
 -5التكاون والتآزر من خمال المشاركي في إقامي مشاريع ايتثماريي تٍود المجتمكات
 28الرفاعي ،فادي منمد ،المرجع الياب  ،ص .08
29

الهيتي ،قي ر عبد الكريص ،أيالي

ا يتثمار ا يمامي وأثرها على اييوا

والنشر والتوزيع ،دمش  ،ط  ،0222 ،0ص .27-22
 30المرجع عينه ،ص .73
09

الماليي ،دار ريمان للطباعي

ا يماميي ننو الرقي.
 -2التييير ورفع الجرح والمشٍي بين الميتثمرين.
 -7اجتنا

الضرر الناتج عن التكامل الربوي اليا د في الم ار التٍليديي ،وايجاد البدا ل

الشرعيي.31

 -8تنميي الٍيص الكٍا ديي وايخماقيي في المكاممات وتثبيتها لدى المتكاملين.
ايعمال بالويا ل الشرعيي بغرض دعص المشاريع

 -9توفير ايموال المازمي ي نا
االقت اديي واالجتماعيي النافكي.

 -02تنميي الموارد البشريي عبر تنميي المهارات البشريي لدى الكاملين في الم ر
ا يمامي وتدريبهص لبلوغ أفضل ميتوى أدا في الكمل.

ا يماميي من االيتمرار والمنافيي في اييوا

 -00تنٍي مكدل نمو ُيمكن الم ار
الم رفيي.

 -00االنتشار الجغرافي واالجتماعي وتوفير الخدمات الم رفيي للمتكاملين مع الم ر
في أماكن قريبي منه.
وختام و واً ،يمكو وون تو و ووي

تلو ووك ايهو وودا

أنهو ووا تٍو وووص علو ووى أيو ووا ثماثو ووي ،هو ووي اييو وواا

االجتماعي ا يجابي ،وايياا االيتثماري ،وايياا التنموي.32

النبذة اللسابعة :الهيئات التي ترعى الصناعة اليصرفية اإللسمايية
تكموول هي ووات ومنظمووات عوود علووى تط ووير ال ووناعي الم ورفيي ا يووماميي وانجانهووا لبلوووغ
أهمها:
المٍا د الشرعيي النٍيٍيي للكمل الم رفي ،من ّ
 -0هي ي المنايبي والمراجكي الماليي ا يماميي في البنرين www.aaoifi.com

 -0المجلا الكاص للم ار

والمإلييات الماليي ا يماميي في البنرين www.islamicfi.com

 -3مجلا الخدمات الماليي في ماليزيا www.imcbahrain.com
 -4البنك ا يمامي للتنميي في جد www.isdb.org

31
32

الهيتي ،قي ر عبد الكريص ،المرجع الياب  ،ص .75-74
زعتري،

الشيخ

عما

الدين،

الكمل

 ،www.banquecentrale.gov.syأرشي

الم رفي

ا يمامي،

مشروع،

ايخبار ا قت اديي.0222/4/9 ،
02

درايي

على

ا نترنت

 -5مركز الييولي الماليي للم ار

ا يماميي www.imcbahrain.com

 -2المإلييي الدوليي ا يماميي لتمويل التجار اليكوديي www.itfc-idb.org
 -7اليو الماليي ا يماميي الدوليي في دبي www.ifm.net

 -8الوكالي ا يماميي الدوليي للت ني

في البنرين .comwww.iirating

الفرع الثاني :الفرق بين اليصارف اإللسمايية واليصارف التقليدية
ييووكى النظوواص االقت ووادي ا يوومامي إلووى تنٍي و يووكاد ا نيووان عوون طري و تلبيووي مطالب وه
الماديووي والمكنويووي فووي آن مكواً ين ا نيووان روح وجيوود وال يمكوون الف وول بينهمووا .ويٍوووص االقت وواد

ا يمامي على نفظ التوازن بين م لني الفرد وم لني المجتمع في آن واند وعلى التفري بين
النمال والنراص.
وعليه تكمن فروقات أياييي وجوهريي بين الكمل الم رفي ا يمامي و اك التٍليدي ،ومون

أبرزها:

النبذة األولى :فللسفة العيل اليصرفي
تختلو و

ال وويرفي ا ي ووماميي ع وون ال وويرفي التٍليديو وي ،لجه ووي فلي ووفي الكم وول الم و ورفي ،ف ووي

عنا ر ثماثي:

أ -الكن وور ايول :االخووتما

موون نيووث المكووايير ،ففووي ال ويرفي ا يووماميي يكووون التفري و بووين

النمال والنراص ،الخبيث والطي  ،الم الح والمفايد.

أما في الم ار التٍليديي فالتركيز اقت ادي منض يٍوص على المنفكي والٍيمي الماديي

المتمثلي في عا د رأا المال.
 -الكن ر الثاني :اختما

عن الم ار التٍليديي.

وظوا

الم وار ا يوماميي فوي جووهر مكامماتهوا اختمافواً جو رياً

اييوواا الكوواص الو ي تٍوووص عليووه الم ووار ا يووماميي ،هوو عوودص الف وول بووين أمووور الوودنيا
والدين ،واعتماد الشريكي أيايواً لجميوع التطبيٍوات ،ومون أبرزهوا تنوريص الربوا واعتبوار النٍوود ويويلي
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للتبادل وأدا للوفا ولييت يلكاً لها قيمي زمنيي إال من خمال ارتباطها بالتكامل باليولع بشوروطها

الشرعيي.

ل -الكن ر الثالث :اختما

عماقي المتكاقدين مع الم ار ا يماميي عن تلك في الم ار

التٍليديي ،نيث عن ر الفا د (أي الربا) ،هو قاعد التكامل في الم وار التٍليديوي الٍا موي
على ا قراض وا قتراض.
أما الم ار ا يماميي فتكمل بنظاص المضاربي ،أو المشاركي في الربح بتٍديص المال من

الميتثمر والجهود من الم ر من خمال نيابات االيتثمار.
النبذة الثانية :النشأة وطبيعة النشاط
 -1ين حيث النشأة:

نشأت الم ار التٍليديي عموماً نتيجي االتجار بايموال وبهد

فيها ،إنما الم ار ا يماميي فٍود جوا ت با ضوافي إلوى هود

ا ث ار من خمال التكامول

ا ثو ار  ،نتيجوي الناجوي إلوى نظواص

مالي شرعي وفٍاً للتطبي الكلمي والكملي لماقت اد ا يمامي.
 -2ين حيث اليفهوم:

ترتكز الم ار التٍليديي وتمارا عملها بٍبوول الودا وع الم ورفيي اليوتكمالها فوي عمليوات

تجاريي كخ ص ايو ار التجاريوي وشو ار ها وبيكهوا ومونح الٍوروض وغيور لوك مون عمليوات اال تموان
لمايتفاد من فر يكر الفا د  .أما الم ار ا يماميي فتٍبل الودا وع مون الجمهوور علوى أيواا

قاعدتي "الخرال بالضمان" و"الغرص بالغنص" لماتجار بها وايتثمارها وف الغايات واينكاص الشرعيي.
 -3ين حيث طبيعة النشاط والدور:

يٍوص الم ر التٍليدي على أياا نظاص م رفي عالمي ،يتكامل بالفا د أخ اً وعطا ً أي
بيع أو ايت جار النٍود عن طريو اقت ارضوها (أي الودا وع) واعواد تأجيرهوا (بإعواد إق ارضوها مٍابول

فا د ) بنيث يتمثل ربح الم ر من الفر بين يكري الفا د  ،أي أن المال هوو موضووع التكاقود
ويكووون هووو اليوولكي التووي تبوواع أو تووإلجر .أمووا فووي الم ووار ا يووماميي ،فاييوواا هووو أن ايمووال

وجوودت لماتجووار بهووا ال فيهووا .فتكووون ايم ووال هووي ويوويلي للتكاقوود (أي أدا التووداول ولوويا اليوولكي
اتها) بنيث تٍوص الكماقي بين الم ر والمتكاملين مكه على نظاص المشاركي في الربح.

وعليه ،يكتبر دور الم ار التٍليديي وكأنه مإلييوي ماليوي ويويطي ومنايود بوين الموودعين

والموودخرين موون جهووي ،والميووتثمرين موون جهووي أخوورى ،فوما تتنموول الم ووار التٍليديووي أيوي خيووا ر.
إنم ووا دور الم ووار ا ي ووماميي يكم وون ف ووي مماري ووي المهن ووي الم و ورفيي والوي وواطي المالي ووي ب ووأدوات

ايتثماريي يكون الم ر فيها با كاً ومشترياً وشريكاً ،دون أن يكون في منوأى عون أيوي خيوار أو
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مخاطر .
النبذة الثالثة :ضوابط الستثيار األيوال والعماقة باليرتيع
ال يٍوووص التكاموول مووع الم ووار التٍليديووي علووى فكوور النوومال أو الن وراص ،فووالكبر موون إيوودا
الٍرض تكمن بالضمانات التي يٍدمها طال
بني ووث تنتيو و

الٍرض ومٍدر المشوروع علوى يوداد الٍورض وفوا ودو،

الفا وود ض وومن عنا وور تكلف ووي رأا الم ووال ،وم وون ث ووص ت وووفر ك وول الو وربح .أم ووا ف ووي

الم ار ا يماميي فتوظ

ايمووال وفٍواً للمكوايير الشورعيي ،ويكوون عن ور الوربح والخيوار بكود

نيص الم روفات والنفٍات فني .

توووفر الم ووار التٍليديووي الخدمووي للمجتمووع موون خوومال تمويوول رجووال ايعمووال والشووركات،

وتميز طبٍي من المجتمع قادر على الٍياص بالمشاريع التجاريي أو ال ناعيي أو غيرها.
النبذة الرابعة :ييارلسة النشاط التراري والصناعي وصيغ التيويل
ُينظّو وور علو ووى الم و ووار التٍليديو ووي فو ووي غال و و

الٍ و ووانين واينظمو ووي الناكمو ووي يعمو ووال ه و و و

الم ووار  ،مماريووي التجووار وتملّووك البضوواعي والكٍووارات إال يووداداً لوودين لهوا علووى الغيوور ،علووى أن

تبيكها خومال مهلوي ينوددها الٍوانون ،و لوك بايوتثنا الكٍوارات التوي تنتوال إليهوا لمماريوي أعمالهوا.
بينمووا للم ووار ا ي ووماميي النريووي ف ووي مماري ووي ايعم ووال التجاريووي وال ووناعيي وشوو ار البض وواعي

وتملّكها وش ار الكٍارات والتكامل في أيهص الشركات بالضوابط الشرعيي.
النبذة الخايلسة :الرقابة على اليصارف

تم ووارا الرقاب ووي ف ووي الم ووار التٍليدي ووي م وون الجمكي ووي الكمومي ووي باعتب ووار الم وور ش ووركي
مياهمي ومن دا ر التدقي الداخلي ومن اليلطات النٍديي والم رفيي.
بينما تنفورد الم وار ا يوماميي بالرقابوي الشورعيي علوى كول مكواممات الم ور ا يومامي

بنيث تنٍيص إما إلى رقابي ميوبٍي أو رقابوي متمازموي أو رقابوي النٍوي وتخضوع ،إضوافيً إلوى الرقابوي

الموجود في الم ار التٍليديي ،للرقابي الشرعيي وللتدقي الشرعي.

وت وودر الرقاب ووي الش وورعيي ش ووهاد ف ووي ش ووكل تٍري وور مكتم وود ل ووه ق ووو تٍري وور م ارقو و

الني ووابات

الخووارجي ،وتشووهد بموجبهووا أموواص الجمكيووي الكموميووي للم وور عوون موودى الت ازمووه بأنكوواص الش وريكي

ا يماميي.
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النبذة اللسادلسة :إعلسار اليدين
يلت ووزص المٍت وورض أم وواص الم ووار التٍليدي ووي بفوا وود الت ووأخير وال يي وومح ل ووه ف ووي المب وودأ بمهل ووي

للي ووداد ،إ ا ك ووان غي وور مماط وول .أم ووا إ ا ك ووان مم وواطماً بي ووداد م ووا ه ووو مترتو و

علي ووه فتلج ووأ هو و و

الم ار غالباً إلى المراجع الٍضا يي أو التنكيميي لتن يل ديونها.

في الم ار ا يماميي ،إ ا كان المتكامل مع الم ور غيور مماطول فُيكطوى مهلوي يوداد
(على قاعد إن كان و عير فنظور إلوى مييور ) ،وال يلتوزص بأيوي زيواد علوى الودين ،بول وقود ُيكفوى
من الدين في نالي ا عيار الكلي مع ضآلي المبلغ .أما إ ا كان مويو اًر وممواطماً فيلجوأ الم ور

ا يوومامي إلووى تن وويل الووديون جب و اًر وتفوورض علووى الموودين المماطوول غ ارمووات تووأخير ت وور فووي
وجوو الخير.

النبذة اللسابعة :صيغ التيويل
إن

يغ التمويل في الم ار التٍليديي هي ا قراض وا قتراض.

وويغ عوود للتمويوول كالمش وواركي والمضوواربي والمرابن ووي

أمووا فووي الم ووار ا يووماميي فثمووي

وا يت ووناع واليوولص وا جووار  .33وعليووه ،تنو ّودد

ووفي المتكاموول مووع الم وور التٍليوودي علووى أنووه

مودع ومدخر أي مٍرض ودا ن ،أو مٍتورض ومودين وكماهموا علوى أيواا الفا ود أو علوى أيواا

ميتأجر لبكض الخدمات الم رفيي ك نادي ايمانات والخزاني النديديي.
أما في الم ار ا يماميي فهو

بالضوومان ،أو

ووان

النمال ومشارك أيضاً.

نيووا

ان

نيا

جار على أياا الٍرض النين والخورال

ايووتثماري فهووو ر مووال أو مشووترك وبووا ع فووي كوول أنوواع البيوعووات

النبذة الثاينة :اليوارد الخاررية لليصرف وطبيعة الخديات
الودا ع هي من أهوص مووارد الم ور التٍليودي ،نيوث تُن ّودد الكماقوي بوين الموودع والم ور
في إطار شروط عٍد الوديكي التي يلتزص الم ور بيودادها واعادتهوا مضوافاً إليهوا الفا ود المنودد
في مواعيد مندد بغض النظر عن النتا ج الفكليي اليتخداص ه و ايموال.

أمووا فو وي الم ووار ا ي ووماميي فيتكام وول الم وور ا ي وومامي م ووع مودعي ووه ف ووي إط ووار عٍ وود
 33للمزيد راجع الفرع اليادا من ه و الدرايي.
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المضاربي .هو ال يٍرض وال يٍترض بفا د  ،بل يكتمد نيابين لمايتثمار :نيا
ال ي يإل قيا على قواعد المضاربي المطلٍي ،والثاني نيا
قواعوود المضوواربي المٍيوود  .فووالمودع يكووون

ووان

االيتثمار الكاص

االيتثمار الخاص الو ي يإليقوا علوى

المووال ،والم وور ا يوومامي هووو المضووار ،

ويوزع ما يتص تنٍيٍه من نتا ج (ربح) بين الطرفين وف االتفا الميب لكٍد المضاربي.

يٍدمها كل من النظامين ،تكتبر الخدمات الم رفيي أيواا الكمول
من نانيي الخدمات التي ّ
الم و ورفي ،ولهو و ا تلتٍ ووي الم ووار ا ي ووماميي م ووع الم ووار التٍليدي ووي ف ووي تٍ ووديص ك وول الخ وودمات
المنرموي التووي تتكوارض وأنكواص الشوريكي ا يوماميي ،أو التوي تيووتخدص
الم ورفيي موا عودا الخودمات
ّ
الفا د في تنفي تلك الخدمات.
ييمى عمولي التي تكتبر م د اًر من م وادر
فالخدمات الم رفيي التٍليديي ت ّ
إلدى مٍابل ما ّ
ا يراد وال تتٍيد بطبيكي الخدمي أو بالنمال أو النراص.
وإلدى الخ وودمات الم وورفيي أيضو واً مٍاب وول عمول ووي أو مٍاب وول
أم ووا ف ووي الم ووار ا ي ووماميي فت و ّ
التكالي الفكليي له و الخدمي (كالٍرض النين) وتتٍيد بالنمال والنراص .ومون هو و الخودمات علوى
ي ووبيل المث ووال :خطاب ووات الض وومان ،االعتم ووادات المي ووتنديي ،النو وواالت ،إ وودار ش وويكات الي ووفر،
تن يل الديون بموج

يندات ،تأجير ال نادي النديديوي ،ايو ار التجاريوي (تن ويلها ،قبولهوا،

نفظهووا) ،خ ووص ايو ار التجاريووي ،ال وور ايجنبووي (شوورط م ارعووا قاعوود التٍووابض النٍيٍووي أو

النكمووي) ،البطاقووات اال تمانيووي (بشووروط الض ووابط الشوورعيي) ،البطاقووات غيوور اال تمانيووي ،تيووهيل
التكامل مع الدول ايخرى...
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الفرع الثالث :اليصارف اإللسمايية في لبنان
النبذة األولى :قطاع العيل اليصرفي التقليدي
 34بالنيبي إلى الفوار بين الم ار التٍليديي وا يماميي ،يراجع:
 مطرجي ،فإلاد ،ميتٍبل الم ار ا يماميي ،المركز الكربي للمكلومات ،بيروت ،0229 ،ص .000 مرقص ،بول ،درايي مٍارني بين الكمل الم رفي ا يمامي والكمل الم رفي التٍليدي ،المرجع الياب  ،ص.5
05

إن الٍطاع الم رفي التٍليدي في لبنان هو قطاع ار د في المنطٍي الكربيي وا يماميي.
لووص يكور لبنووان قبوول النوور الكالميووي الثانيووي نظامواً م ورفياً بووالمكنى النٍيٍووي للكلمووي ،غيوور
الييايوويي فووي البلوودان المجوواور وتوودف الوونفط الكربووي،

ّأنووه كووان لموقووع لبنووان الجغ ارفووي ،والظوورو
الدور الكبير في ازدهار ه ا الٍطاع في المرانل ايولى.

ق االهتماص على ضرور تٍنين الكمل الم رفي،

وبكدما ايتٍ ّل لبنان عاص  ،0943ان
وكان أول الغيث نظاص يرّيي الم ار ال ادر بتاريخ .0952/9/3

ثص بادرت الدولي إلى تنظيص الكمل الم رفي بإ دار قانون النٍد والتيلي

وانشا م ر

لبنان عاص  0923وال ي بموجبه أُنشى الم ر المركزي وتنظيص الكمل الم رفي.
عرفت الماد  000منه الم ر كما يلي:
وقد ّ
"تُدعى م رفاً المإلييي التي يكون موضوعها اييايي ا يتكمال لنيابها الخاص في

عمليات التيلي  ،ايموال التي تتلٍاها من الجمهور".
وعلى إثر إفماا بنك إنت ار عاص  0922وما ترت

على الٍطاع الم ورفي مون نتوا ج يولبيي،

عمدت النكومي إلى وضع الٍانون رقص  22/20تواريخ  0922/00/9فتودخلت بموجبوه مباشور مون

أجوول ضوومان نيووابات الودا ووع واالدخووار لوودى الم وور المو كور وأجووازت فيووه للنكومووي دفووع مبلووغ
من المال يإلخ يلفي من الخزيني اللبنانيي أو من م ر لبنان لنيا

الٍانون .)22/20

الدولي (المواد االولوى مون

ك ووان يزم ووي بن ووك إنتو و ار وت ووداعياتها الن ووافز ل وودى الدول ووي م وون أج وول إ وودار تشووريكات مك ّمل ووي

ومدعمو ووي للٍطو وواع الم و ورفي ،فأ و وودرت عو وواص  0927الٍو ووانون رقو ووص  27/0وأخضو ووكت الم و ووار
ّ
المتوقفووي عوون الوودفع ينك واص خا ووي ،وأنشووأت لهووا منكمووي م ورفيي ثووص يو ّونت الٍووانون رقووص 27/08
ال ي أنشأ مإلييي مختلطي لضمان الودا ع ،وندد أ ول وضع اليد على الم ار المتوقفي عن

الدفع.

كما شهد لبنان بين عامي  0984و 0989أزمات م رفيي عد وتوق
عن الدفع بيب

عدد من الم ار

انهيار اللير اللبنانيي ،مما أثّر يلباً على تطور الٍطاع الم رفي وازدهارو.

ب ووادرت الدول ووي اللبناني ووي ،م وون أج وول إ ووماح الوض ووع الم و ورفي وت وودعيص الثٍ ووي بهو و ا الٍط وواع
ونمايتوه ،إلووى إ وودار عوودد مون التشوريكات منهووا الٍووانون رقوص  99عوواص  0990المتكلّو بورأا مووال

الم ووار اللبناني ووي وايجنبي ووي ،ث ووص الٍ ووانون رق ووص  002ع وواص 0990

المتكلّو و بإ ووماح الوض ووع

الم و ورفي ،والٍ ووانون رق ووص  090ع وواص  0993وتمديدات ووه والمتكلّو و بتي ووهيل ان وودمال الم ووار  ،ث ووص
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أ وودرت الٍ وانون رقووص  502عوواص  0992المتكلّ و بتطوووير اليووو الماليووي والكٍووود اال تمانيووي ال و ي
ش ّكل المخرل الٍانوني لكمول الم وار ا يوماميي قبول

ودور قوانون إنشوا الم وار ا يوماميي

رقووص  575توواريخ  ،0224/0/00وكو لك انشووغل لبنووان بموضوووع مكافنووي تبيوويض ايمووال بإ وودارو

الٍانون رقص  308عاص .350220

النبذة الثانية :تاريخ اليصارف اإللسمايية في لبنان
فووي ظوول ه و و التش وريكات الكديوود للٍطوواع الم ورفي التٍليوودي فووي لبنووان ،كانووت الم ووار

ا يماميي في الدول المجاور تشهد تطو اًر ونموواً مت ازيوداً .ولويا غريبواً علوى لبنوان الو ي ُعور فوي
المتطور أن يهتص به ا النظاص الم رفي الجديد.
المنطٍي بٍطاعه الم رفي
ّ
لكو ّون الٍطوواع الم ورفي ا يوومامي مو قور فووي منطووات عوود قبوول أن ي وودر الٍووانون رقووص 575
عاص  0224ال ي أنشأ الم ار ا يماميي في لبنان ،وهي:36
المنطي ايولى :اقتراح قانون الم ر ا يمامي عاص 0993
عاص  0993تٍدمت كتلي نوا

الجماعي ا يماميي في مجلا النوا

اللبناني بواقتراح قوانون

يرمي إلى تأييا م ر إيمامي ،و دقت عليه في نينه لجني ا دار والكودل دون أن يتخطوى

مطرقي الر يا في الجليي الكامي بكلمي " ُ د ".

المنطووي الثانيووي :وودور قووانون تطوووير اييووا الماليووي والكٍووود اال تمانيووي رقووص  502عوواص
0992
تأيا بنوك البركوي فوي لبنوان عواص  0990وهوو يكمول وفو الشوريكي ا يوماميي ،إال أنوه كوان

خاضووكاً نتووى عوواص  0224للتش وريكات الم ورفيي التووي تخضووع لهووا الم ووار التجاريووي التٍليديووي
 35للمزيد نول ه ا الموضوع ايخير ،راجع:

 -مرقص ،بول ،مكافني تبييض ايموال وتمويل ا رها  ،منشورات مجلا النوا

اللبناني وبرنامج ايمص

المتند ا نما ي  ،UNDPبيروت 24 ،0228 ،ص.
 النلبي ،عباا ومرقص ،بول ،مكافني تبييض ايموال وتمويل ا رها  ،منشورات بنك بيروت والبمادالكربيي ،بيروت 78 ،0220 ،ص.
 36الكبيدي ،زهير،

نيفي اليفير ،بيروت.0224/0/02 ،
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ايخرى في لبنان ،بيب

غيا

التشريكات الخا ي بالم ار ا يماميي.

وش ّكل الٍانون  92/502المتكلّ بتطوير اييووا الماليوي والكٍوود اال تمانيوي مخرجواً قانونيواً
فووي أن

للكموول الم ورفي ا يوومامي فووي لبنووان وغطووا للمإلييووات الم ورفيي الكاديووي التووي ترغ و

تفووتح نوافو إيووماميي أو تكموول وفو النظوواص الم ورفي ا يوومامي كنووال بنووك البركووي .وقوود نووص هو ا

وعر عٍود اال تموان علوى أنوه "عٍود يوولي بموجبوه شخ واًً طبيكيواً
الٍانون في الماد ايولى منه ّ
أو مكنوي واً يوودعى المنشوون شخ واً يوودعى المووإلتمن ن و ا دار والت وور يجوول منوودد بنٍووو أو
بأموال منٍولي تدعى ال مي اال تمانيي".

المنطي الثالثي :مشروع قانون شركي "بيت التمويل الكويتي اللبناني" عاص 0992
بكوود إق ورار الٍ وانون رقووص  502المتكلّ و بتطوووير اليووو الماليووي والكٍووود اال تمانيووي أنالووت

النكومي إلى مجلوا النووا

بتواريخ  0992/7/07مشوروع الٍوانون ال ارموي إلوى إنشوا شوركي مغفلوي

باي ووص "بي ووت التموي وول الك ووويتي اللبن وواني" وه ووي تض ووص "بي ووت التموي وول الك ووويتي" و"البن ووك ا ي وومامي

للتنميي".
النوا

وافٍت لجني ا دار والكدل بتاريخ  0992/7/04على المشروع إال أن الهي ي الكامي لمجلا
لص ت ّد عليه.

المنطي الرابكي :قانون إنشا الم ار ا يماميي في لبنان رقص 0224/575
إ از تطور الكمل الم رفي ،وبكدما تبين لوزار الموال أن مإلييوات عود ترغو

م ووار إيووماميي ،تٍوودمت ال ووزار إلووى ر ايووي مجلووا الوووز ار بطل و

يوون

فوي إنشوا

مشووروع قووانون إنشووا

"بيت التمويل الكويتي اللبناني" من المجلوا واقترنوت مشوروع قوانون إنشوا م وار إيوماميي فوي

لبنووان ،رغبووي منهووا بكوودص ن وور اليووماح بالكموول لمإلييووي م ورفيي إيووماميي وانوود فٍووط وافيوواح
المجوال بتكمويص الكموول الم ورفي ا يومامي وتنظيموه أموواص كول الوراغبين فيوه ،فكووان أن أق ّور مجلووا
النوا الٍانون رقص  0224/575بتاريخ  0224/0/00المتكلّ بإنشا الم ار ا يماميي.
المنطي الخاميي :اينظمي المتكاقبي للكمل الم رفي ا يمامي في لبنان
ش و قكل قووانون تنظوويص الكم وول الم ورفي ا يوومامي فووي لبن ووان اللبنووي ايولووى لكموول ال وويرفي

ا يووماميي وكووان ال بوود بكوودها موون إ وودار التشوريكات التووي تنوودد آليووي عموول الم ووار ا يووماميي
والكمليات التي تٍوص بها.
فكان أن

درت عن م ر لبنان ق اررات عد في ه ا المجال:
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 ال قان ون رقص  575تاريخ  0224/0/00المتكلّ بإنشا الم ار ا يماميي في لبنان. الٍرار رقص  8808تواريخ  0224/8/02المتكلّو بكيفيوي مماريوي عمول الم وار ا يوماميي فويلبنان.

 الٍرار رقص  8809تاريخ  0224/8/02المتكلّ بشروط تأييا الم ار ا يماميي في لبنان. الٍرار رقص  8954تواريخ  0225/0/09المتكلّو بكمليوات المشواركي أو الميواهمي التوي تٍووص بهواالم ار ا يماميي.

 الٍو ورار رق ووص  9240ت وواريخ  0225/2/0المتكلّو و بكملي ووات ا ج ووار التش ووغيليي وا ج ووار المنتهي وويبالتمليك التي تٍوص بها الم ار ا يماميي.

 الٍ ورار رقووص  9284توواريخ  0225/7/02المتكلّو بكمليووات المضوواربي التووي تٍوووص بهووا الم ووارا يماميي.

 الٍو ورار رقو وص  9024ت وواريخ  0225/8/00المتكلّو و بتك ووديل الٍو ورار ايياي ووي رق ووص  8954ت وواريخ 0225/0/09المتكلّ بكمليات المشاركي أو المياهمي التي تٍوص بها الم ار ا يماميي.

 الٍرار رقوص  9027تواريخ  0225/00/02المتكلّو بكمليوات بيوع اليولص التوي تٍووص بهوا الم وارا يماميي.

 الٍرار رقص  9028تاريخ  0225/00/02المتكلّ بكمليات ا يت ناع التي تٍوص بها الم وارا يماميي.

 الٍرار رقص  9502تاريخ  0227/0/07المتكلّ بوضكيي الم ار ا يماميي. الٍ ورار رقووص  9723توواريخ  0227/00/9المتكلّ و با نتيوواط ا ل ازمووي النٍوودي وا نتيوواط ايدنووىالخاص للم ار ا يماميي وتوظيفاتها ا ل ازميي.

 الٍ و ورار رقوووص  9705تووواريخ  0227/9/07المتكلّو و بو ووا دار الم و ورفيي الرش وويد فوووي الم و ووارا يماميي.

 الٍ و ورار رقو ووص  9898تو وواريخ  0228/5/2المتكلّ و و بتكو ووديل الٍ و ورار اييايو ووي رقو ووص  8808تو وواريخ 0224/8/02المتكلّ بكيفيي مماريي عمل الم ار ا يماميي في لبنان.

 الٍرار رقص  9952تاريخ  0228/7/00المتكلّ بالموجبات التي يٍتضي أن يتٍيد بهوا الم ورا يمامي في عمليات التنويل.
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 الٍو ورار رق ووص  9959ت وواريخ  0228/7/00المتكلّو و بتك ووديل الٍو ورار ايياي ووي رق ووص  8808ت وواريخ 0224/8/02المتكلّ بمماريي عمل الم ار ا يماميي في لبنان.

 الٍ ورار رق ووص  02007ت وواريخ  0229/4/04المتكلّ و بتك ووديل الٍوورار اييايووي رق ووص  9723ت وواريخ 0227/00/9المتكلّ و و با نتي و وواط ا ل ازم و ووي النٍ و وودي وا نتي و وواط ايدن و ووى الخ و وواص للم و ووار

ا يماميي وبتوظيفاتها ا ل ازميي.

النبذة الثالثة :ياهية اليصارف اإللسمايية في لبنان
بادئ ي بد  ،ال بد من إلٍا الضو على تكري

الم ور ا يومامي كموا هوو منودد فوي

الٍانون اللبناني واج ار ات تأيييه وآليي عمله:
 -1تعريف اليصرف اإللسمايي:
ع و قور ق ووانون إنشو ووا الم ووار ا ي ووماميي فو ووي لبن ووان رق ووص  575فوووي الم وواد ايول ووى منوووه

الم ووار ا ي ووماميي بأنه ووا "تل ووك الت ووي يتض وومن نظامه ووا ايياي ووي الت ازمو واً بك وودص مخالف ووي الشو وريكي
ا يماميي في الكمليات التي تٍوص بها وخ و اً عدص التكامل بالفا د أخ اً وعطا ً".
ونمان ووظ أن تكريو و

الم ووار ا ي ووماميي ل ووص يخ وورل ع وون التك وواري

الت ووي اعتم وودتها ال وودول

ايخرى في مكامماتها ،والتي ترمي إلى نظر التكامل بالفا د .

فٍ وود ن ووددت الفٍ وور ايول ووى م وون الم وواد الثالث ووي م وون الٍ ووانون المو و كور أن ووه "يك ووون للم ووار

ا يووماميي النو فووي الٍيوواص بجميووع الخوودمات والكمليووات الم ورفيي والتجاريووي والماليووي وااليووتثماريي
بما في لك تأييا الشركات المياهمي في مشاريع قا مي أو قيد التأييا".
كموا تطبو علوى الم وور ا يوومامي ،بموجو

الفٍور الثانيوي موون الموواد ايولوى موون الٍووانون

الم كور ،في ما لص يرد في شأنه نص خاص ،جميع اينكاص الٍانونيي والنظاميي المكموول بهوا فوي
لبنووان ،واليوويما تلووك المتكلٍّوي ب ووور مباشوور أو غيوور مباشوور بالم ووار  ،بمووا فيهووا كوول موون قووانون
التجار البريي وقانون النٍد والتيلي

وانشا م ر لبنان وقانون يريي الم ار .

 -2إرراءات تألسيس اليصرف اإللسمايي في لبنان:
أخضو ووكت الفٍو وور ايولو ووى مو وون المو وواد الثانيو ووي مو وون الٍو ووانون رقو ووص  575تأيو وويا الم و ووار
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ا يماميي ،وك لك أي فرع له و الم ار في لبنان ،لترخيص المجلا المركزي لم ر لبنان.

كو لك يمكوون للم ووار ا يووماميي الكاملووي فووي لبنووان أن تإليووا م ورفاً إيوومامياً أو تشووارك

فيه أو أن تمتلك أيهماً في م ار إيماميي قا مي في لبنان شرط:

أ -االيتن ال على موافٍي ميبٍي من المجلا المركزي لم ر لبنان.
 مراعا أنكاص المواد  053مون قوانون النٍود والتيوليالثانيي من الٍانون .575

بنيو

الفٍور ال اربكوي مون المواد

يٍدص إلى م ر لبنان مرفٍواً بكودد مون الميوتندات

تتلخص إج ار ات التأييا بطل
وعليه ّ
ود اريووي للجوودوى االقت وواديي تتكل و بتأيوويا الم وور أو الفوورع .وقوود نوودد الٍ ورار اييايووي رقووص

 8809ال ووادر ع وون م وور لبن ووان ت وواريخ  0224/8/02ش ووروط تأي وويا الم و ور ا ي وومامي
وتأييا فرع لم ر إيمامي أجنبي .وأنال في الماد الثامني منه ،فوي كول موا لوص يورد فوي شوأنه

نص خاص ،إلى جميع اينكاص واينظمي المتكلٍّي بالم ار .
 -3التلسريل:

أ -التلسريل في اللسرل التراري:

بكوود انتهووا التأيوويا ،ييووجل المشوور علووى اليووجل التجوواري الم وور مووع الميووتندات

المتكلٍّو وي بالتأي وويا ،ويكط ووي ر وويا مجل ووا إدار الم وور إف وواد تثب ووت تي ووجيل الم وور لدي ووه.
فا ج ار ات هي إج ار ات التيجيل عينها يي شركي في اليجل التجاري.

أما بالنيبي إلى فرع الم ر ا يومامي ايجنبوي فيجو  ،قبول المباشور فوي التيوجيل فوي

اليووجل التجوواري ،إيووداع نيووخ ع ون الميووتندات المطلوبووي للتيووجيل فووي وزار االقت وواد والتجووار -
م لني التجار  -دا ر الشركات التي تُ در علماً وخب اًر بتيجيل الفرع ،وبكودها توودع قلوص اليوجل
التجاري نيوخي عون الميوتندات المطلوبوي للتيوجيل ،والو ي يكمود بكودها إلوى إ ودار إفواد بتيوجيل
الفرع.
ب -التلسريل في الئحة اليصارف:
يٍو ودص ر وويا مجل ووا إدار الم وور أو م وون ين ووو عن ووه طلبو واً إل ووى الم وور المرك ووزي،

يلتما بموجبه تيجيل الم ر على ال نوي الم وار الكاملوي فوي لبنوان .أموا بالنيوبي إلوى الفورع
فيٍدص الطل

الشخص المكل

بإدار الفرع ا يمامي أو من ينو عنه.

وعلى الم ر ا يمامي اللبناني ،وكو لك فورع الم ور ا يومامي ايجنبوي المورخص

بتأيييه ،أن ييتكمل مكاممات التأييا واج ار اته فوي مهلوي أق واها يوتي أشوهر مون تواريخ تبلغوه
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قرار الترخيص تنت طا لي إلغا ه ا الترخيص (بني

.)0224/8/02

الماد اليابكي من التكميص رقص  95تواريخ

ك لك على الم ر ا يومامي أن يباشور نشواطه موع الجمهوور خومال يوني مون تيوجيله

علووى ال نووي الم ووار واال ُشوط

موون ال نووي الم ووار ال ووادر عوون الم وور المركووزي (الفٍوور

"د" من الماد  042من قانون النٍد والتيلي ).
 -4يا يحظر على اليصرف اإللسمايي:
طالما أن الم ار ا يماميي هي م ار بالمكنى الٍانوني لها ،فوإن موا ُينظقور علوى
الم ار ب ور عامي ُينظقر عليها على اليوا  ،بايتثنا ما ُييمح لهوا بوه مون أعموال ال يمكون

للم ار التٍليديي الٍياص بها .إضافيً إلى بكض المنظورات التي ن ت عليهوا الٍو اررات والتكواميص

المتكلٍّي بأعمال الم ار ا يماميي:

أ -إ دار شهادات إيداع عموميوي ( )G.D.Rمرتبطوي بأيوهمه إالّ مون أموالوه الخا وي (المواد
ايولى من التكميص رقص  24تاريخ .)0999/00/09

 الٍيو وواص لنيو ووابه الخو وواص بأيو ووي عمليو ووي علو ووى ايدوات الماليو ووي المشو ووتٍي إالّ لغايو ووات التنو و ّووطفني

(الماد  04من التكميص رقص  07تاريخ .) 0992/2/08

ل -المشاركي في أعمال الوياطي في ردهي بور ي بيروت (الماد ايولوى مون ال وتكميص رقوص 09
تاريخ .)0995/9/7
د -شو ار أيووهمه بموجو

الموواد  5موون الٍووانون رقووص  328توواريخ  0220/4/3المتكلّو بإ وودار

أيووهص الم ووار والتووداول بهووا وا وودار يووندات الوودين وتملّووك الكٍووارات موون الم ووار التووي
ق
أي
اعتبرت أنه وخمافاً يي نص آخرُ" ،ينظر أن تدرل في اييوا الماليي المنظمي أيهص ّ
وجل علووى ال نووي الم ووار  ،كمووا
م وور لبنوواني قيوود التأيوويا أو أي م وور لبنوواني ميو ّ
ُينظّر ش ار م ر يي نيبي من أيهمه المدرجي ه و إالّ بكد ا يتن ال على ترخيص

من المجلا المركزي لم ر لبنان".

ه -خف ووض رأا مال ووه الم وورح عن ووه أو اي ووترداد أي ج ووز من ووه (الم وواد  030م وون ق ووانون النٍ وود
والتيلي

ال ادر بالمريوص رقص  03503تاريخ  ،0923/8/0الفٍر  ،5هو).
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الفرع الرابع :يصادر األيوال في اليصارف اإللسمايية
تٍُيص م ادر ايموال في الم ار ا يماميي إلى نوعين:
م ادر داخليي وم ادر خارجيي.
النبذة األولى :اليصادر الداخلية
ويكقبر عنهوا أيضواً بالم وادر ال اتيوي ويمكون تٍيويمها
ويٍ د بها أموال الم ار الخا ي ُ
ُ
كما يلي:
 -1رأس اليال:
تتشو قكل الم ووادر الداخليووي للم وور موون رأا المووال الموودفوع أو موون االنتياطووات ا لزاميووي
واالختياريي وايرباح غير الموزعي والمخ

ات .وتتفو هو و الم وادر فوي الم وار ا يوماميي

مع الم ار التٍليديي لك أن الم ار في لبنان تتكون من شركات مياهمي.

ون ووت الم وواد الثالث ووي م وون الٍو ورار ايياي ووي رق ووص  0224/8809المتكلّو و بش ووروط تأي وويا

الم ووار ا ي ووماميي ف ووي لبن ووان وال ووادر ع وون م وور لبن ووان بموجو و

التكم وويص رق ووص  95ت وواريخ

 ،0224/8/02عل ووى أن ين وودد ال أري وومال ايدن ووى للم ووار ا ي ووماميي ف ووي لبن ووان والو ورأا الم ووال

ايدنووى الواج و

تخ ي وه لفووروع الم ووار ا يووماميي ايجنبيووي الموورخص لهووا بالكموول فووي لبنووان

نرر بكامله نٍداً في
بمبلغ مٍدارو  /052,222,222,222/ل.ل (م ي وخميين مليار لير لبنانيي) ي ق

م وور لبنووان ويجموود موون أ ووله ،قبوول مباشوور أعمالووه ،نيووبي ين وددها المجلووا المركووزي كأمانووي
لنيا

الم ر المكني لدى الخزيني اللبنانيي ،تكاد إليه بدون فا د عند ت فيي أعماله.

 -2اإلحتياطات:
ثمي أنواع عد من ا نتياطات في الشركات والم ار ا يماميي:
أ -اإلحتياط اإل لزايي أو القانوني:
بموج

المواد  025مون قوانون التجوار  ،يجو

علوى أعضوا مجلوا ا دار أن يإللفووا مبلغواً

إنتياطي واً باقتطوواع ( %02عشوور فووي الم ووي) موون ايربوواح ال ووافيي يوونوياً إلووى أن ي ووبح المبلووغ
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ا نتياط مكادالً لثلث رأا مال الشركي.
ال ييووتكمل ا نتيوواط الٍووانوني لتوزيووع ن ووي

موون ايربوواح علووى الميوواهمين إ ا لووص تتنٍ و

أرباح كافيي للتوزيع في يوني مكينوي .وال يجووز ايوتكماله لودفع الكجوز غيور المووفى مون رأا الموال

أو اليتهماك أيهص الشركي أو لش ار ه و اييهص.

وقوود نووص الٍ ورار اييايووي رقووص  9723توواريخ  0227/00/9والمتكلّ و با نتيوواط ا ل ازمووي

النٍوودي وا نتيوواط ايدنووى للم ووار ا يووماميي وتوظيفاتهووا اييايوويي ،تنووت بووا

"أوالً" المتكلّ و

باالنتياط ا لزامي النٍودي علوى الت ازموات الم وار ا يوماميي بواللير اللبنانيوي فوي المواد ايولوى،

علووى أنووه يٍتضووي علووى الم ووار ا يووماميي الكاملووي فووي لبنووان تكوووين إنتيوواط نٍوودي إل ازمووي لوودى
م ر لبنان على مجموع االلتزامات باللير اللبنانيي المندد و لك على الشكل التالي:

أ -نيووبي ( %05خميووي وعش ورين فووي الم ووي) موون المتويووط اييووبوعي لمجموووع االلت ازمووات تنووت
الطل .

 ني ووبي ( %05خمي ووي عش وور ف ووي الم ووي) م وون المتوي ووط ايي ووبوعي لمجم وووع االلت ازم ووات يج وولمكين.
ب -االحتياط النظايي:
يجوز أن يتضمن نظاص الم ر ا يومامي إجو ار ات لتكووين رأا موال انتيواط إلوى جانو
االنتياط الٍانوني ،يطل عليه ايص االنتياط النظامي.
ينوودد ه و ا النظوواص مٍوودار هو ا االنتيوواط ونيووبي اقتطاعووه موون ايربوواح ونيووبته موون رأا المووال

وتنودد وجووو ايووتكماله والغايووي منووه ،ويمكوون تكووديل هو و الوجهووي بٍورار موون الجمكيووي الكموميووي غيوور
الكاديي.
ص -اإلحتياط األدنى الخاص علوى حلسوابات االلسوتثيار اليقيودة بوالليرة اللبنانيوة لود اليصوارف
اإللسمايية
بموج

الماد الثالثي من الٍرار رقص  9723تواريخ  0227/00/9المتكلّو با نتيواط النٍودي

ا ل ازمووي وا نتيوواط ايدنووى الخوواص بالم ووار ا يووماميي وتوظيفاتهووا ا لزاميووي "علووى الم ووار

ا يووماميي كافووي الكاملووي فووي لبنووان تكوووين انتيوواط أدنووى خوواص نٍوودي لوودى م وور لبنووان بنيووبي
( %05خميي عشر في الم ي) من المتويط اييبوعي لمجموع نيابات االيتثمار المٍيد يجول

مكين" .ويكني لك أن ا نتياط ايدنى الخاص هو من ضومن االنتياطوات التوي يٍورر الم ور
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اقتطاعهووا بغيووي توودعيص مرك وزو المووالي ،للمنافظووي علووى يوومامي أريووماله وعلووى ثبووات قيمووي ودا كووه

وموازني أربانه.37

وين ا نتيوواط ن و للميوواهمين فإنووه يج و

افي ايرباح ،ولويا مون

أن ي ووتص اقتطاعووه ممووا آل إلووى الميوواهمين م وون

وافي ايربواح المتونود مون المووارد الموظّفوي ككول ،والتوي تودخل فيهوا

أم ووال المووودعين .وه و ا يكنووي أن نظوواص التوزيووع فووي الم ووار ا يووماميي ي ارعووي أوالً الف وول بووين
ا ي ورادات المتولّ ود التووي تخووص الميوواهمين ،وتلووك التووي تخووص المووودعين ثووص يٍوووص ثاني واً بتنميوول

إيو ورادات المي وواهمين بم ووا يجو و
المياهمين.38
التوظي

أن تتنم وول م وون تك ووالي

عام ووي لبل وووغ

ووافي الو وربح الو و ي يخ ووص

وتبرز أهميي ا نتياطات وايرباح المرقنلي في أنها تكتبور م ود اًر تمويليواً نٍيٍيواً يودخل فوي
الكاص.39

د -إحتياط حلسابات ودائع يرتبطة بالنتائج:
إعتبرت الماد الرابكي من الٍرار اييايوي رقوص  8808تواريخ  0224/8/02المتكلّو بٍوانون

مماريي الم ار ا يماميي عملها في لبنان أنه ،إضافي إلى االنتياطات المفروضي قانوناً على

الم ووار غيوور ا يووماميي ،علووى الم وور ا يوومامي اقتطوواع انتيوواط "نيووابات ودا ووع مرتبطووي
بالنتا ج" لمواجهوي مخواطر االيوتثمار فوي النيوابات المو كور و لوك لتغطيوي أيوي خيوا ر تزيود علوى

مجموع أرباح االيتثمار خمال يني مكيني ،ويتص االقتطاع بما ال يٍل عن  %00من

افي أرباح

المتجموع ثلثوي
االيتثمار علوى مختلو الكمليوات الجاريوي خومال اليوني ،نتوى ي وبح مٍودار المبلوغ
ّ
ووات رأا الم ووال لف ووروع الم ووار
رأا الم ووال الم وودفوع للم وور ا ي وومامي اللبن وواني أو لمخ
ا يماميي ايجنبيي.
وتكتبر االنتياطات وايرباح المرقنلي م د اًر نٍيٍياً للتوظي

وااليتثمار بما قد ييواهص فوي

أرباح الم ر عن فتر منودد  ،ومون ثوص ي ارعوى لوك عنود التوزيوع نيوث ُيضوا
ايرباح إلى ن ي

المياهمين.40

موا يخ وها مون

 37الرفاعي ،فادي منمد ،المرجع الياب  ،ص .022
 38النييني ،أنمد منمد نيين راضي ،نكص المكاممات الم رفيي في الشريكي ا يماميي والٍانون ،دار الهادي،
بيروت ،ط  ،0223 ،0ص .39-38
39

المرجع عينه ،ص .38

 40أبو يالص فتح اهلل ،بشرى ،المرجع الياب  ،ص .53
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ويك و ّود انتف وواظ الم وور ا ي وومامي ب ووبكض ايرب وواح غي وور متك و ا
وارض م ووع أنك وواص الشو وريكي
ا يماميي باعتبارو يكمل مضارباً بأموال المودعين ومن ثوص يمكنوه تجنيو جوز مكوين مون ايربواح
لمواجهي ما قد يط أر على الم ر من ظرو

غير عاديي.41

 -3اليخصصات:
تكتبر المخ

ات مجموع المبالغ التي تٍُتطوع مون مجمول ايربواح لمواجهوي خطور منتمول

الندوث خمال الفتر الماليي المٍبلي ،وه ا الخطر انتمالي قد ال يكون مكلوماً وقت النودوث أو ال
يكون مٍدارو مكلوماً.

وعلي ووه ،ف ووإن المخ

ووات ه ووي تنمي وول عل ووى ايرب وواح قب وول الم ووروفات والخي ووا ر وه ووي

بطبيكتهووا ال تُكتبوور نٍواً موون نٍووو الملكيووي ينهووا تُكتبوور تكلفووي أو إنفاقواً لووص ُيكوور بكوود ،وا ا ُوظو
إلووى نووين الناجووي إليووه ،فووإن ايربوواح الناتجووي عوون الكمليووات ال تضووا إلووى ن ووي الميوواهمين
وندهص ولكنها تضا

إلى وعا التوزيع الكلي ال ي يوزع بين المياهمين والمودعين.

النبذة الثانية :اليصادر الخاررية
ُيفهص بالم ادر الخارجيي ايموال التي تتدف إلى الم ر ا يمامي من غيور الميواهمين
وهووي تشووبه الم ووادر الخارجيووي للم ووار التٍليديووي موون نيووث الشووكل إال أنهووا تختل و عنهووا موون
نانيوي الهود  .أهوص هو و الم ووادر الودا وع الم ورفيي وهوي علووى أنوواع :الودا وع تنوت الطلو

النيابات الجاريي) والبطاقات الم رفيي وودا ع االيتثمار (أي نيابات االيتثمار).
وعليووه ،يٍتضووي تكري و

ينواع ه و الودا ع.

(أي

الوديكووي الم ورفيي وبيووان تكييفهووا الشوورعي والٍووانوني ثووص التكوورض

 -1تعريف الودائع اليصرفية:
ن ت الماد الثالثي من قانون إنشوا الم وار ا يوماميي رقوص  575تواريخ ،0224/0/00

في فٍرتها الثانيي ،على إخضاع الودا ع النٍديي التي تتلٍاها الم ار ا يوماميي ينكواص الفٍورتين
ايولووى والثانيووي موون الموواد  327موون قووانون التجووار البريووي وينكوواص البووا
 41الرفاعي ،فادي منمد ،المرجع الياب  ،ص .022
32

الثوواني موون الٍووانون رقووص

 27/08تاريخ  0927/5/9المتكلّ بمإلييي ضمان الودا ع ما لص يتص االتفا مع الكميل على أن

تكون وديكته مرتبطي بنتا ج الم ر الينويي أو بنتا ج الكمليات وأن تتأثر بها وفٍاً آلليي يضكها

المجلا المركزي لم ر لبنان له و الغايي.

وال يجوز أن تٍل آجال ايتنٍا الودا ع وفٍاً للفٍر الثانيي من الماد الثالثي من الٍانون رقص

 575الم كور أعماو ووفٍاً للفٍرتين ايولى والثانيي من الماد  327مون قوانون التجوار البريوي ،عون

ي ووتي أش ووهر .إال أن ووه ينو و للم ووار ا ي ووماميي ف ووتح ني ووابات جاري ووي لكمما ه ووا لٍي وود إي ووداعات
وي وونوبات ايمو ووال ،ولٍي وود عملي ووات بي ووع وشو و ار ايو ار المالي ووي وغيره ووا م وون عملي ووات الم ووار

ا يماميي.
وقد ن ت الماد  327من قانون التجار البريي على أن" :الم ر ال ي يتلٍى على يبيل
الوديكي مبلغاً من النٍود ي بح مالكاً له ويج
عد عند أول طل

من المودع أو بني

عليه أن يوردو بٍيموي تكادلوه دفكوي وانود أو دفكوات

شروط المهل أو ا عمان الميب المكيني في الكٍد".

والودا ع جمع وديكي وأ لها في اللغي الترك والتخليي.
وقد ع قر الٍوانون اللبنواني الوديكوي فوي المواد  292مون قوانون الموجبوات والكٍوود بأنوه عٍود

بمٍتضاو ييتلص الوديع من المودع شي اً منٍوالً ويلتزص نفظه وردو.

ونص الموواد  290موون قووانون الموجبووات والكٍووود علووى أنووه ،إ ا كانووت الوديكووي مبلغ واً موون
وتو ّ
النٍ ووود أو أش وويا م وون المثليو وات وأ ن للودي ووع ف ووي اي ووتكمالهاُ ،عو و قد الكٍ وود بمثاب ووي عاري ووي اي ووتهماك
وبالمكنى الم رفي ،يلتزص الوديع (الم ر ) برّد المبلغ المودع ب اته ول لك يتكهد بنفظه (الماد
 292والماد  700من قانون الموجبات والكٍود).

الوديكي الكاديوي

في ك ّل من الوديكي الكاديي والوديكي الم رفيي يلتزص المودع بالرد .وتختل
عوون الوديكووي الم ورفيي موون نيووث أنووه فووي الوديكووي الكاديووي ثمووي الت وزاص بووالنفظ ،أمووا فووي الوديكووي

الم رفيي فما يلتزص الم ر بالمنافظي على الوديكي اتها وكول موا هنواك أنوه ينفوظ للوديوع نٍوه
في ايترداد مثل ما أودعه.

وعليووه ،يمكننووا أن نكوور الوديكووي ب ووور أشوومل علووى أنهووا "النٍووود التووي يكهوود بهووا ايفوراد أو

الهي ات إلى الم ر  ،والتي ييتخدمها في نشاطه المهني ،على أن يتكهود هو ا ايخيور بردهوا أو
ا
مياو لها إليهص أو إلى شخص آخر مكين ،لدى الطل
برد مبلغ

أو بالشروط المتف عليها".42

 42عوض ،علي جمال الدين ،عمليات البنوك من الوجهي الٍانونيي ،دار النهضي الكربيي ،الٍاهر  ،ط ،0980 ،0
ص .35
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وتٍيص الودا ع الم رفيي إلوى نووعين ،ودا وع عينيوي نٍيٍيوي كإيوداع أشويا مكينوي مون الو ه

أو ميووتندات لوودى الم وور تُنفوظ فووي خزنووي نديديووي بووايجر ،وودا ووع نٍديووي تتنوووع فووي الم ووار
ا يووماميي موون نيووث مواعيوود ايووتردادها ،وتشووبه فووي هو و النووال الودا ووع الم ورفيي فووي الم ووار
التٍليديي.43

 -2صور الودائع اليصرفية:
تتن وووع الودا ووع الم و ورفيي بنيو و

أشكاالً متكدد بني

الوظيف ووي االقت وواديي أو الغ وورض منه ووا ،فأ ووبنت تتخو و

ما دفكت إليه التطورات االقت اديي ،ويج

النظر في ق د المتكاقدين.

فٍد ورد في قرار مجمع الفٍه ا يمامي في شأن الودا ع الم رفيي (نيا

الم ار ) فوي

دور المووإلتمر التايووع المنكٍوود بووأبي ظبووي فووي دولووي ا مووارات الكربيووي المتنوود موون  2–0ي الٍكوود
0405هو و المواف و  ،0995/4/2–0بووأن الودا ووع الم ورفيي تتووأل

موون ايقيوواص وتخضووع لألنكوواص

التاليي:
أوالا :الودا ووع تن ووت الطل و

(أي الني ووابات الجاري ووي) ي ووا أكان ووت لوودى الم ووار ا ي ووماميي أو

الم ار التٍليديي ،هي قروض بالمنظور الفٍهي ،نيث أن للم ر المتيلص له و الودا ع
يوود ضوومان وهووو ملووزص شوورعاً بووالرد عنوود الطلو  ،وال يووإلثر علووى نكووص الٍوورض كووون الم وور

(المٍترض) ملي اً.

واقع التكامل الم رفي:

ثاني ا :تٍُيص الودا ع الم رفيي إلى نوعين بني

 -0الودا ع التي تدفع لها فوا د ،كما في الم ار التٍليديي ،هي قروض ربويي من ّرمي في
ال يرفي ا يماميي يوا أكانت من نوع الودا ع تنت الطل (النيابات الجاريي) ،أو
ودا ع يجل ،أو ودا ع بإشكار ،أو نيابات التوفير.

 -0الودا ووع التووي تيوولص للم ووار الملتزمووي فكليواً بأنكوواص الشوريكي ا يووماميي بكٍوود ايووتثماري
علووى ن ووي موون ال وربح هووي رأا مووال مضوواربي ،وتطب و عليهووا أنكوواص (الٍ وراض – أو

المضوواربي) فووي الفٍووه ا يوومامي التووي ومنهووا عوودص ج وواز ضوومان المضووار (الم وور )
لرأا مال المضاربي.
(الني ووابات الجاري ووي) ه ووو عل ووى المٍترض ووين له ووا

ثالثوووو ا :إن الض وومان ف ووي الودا ووع تن ووت الطلو و
 43اللّهو ،عامر بن عييى ،الوديكي البنكيي في الم ار

ا يماميي ،درايي تطبيٍيي ،إش ار

عبد الكزيز الجبرين0409 ،هو ،www.arabswell.com ،ص .4
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الشيخ عبد اهلل بن

(المياهمون في الم وار ) موا دامووا ينفوردون بايربواح المتولود مون ايوتثمارها ،وال يشوترك
في ضمان تلك النيابات الجاريي المودعون في نيابات االيتثمار ،ينهص لوص يشواركوا فوي

اقتراضها وال في ايتنٍا أربانها.
رابعا :إن رهن الودا ع جا ز ،يوا أكانت من الودا ع تنت الطل
االيتثماريي ،وال يتص الرهن على مبالغها إال بإج ار يمنع

طووال موود الوورهن .وا ا كووان الم وور الو ي يميووك النيووا
المب ووالغ إل ووى ني ووا

(النيابات الجاريي) أص الودا ع
ان

النيا

من الت ر فيه

الجوواري هووو الم ورتهن لووزص نٍوول

اي ووتثماري بني ووث ينتف ووي الض وومان للتن ووول م وون الٍ وورض إل ووى الٍو وراض

(المضاربي) وتيتن أرباح النيا

ل انبه تجنباً النتفاع المرتهن (الدا ن) بنما الرهن.

خايلس ا :يجوز النجز من النيابات إ ا كان متفٍاً عليه بين الم ر والكميل.
لسادلس وا :اي وول فووي مشووروعيي التكاموول ،ايمانووي وال وود با ف وواح عوون البيانووات ب ووور ترفووع

اللبا أو ا بهاص وتطواب الواقوع وتنيوجص موع المنظوور الشورعي .ويتأكود لوك بالنيوبي إلوى

الم وور تجوواو مووا لديووه موون نيووابات الت ووال عملووه بايمانووي المفترضووي ودفك واً للتغريوور
ب وي الكماقي.

وتك ووون الودا ووع ل وودى الم ووار ا ي ووماميي إم ووا عل ووى ش ووكل ودا ووع لغاي ووات تي وويير أعم ووال

( )Transaction Depositsوتكووون خاليووي موون المخوواطر وال يتنٍ و عليه وا أي عا وود .وتكووون
الودا ووع ودا ووع االيووتثمار ( )Investment Depositsالتووي تتنموول المخوواطر كمووا تتنٍو عليهووا
عا وودات .وبني و

مجمووع الفٍووه ا يوومامي ،يمكوون تٍيوويص الودا ووع إلووى نيووابات جاريووي ،نيووابات

إدخاريي ،نيابات ايتثمار ،ودا ع بالمشاركي ،ويضي

إليها البكض إيداع الوثا

والميتندات.

 -3إنشاء عقد الوديعة:
من أجل إنشا عٍوود وتنديود عا ودات نيوابات الودا وع التوي تتلٍاهوا الم وار ا يوماميي،
يوا كانت مرتبطي بنتا ج الم ر الينويي أو بنتا ج الكمليات ،يج

أن يتضومن عٍود الوديكوي،

إض ووافي إل ووى أرك ووان عٍ وود الوديك ووي ،كال وويغي والكاق وودين والمن وول (أي الش ووي المو وودع) ،من وودرجات
ن ّ ت عليها الماد االولى من الٍرار اييايي رقص  8808تواريخ  0224/8/02المتكلّو بمماريوي
عمل الم ار ا يماميي في لبنان وهي:
 مبلغ الوديكي الميلّمي إلى الم ر المكني مع تنديد شروط الت ر بها وتاريخ ايتنٍاقها. ن ي كل طر من الربح على أن تكون نيبي م ويي شا كي وليا مبلغاً مندداً.39

 -الم اري

يتنملها ر المال.
كافي التي ّ

 كيفيي توزيع الخيا ر في نال ندوثها. إمكووان قيوواص المووودع أو عوودص إمكانووه بيوونوشروط ه ا الين .

جووز موون الوديكووي أو كاملهووا قبوول ايووتنٍا أجلهووا

 إمكان اختماط الوديكي أو عدص إمكانها مع أموال الم ر الخا ي أو ايمووال التوي للم ورن الت ر المطل بها.

أمووا بالنيووبي إلووى عا وودات نيووابات الودا ووع ب ووور عامووي فهووي نوعووان أيض واً بني و

الموواد

ايولى من الٍرار الم كور أعماو:

أ -يمكن أن تكون الوديكي مرتبطي بنتا ج الم ر الينويي ،بني عٍد الوديكي الموقّع ،وييمح
المووودع فووي هو ا الكٍوود أن تكووون وديكتووه مختلطووي بوأموال الم وور الخا ووي أو ايمووال التووي
التكميص رقص  042ال ادر عن م ر لبنان).

للم ر ن الت ر المطل بها (بني

 ك لك يمكن أن ترتبط الوديكي بنتا ج الكمليوات الكا ود إليهوا إ ا لوص ييومح الموودع بوأن تخوتلطوديكتووه بووأموال الم وور الخا ووي أو ايم ووال التووي ين و ّ للم وور الت وور المطل و فيهووا.
ويجري تالياً تدوينها خارل ميزانيي الم ر وتكتبر كأنها نيا ايتثمار مٍيد غير مختلط.
وقوود ن ووت الموواد ايولووى موون التكموويص رقووص  94ال ووادر عوون م وور لبنووان علووى تطبي و

النيبي الكا د إلى أ نا

الودا ع في نهايي الفتر الماليي المتفو عليهوا ،دوريواً أو يونوياً ،ايوتناداً

إلى الٍيمي الدفتريي (أي الر يد الميجل في دفاتر الم ر ).

 -4أنواع الودائع اليصرفية:
النوع األول :الحلسابات الرارية ()Current Accounts
إيص الوديكي تنت الطل  ،وهي ودا ع تُمكن

ُيطل على ه ا النيا
منهوا فووي أي وقوت ،وبالكميووي التوي يريوود ،وهووي تشوبه النيووا

انبها من اليون

الجواري فووي الم وار التٍليديووي ،مووا

عدا تيجيل فوا د لها أو عليها .هي بمثابي وديكي مضموني اليداد ،وال تنٍ أي عا ود ل وانبها.

ال يتنمل المودع من و ار ها أيي خيا ر وال يجني منها أي ربح ،وهي ال تودع بغرض االيتثمار،
إ ال يٍ د من إيداعها المشاركي في ايرباح.

ويوتص االنتفواظ بهو ا النووع مون الودا وع مون أجول تيويير ايعموال .وعنود فوتح النيوا ُ ،ييوولقص
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الكميوول دفوواتر شوويكات ،وتت وول به و ا النيووا
الكميوول كشوووفاً دوريووي تبو ّوين نركووي النيووا
النيا الجاري في الم ار التٍليديي).

وغيرهووا موون الخوودمات ايخوورى (كمووا ه وي النووال فووي

يتٍاضووى الم وور موون الكميوول م وواري
والخدمات ايخرى.
انتيوا
م وون

زود
أيض واً خدمووي بطاقووي ال وور ا لكترونووي ،وي و ق

ٍدمووه لووه موون خوودمات فووتح للنيووا
مٍابوول مووا ي ّ

تكم وود الم ووار ا ي ووماميي أنيانو واً ،م وون أج وول تش ووجيع أ وونا
أيوي م وواري

علووى النيووا  .وأكثوور موون لوك ،قوود تموونح أ وونا

هو و و الودا ووع ،إل ووى ع وودص
هو و النيووابات جووا ز

ووافي أربانه ووا يٍ وودرها ر وويا مجل ووا ا دار ف ووي ن ووال تنٍيو و أرب وواح ،44أو ق ووروض ني ووني

تتجاوز أر دتهص الجاريي وفٍاً للشروط التي يٍررها مجلا إدار الم ر .45

تكتموود الم ووار ا يووماميي علووى ه و ا النوووع موون الودا ووع ،فووي نووال انتاج وت إلووى تمويوول

ق ووير ايجوول لووبكض الكمليووات ،ولكوون بكوود االيتن ووال علووى موافٍووي الكميوول الو ي يتنووازل ميووبٍاً
عن أرباح أمواله ،مٍابل تكهد الم ر بالنفظ والوفا والضمان.

وينظر إلى الودا ع الجاريي على أنها بمثابي أماني أو قرض نين من المودع إلى الم ر .
النوع الثاني :الودائع االدخارية أو الحلسابات االدخارية ()Saving Accounts
وهي ما ُيكقبر عنه بالمفهوص التٍليدي للم ار  ،نيابات التوفير .ال يختل
الودا ع عن الودا ع الجاريي من نيث تكييفها الشرعي ،ويتيلّص المودع بمٍابل فوتح النيوا  ،دفتور
ه ا النووع مون

ادخ ووار (أي دفت وور ت وووفير عل و وى غو ورار الم ووار التٍليدي ووي) وتُيو و ّومى هو و و الني ووابات ف ووي بكوووض
الم ووار ا يووماميي "نيووابات االيووتثمار المشووترك" ،وهووي تكووون خاضووكي لل وربح والخيووار وفٍ واً
لمبدأ المضاربي بدالً من الفا د التي تٍدمها الم ار التٍليديي.

تُكر نيابات التوفير بأنها ايموال التي يٍدمها المتكواملون موع الم ور  ،وتٍُيوص الودا وع
االدخاريي إلى قيمين:
أ -حلساب االدخار يع التفويض بااللستثيار:
ييتن المودع ربناً على ه ا النيا  ،ويني

وين للمتكامل الين

وا يداع في أي وقت يشا .

الربح أو الخيار على أقول ر ويد شوهري

 44الم ري ،عبد اليميع ،الم ر ا يمامي علمياً وعملياً ،مكتبي وهبي ،الٍاهر  ،0988 ،ص .83
 45الرفاعي ،فادي منمد ،المرجع الياب  ،ص .020
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ب -حلساب االدخار دون التفويض بااللستثيار:
ه ا النوع من النيابات نكمه نكص النيا

الجاري وال ييتن عليه للمودع أي ربح.

النوع الثالث :ودائع االلستثيار
هي ايموال التوي يودعهوا أ ونابها فوي الم وار ا يوماميي بغورض الن وول علوى عا ود
نتيجووي قيوواص الم وور ا يوومامي بايووتثمار تلووك ايم ووال وتخضووع ه و و ايم ووال للٍاعوود الشوورعيي

"الغرص بالغنص".

تأخ و ودا ووع االيووتثمار

ووور عٍ ود المضوواربي بووين المووودعين والم ووار ا يووماميي وتٍوووص

بموجبه ه و الم ار بايتثمار ايموال المودعي مٍابل نيبي من الربح تن ل عليها ،ويج

أن

تندد ه و النيبي مٍدماً في الكٍد ،على أن تكون ن ي شا كي في الربح غير مندد بمبلغ مكين،

وهي تٍُيص إلى قيمين:

أ -اإليداع يع التفويض:
للم وور نو و اي ووتثمار المبل ووغ الم ووودع ف ووي أي مش ووروع م وون مش وواريكه منليو واً أو خارجيو واً،

ويكون ه ا النوع آلجال مختلفي ( 04-00-9-2-3شه اًر) وتكون ه و اآلجال قابلي للتجديد.

ويٍوص ه ا النوع من التكامل على أياا المضاربي المطلٍي ،وقد تلوزص الم وار ا يوماميي

المودع (أي المضار ) بأال يين

الوديكي أو جوز اً منهوا إال بكود انٍضوا المود المنودد للوديكوي

تنت طا لي فٍدانه الكا د عن الجز المينو منه.
ب -اإليداع بدون تفويض:

المٍيد على ه ا ا يداع في التكامل بين المودع والم ر  ،بمكنى
تطب قواعد المضاربي ّ
أن يختوار المووودع مشووروعاً مون مشووروعات الم وور ا يومامي كووي تيووتثمر أموالوه المودعووي لديووه
على أياا ه ا المشروع ،وله الخيار في تجديد مد الوديكي أص ال.
النوع الرابع :صكوك االلستثيار
تشكل ه و ال كوك أند م ادر ايموال الخارجيي المهمي ،وهوي البوديل الشورعي لشوهادات

االيتثمار واليندات وال كوك االيتثماريي ،ويتيع في الوقت الراهن نطوا تطبيٍهوا علوى مختلو

الميتويات ا قليميي والدوليي والمنليي .وتٍوص ه و ال كوك على فكر تيونيد الموجوودات وتنويلهوا
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إل ووى أو ار مالي ووي قابل ووي للت ووداول وي ووهلي ا ي ووترداد والتي ووييل .وتنك ووص هو و و ال ووكوك قاع وود "الك ووزص
بالغنص" ،فالخيار فيها على ر المال (أي أ نا

ال كوك) وليا على الم ر (الكامل).

أ -صكوك االلستثيار اليخصصة ليشروع يعين:
وهووي التووي تخ ووص لمشووروع منوودد ،وتنكووص هو و المكاملووي قواعوود المضوواربي المٍيوود  ،نيووث

يٍوووص الم وور باختيووار أنوود المشووروعات التووي يرغ و
به ا المشروع ويطرنها لماكتتا

فووي تمويله وا ،ثووص ي وودر

ووكوكاً ايووتثماريي

الكاص ،وتُن قدد مد ال ك طبٍاً للمد التٍديريي للمشروع.

ُي و ق
تص تيووويي
وزع جووز موون الكا وود تنووت النيووا كوول ثماثووي أشووهر أو يووتي أشووهر علووى أن ت و ّ
النيا النها ي نين انتهوا الكمول فوي المشوروع ،وين ول الم ور مٍابول أعموال ا دار علوى

جز من الربح تُن قدد نيبته مٍدماً في ال ك.

ب -صكوك االلستثيار اليخصصة لنشاط يعين:
تنكص ه و ال كوك أيضاً أنكاص المضاربي المٍيد  ،نيث يٍوص الم ر ا يمامي باختيار

أن وود النش وواطات يو ووا أكان ووت تجاري ووي،

ايتثمار له و النشاطات ويطرنها لماكتتا

ووناعيي ،عٍاري ووي أو زراعي ووي ،ث ووص يٍ وووص بإ وودار
الكاص.

ووكوك

وتُن قدد مد ه و ال كوك من يني إلى ثماث ينوات ،و لوك طبٍواً لموا ُيظهورو المركوز الموالي
اليونوي لهو ا النشوواط ،وين وول الم وور علووى جوز موون ايربوواح مٍابوول ا دار تُنو قدد نيووبته مٍوودماً

في ال ك.

ص -صك االلستثيار العام:
تنك ووص هو و و ال ووكوك أنك وواص المض وواربي المطلٍ ووي .يٍ وووص الم وور ا ي وومامي بإ وودار هو و و

ال كوك مندد المد من دون تنديد نوع النشاط ،ويطرح الم ر ه و ال كوك على االكتتا
الكاص ،وتيوتن عا وداً عون ايربواح كول ثماثوي أشوهر إلوى نوين تيوويي النيوا

النهوا ي ،فوي نهايوي

الكاص ،وفٍاً لما ُيظهورو المركوز الموالي للم ور  ،ويكوون للم ور عا ود مون ايربواح مٍابول إدارتوه
للمشروع تُن قدد نيبته مٍدماً في ال ك.

الفرع الخايس :صيغ التيويل في اليصارف اإللسمايية
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النبدة األولى :عيليات اليضاربة
 -1تعريف اليضاربة:
ُعرف ووت المض وواربي قب وول ا ي ووماص ،ث ووص وردت ف ووي الٍوورآن الكووريص ف ووي ي ووور المزم وول ،اآلي ووي
عشورون" :وآخورون يضوربون فوي ايرض يبتغوون مون فضول اهلل" ،وفوي يوور النيوا (اآليوي )020
اليوني
ورد" :إ ا ضربتص في ايرض فليا عليكص جناح أن تٍ وروا مون ال وما " ،وقود نثّوت عليهوا ّ

النبويي الشريفي نيث ورد عون النبوي منمود (ص)" :ثوماث فويهن البركوي البيوع إلوى أجول والمٍارضوي
(المضاربي) وخلط البر بالشكير".46

والمضاربي فوي اال وطماح الشورعي هوي أن يشوترك "بودن وموال وتيومى ق ارضواً ،ومكناهوا

أن ي وودفع رج وول مال ووه إل ووى آخ وور يتج وور ل ووه في ووه عل ووى أن م ووا ن وول م وون الو وربح بينهم ووا بنيو و
يشترطانه".47
على

م ووا

إ ا دفووع موواالً مضوواربي اشووترط

وقوود ُروي عوون إبوون عبوواا" :كووان الكبوواا بوون عبوود المطل و
انبه أن ال ييلك به بن اًر وال ينوزل بوه واديواً وال يشوتري بوه ات كبود رطبوي ،فوإن فكول فهوو

ضامن ،فرفع شرطه إلى ريول اهلل

لى اهلل عليه ويلّص فأجازو" ،وه و الروايي ثابتي با جماع.

والمضاربي كانت في التجار فني  ،وتنتمل أوجهاً عد :
أوالا -إنها الستئرار بالمجهول بل بالمكدوص ولكمل مجهول.
ثاني ا -إنها وكالة ،والشرط الفايد ال ي ح في الوكالي.
ثالث وا -إنهووا أيانووة ،إ ا اشووترط علووى ر المووال الكموول فووي عٍوود المضوواربي يفيوود الكٍوود ين المووال
أماني فما يتص إال بكد تيليص رأا المال إلى المضار وهي شركي بين الكمل ورأا المال.
فالمضاربي تفترض توافر أركان الكٍد ب ور عامي وهي:
تكدد ايط ار  ،أي الكاقدان.
ّ )0
 )0ال يغي ،أي ا يجا

والٍبول وهي الرضا المتبادل.

 )3المنل ،أي الثمن والمث قمن (أي اليب

والموضوع).

 46رواو إبن ماجي بإيناد ضكي  ،من كتا  :الرفاعي ،فادي منمد ،المرجع الياب  ،ص .003
 47إبن قدامي ،المغني ،دار الكتا

الكربي ،بيروت ،0983 ،ص .035
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وه و و الشووروط كلهووا تفيوود قيوواص شووركي بووالمكنى المكا وور .وهووي عمليووي مشووروعي إ ا مووا

روعيت شروطها ،ومن نكص مشروعيتها تنريك رأا المال ،تنشيط الكٍول ،واييدي التي ال تملّك

المووال ،وبو لك تٍضووي علووى البطالووي والكيوواد ،وقوود تأخو نكووص الوكالووي ،أو الوديكووي ،أو الشووركي ،أو

ا جار  ،وجميع ه و المكاممات جا ز ومشروعي.48

وقد اعتبر الٍرار اييايي رقص  9284تواريخ  0225/7/02المتكلّو بكمليوات المضواربي

التي تٍوص بها الم ار ا يماميي أن "عمليات المضاربي هي الكمليات التي تنكٍد بين الم ر
مٍدص "رأا المال" والكميل "المضار " ال ي يٍوص بايتثمار "رأا المال" ه ا".

"رأا المووال" ورأا المووال

كو لك عو ّور "ر المووال" بأنوه الم وور ا يوومامي ،و ووان
هو ووو "المبلو ووغ المخ و ووص مو وون أم و ووال الم و وور الخا و ووي و/أو نيو ووابات االيو ووتثمار المطلٍو ووي أو

المٍيد ".

والمضووار هووو "عميوول ر المووال" الو ي يٍوووص بايووتثمار "رأا المووال" وفٍواً ينكوواص الكٍوود

الموقع مكه وينكاص الٍوانين واينظمي المكمول بها.
جرى تكري

المضاربي في الٍرار اييايي رقص  0225/9240المتكلّ بهي ي االيوتثمار

يٍدص ايول
الجماعي ا يمامي في الماد ايولى على أنها "اتفا بين ر المال والمضار نيث ّ
ماله والثاني عمله بهد اقتياص الربح ني االتفا ".
 -2أنواع اليضاربة وشروطها:
ُيٍيووص التمويوول بالمضوواربي إلووى مجموووعتين :ايولووى هووي المضوواربي الخا ووي والمضوواربي
المشتركي ،والمجموعي الثانيي هي المضاربي المطلٍي والمضاربي المٍيد .
اليريوعة األولى :اليضاربة الخاصة واليضاربة اليشتركة
اليضووواربة الخاصوووة :أو مووا ُيكوور بالمضوواربي الثنا يووي ،تكووون عنوودما ُيٍ و قدص المووال موون
شووخص وانوود .وفووي هو ا النووع موون المضوواربي ييووهل إجو ار ت ووفيي للكموول فووي نهايووي اليووني الماليووي
وييووهل إعوواد رأا مووال المضوواربي ي وونابه نتووى يووتص اقتيوواص ال وربح .49وه و و ال ووور هووي غيوور

منايبي للمكاممات االيتثماريي والم رفيي المكا ر ،ولويا بويوع الم وار ا يوماميي االعتمواد
48

زيد ،منمد الرماني ،عٍد المضاربي في الفٍه ا يمامي ،مٍالي على ا نترنت ،جامكي الكويت ،مجلا النشر
الكالمي.kuniv.edu.kwwww.pubcouncil ،

 49الشكراوي ،عايد فضل ،الم ار ا يماميي ،درايي علميي فٍهيي للمماريات الكلميي ،الدار الجامكيي
الطباعي والنشر ،ط  ،0227 ،0ص .020
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عليها لكجزها عن تلبيي ناجاتها.50
اليضاربة اليشتركة :فهي النالي التي يتك قدد فيها أ ونا

ايمووال والمضواربين كموا هوو

نا وول فووي الم ووار ا يووماميي فهووي تتلٍووى المووال موون أ وونابه بو ووفها مضووارباً وتٍُدمووه إلووى
أربا

الكمل المتكددين ليضاربوا به بو فها ر المال.51

وكول طور منهوا يتوأل

وه و المضاربي هي ثماثيي ايط ار

على الشكل التالي:52

 )0جمهور المودعين ،أو الميتثمرين ،أو أربا

مون جمهوور عوريض م ق
ووزع

المال ،ويمثل الطر ايول.

 )0جمهور المياهمين ،ويمثلهص الم ر كوييط في المضاربي المشتركي ،وهص الطر الثاني.
 )3جمهووور المضوواربين ال و ين يأخ و ون المووال موون الم وور للمضوواربي بووه ،وعماقووتهص بالم وور
تشبه عماقي المضار الخاص ب ان

المال ،وهص يمثلون الطر الثالث.

اليريوعة الثانية :اليضاربة اليطلقة واليضاربة اليقيدة
اليضوواربة اليطلقووة :هووي نو قور بنيووث ال يٍقيود

ووان

المووال المضووار بنوووع منو قدد موون

التجار ،أو بأشخاص منددين يتاجر مكهص ،أو بمكان أو زمان يزاول فيه نشاطه.
فيكون للمضار النريي المطلٍي وبالطريٍي التي يراها منايبي اليتثمار ايموال والكفيلي

بالمنافظووي علووى رأا المووال ،وتنٍيو الوربح ،وهووي نالووي نيووابات االيووتثمار الكوواص فووي الم ووار
ا يماميي.

اليضووواربة اليقيووودة :ه ووي التووي قُيو ودت بزم ووان أو مكووان أو بن وووع الكموول أو الي وولع ،ك ووأن
يشووترط مٍوودص المووال بووأالّ يبيووع المضووار أو يشووتري إالّ موون شووخص مكو ّوين ،أو أي شووروط أخوورى

يريدها ر المال لتٍييد المضار طالما كان لك في إطار الشرع.

والمض وواربي المٍقيو ود ه ووي الي ووا د ف ووي الم ووار ا ي ووماميي ،ينه ووا أكث وور انض ووباطاً م وون

المضاربي المطلٍي ،وتتيح للم ار ا يماميي متابكي ايتثمار أموالها بالوجه اليليص.
 -3شروط صحة عقد اليضاربة:
 50الرفاعي ،فادي منمد ،المرجع الياب  ،ص .005
 51المرجع عينه.
 52الشكراوي ،عايد فضل ،المرجع الياب  ،ص .020
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أ -شروط صحة رأس اليال:
يج

أن يكون رأا المال مكلوماً ،و لك منكاً للمنازعوي .وتكوون مكلوميتوه إموا ببيوان قودرو

وو فه ونوعه ،واما با شار إليه.

وا ا كو ووان رأا المو ووال مجه و ووالً كانو ووت المضو وواربي فايو وود باعتبو ووار أن ه و و ا المو ووال المو وودفوع

يتجري إعادته عند ت فيي المضاربي.

ورأا المال في المضاربي هو كرأا مال جميع الشركات.
فضوي أو أموواالً ار جووي .وا ا
ويشووترط فووي رأا المووال أن يكووون موون النٍووود يووا هبواً أو ّ
كان عٍا اًر أو عروضاً ي ار إلى تخمينها وتٍويتها لتدخل في رأا المال.
ال بد أن ييلص ر ُ المال مال المضاربي إلى الكامل نتى يتمكن من الت ر  .ولو عمول
ووان رأا المووال مووع المضووار  ،ف ُي ودت المضوواربي ين لووك مخ ول بالتيووليص ،وأي شوورط يمنووع

ينه يجكلها عٍداً
المضار من الت ر ُيفيد المضاربي ّ

ورياً.

وقد نص على لك الٍانون رقص  ،0225/9284المتكلّ بكمليات المضاربي التي تٍوص بها

الم ار ا يماميي ،في الماد الثالثي منه نيث تضمنت:
بالين

"علووى "ر المووال" أن يفووتح لدي ووه ،عنوود االقتضووا  ،نيوواباً باي ووص "المضووار " ال و ي يٍ وووص
منه وبإيداع " أرا المال" المضاربي وايراداتها فيه".

وك لك اشترطت الماد الثانيي منه تنديد تاريخ وكيفيي تيليص "رأا مال" المضاربي أو

وضكه تنت ت ر "المضار ".
ب -شروط تتعلق بالربح:

يٍوووص الم وور ا يوومامي ب ووفته مضووارباً بووإدار وايووتثمار أمووال المووودعين لٍووا نيووبي موون

ناتج االيتثمار على أياا عٍد المضاربي ،وتيوتن تلوك النيوبي فٍوط فوي نوال تنٍو الوربح ،وا ا

لص يتنٍ الربح خير الم ر جهدو ،وتن قمل

ان

المال الخيار الماليي.

كم ووا أن ووه يٍ وووص ب ووإدار أمو ووال الغي وور واي ووتثمارها ب ووأجر مٍط وووع أو ني ووبي م وون الم ووال الكا وود

للميوتثمر ،و لوك علووى أيواا "عٍوود الوكالوي بووأجر" .وييوتن هو ا ايجوور بوأدا الكمول يووا تنٍو
الربح أص ال.

وعليه يٍتضي توافر الشروط التاليي في الربح:
 -0-أن يكون ن ي

كل طر مكلوماً عند التكاقد.
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 -0أن يكون الربح مشتركاً بين المتكاقدين بنيث ال يختص به أندهما دون اآلخر. -3-أن يكون توزيع الوربح ن وي شوا كي لكول مون المضوار ور الموال ،كالن و

أو الثلوث أو

الربووع ،أو أي شووي شووا ع يتفٍووان عليووه ،وال يجوووز تنديوودو ميووبٍاً بمبلووغ مكووين ،كم ووي ليوور

ور ،وال يجوووز أن يشووترط ينوودهما مبلغ واً مكين واً ثابت واً مووع
مووثماً ،ين الكاموول هنووا ي ووبح أجيو اً
ن ي شا كي من الربح ،أو ن ي شا كي ناق ي مبلغاً مكيناً مندداً أو ثابتاً.

 -4-تكون الخيار على عات ر المال مون رأا مالوه دون الكامول طالموا لوص يٍ ور أو يخوال

الشوروط ،إ يكتفووي بموا تنملووه الكامول موون ضوياع وقتووه وجهودو دون عا وود .ومكنوى لووك أنووه

فووي الخيووار يتنموول كوول طوور موون جوونا مووا يوواهص بووه فووي المضوواربي ،ر المووال موون رأا
ماله والكامل من عمله.

وقد ن ت المادتان الرابكي والياديي من التكميص اييايي رقص  022تاريخ 0225/7/02

ال ووادر ع وون م وور لبن ووان ،عل ووى أن "ر الم ووال" يتنم وول الخي ووا ر كاف ووي الناتج ووي ع وون عملي ووي
المضاربي ما لص تكن ناجمي عن تٍ ير "المضار " أو إهماله أو إخماله بشروط المضاربي.
ص -شروط تتعلّق بالعيل:
الشرطان ايياييان هما:
 -0الكمل من اخت اص المضار ن اًر.
 -0عدص تضيي ر المال على الكامل في عملوه ،ين الوربح هوو الهود  .وا ا أخو

الكامل مال المضواربي ولوص ينجوز الكمول أو خورل بوه تيوامناً عون مٍتضوى وظيفتوه كوان ضوامناً لوه

ونص االتفووا بينهمووا علووى إلوزاص الكاموول بالكموول ،فتكووون ن وته موون
أمووا إ ا لووص يو ّ
فووي نالووي التلو  ،و ّ
مبنيي على تٍدير الكمل.
الربح ّ
والكام وول ال يض وومن تلو و

خال

م ووال المض وواربي وال يتنم وول الخي ووار الطار ووي علي ووه ،إال إ ا

ما عقينه له المالك في الكٍد أو إ ا كان مكتدياً خارجاً عن مٍتضى وظيفته.
 -4يضيون عقد اليضاربة:

ن ووت الموواد الثانيووي موون التكموويص اييايووي رقووص  022توواريخ  0225/7/02ال ووادر
عوون م وور لبنووان ،علووى أنووه يجو
ودقي  ،المندرجات التاليي:

أن يتضوومن عٍوود المضوواربي ،علووى ايقوول ،وعلووى ننووو
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وريح

 -0تنديد واضح "لرأيمال" المضاربي ،نٍداً كان أص عيناً ،ولألعبا التي تدخل من ضمنه. -0مد المضاربي. -3-نٍوو ايطو ار

التزموواتهص ،وخ و واً لجهووي تمكووين "ر المووال" موون المراقبووي والتوودقي فووي
و ا

نيابات المضاربي وميتنداتها المميوكي من قبل "المضار ".

 -4الضمانات المٍدمي من "المضار " والتي تغطّي نتيجي تٍ يرو أو إهماله أو إخماله بشوروطعٍد المضاربي.

 -5شروط وأ ول تمديد أو ت فيي أو قيمي المضاربي. -2-كيفيي توزيع ايرباح الناتجوي عون المضواربي ،والتوي يجو

وليا مبلغاً مٍطوعاً أو نيبي من "رأا مال" المضاربي.

أن تكوون نيوباً شوا كي مون ايربواح

 -7تاريخ وكيفيي تيليص "رأا مال" المضاربي أو وضكه تنت ت ر "المضار ".عم وا إ ا كووان "ر مووال" يواف و علووى قيوواص "المضووار " بااليووتداني علووى "رأا مووال"
 -8ت وريح ّالمضوواربي أو علووى إق وراض ه و ا "ال ورأا مووال" أو علووى إعطا ووه لغي ورو علووى يووبيل المضوواربي
وشروط ه و ايعمال.
ويترتو و

عل ووى ل ووك أن ووه ال يش ووترط ف ووي ر الم ووال أن يك ووون ُميو ولماً ين المض وواربي ه ووي

توكيل ،وتوكيل ال ُميلص من غير ال ُميلص جوا ز ،كموا أنوه يجووز للمضوار أن يخلوط موال المضواربي
بماله الخاص شرط أخ إ ن ر المال ،فيكون في ه و النالي شريكاً في المضاربي.

تفيود المضوواربي إ ا اشوتمل الكٍوود علوى شوورط فايود يووإلدي إلوى جهالووي الوربح ،بوول يبطُول
وال ُ
الشرط فني .
أمووا إ ا ف ُي ودت المضوواربي ليووب
ّ
وكان للمضار أجر المثل كونه عامل.

موون اييووبا

انٍطكووت الشووركي ،وعوواد ال وربح لوور المووال

والمضوواربي ال وونيني تووإلدي إلووى قيوواص شووركي ،والمضوواربي الفايوود تووإلدي إلووى وجووود عٍوود
الكٍوود مووا إ ا كووان عٍوود إيجووار أو جكالووي ،وتشووبه ه و و

إجووار وونيني ،أي أنووه ُي ووار إلووى تكيي و
نووال الشووركات التووي يتخلّ و أنوود أركانهووا نيووث ي ووار إلووى تكيي و
الفايد ال ضمان على المضار الكامل ،ين ما لص ُيضمن في
 -5لسندات عقد اليضاربة:
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الكٍوود .وفووي نالووي المضوواربي

نينه ال ُيضمن في فيادو.

اليندات التٍليديي أو يندات الٍروض ال تجوز في الشريكي ا يماميي ،لشمولها على

المكرموي الو ي
الفا د الربويي ،كما جا فوي قورار المجموع الفٍهوي لرابطوي الكوالص ا يومامي فوي مكوي
ق
در في  0405/02/05ه و الموافو 0224/00/08ص" :إن الكٍوود الكاجلوي واآلجلوي علوى يوندات

الٍروض بفا د  ،في مختل

أنواعها غير جا ز شرعاً ،ينها مكاممات تجري بالربا المنرص".

وق وود ورد ف ووي مجم ووع الفٍ ووه ا ي وومامي الت ووابع لمنظم ووي الم ووإلتمر ا ي وومامي بج وود ف ووي

المملكي الكربيي اليكوديي المنكٍد في دورته الياديي من  03–07شكبان 0402هو المواف –04-
 ،0992/3/02قرار شامل يكالج فيه موضوع اليندات وه ا ن ّ ه نوردو بالكامل نظ اًر يهميته:

"أ -إن اليندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغ مع فا د منيوبي إليه أو نفوع مشوروط ،منرموي شورعاً
موون نيووث ا

وودار أو الشو ار أو التووداول ،ينهووا قووروض ربويووي يووا كانووت الجهووي الم وودر

لهووا خا ووي أص عامووي ت ورتبط بالدولووي .وال أثوور لتيووميتها شووهادات ،أو

ووكوكاً ايووتثماريي ،أو

إدخاريي أو تيميي الفا د الربويي الملتزص بها ربناً ،أو ريكاً ،أو عمولي ،أو عا د.

تنرص أيضاً اليندات ات الكوبون ال وفري ،باعتبارهوا قروضواً يجوري بيكهوا بأقول مون قيمتهوا
 ّا يميي ،وييتفيد أ نابها من الفرو باعتبارها نيماً له و اليندات.
ل -كمووا تنو ّورص أيض واً اليووندات ات الج ووا ز ،باعتبارهووا قروض واً اشووترط فيهووا نفووع أو زيوواد النيووبي
لمجموع المٍرضين ،أو لبكضهص ال على التكيين ،فضماً عن شبهي الٍمار".
أماص ه ا التنريص لليندات ،أدت الناجي إلوى إيجواد بوديل شورعي ،تتكامول فيوه اليوو

المنرمووي واليووندات الربويووي ،ل و لك نجوود فووي المكوواممات ا يووماميي مووا ُييو ّومى
عوض واً عوون ايدوات
ق

بيندات المٍارضي ويندات ا جار .

وص عليه وا مجمووع الفٍووه ا يوومامي فووي دورتووه الرابك ووي
أمووا يووندات المٍارضووي ،فٍوود نو ق

المنكٍد عاص 0428هو وقد تضمن ه ا الٍرار النص التالي نوردو بنرفيقته نظ اًر إلى أهمقيته:

أ" -يندات المٍارضي هي أدا ايتثماريي تٍوص على تجز ي رأا موال الٍوراض "المضواربي" بإ ودار
وكوك ملكيوي بورأا موال المضواربي ،علووى أيواا ونودات متيواويي الٍيموي ،وميوجلي بأيووما

أ نابها باعتبارهص يملكون ن

ملكيي كل منهص فيه.

اً شا كي في رأا مال المضواربي ،وموا يتنوول إليوه بنيوبي

 ال ور المٍبولي شرعاً ليندات المٍارضي بوجه عاص ال بد من توافر الكنا ر التاليي فيها:الكن ر ايول :أن يمثل ال ك ملكيوي ن وي شوا كي فوي المشوروع الو ي أ ودرت ال وكوك

نش ووا ه وتنويل ووه ،وتي ووتمر هو و و الملكي ووي طو ووال المش ووروع م وون بدايت ووه إل ووى
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عليهووا جميووع النٍووو والت ورفات المٍوورر شوورعاً للمالووك فووي

نهايتووه ،وترتّو
ملكووه موون بيووع وهبووي ورهوون وارث وغيره وا ،مووع ممانظووي أن ال ووكوك تمثوول
رأا مال المضاربي.
الكن وور الثوواني :يٍوووص الكٍوود فووي
نشوور ا

ووكوك المٍارضووي علووى أيوواا أن شووروط التكاقوود تنووددها
يكبوور عنووه االكتتووا

وودار ،وأن ا يجووا

فووي هو و ال ووكوك ،وأن

الٍبوول تكبوور عنوه موافٍووي الجهووي الم ودر ،وال بوود أن تشوتمل نشوور ا

وودار

على جميع البيانات المطلوبي شرعاً في عٍد الٍراض "المضاربي" من نيث:
بيووان مكلوميووي رأا المووال ،وتوزيووع الوربح ،مووع بيووان الشووروط الخا ووي بو لك
دار ،على أن تتف جميع الشروط مع اينكاص الشرعيي.

ا

الكن وور الثال ووث :أن تك ووون

ووكوك المٍارض ووي قابل ووي للت ووداول بك وود انته ووا الفت وور المن وودد

لماكتتا  ،باعتبار لك مأ ونواً فيوه مون المضوار عنود نشوو اليوندات موع
مراعا الضوابط التاليي:

 إ ا كان مال الٍراض المتجمع بكد االكتتانٍ وووداً ،ف ووإن ت ووداول

وقبل المباشر في الكمول بالموال ،ال يوزال

ووكوك المٍارض ووي يكتب وور مبادل ووي نٍ وود بنٍ وود وتطبو و علي ووه أنك وواص

ال ر .

 إ ا أ ووبح م ووال الٍ وراض ديونو واً تطب و عل ووى تووداولالتكامل بالديون.

-إا

ووكوك المٍارضووي أنك وواص ت ووداول

ار مال الٍراض موجودات مختلطي من النٍوود والوديون وايعيوان والمنوافع ،فإنوه

يجووز توداول

وكوك المٍارضوي وفٍواً لليوكر المت ارضوى عليوه ،علوى أن يكوون الغالو

في ه و النالي أعياناً ومنافع.

الكن وور ال اربووع :إن موون يتلٍّوى ن وويلي االكتتووا

فووي ال ووكوك اليووتثمارها واقامووي المشووروع

بها هو المضار  ،أي عامل المضاربي ،وال يملك من المشروع إال بمٍدار

م ووا ق وود ييو واهص ب ووه بشو و ار بك ووض ال ووكوك ،فه ووو ر م ووال بم ووا أي ووهص ب ووه،
إض ووافي إل ووى أن المض ووار شو وريك ف ووي الو وربح بك وود تنٍٍ ووه بني ووبي الن ووي
وودار ،وتك ووون ملكيت ووه ف ووي المش ووروع عل ووى هو و ا

المن وودد ل ووه ف ووي نش وور ا

اييوواا ،وان يوود المضووار علووى ن وويلي االكتتووا

فووي ال ووكوك وعلووى

موجو ووودات المشو ووروع هو ووي يو وود أمانو ووي ،ال يضو وومن إال بيو ووب
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مو وون أيو ووبا

الضمان الشرعيي.
ل -مع مراعا الضوابط اليوابٍي فوي التوداول ،يجووز توداول

وكوك المٍارضوي فوي أيووا ايو ار
الكوورض والطلو

الماليووي ،إن ُوجوودت ،بالضووابط الشوورعيي ،و لووك وفٍواً لظوورو
الكاقدين .كما يجووز أن يوتص التوداول بٍيواص الجهوي الم ودر فوي فتورات دوريوي مكينوي بوإعمان أو
إيجووا

ويخضووع راد

يوجووه إلووى الجمهووور ،تلتووزص بمٍتضوواو خوومال موود منوودد بشو ار هو و ال ووكوك موون ربووح

مال المضاربي بيكر مكين ،وينين أن تيتكين في تنديد اليكر بأهول الخبور  ،وفٍواً لظورو

اليووو والمركووز المووالي للمشووروع .كمووا يجوووز ا عوومان عوون االلت وزاص بالش و ار موون غيوور الجهووي

الم در من مالها الخاص على الننو المشار إليه.
د -ال يجوز أن تشتمل نشر ا

دار أو

كوك المٍارضوي علوى نوص بضومان عامول المضواربي

رأا المووال ،أو ضوومان ربووح مٍطوووع أو منيووو إلووى رأا المووال ،فووإن وقووع الوونص علووى لووك
راني أو ضمناً بطُل شرط الضمان وايتن المضار ربح مضاربي المثل.

هو و -ال يجوووز أن تشوومل نشوور ا

وودار وال

ووك المٍارضووي ال ووادر بنووا عليهووا علووى نووص يلووزص

بووالبيع ولووو كووان مكلٍّواً أو مضووافاً للميووتٍبل .وانمووا يجوووز أن يتضوومن

ووك المٍارضووي وعووداً

بالبيع ،وفي ه و النال ال يتص البيع إالّ بكٍد وبالٍيمي المٍدر من الخب ار وبرضا الطرفين.

و -ال يجوووز أن تتضوومن نشوور ا

وودار وال ال ووكوك الم وودر علووى أيايووها ،ن واً يووإلدي إلووى

انتمال قطع الشركي في الربح ،فإن وقع ،كان الكٍد باطماً .ويترت
 -عدص جوواز اشوتراط مبلوغ منودد لنملوي ال وكوك أو

وان

على لك:

المشوروع فوي نشور ا

ودار

و كوك المٍارضي ال ادر بنا عليها.
 إ قن منل الٍيمي هو الربح بمكناو الشورعي ،وهوو ال از ود عون رأا الموال ،ولويا ا يوراد أوالغلي .ويكر مٍدار الربح إما بالتنضيض أو بالتٍويص للمشروع بالنٍد ،وما زاد عن رأا
المووال عنوود التنضوويض أو التٍووويص ،فهووو ال وربح ال و ي يوووزع بووين نملووي ال ووكوك وعاموول

المضاربي وفٍاً لشروط الكٍد.
 -أن ُيك ّد نيا

أرباح وخيا ر المشروع وأن يكون مكلناً وتنت ت ر نملي ال كوك.

ز -ييتن الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التٍويص وال يلزص بالٍيومي .وبالنيوبي إلوى المشوروع
توزع غلّته ،وما يوزع على طرفي الكٍد قبل التنضيض
يدر إيراداً أو غلي فإنه يجوز أن ّ
ال ي ّ
يكتبر مبالغ مدفوعي تنت النيا .
ثمي ما يمنع شرعاً من النص في نشر ا
ح -ليا ّ
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دار على اقتطاع نيبي مكيني في نهايوي كول

دور  ،إمووا موون ن ووي نملوي ال ووكوك فووي ايربوواح فووي نالووي وجووود تنضوويض دوري ،وامووا موون
الموزعي تنوت النيوا  ،ووضوكها فوي انتيواط خواص لمواجهوي
هص في ا يراد أو الغلّي
ن
ّ
مخاطر خيار رأا المال.
دار أو

كوك المٍارضي ،على وعد طر

ثمي ما يمنع شرعاً من النص في نشر ا
ط -ليا ّ
ثال ووث منف وول ف ووي شخ وويته و مت ووه المالي ووي ع وون طرف ووي الكٍ وود ،ب ووالتبرع ب وودون مٍاب وول بمبل ووغ

مخ و ووص لجبو وور الخي و وران فو ووي مشو ووروع مكو ووين ،علو ووى أن يكو ووون الت ازم و واً ميو ووتٍماً عو وون عٍو وود
المضاربي ،بمكنى أن قيامه بالوفا بالتزامه ليا شرطاً لنفاد الكٍود ،وتُرتقو أنكاموه عليوه بوين
أط ارف ووه ،وم وون ث ووص فل وويا لنمل ووي ال ووكوك أو عام وول المض وواربي ال وودفع ب ووبطمان المض وواربي أو

بنجوي أن
االمتناع عون الوفوا بالت ازمواتهص بهوا ،بيوب عودص قيواص المتب ّورع بالوفوا بموا تب ّورع بوهّ ،
ه ا االلتزاص كان منل اعتبار في الكٍد" (انتهى نص الٍرار).

النبذة الثانية :عيليات اليشاركة
نيوتكرض فوي هو و النبو تكريو

المشوواركي وأنواعهوا وأركانهوا والم ووطلنات المتكلٍّوي بهووا

وشووروطها ومووا نووص عليووه الٍووانون اللبنوواني إضووافي إلووى إج و ار ات عٍوود المشوواركي وض ووابطه فووي

الم ر ا يمامي.

 -1تعريف اليشاركة:
تُب وورز

وويغي التموي وول بالمش وواركي أهمي ووي طبيك ووي الكماق ووي الت ووي تووربط الم وور ا ي وومامي

بكمما ه ،فهو ُيكتبر بمثابي شريك لهص وليا دا ناً ،عن طري تٍديص الم ور أو عموما لوه ،مواالً
بني و متيوواويي أو متفاوتووي موون أجوول إنشووا مشووروع جديوود أو الميوواهمي فووي مشووروع قووا ص ،بٍ وود
اقتيواص موا ينوتج عنوه مون ربوح ،بنيوث ي ووبح كول وانود مونهص مالكواً لن وته فوي رأا الموال بنيووبي

تٍديمات ووه .والمش وواركي ه ووي ش ووركي م و ورفيي ،وهو و و ال وويغي التمويلي ووي مي ووتمد م وون عٍ وود الش ووركي
المكرو

في الفٍه ا يمامي ،وقد جرت تيميتها بالمشاركي في الكر الم رفي المكا ر.
وقوود تطوور الفٍهووا عبوور التوواريخ ا يوومامي واليوويما فووي فتوور مووا بكوود

ودر االيووماص إلووى

وميوزوا بوين شوركي ايموماك وشوركي
الشركات في ا يماص ،من نيث أنواعهوا وأنكامهوا وشوروطهاّ ،
الكٍود ،ك لك فكل المشترع اللبناني في الماد  830من قانون الموجبوات والكٍوود ،وبوين المشواركي
بايموال وايعمال.
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قيص الفٍها الشركات إلى قيمين:53
وقد ّ
شووركي الملووك :وهووي الشووركي التووي تنشووأ بووين ط ورفين أو أكثوور ،لووك مثوول ا رث ،الو وويي،
والهبووي ،وقوود تنشووأ بووين طورفين أو أكثوور بفكلهموا مثوول قيامهووا بالشو ار  ،وقبووول الهبووي والو وويي ،وهووي

على قيمين :إجباريي ورضا يي.

وقوود عو قور قووانون الموجبووات والكٍووود شووركي الملووك فووي الموواد  804منووه علووى أنهووا تٍوووص

عنوودما يكووون شووي أو نو مووا ملكواً شوا كاً ومشووتركاً بووين أشووخاص عديوودين وينشووأ عوون لووك كيووان

يمى شركي ملك أو شبه شركي وهي تكون إختياريي أو إضط ارريي.
قانوني ُي ّ

شركي الكٍود :وهي التي تنشوأ بوين طورفين أو أكثور ،بنوا علوى تكاقود شورعي ،أو قوانوني،

تتميوز
وبنا على رغبتهما وبمبادر منهما .وتُكد الم ار ا يماميي من المإلييوات الماليوي التوي ّ
به ا النوع من الكمليات ،ففي ه و الكمليات نجد أن الكوامل ا يجابيي تبودو واضوني نيوث تتطلو

آليي إنجاح الكمل أن ييكى الكميل المشوارك إلوى إنجواح عمليوي االيوتثمار بكول الويوا ل الممكنوي،
بشرط أن ال تتكارض مع مشروعيي التكامل .وتبدو أهص المرتكزات التي تظهر التكامل ا يجابي:
 -0ال ضرر وال ضرار في المشاركي (أي الموازني بين م لني الطرفين). -0اختيار أرشد اليبل لتشغيل ايموال المودعي وادارتها.منرمي شرعاً.
 -3االبتكاد عن أي نشاط أو تداول ليلع ّ -4ال إي ار -5-ترتي

وال تٍطير ،أي الترشيد في ا نفا الجاري لمايتثمار.
أولويات المشاركي بما يتما ص والضرورات.

 -2إن أيلو المشاركات يودعو الم ور لتجنيود طاقاتوه وامكاناتوه الفنيوي فوي ايوتخداص ايمووالالمكلّ

نماإلها ،ويإلدي تالياً إلى تنشيط النركي الكمرانيي واالقت اديي في المجتمع.

 -7يكفل نظاص المشاركي النهوض باقت ادات الكوالص ا يومامي اليوتثمار أريوماله وخدموي ايمويوالمجتمع.

 -8ينٍ نظاص المشاركي الكدالي في توزيع ايرباح بين المودعين أنفيوهص ،دون ايوتغمال موودعفي مشروع مكين أرباح أموال مودع آخر في مشروع ثان.
 -2أنواع اليشاركات في اإللسمام وتقلسيياتها:
 53الشكراوي ،عايد فضل ،المرجع الياب  ،ص .329
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إعتبوور إبوون قدامووي 54أن الشووركات هووي علووى أربكووي أن وواع ،شووركي الكنووان ،ايبوودان ،الوجوووو

والمضاربي.

كما أن "هي ي المنايوبي والمراجكوات للمإلييوات الماليوي ا يوماميي" ،اعتبورت فوي المكيوار

الشوورعي ال ووادر عنهووا رقووص  00والمتكلّو بالمشوواركي والشووركات ،أن الشووركات المكروفووي فووي كتو

الفٍووه هووي ثماثووي أنوواع :شووركي الكنووان ،الوجوووو (الو مص) وشووركي ايعمووال (ال وونا ع ،أو ايبوودان ،أو

التٍبل).55
ّ

وعرفت شركي الكنان بأنهوا" :هوي التوي يشوترك إثنوان أو أكثور بموال مكلووص مون كول شوريك
ّ
بنيووث ين و لك و ّل منهمووا الت وور فووي مووال الشووركي وال وربح بينهمووا بني و ا تف وا والخيووار بٍوودر
الن ص في رأا المال".56
كو لك اعتبوورت أن شووركي الوجوووو (الو مص)" :هووي اتفووا طورفين أو أكثوور علووى ا شووتراك فووي

ش و ار موجووودات فووي ايجوول وا لت وزاص بضوومان أدا ثمنهووا بني و
الشووركا مووع تنديوود ني و

عنها".57

ايربوواح ب ووور متفٍووي مووع الني و

الني و

التووي يووتص تنديوودها بووين

المنو ّودد لضوومان ايدا أو مختلفووي

ين منوول المشوواركي فيهووا هووو ا لتوزاص فووي
وأضووافت "لييووت لشووركي الوجوووو أريوومال نٍووديّ ،
المتميز )".58
ال مي ،أي الضمان المبني على الوجاهي (اليمكي
ّ
تٍبوول ايعمووال البدنيووي أو الفكريووي
أمووا شووركي ايعمووال فهووي "إتفووا ط ورفين أو أكثوور علووى ّ
والٍياص بال نع أو تٍديص الخبر أو الخدمي ،مع تنديد ني ايرباح بينهص بني ا تفا ".59
تٍبله".60
"ليا لشركي ايعمال رأيمال نٍدي ،ين منل المشاركي هو الكمل أو ّ
ّنفت "هي ي المنايبي والمراجكات للمإلييات الماليي ا يماميي" الشوركي المتناق وي مون

 54إبن قدامي ،المغني ،المرجع الياب  ،ل  ،5ص .000
 55المكيار الشرعي رقص  .0/0/0 ،00كما ورد في نص المكيار والييما البند اليادا وبموجبه يج
المكيار إعتبا اًر من  0منرص 0404هو المواف كانون الثاني .0223

 56المكيار الشرعي رقص .0/3 ،00
 57المرجع عينه.0/0/3 ،
 58المرجع عينه.0/0/3 ،
 59المرجع عينه.0/3/3 ،
 60المرجع عينه.0/3/3 ،
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تطبي ه ا

61
وعرفتهووا بأنهووا الت ووي "يتكهّوود فيه ووا أنوود الشووركا بشوو ار ن ووي اآلخ وور
ضوومن الشووركات النديث ووي
ّ
تدريجياً إلى أن يتملّك المشتري المشروع بكامله .وه و الكمليي تتك ّوون مون الشوركي فوي ّأول ايمور،

ثووص البي وع والش و ار بووين الش وريكين وال بو ّود أن تكووون الشووركي غيوور مشووترط فيهووا البيووع والش و ار  ،وانمووا
يتكهد الشريك ب لك ا
بوعد منف ل عن الشركي ،ك لك يٍع البيع والش ار بكٍد منف ل عن الشركي،
واليجوز أن ُيشترط أند الكٍدين في اآلخر".62

طبٍووت الهي ووي علووى المشوواركي المتناق ووي اينكوواص الكامووي للشووركات ،وبخا ووي شووركي
ثووص ّ
يتضمن عٍد الشركي أي نوص ُيكطوي أيواً مون طرفوي المشواركي النو فوي
الكنان .وعليه "يجوز أن
ّ
ايترداد ن ته في رأيمال الشركي.63
 -3أركان اليشاركة وشروطها:
يووبٍت االشووار إلووى أن المشوواركات فووي الفٍووه ا يوومامي هووي متكوودد  .وفيمووا يلووي الكٍوود التووي

نبين أركانها وشروطها:
ي ّ

أ -أركان شركة العقد:
 ال يغي (وهو الرضا في الم طلح الٍانوني المكا ر). الكاقدان (وهي أيضاً في الم طلح المكا ر تكدد الشركا ). المكٍود عليه المال أو ايعمال.ومنهص من يضي

اليب

أي غرض الشركي ،ويج

أن يكون مشروعاً.

ب -شروط شركة العقد:
عو قور قووانون الموجبووات والكٍووود فووي الموواد  844شووركي الكٍوود علووى أنهووا" :عٍود
متبو ووادل بمٍتضو وواو يشو ووترك شخ و ووان أو أشو ووخاص عو وود فو ووي شو ووي بٍ و وود أن
يٍتيو وموا م ووا ين ووتج عن ووه م وون الو وربح" .وعلي ووه يجو و

الخا ي بشركي الكٍد وهي:

61

أن تت وووافر بك ووض الش ووروط

المرجع عينه .0/0/0 ،اعتبرت الهي ي أن الشركات النديثي هي المياهمي ،التضامن ،التو يي البييطي،
التو يي باييهص ،المنا ي والمشاركي المتناق ي (المنبثٍي من شركي الكنان).

 62المكيار الشرعي رقص .0/3 ،00
 63المكيار الشرعي رقص .0/5 ،00
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 تكدد الشركا أي وجود أكثر من شخص واند. المياهمي في رأا المال. -تنديد ن ي

ايرباح والخيا ر لكل من الفرقا .

 توافر نيي المشاركي لدى الشركا . -4تعريف بعض اليصطلحات اليتعلّقة باليشاركة:
 رأس اليووال :هووو مجموووع المبووالغ التووي ييوواهص فيهووا الم وور وعمووماإلو فوويالمشاركي.

 ربح اليشاركة :هو المبلغ ال از د على رأا مال المشاركي في نهايي مدتها. -حصة الشريك :هي مجموع اير د اليوميي للشوريك فوي نيوا

المشواركي

خمال فتر المشاركي.

 الخلسووووووارة :ه و ووي ال و وونٍص الو و و ي يظه و وور عل و ووى رأا م و ووال المش و وواركي عن و وودالتنضيض.

 نفقات اليشاركة :هي النفٍات التوي اتفو الشوركا علوى تنميلهوا علوى رأامال المشاركي قبل الٍيمي.

 -القلسية :تٍايص الربح بين الشركا والمخال ي النها يي للمشاركي.

 التنضيض :تنويل أ ول المشاركي إلى نٍود فكلياً بالبيع أو نكمياً باليبلالمنايبيي التي تكتمد على تٍويص اي ول فوي تواريخ منودد واجو ار الٍيومي
بنا على لك.

وقوود ورد فووي ق ورار مجلووا المجمووع الفٍه وي ا يوومامي فووي دورتووه الياديووي
المكرمو ووي  -المملكو ووي الكربيو ووي اليو ووكوديي بتو وواريخ
عشو وور المنكٍو وود فو ووي مكو ووي
ق
 0400/02/02هو المواف :0220/0/02

"إن المو وراد بالتنض وويض النكم ووي تٍ ووويص الموج ووودات م وون ع ووروض ،ودي ووون
بٍيمتها النٍديي كما لو توص فكوماً بيوع الكوروض وتن ويل الوديون ،وهوو بوديل
عوون التنضوويض النٍيٍووي ال و ي يتطل و

الت ووفيي النها يووي للمنشووآت وأوعيووي

االي و و ووتثمار المشوو و ووتركي ،كال وو و وونادي االي و و ووتثماريي ونموه و و ووا ،وبيوو و ووع كو و و وول
الموجودات ،وتن يل كل الديون".

ويضي

الٍرار أنوه " يجو
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إجو ار التنضويض النكموي مون قبول أهول الخبور

في كل مجوال ،وينبغوي تك ّوددهص بنيوث ال يٍول الكودد عون ثماثوي ،وفوي نوال

تبوواين تٍووديراتهص ي ووار إل ووى المتويووط منهووا ،واي وول فووي التٍووويص إعتم وواد

الٍيمي اليوقيي الكادلي".

 -انقطاع الشركة :فياد عٍد المشاركي لشرط قد يإلدي إلى ها

الربح يند

الشركا .
 -5شروط اليشاركة:
إن المشوواركي توودخل فووي تمويوول النشوواطات االيووتثماريي التووي تيووتهد
تجاريي أو

الوربح يووا أكانوت

ناعيي أو عٍاريي أو غيرها من النشاطات ايخرى المباني وغير المنرمي شرعاً.

ويٍتضي توافر بكض الشروط وهي:
أ .حصص الشركاء:
 -يجو

أن تكووون ن ووي كوول شوريك فووي رأا مووال المشوواركي مدفوعووي بالكاموول ،ومكلومووي

ومندد  ،وال يشترط فيها التياوي ،ويج

إيداع رأا المال في نيا

م رفي ا
جار.

 إ ا كانووت ن ووص الشووركا فووي المشوواركي مٍوودمات عينيووي أو نٍديووي وعموومات مختلفوويقومت جميكاً بكملي واند لتنديد رأا مال الشركي ون ص الشركا .
 يمكوون أن يكووون الوودين الميووتن علووى أنوود الشووركا ن ووي فووي المشوواركي الم ورفييشرط أن يكون ه ا الدين ناالً من تاريخ الكٍد ،وأن ال يكون المدين مكي اًر.

 يجووووز أن تكو ووون ن و ووي أنووود الشو ووركا منو وودد بيو ووٍناجاتهص.

يي وون

منو ووه الشو ووركا ني و و

 يجوووز ا تفووا ف ووي عٍوود المشوواركي عل ووى أن يشووتري الكميوول ن ووي الم وور ت وودريجاًخمال مد متفو عليهوا وتوإلول بكودها ملكيوي الموجوودات بالكامول إلوى الكميول ،وهوو موا

ُيكر بالمشاركي المتناق ي ،ولكن بشرط أن يترك التكاقد على البيع إلى وقت الن .
علووى أن وه إ ا تضوومن الكٍوود علووى بيووع الم وور ن ووته للكميوول ونوودد الووثمن والتوواريخ

فيج

أن يكون الشريك في ه و النال غير ملزص بالش ار  ،وأن يترك له الخيار ب لك.

 .تعدد الشركاء:
ثمووي نوود أدنووى لكوودد الشووركا علووى أنووه ال يجوووز أن يكووون أقوول موون إثنووين ويجوووز أن
لوويا ّ
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يكون الشركا في المشاركي أشخا اً طبيكيين وأشخا اً مكنويين.
ل .األرباح والخلسائر:
 توزع ايرباح بين الشركا في المشاركي بني -توزع الخيا ر بين الشركا في المشاركي بني

ا تفا في ما بينهص.
ني

مشاركي كل منهص.

 ال يجوووز تخ وويص أنوود الشووركا بمبلووغ مٍطوووع موون ال وربح ،كمووا ال يجوووز تخ وويصربح فتر مكيني أو

فٍي مكيني يند الشركا .

 ال يجوز أن ُيكفى أند الشركا من الخيار كما ال يجوز إيتثناإلو من الربح. لتنديوود ن ووص الشووركا وتوزيووع ايربوواح والخيووا ر بيوونهص يجوووز ايووتخداص نظوواص النمووروهي طريٍي نيابيي تكتمد على المدد الزمنيي التي تظول فيهوا ميواهمي الشوركا عاملوي

في نشاط الشركي.

 ويتفو ّورع عوون ت ووافر شووروط ه و و الشووركي أنهووا تتمتووع بالشخ وويي المكنويووي الميووتٍلي عوونشخ يي الشركا فيها ،بنيوث تُكتبور ّمتهوا الماليوي ميوتٍلي عون موص الشوركا وكول موا
يترتّو و

عل ووى هو و و الشخ وويي المكنوي ووي م وون إلت ازم ووات .أم ووا بالني ووبي إل ووى إدار الش ووركي

فيمكن أن توكل إلى أند الشركا أو أكثور ويمكون أن يكوون المودير مون خوارل الشوركي

أي غير شريك فيها.

 -6اليشاركة في القانون اللبناني:
عو و قور المشو ووترع اللبنو وواني المشو وواركي فو ووي التكمو وويص اييايو ووي رقو ووص  97تو وواريخ 0225/0/09

ال ووادر ع وون م وور لبن ووان ،والو و ي تضوومن الٍو ورار ايياي ووي رق ووص  8954ت وواريخ 0225/0/09

المتكلّ بكمليات المشاركي أو المياهمي التي تٍوص بها الم ار ا يماميي .وكو لك نوص التكمويص
أعماو على أنواع ه و المشاركي إضوافي إلوى تنديود بكوض ايطور الٍانونيوي التوي تكمول فوي ضوو ها

الم ار ا يماميي بنظاص المشاركي أو المياهمي.
بموج
ماالً بني

الماد ايولى من ه ا التكمويص ،تكتبور المشواركي "تٍوديص الم ور وعميول أو عموما
متفاوتي أو متياويي من أجل إنشا مشروع جديد أو المياهمي في مشروع قا ص ،بٍ د

اقتيواص موا ينوتج عنوه مون ربوح ،بنيوث ي ووبح كول وانود مونهص مالكواً لن وته فوي رأا الموال بنيووبي
تٍديماته".
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والمياهمي هي "المشاركي التي يتملّك فيها الم ر أيهماً أو قيمواً منٍولوي تمثول ملكيوي فوي

رأا مال مإلييي أو منشأ أخرى".
وبموج و

التكموويص الم و كور أعووماو ،يٍيووص التمويوول بالمشوواركي إلووى نوووعين :مشوواركي ثابتووي أو

مشاركي متناق ي ،وتأخ شوكل شوركات أو هي وات ال يترتو

علوى ميواهمي أو مشواركي الم وار

ا يماميي فيها أيي ميإلوليات غير مندود .
فالمشوواركي الثابتووي هووي التووي تبٍووى فيهووا ن ووي الش وريك أو الشووركا فووي رأا مووال المشووروع

طوال أجلها المندد في الكٍد.

أمووا المشوواركي المنتهيووي بالتمليووك أو المتناق ووي ،فهووي المشوواركي التووي يكطووي فيهووا الم وور

النو و للشو وريك أو للش ووركا اآلخو ورين ف ووي شو و ار ن ووي الم وور ت وودريجاً ،بني ووث تتن وواقص ن ووي
الم وور وتزيوود ن ووي الش وريك أو الشووركا اآلخ ورين إلووى أن ينفوورد هوإلال بملكيووي كاموول رأا مووال

المشروع.

وفي المشاركي المتناق ي أو المنتهيوي بالتمليوك ،يكوون مون نو الشوريك فيهوا أن ينول منول
الم وور فووي ملكيووي المشووروع ،إمووا دفكووي وانوود أو علووى دفكووات ،نيووبما تٍتضويه الشووروط المتفو
عليها وطبيكي الكمليي.

ابتكرت الم وار ا يوماميي موا يكور بالمشواركي المتناق وي انطماقواً مون يوكيها لميواعد

النو ورفيين والمهني ووين والمو وزارعين ف ووي ام ووتماك أدوات وآالت وورش ن ووداد ونج ووار ،واليو وواقين ف ووي

امتماك الييارات لألجر وغيرها من المشروعات.

وقوود نوودد التكموويص رقووص  97بكووض المنوودرجات التووي يج و

ايقل ،وبشكل

ريح ودقي  ،وهي:

أن يتضوومنها عٍوود المشوواركي علووى

 موضوع المشاركي. نجص وشكل (نٍدي – عيني) ونيبي رأا المال المياهص به. مد المشاركي. -نٍ ووو ايطو و ار

والت ازم وواتهص ،وخ و و واً لجه ووي تمك ووين الم وور م وون مراقب ووي أعم ووال

المشاركي ومتابكتها في نال تكلي

الكميل با نفراد بإدار المشاركي.

 -طريٍي توزيع ايرباح والخيا ر التي يج

أن تكون نيباً شا كي ال مبلغاً مٍطوعاً بنيث

توزع الخيار وف نيبي كل شريك في رأا المال وال ي ح اشتراط خما
ّ
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لك.

 الضمانات المٍدمي من الكميل التي تضمنت نتيجي تٍ يرو أو إهمالوه فوي إدار أعموالالشركي في نال تفويضه به و ا دار .

 أ ووول ن وول المشوواركي وقي وومي موجوداتهووا وش ووروطها (الموواد  3م وون التكموويص رق ووص 97تاريخ  0225/0/09ال ادر عن م ر لبنان).

كمووا أن الم وواد الرابك ووي م وون التكم وويص رق ووص  97نظّو ورت أن يتض وومن عٍ وود المش وواركي أي ن ووص

يكطي أيواً مون أطرافهوا النو بايوترداد ن وته مون رأا الموال .أموا إ ا كانوت المشواركي متناق وي،

فيج

النص على شروط االيترداد في

ك منف ل عن عٍد المشاركي اييايي.

ال مووانع شوورعياً موون الش وراكي المتناق ووي ،و لووك لٍيوواص نظامهووا علووى أيوواا قواعوود الش وريكي

ا يووماميي .فٍوود أقوور مووإلتمر الم ور ا يوومامي المنكٍوود فووي دبووي عوواص 0979ص ،ال ووور التاليووي
للمشاركي المتناق ي:
ال ور ايولى :أن يتف الشريك مع الم ر على أن يكون نلول الشوريك منول الم ور بكٍود
ميوتٍل يوتص بكود إتموواص التكاقود الخواص لكمليوي المشوواركي ،وبنيوث يكوون للشوريكين

نريي كاملي في الت ر ببيع ن

ه لشريكه أو لغيرو.

وبيي موون
ال ووور الثانيووي :أن يتف و الش وريك مووع الم وور علووى ن ووول الم وور علووى ن ووي نيو ّ
ووافي الوودخل الميووتن فك وماً مووع ن و الم وور فووي الن ووول علووى جووز موون
ا يراد المتف عليه ليكون لك الجز مخ
من تمويل.

ال ور الثالثي :يندد ن وي

قدموه الم ور
اً لتيديد أ ول موا ّ

كول شوريك فوي شوكل ن وص أو أيوهص يكوون لكول منهوا قيموي مكينوي

ويمثّو ول مجموعه ووا إجم ووالي قيم ووي المش ووروع أو الكملي ووي .ين وول ك وول شووريك عل ووى

ن وويبه موون ا ي وراد المتنٍ و فك وماً ،وللش وريك إ ا شووا أن يٍتنووي موون ه و و اييووهص

المملوكي للم ور عودداً مكينواً كول يوني بنيوث تتنواقص أيوهص الم ور بمٍودار

ما تزيد أيهص الشريك إلى أن يمتلك كامل اييهص فت بح ملكيته كاملي.

 -7إرراءات عقد اليشاركة وضوابطه في اليصرف اإللسمايي:
يٍدص الكميل طل

مشاركي يندد فيه نوع البضاعي ومكانهوا وقيمتهوا ونيوبي المشواركي ،وعنود

الموافٍي على طلبه ي ار إلى التوقيع على الكٍد وف اآلليي التاليي:
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 -0يبدأ تاريخ المشاركي من تاريخ التوقيع على الكٍد من الطورفين وايوداع ن وتهما فوي المشواركي
وتنتهي بتماص تيديد قيمي البضاعي موضوع المشاركي وبيكها وت فيتها.

 -0يوودع الطرفووان ن وتهما فووي المشواركي فووي نيوا
منه إال يعمال المشاركي.

مخ ووص لهو ا الغوورض وال يجووز اليوون

 -3بكود توقيوع عٍود المشوواركي وايوداع الطور الثوواني (الكميول) ن وته فووي المشواركي ،يبودأ الطوور

ايول فووي إج و ار ات ايووتيراد البضوواعي ويتنموول الطوور ايول (الم وور ) جميووع م ووروفات

ايووتيراد البضوواعي نتووى و ووولها إلووى المينووا  ،وتضووا

هو و الم ووروفات إلووى ن ووي الشووركي

(ينها هي التي دفكتها) عند ت فيي عٍد الشركي.
تنمل كل طر تكالي
ُ -4يإل قمن على البضاعي لدى شركي ضمان متّف عليها وي ّ
قيمي البضاعي بني نيبي مشاركته.

الضمان على

 -5يأ ن الكميل للشركي بايتخداص ايمه ويجله التجاري إلى نين بيع البضاعي منل الشركي.
 -2عند و ول البضواعي ُيكلوص الم ور الطور الثواني (الكميول) بو لك ،ويوتص الت ور فيهوا إموا
ببيكهوا فووي اليوو أو أن يٍوووص الطور الثوواني بشو ار ن ووي الم ور أو الشووركي ويودفع ثمنهووا
بووثمن يتف و عليووه .وقوود تختلو

ا ج و ار ات والض ووابط موون م وور إيوومامي إلووى آخوور ،والكوول

ملتزص قواعد الشركي الكامي.

الفرع اللسادس :الصيغ الناترة عن الديون
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وتشوومل ه و و ال وويغ عٍوود المرابنووي ،عٍوود ا يت ووناع ،عٍوود اليوولص وعٍوود ا جووار المنتهي وي

بالتمليك.

النبذة األولى :عقد اليرابحة
 -1تعريف اليرابحة:
البيع في ا يماص هو على أربكي أنواع من نيث تنديد الثمن:
 بيووع الميوواومي :هووو البيووع ال و ي ال يظهوور فيووه رأا مال وه أي البيووع دون كوور ثمنووهايول.
 بيع المزايد  :هو أن يكرض البا ع يلكته في اليو ويتزايد عليه المشترون فيها،فتباع لمن يدفع الثمن ايعلى.
مكين ووي،
ّ

مكينووي بأو ووا
 بيووع بالمناق ووي :هووي أن يك وورض المشووتري ش و ار ي وولكي ّفيتنووافا الباعووي فووي عوورض البيووع بووثمن أقوول ،ويريووو البيووع علووى
موون رضووي بأقوول يووكر .لووص يتنوودث الفٍهووا قووديماً عوون مثوول ه و ا
البي ووع ولك وون ييو ووري علي ووه موووا يي ووري عل ووى الم ازي وود م ووع م ارعوووا

التٍابل.64

 بي وووع ايمان ووي :ه ووي الت ووي ين وودد فيه ووا ال ووثمن بمث وول رأا الم ووال أو أزي وود أو أنٍ ووصويميت بيوع ايماني ينه يإلمن فيه البا ع في إخبارو برأا المال،

وهي ثماثي أنواع:

 بيع المرابنوي :هوو بيوع اليولكي بمثول الوثمن ايول الو ي اشوتراها فيوه البوا ع موع
زياد ربح مكلوص متف عليه.
 بيع التوليي :هو بيع اليولكي بمثول ثمنهوا ايول الو ي اشوتراها بوه دون زيواد أو
نٍ ان.
 بيع الوضيكي :هو بيع اليلكي أق ّل من ثمنها ايول ال ي اشتراها البا ع به أي
وضع (نط) مبلغ مكلوص من الثمن ،أي بخيار مندد .

وعليووه تُكتبوور المرابنووي أنوود أيووالي

االيووتخدامات البيكيووي ،وكلمووي مرابنووي مووأخو موون

 64نمزو ،منمد عبد الرإلو  ،البيع في الفٍه ا يمامي (مشروعيته وأنواعه) ،بنث تمهيدي لنيل درجي ماجيتير،
بإش ار
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الربح أي النما في الشجر.
وقد

درت تكريفات عد للمرابني ،نيتخلص منها" :أن بيع المرابني يٍووص علوى أيواا

مكرفي الثمن ايول وزياد ربح عليه .ويج

أن يكون الثمن مكلوماً وأن يكوون الوربح مكلومواً كوون

المرابني هي أند بيووع ايمانوي .وبو لك يكوون تكريو

المرابنوي هوو البيوع بمثول الوثمن ايول وزيواد

ربح مكلوص متف عليه بين المتكاقدين".
والمرابن ووي ه ووي م وون البي وووع الج ووا ز ش وورعاً وق وود اي ووتد ّل الفٍه ووا عل ووى جوازه ووا م وون اآلي ووي
الكريمي" :وأنل اهلل البيع ون ّرص الربا".65
وقوود "أجمووع الكلمووا علووى أن البيووع

وونفان :ميوواومي ومرابنووي ،والمرابنووي هووي "أن يو كر

البا ع للمشتري الثمن ال ي اشترى به اليلكي ،ويشترط عليه ربناً ما للدينار أو الدراهص".66
 -2بيع اليرابحة لآلير بالشراء:

نموود فوي
إن بيع المرابني لآلمر بالش ار هو ا طماح نديث ،ايتنبطه الدكتور يوامي ّ
أطرونووي دكتوووراو بكن ووان "تطوووير ايعمووال الم ورفيي بمووا يتف و مووع الش وريكي ا يووماميي" ،وقوود تووص
التو ل إلى ه ا الكنوان اال طماني بتوجيه من الكماّمي الشيخ عبد الر از الينهوري ال ي كان

أيتا ماد الفٍه ا يمامي المٍارن للدرايات الكليا في كليي النٍو في جامكوي الٍواهر (– 0895
.)0970

نم وود ه و ا الم ووطلح بووأن "يتٍوودص الكميوول إلووى الم وور طالب واً منووه
وقوود عو ّور الوودكتور ّ
شو ار اليوولكي المطلوبووي بالو و الو ي ينووددو الكميوول وعلووى أيوواا الوعوود منووه بشو ار تلووك اليوولكي

فكماً مرابني ،بالنيبي التي يتفٍان عليها ويدفع المشتري الثمن مٍيطاً ني

إمكانياته".67

أما الدكتور رفي يوونا الم وري فٍود اعتبور "بيوع المرابنوي لآلمور بالشو ار " أو ل و "الواعود

بالش ار " "أن يتٍدص الراغ

في ش ار يلكي إلى الم ور  ،ينوه ال يملوك الموال الكوافي ليوداد ثمنهوا

نٍو ووداً ،وين البو ووا ع ال يبيكهو ووا لوووه إلو ووى أجو وول مو ووا ،لكووودص مزاولت ووه للبي وووع المإلجلوووي ،أو لك وودص مكرفتو ووه
بالمشتري ،أو لناجته إلى المال النٍدي ،فيشتريها الم ر بوثمن نٍودي ويبيكهوا إلوى عميلوه بوثمن

 65يور البٍر  ،اآليي .075
 66إبن رشد ،النفيد ،بدايي المجتهد ونهايي المٍت د ،دار الفكر ،بيروت ،ل  ،0ص .0995 ،042
67
نمود  ،يامي ،تطوير ايعمال الم رفيي بما يتف والشريكي ا يماميي ،مطبكي الشر  ،عمان.0980 ،
ّ
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مإلجل أعلى".68
وقوود ورد فووي الموواد ايولووى موون التكموويص اييايووي ال ووادر عوون م وور لبنووان رقووص 92
تاريخ  0224/02/02المتكلّ بكمليوات المرابنوي المجو ار موع/أو عون طريو الم وار ا يوماميي
عرفووت المرابنووي لآلم ور بالش و ار علووى أقنهووا "البيووع ال و ي يتفوواوض فووي شووأنه
تكري و للمرابنووي .كمووا ّ
طرفان أو أكثر ويتواعدان على تنفي ه ا التفاوض ال ي يطل

بمٍتضاو اآلمر من الموأمور شو ار

أ ل لنفيه ،ويك ُد اآلمر المأمور بش ار ه منه وتربينوه فيوه ،علوى أن يكٍود بيكواً بكود تملّوك الموأمور
لأل ل الم كور".
كما أن المرابني وف ه ا التكميص هي "البيوع بتكلفوي شو ار اي ول موع زيواد ربوح مكلووص"

"واي ل هو كل مال منٍول أو غير منٍول".
 -3اليرابحة في لبنان:

أوردت الماد ايولى من التكميص اييايي رقص  92ال ادر عن م ر لبنان في شوأن

المرابني بكض التكريفات التي توضح عمليي المرابني واعتبرت المرابني لآلمر بالش ار أنها:

"البيووع ال و ي يتفوواوض بشووأنه طرفووان أو أكثوور ويتواعوودان علوى تنفي و هو ا التفوواوض ال و ي
يطل و

بمٍتضوواو اآلموور (عميوول الم وور ا يوومامي) موون المووأمور (الم وور ا يوومامي) ،ش و ار

أ وول (ه ووو ك وول م ووال منٍ ووول مت وووافر في ووه ش ووروط الم وواد الخامي ووي م وون الٍ ووانون رق ووص  575ت وواريخ
ويك ود اآلموور المووأمور بش و ار ه منووه وتربينووه فيووه،
 ،0224/0/00موضوووع عمليووي المرابنووي) نفيووهُ ،
على أن يكٍد بيكاً بكد تملّك المأمور لأل ل الم كور".
وقد ن ت الماد الخاميي من الٍانون رقص  ،575علوى أنوه "إضوافي إلوى النٍوو الكينيوي
الكٍاريي التي يجووز للم وار اكتيوابها وايوتثنا ً ينكواص الٍوانون المنفو بالمريووص  00204تواريخ
 0929/0/04وتكديمات ووه (اكتي ووا غي وور اللبن ووانيين النٍ ووو الكيني ووي الكٍاري ووي ف ووي لبن ووان) ،يج وووز
للم ار ا يماميي أن تكتي

النٍو الكينيي الكٍاريي ن اًر قامي مشاريع ايتثماريي".

واعتب وورت الم وواد ايول ووى م وون التكم وويص رق ووص  92ال ووادر ع وون م وور لبن ووان أن ه ووامش

الجديوي "هووو المبلووغ الو ي يدفكووه اآلموور (عميوول الم ور ا يوومامي) بنووا علووى طلو

موون المووأمور

(الم وور ا يوومامي) للتأكوود موون أن اآلموور جوواد فووي طلبووه .علووى أنووه إ ا ع ودل اآلموور عوون ش و ار
 68الم ري ،رفي يونا ،بيع المرابني لآلمر بالش ار في الم ار ا يماميي ،مإلييي الريالي ،ط  ،0بيروت،
ص .03
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اي ل في نالي ا لزاص ،ع قوض الضرر الفكلوي الو ي لنو بالموأمور مون هو ا المبلوغ .فوإ ا لوص يو

الموأمور ،فلوه أن يكوود علوى اآلمور بموا تبٍوى مون خيوار .أموا

هامش الجديي بالضرر ال ي أ ا

إ ا فا مٍدار الضرر ،فكلى المأمور رد الر يد المتبٍي إلى اآلمر".
وتُكتبر "موجودات لكمليات المرابني مجموع اي ول موضوع عمليات المرابني"
كمووا وأن "الموجووودات موون عمليووات مرابنووي غيوور المنف و هووي مجموووع اي ووول التووي تووص

نيازتها ُبغيي إج ار عمليات مرابني ونكل اآلمر بالش ار بوعدو بالش ار ".

ك لك فإن "مإلوني هبوط قيمي الموجوودات هوو مبلوغ يوتص تخ ي وه لمٍابلوي انخفواض فوي
قيمي اي ول موضوع عمليات المرابني و لك لتٍوويص هو و الموجوودات بالتكلفوي أو بالٍيموي اليووقيي

أيهما أقل".

 -4األلسس التي تقوم عليها اليرابحة لآلير بالشراء:
باعي ايط ار  ،وايط ار
أوالا :إن بيع المرابني لآلمر بالش ار هو ر ّ

هص:

ايول :اآلمر بالش ار أي عميل الم ر .

الثاني :الم ر ا يمامي.
الثالث :با ع اليلكي ال ي يتكاقد مكه الم ر ا يمامي.
الرابع :اليلكي المباعي.
ثاني وا :المنوودرجات التووي يج و

أن يتضوومنها عٍوود المرابنووي لآلموور بالش و ار ني و

التكموويص

اييايي رقص  92ال ادر عن م ر لبنان هي:

أ -نٍووو ايط و ار
بالش ار .

التزموواتهص علووى وجووه يثبووت فيووه أن الكمليووي هووي مرابنووي لآلموور
و ا

 -اي وول موضوووع الكٍوود .وعليووه يج و

أن تكووون اليوولكي ممووا يجوووز التكاموول ب وه

ش وورعاً م وون بض وواعي أو أي ووهص تجاري ووي ش وورط أن تنطبو و عليه ووا ضو ووابط ايي ووهص
المبان ووي بم ووا يتفو و م ووع قو ورار مجم ووع الفٍ ووه ا ي وومامي المنكٍ وود ف ووي دور م ووإلتمرو

اليابع في جد في المملكوي الكربيوي اليوكوديي مون  00-7ي الٍكود  0400ه و

المواف .0990/5/04-9

ل -تنديد الثمن المتوقع والم اري
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والريوص والض ار

المدفوعوي مون الموأمور (أي

الم و وور ا يو وومامي) كمو ووا وتلو ووك المتوجبو ووي علو ووى اآلمو وور (عمي و ول الم و وور )،
والييما ايرباح المتف عليها .ويج

أن يكون ه ا التنديد واضناً وجلياً بنيث

يرفع الجهالي عن الثمن والربح والم روفات.

د -تنديوود جميووع الضوومانات المٍدمووي موون اآلموور بالش و ار  .غيوور أنووه ال يجوووز تنميوول
ه و ا ايخيوور ضوومان مووا يط و أر علووى اليوولكي موون أض ورار أثنووا مرنلووي الشوونن أو

التخوزين أو مخوواطر البضوواعي (أي قبوول تملووك الكميوول لهووا بالكٍوود) ب ووور عامووي،
فهي على عات الم ر .

هو -تنديد هامش الجديي المدفوع يلفاً من قبول اآلمور بالشو ار والو ي يجو

أن يكوون

نٍو وودياً وال يٍو وول عو وون  %05مووون قيموووي المبل ووغ ا جموووالي المتوق ووع ال و و ي يو وويٍوص

المأمور بتنفي و.

و -تنديد طريٍي قياص اآلمر بالشو ار بتيوديد ثمون المبيوع وجو از التخلّو
في المواعيد المٍرر .

عون التيوديد

ثالثا :إن بيع المرابني لآلمر بالش ار يتص وف ا ج ار ات التاليي:
أ -طل

مندد .
من الكميل يٍدمه للم ر ا يمامي لش ار يلكي ّ

 -بكوود درا الطل و

والتأكوود موون

ووني البيانووات والمكلومووات ،يٍبوول الم وور ش و ار

ندد .
اليلكي الم ّ
ل -وعوود موون الكميوول بشو ار اليوولكي المو وووفي موون الم وور بكوود تملّووك الم وور لهووا،
وعلوى هو ا الم وور تطبيو قاعوود إلوزاص الكميول بالشو ار فووي عمليوات بيووع المرابنووي،
وتالياً عدص الدخول في أيي مرابني ال يلتزص فيهوا الكميول بالشو ار بكود مطابٍوي اي ول

للموا فات المطلوبي 69يوا تملّك الم ر ا يمامي اي ول مون أموالوه الخا وي
أو من ايموال التي له ن ت ر مطل أو مٍيد بها.70

د -وعد من الم ر ببيع اليلكي المو وفي للكميل وقد يكون الوعد ملزمواً أو غيور
ملو ووزص .وقو وود اعتبو وور مجمو ووع الفٍو ووه ا يو وومامي المنكٍو وود ف و وي دور مو ووإلتمرو الخو وواما

بالكويووت موون  2-0جمووادى ايول وى  0429هو و الموافوو  0988/00/05-02أن

الوعد" ،وهو ال ي ي در من اآلمر إلى المأمور على وجه ا نفراد ،يكوون ملزمواً
69

الماد الثالثي من التكميص اييايي لم ر لبنان رقص .92

70

الماد الثانيي من التكميص.
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ودخول الموعوود

للواعد ديانيً إال لك ر وهو ملزص قضا ً إ ا كوان مكلٍواً علوى يوب
في كلفي نتيجي الوعد .ويتندد وقت ا لزاص في ه و النالوي إموا بتنفيو الوعود ،واموا
عدص الوفا بالوعد بما ع ر".

بالتكويض عن الضرر الواقع مثماً بيب

هو -ش ار الم ر لليلكي المو وفي نٍداً بنيث تدخل في مي الم ر وملكيته.
و -بيووع الم وور لليوولكي المو وووفي للكميوول إلووى أجوول منو ّودد مووع زيوواد ربووح متف و
عليها بين الكميل والم ر .
ز -تٍووع علووى الم وور ا يوومامي ميووإلوليي الهووماك قبوول التيووليص ،وتبكوي الوورد فووي مووا
ييتوج

الرد بكي

خفي.71

 -5ضوابط عقد اليرابحة:
يموور عٍوود المرابنووي ب وثماث م ارنوول :مرنلووي الوعوود ومرنلووي البيووع ومرنلووي التملووك لليوولكي

والت ووي ه ووي أياي وويي ف ووي المرابن ووي .ولك وول ف ووي الم وورنلتين ضو ووابط يجو و

أن يتٍي وود به ووا الم وور

ا يمامي من أجل إخرال عٍد بيع مرابني متواف مع الشريكي ا يماميي.

وه و و الض ووابط تنووددها الهي ووي الشوورعيي الكا وود لكوول م وور  ،علووى أن تنيووجص مووع تكوواليص

ا يماص بنيث تكون بكيد عن بيع الغرر وبيع الكيني وبيع ما ال يملك.

 -6تطبيق اليرابحة في الترارة الخاررية واالعتيادات اليلستندية:
نظ اًر إلى التطور الكبير في التجار الخارجيي وما

نبه من

كوبات كبير فوي تيوويي

المدفوعات وتوفير الضمانات الكفيلي بتنٍي م لني كل من البا ع والمشتري وايط ار

ايخرى،

فٍد ظهر نظاص االعتمادات الميتنديي وأ بح دورها أكثر أهميي في التجار الخارجيوي كويويلي دفوع
قد يٍترن بها وي انبها "ا تمان" وهو االيتكمال الغال

71

اآلن في نظاص االعتمادات الميتنديي.

فتوى مإلتمر الم ر ا يمامي الثاني المنكٍد بالكويت في دور مإلتمرو الخاما من  2 – 0جمادى ايولى
0429هو المواف .0988/00/05-02
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 -7قرار يريع الفقه اإللسمايي حول اليرابحة:
قرر مجلا مجمع الفٍه ا يمامي ،المنكٍد في دور مإلتمرو الخاما فوي الكويوت مون 0

إلى  2جمادى ايولى 0429هو المواف :0998/00/05 – 02

أوالً :أن بيع المرابنوي لآلمور بالشو ار  ،إ ا وقوع علوى يولكي بكود دخولهوا فوي ملوك الموأمور ون وول
الٍبض المطلو شورعاً ،هوو بيوع جوا ز طالموا كانوت تٍوع علوى الموأمور ميوإلوليي التلو

التيووليص ،وتبكوي الوورد بالكيو
البيع ،وانتفت موانكه.

قبول

الخفووي ،وننوووو موون موجبووات الوورد بكوود التيووليص ،وتووافرت شووروط

ثانياً :الوعد ،وهو ال ي ي در من اآلمر أو المأمور على وجه ا نفراد ،يكوون ملزمواً للواعود ديانويً
إال لك و ر ،وهووو ملووزص قضووا ً إ ا كووان مكلٍ واً علووى يووب  ،ودخوول الموعووود فووي كلفووي ،نتيجووي
الوعوود .ويتنوودد أثوور ا ل وزاص فووي ه و و النالووي إمووا بتنفي و الوعوود ،أو بووالتكويض عوون الضوورر

الواقع فكماً ،بيب

عدص الوفا بالوعد بما ع ر.

ثالثواً :فووي المواعوود  ،وهووي التووي ت وودر موون الطورفين ،يجوووز فووي بيووع المرابنووي الخيووار للمتواعوودين،
كليهما أو أندهما ،فإ ا لص يكن هنواك خيوار فإنهوا ال تجووز ،ين المواعود الملزموي فوي بيوع
المرابني تشبه البيع نفيه ،نيث يشترط عند ا أن يكون البوا ع مالكواً للمبيوع نتوى ال تكوون
ث قمي مخالفي لنهي النبي منمد (ص) عن بيع ا نيان ما ليا عندو.

وقد أو ى المإلتمر في ضو ما النظه من أن أكثر الم ار ا يماميي اتجه في غال

نشاطاته إلى التمويل عن طري المرابني لآلمر بالش ار  ،بما يلي:

أوالً :أن يتويع نشاط جميع الم ار ا يماميي في شتى أيالي

تنميي االقت اد ،والييما إنشا

المشوواريع ال ووناعيي أو التجاريووي بجهووود خا ووي ،أو عوون طري و المشوواركي والمضوواربي مووع

أط ار

أخرى.

ثاني واً :أن توودرا النوواالت الكمليووي لتطبي و (المرابنووي لآلموور بالش و ار ) لوودى الم ووار ا يووماميي،
لوضوع أ وول تك وص موون وقووع الخلول فووي التطبيو  ،وتكوين علووى م ارعوا اينكواص الشوورعيي
الكامي أو الخا ي ببيع المرابني لآلمر بالش ار .
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اللسلم
النبذة الثانية :عقد ّ
 -1تعريف اللسلم:
ال قيلص في اللغي تكني اليل .72
73
ويي ّومى
اليل هو لغي أهول الكو ار واليولص لغوي أهول النجواز وهوو فوي الشورع (بيوع آجول) ُ
يمى اآلخر الميلقص إليه والثمن هو رأا المال.74
ان الدراهص ر اليلص ،واليلص ُ
وي ّ

وبيع اليلص هو من البيوع الشرعيي التي كانت مكروفي على زمن الريول منمد (ص).
وقوود أجمووع الفٍهووا علووى ج وواز بيووع اليوولص ،وقوود ايووتدلّوا علووى لووك موون نووديث ابوون عبوواا

المشووهور .قووال" :قوودص النبووي منموود (ص) المدينووي وهووص ُيي ولمون فووي التموور اليوونتين والووثماث ،فٍووال
النبووي (ص)" :موون أيوول فلييوول فووي ثموون مكلوووص ووزن مكلوووص إلووى أجوول مكلوووص" .واتفٍ ووا علووى
امتناعه فيما ال يني

في ال مي وهو الدور والكٍار".75

فوي ال مووي بوثمن مكجوول ،بمكنوى أنوه "عٍوود بيوع يكجوول

ويك ّور اليولص علووى أنوه بيووع مو وو
ُ
76
فيه الثمن ،يإلجل فيه تيليص المبيع إلى أجل مندود" .

وقد ورد في شرح المجلوي أن اليولص "هوو مشوروع بالكتوا

ينه بيع المكدوص".77

والي ّوني وا جمواع ومخوال

إنمووا لووص تتضوومن أنكوواص المجلّووي تكريف واً لووه بوول اكتفووت ب و كر أركانووه وشووروط

تطبيٍه .ك لك تضمن قانون الموجبات والكٍود بيع اليلص ،نيث ورد في البوا

للٍيواا

وونته ونطووا

الثالوث بكنووان "فوي

بكض أنواع خا ي من البيع" ف ل ا
ثان عنوانه بيع اليلص (الماد  487إلى الماد .)490
72

الن كفي ،الدر المختار ،شرح تنوير ايب ار في فٍه م ه

ا ماص أبي ننيفي النكمان ،دار الفكر للطباعي

والنشر والتوزيع ،بيروت ،ل  ،5ص .353
 73الشكراوي ،فضل عايد ،المرجع الياب  ،ص .097
 74الن كفي ،الدر المختار ،المرجع الياب .

 75إبن رشد ،النفيد ،المرجع الياب  ،ص .020
 76الفياض ،الشيخ منمد إين  ،أنكاص البنوك واييهص واليندات واييوا الماليي (البور ي) ،مطبكي أمير ،قص،
ط  ،0ص .42
 77ريتص ،باز يليص ،شرح المجلي ،دار الكت

الكلميي ،بيروت ،ط 0325 ،0هو ،ص .005
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أنود

عرفت الماد  487من الٍانون الم كور بيوع اليولص علوى أنوه "عٍود بمٍتضواو ييول
وقد ّ
الفريٍين اآلخر ،مبلغاً مكيناً من النٍود فيلزص ه ا الفريو مٍابول لوك أن ييولص إليوه كميوي مكينوي مون
المواد الغ ا يي أو غيرها من ايشيا المنٍولي في موعد يتف عليه الفريٍان وال يثبت إال كتابي".

ومووع دخووول الم ووار ا يووماميي الكموول الم ورفي فووي لبنووان ،أ وودر نوواكص م وور لبنووان
تكميمو واً أياي ووياً رق ووص  020تضو و قمن الٍو ورار ايياي ووي رق ووص  9027ت وواريخ  0225/00/02والمتكلّو و
بكمليات بيع اليلص التي تٍوص بها الم ار ا يماميي.

وقوود ع و قر ه و ا التكموويص فووي الموواد ايولووى منووه بيووع اليوولص علووى أنووه "عٍوود بمٍتضوواو ييوول

الميلص إليوه (أي البوا ع عميول الم ور ) ،مبلغواً مكينواً
الميلص (الم ر ا يمامي المشتري) إلى ُ
من النٍود فيلزص هو ا ايخيور مٍابول لوك أن ييولص كميوي مكينوي مون المنٍووالت فوي موعود يتفو عليوه
الفريٍان".
واليلص هو من أيالي

التمويل التي تكتمدها الم ار ا يماميي ،وهو من النانيي الماليوي

ييوود ناجووي تمويليووي للبووا ع وناجووي ايووتثماريي للمشووتري وموون النانيووي اليوولكيي ييوود ناجووي إنتاجيووي
للبا ع وناجي ايتهماكيي للمشتري.
وال يوزال الكموول ب وويغي اليوولص منوودوداً فووي الم ووار ا يووماميي مٍارنووي مووع عٍوود المرابنووي،

بوورغص الوونص عليووه فووي اينظمووي ايياي ويي للم ووار ا يووماميي التووي تشووير إلووى أنووه أنوود

وويغ

االيتثمار والتمويل ،وهو يغني عن الٍرض بالفا د  .وه و الوييلي تمكون الم وار مون الن وول

عل ووى الي وولع موض وووع تج ووار المي وولص إلي ووه ،كم ووا أنه ووا ت وووفر للب ووا ع وي وويلي لبي ووع م ووا ينتج ووه ش ووركاإلو

ومإليياته وأرضه من منتجات.
ومن التشريكات الكربيي التي ن ت على بيوع اليولص ،التشوريكات الكويتيوي وا ماراتيوي ،نيوث
تضمن الٍانون المشترك رقص  0985/5شروطاً ومجاالت لتطبي اليلص من المواد  528إلى المواد

 579منه ونص ه ا الٍانون قد جا أشمل من تكميص م ر لبنان الم كور يابٍاً.

أمووا مجلووا مجمووع الفٍووه ا يوومامي المنكٍوود فووي دور مووإلتمرو اليووابع فووي أبوو ظبووي فووي دولووي
ا مووارات الكربيووي المتنوود موون  2-0ي الٍكوود عوواص 0405ه و الموافو  0995/4/2-0بخ وووص

اليوولص ،فٍوود نوودد شووروط بيووع اليوولص ونطووا تطبيٍووه كمووا يظهوور موون قورار المجمووع فووي ال ووفني 25
منه.
 -2شروط بيع اللسلم:
70

بمووا أن عٍوود اليوولص ينٍو م وولني طرفيووه وخ و واً

ووغار المنتجوين أو أ وونا

النوور

ويرفوع عونهص النورل ويووفر لهوص النٍود لو ما يضوطروا إلوى االيوتداني بالربوا المنورص ،لو لك يٍتضوي أن
تتوافر في بيع اليلص شروط عد  .ولكن قبل تبيان شروط بيع اليلص يٍتضي التنويوه بوأن هو ا الكٍود
يمر بثماث مرانل عمليي.
اليرحلة األولى:
يتٍدص عميل الم ر (وهو البوا ع والميولص إليوه) بطلو

أمواص الم ور ا يومامي المشوتري

(الميلص) يكر فيه عن رغبته في تمويول يولكي مكينوي وينودد موا وفاتها علوى أن يودفع للم ور
ُ
مبلغواً مكينواً موون النٍووود يمثّول ثمنهووا وييولّص مٍابوول لووك كميووي مكينووي موون المنٍووالت فووي موعوود يتفو
عليه الفريٍان.

وتكتمد الم ار ا يماميي نمو جاً ُييومى طلو
التاليي:

تمويول ب ويغي اليولص تظهور فيوه البيانوات

أ -على الكميل أن يندد الموا فات والكميات موضوع التيليص.
 الثمن ال ي يٍترنه الكميل له و اليلكي ومٍدار التمويل المطلو .ل -بكض الميتندات المتكلٍّي بالكميل (مثماً إ ا كان يملك شركي أو مإلييي.)...
د -ميكاد التيليص وشروطه ومكانه.
اليرحلة الثانية:
وهي مرنلي درا الطل

من الم ر وأهميتها:

أ -اليو ونوعيي اليلكي ومدى إمكان ت ريفها.
 التنٍ من البيانات المٍدمي من الكميل و دقيتها.ل -اليلكي وشرعيتها وثمنها ونيبي الربح ال ي يمكن أن ينٍٍه الم ر .
د -الضمانات والكفاالت المٍدمي من الكميل.
اليرحلة الثالثة:
وهي مرنلي ما بكد الموافٍي على الطل

عٍد اليلص ونطا تطبيٍه.

نينما إبراص عٍد اليلص ،ل لك يٍتضي مكرفي شروط
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أ .شروط عقد بيع اللسلم:
ق
عرفووت الموواد  487موون قووانون الموجبووات والكٍووود بيووع اليوولص علووى أنووه عٍوود بمٍتضوواو ييولّ

أند الفريٍين اآلخر ،مبلغاً مكيناً من النٍود فيلزص ه ا الفري مٍابول لوك أن ييولّص إليوه كميوي مكينوي

موون الم وواد الغ ا يووي أو غيرهووا موون ايشوويا  .كمووا أن الموواد  0موون تكموويص م وور لبنووان رقووص 020
(بيع اليلص) أخضكت بيووع اليولص ينكواص الٍووانين واينظموي النافو واليويما الموواد  487وموا يليهوا

من قانون الموجبات والكٍود.
واعتبوورت الموواد  3موون التكموويص عينووه أنووه يج و

أن تتضوومن عٍووود "بيووع اليوولص" علووى ننووو

وريح ودقي و بكووض المنوودرجات علووى ايقوول .وه و ا يكنووي أن ه و و المنوودرجات لييووت علووى يووبيل
الن وور ب وول أنه ووا أياي وويي وال م ووانع م وون إض ووافي من وودرجات أخ وورى تتوافو و م ووع طبيك ووي عٍ وود الي وولص
وخ و يته وغيرها من الشروط التي يمكن أن يراها الطرفان منايبي ،وه و المندرجات هي:
أ -نٍو ايط ار

والتزاماتهص على وجه يثبت فيه أن الكمليي هي عمليي "بيع يلص".

 "المي ولّص فيووه" موضوووع الكٍوود ،ويكنووي يج و أن يكووون "المي ولّص فيووه" مكلوم واً إ ال بو ّود موون كوورنوعه و وفاته ومٍودارو ،وضوبط البضواعي بايو وا والمميوزات بالمٍودار الو ي يكتبورو الكور
كافياً لجكل البضاعي مكلومي لرفع الجهالي.
ل -تنديد للثمن والم اري

المدفوعي من "الميلص" كما وتاريخ الدفع.

والريوص والض ار

إن تنديد الثمن هو عن ر أيايي في عٍد اليلص فيج

دفع الثمن كله إلى البا ع وقت إنشا الكٍد بموج

أن يكون مكلومواً وواضوناً ويجو

الماد  488من قوانون الموجبوات والكٍوود .أموا

الموواد  572موون قووانون اليوولص فووي الكويووت فواعتبرت أنووه يشووترط فووي الووثمن (رأا المووال) أن يكووون
مكلوماً قد اًر ونوعاً وأن يكون غير مإلجل مد تزيد على ثماثي أياص.
دفكوه كلوه فوي مجلوا البيوع وقبول

والثمن في اليلص عند أبي ننيفي والشافكي والننابلي يج
تفر المتكاقدان قبل أن ُييلقص رأا المال من الميلقص إليه ،فُيخ الكٍد وكان باطماً.
ا فت ار  ،وا ا ّ
أما مالك ابن أنا فٍد أجاز تأخيرو إلى ثماثي أياص ،وفي الم ه

بكوض الوثمن فووي مجلوا البيوع

الجكفري إ ا دفع المشوتري

و قح البيوع بمٍودار الووثمن المودفوع وبطُول البيووع بالنيوبي إلوى البوواقي،

ولكن ال يجبر الم ر على الٍبول إ يبٍى له الخيار في فيخ الكٍد.78
د -تنديد لجميع الضمانات المٍدمي من قبل "الميلقص إليه" الكميل.

 78المدريي ،الييد منمد تٍي ،أنكاص المكاممات ،دار منبي النيين ،بغداد ،ص .042
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هو  -تنديد لتاريخ وكيفيي قياص "الميلقص إليه" (البا ع) بتيليص "الميلقص فيه" (المبيع من المنٍوالت)
ول ج ار ات المتبكي في نال التخل

فكٍد اليلص من

عن التيليص في الموعد المٍرر.

فاته أنه ييلص في ال مي ،ل لك يج

أن يكون ايجل مإلجماً بأجل مكلووص،

ويمكن تنديد المد المٍرر لتيليص البضاعي إما باييواص أو ايشوهر أو اليونين ،ويوإلدي عودص تنديود
المد المفضي إلى الجهالي إلى فيخ الكٍد.
ويج

أن يكون "الميلقص فيوه" عواص الوجوود وموأمون االنٍطواع وقوت نلوول أجول التيوليص ،فلوو

ويج و

تندي وود كيفي ووي قي وواص الي وولص وتنفيو و و عن وود نل ووول ايج وول ،وكو و لك تكي ووين مك ووان التي ووليص

تص بيع مواد زراعيوي يوتص تيوليمها فوي ف ول الشوتا بينموا ال تتووافر هو و المواد إال فوي ال وي
ّ
ي ح البيع.
بنيو

فوما

االتفووا بووين الفوريٍين وا ا خووما الكٍوود موون لووك يكووون منوول التيووليص هووو منوول الكٍوود (الموواد

 490من قانون الموجبات والكٍود).

وأضووافت الموواد  490موون الٍووانون الم و كور أنووه "إ ا تك و ّ ر علووى البووا ع بيووب

الٍووو الٍوواهر

وبدون خطأ منه من أن ييلّص ما وعد بوه ،فللمشوتري أن يفيوخ الكٍود وييوترد الوثمن الو ي أيولفه أو

أن ينتظر إلى اليني التاليي .إ ا عرض البا ع فوي اليوني التاليوي الشوي المكٍوود عليوه البيوع ،وجو

على المشتري تيلّمه وليا له أن يفيخ الكٍد ،وييري ه ا النكص أيضاً إ ا كان المشتري قود تيولص

قيماً من المبيع أما إ ا كان الشي المتكاقد عليه غير موجود فتطب أنكاص الفٍر ايولى من ه و

الماد " والتي تنص على أنه "إ ا تك ّ ر على البوا ع بيوب

قوو قواهر وبودون خطوأ أو توأخر منوه أن

ييوولص مووا وعوود بووه فللمشووتري أن يفيووخ الكٍوود وييووترد الووثمن ال و ي أيوولفه أو أن ينتظوور إلووى اليووني

التاليي".

وقد اعتمدت الماد  570من قانون بيع اليلص ا ماراتي والكويتي النل عينه في نال تك ر

تيليص اليلكي ،إ خقيرت المشتري بين الفيخ أو ا نتظار إلى نين وجودو.

وقوود أضووافت الموواد  573موون الٍووانون نفيووه أنووه "إ ا مووات البووا ع فووي اليوولص قبوول نلووول أجوول
البيووع كووان للمشووتري الخيووار إن شووا فيووخ الكٍوود وايووترد الووثمن موون التركووي ،أو شووا انتظوور نلووول

ايجوول ،وفووي ه و و النالووي ُينجووز موون التركووي مووا يفووي بٍيمووي المبيووع ،إال إ ا قوودص الورثووي كفوويماً ملي واً
يضمن تيليص المبيع عند نلول أجله".

ك لك اشترطت الماد  577من الٍانون اته أن يكون قضا الميلقص فيه بجنيه ونوعه إنموا

يجوز قضاإلو اتفاقاً بغيور جنيوه علوى أن يكوون هو ا البودل الو ي ُيٍضوى بوه مكجوماً ،مموا ي وح أن
74

ُييلقص فيه رأا المال ،وأن ال يكون طكاماً.
ب .نطاق تطبيق عقد بيع اللسلم:
يكتبوور اليوولص بووديماً للٍوورض الربوووي وويوويلي لتوووفير التمويوول للشووركات التجاريووي والمإلييووات

ال ووناعيي أو الزراعي ووي أو ا نش ووا يي ع وون طريو و قي وواص الم وور بشو و ار منتج ووات تل ووك الش ووركات

والمإلييات يلماً.79
والهود

موون عٍوود اليوولص تشووجيع الٍووادرين علوى ا نتووال الز ارعووي والنيوواني ونتووى ال ووناعي

علووى ايووتثمار طاقوواتهص وم وواردهص المنتظوور إنتاجهووا قبوول المويووص ليوووفروا ناجوواتهص الضووروريي ،أي
توفير الييولي النٍديي لهص.

وقد نص قرار مجلا مجمع الفٍوه ا يومامي المنكٍود فوي دور موإلتمرو اليوابع فوي أبوو ظبوي

ف و ووي دول و ووي ا م و ووارات الكربي و ووي المتن و وود م و وون  2-0ي الٍك و وود 0405ه و و و الموافو و و 0995/4/2-0
بخ وص اليلص على اآلتي:
" أوالا :في شأن اللسلم
أ -تشمل اليلع التي يجري فيها اليلص كل ما يجوز بيكه ويمكن ضبط

ال مي ،يوا أكانت من المواد الخاص أو المزروعات أو الم نوعات.

 -يج و

فاته ويثبت دينواً فوي

أن ينوودد لكٍوود اليوولص أجوول مكلوووص ،إمووا بتوواريخ مكووين ،أو بووالربط بووأمر مإلكوود الوقوووع

وكان ميكاد وقوعه يختل

اختمافاً ييي اًر ال يإلدي إلى التنازع كمويص الن اد.

ل -اي ل تكجيل قبض رأا مال اليلص في مجلا الكٍد ،ويجوز تأخيرو ليومين أو ثماثي ولوو
بشرط ،على أن ال تكون مد التأخير مياويي أو از د عن ايجل المندد لليلص.

د -ال مانع شرعاً من أخ الميلص (المشتري) رهناً أو كفيماً من الميلقص إليه (البا ع).
هو و -يجوووز للميوولص (المشووتري) مبادلووي "الميوولص فيووه" بشووي آخوور – غيوور النٍوود – بكوود نلووول
ايجوول يووا كووان االيووتبدال بجنيووه أو بغيوور جنيووه ،نيووث أنووه لووص يوورد فووي منووع لووك نووص

ثابووت وال إجموواع و لووك بشوورط أن يكووون البوودل

اليلص.

ووالناً ين يجكوول ميوولماً فيووه ب ورأا مووال

و -إ ا عجووز الميوولقص إليووه عوون تيووليص "الميوولقص فيووه" عنوود نلووول ايجوول فووإن الميوولص (المشووتري)
 79الفياض ،الشيخ منمد إين  ،المرجع الياب  ،ص .42
75

ُيخقير بين ا نتظار إلى أن يوجد "الميولقص فيوه" وبوين فيوخ الكٍود وأخو رأا مالوه ،وا ا كوان
عجزو عن إعيار فنظر إلى ميير .
ز -ال يجوز الشرط الج از ي عن التأخير في تيليص الميلص فيه ،ينه عبار عن دين ،وال يجوز
اشتراط الزياد في الديون عند التأخير.

ح -ال يجوز جكل الدين رأا مال لليلص ينه من بيع الدين بالدين".
ثاني ا :بشأن التطبيقات اليعاصرة لللسلم
يكتبر اليلص في ع رنا الناضر أدا تمويل ات كفايي عاليي في ا قت اد ا يمامي وفي

نشوواطات الم ووار ا يووماميي ،موون نيووث مرونتهووا وايووتجابتها لناجووات التمويوول المختلفووي ،ي ووا

أكان تمويماً ق ير ايجل أص متويطاً أص طوويماً ،وايوتجابتها لناجوات شو ار ع مختلفوي ومتكودد مون

الكم و ووما  ،يو و ووا أك و ووانوا م و وون المنتج و ووين ال و ووزراعيين أص ال و ووناعيين أص المٍ و وواولين أص م و وون التج و ووار،
وايتجابتها لتمويل نفٍات التشغيل والنفٍات الرأيماليي ايخرى.

ول لك تكددت مجاالت تطبي عٍد اليلص ،ومنها ما يلي:
أ -ي وولح عٍ وود الي وولص لتموي وول عملي ووات زراعي ووي مختلفووي ،ني ووث يتكام وول الم وور ا ي وومامي م ووع
المزارعين ال ين يتوقوع أن توجود لوديهص اليولكي فوي المويوص مون منا ويلهص أو منا ويل غيورهص
التي يمكن أن يشتروها وييلموها إ ا أخفٍوا في التيليص من منا يلهص.
 يمكوون ايووتخداص عٍوود اليوولص فووي تمويوول النشوواط الز ارعووي وال ووناعي ،واليوويما تمويوول الم ارنوولاليابٍي نتال اليلع والمنتجات ال ار جي وت ديرها ،و لك بش ار ها يلماً واعاد تيويٍها بأيكار

جز .
م أ

ل -يمكن تطبي عٍد اليلص في تمويل النرفيين و غار المنتجين الوزراعيين عون طريو إمودادهص
بميووتلزمات ا نتووال فووي

ووور مكوودات وآالت أو م وواد أوليووي ك ورأا مووال يوولص مٍابوول الن ووول

على بكض منتجاتهص واعاد تيويٍها.
ص .اللسلم اليوازي:

يغتا يلص متوازيتوان ولكون دون ربوط بينهموا ،أي أن يبيوع فوي ال موي يولكاً

هي أن تُيتخدص
من جنا ما أيلص فيوه دون الوربط بوين الكٍودين وتلجوأ الم وار ا يوماميي إلوى هو و ال ويغي مون

أجل در بكض المخاطر الناتجي عن اختما
ومن

اليكر بين وقت الكٍد ووقت التيليص.

يغه أن يكٍد الم ر ا يمامي يلماً مع أند المنتجين أو المزارعين مون جهوي ثوص
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يكٍد يلماً آخر مع طر ا آخر من جه اوي أخورى ،ولكون دون أن يوربط بوين الكٍودين ينوه يكوون مون

اليّني.
قبيل بيع ما ال يملك وه ا البيع منهي عنه في ُ

وتلجووأ الم ووار ا ي ووماميي إل ووى وويغي الي وولص الم ووازي م وون أجو ول ض وومان الووربح وض وومان
الت وري وقوت التيوليص .أو ين الم وار ال تكوون فوي الغالو هوي الميولقص إليوه النٍيٍوي فيتكاقود
الم ر مع الكميل بكٍد يلص ،ثص يتٍاعد بكٍد يلص آخر مواز ومنف ل مع الميولقص إليوه النٍيٍوي،
و لك ين الكميل يكون منتاجاً إلى المال لكنه ال يملكه.
النبذة الثالثة :عقد اإللستصناع
 -1تعريف اإللستصناع:
ا يت ناع لغوي :ايت ونع الشوي أي دعوا إلوى

يأل أنداً أن ي نع له باباً.81

80
ويٍوال
ونكه ُ

ونع فومان بابواً ،بمكنوى
قب وول ا ي ووماص ،وق وود

وبي ووع ا يت ووناع ه ووو شو و ار م ووا ُي وونع وفٍو واً للطلو و  ،وه ووو مك وورو
أجمكت ايمي على مشروعيته ،وشرعاً هو طل الكمل منه شي اً خا اً على وجه مخ وص.82

اإللستصناع اصطماح ا :لوص يتك ّور إالّ قلوي مون الفٍهوا علوى هو ا الكنووان ،كوإبن نموز ،وابون
يكيد ،ل لك لص تتضح نٍيٍته فهل هو عٍد أص ال.83
وقد جا في مويوعي الشيخ اين اري:
"ويظهوور موون كووماص الشوويخ أنووه عٍوود فايوود ،قووال فووي الخووما  :ايت ووناع الخفووا  ،والفكووال،
وايوانووي موون الخش و

أجمكنا على أنه ال يج

فلووو كووان الكٍوود

80

وال ووفر والر وواص والنديوود ال يجوووز ...ثووص قووال دليلنووا علووى بطمانووه :إّن وا
تيليمها ،وأنه بالخيار بين التيليص ورد الوثمن والمشوتري ال يلزموه قبضوه،

وونيناً لمووا جوواز لووك ين لووك مجهووول غيوور مكلوووص بالمكاينووي ،وال مو ووو

إبن منظور ،أبي الفضل جمال الدين ،ليان الكر  ،نشر أد

فووي

النوز  ،قص ،إيران0425 ،هو.

مجمع الفٍه ا يمامي ،مإلييي الهادي0405 ،هو،
 81اين اري ،الشيخ منمد علي ،المويوعي الفٍهيي
ّ
الميير ّ ،
ل  ،0ص .374
82

إبن عابدين ،ناشيي رد المنتار على الدر المختار ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،0995 ،ل  ،5ص .357

 83اين اري ،الشيخ منمد علي ،المرجع الياب  ،ص .304
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المنع منه".84

ال مي فيج

وقوود كانووت طبيكووي عٍوود ا يت ووناع موضووع جوودل بووين الفٍهووا الٍوودما  ،وقوود ورد فووي كتووا
"بدا ع ال نا ع"" :أن يٍول إنيان ل انع مون خفوا
من ه

أو

وفار أو غيرهموا أعمول لوي خفواً أو آنيوي

أو نناا من عندك بثمن ك ا ويبين نوع ما يكمل وقدرو و فته فيٍول ال انع نكص .أما
الفٍهووا فيووه قووال بكضووهص أنووه مواعوود ولوويا ببيووع وقووال بكضووهص هووو بيووع لكوون

مكنوواو فٍوود اختل و

للمشو و ووتري فيو و ووه خيو و ووار وهو و ووو ال و و وونيح بو و وودليل أن منمو و وود رنمو و ووه اهلل كو و وور فو و ووي ج و و ووازو الٍيو و وواا
وااليتنيان".85

واعتبر آخرون أن الرأي الراجح "أنه عٍد ينه إضافي إلى ايخ به قياياً وايتنياناً ،يثبوت

فووي االيتنيووان خيووار الرإليووي ويجووري فيووه التٍاضووي ولووو كووان وعووداً لمووا
ال ني ،وهي

في خا ي بالكٍود".86

ووح أن ينكووص فيووه بكوودص

وا يت و ووناع جو ووا ز فو ووي االيتنيو ووان لتكامو وول النو وواا ،وقو وود اعتبو وور الو ووبكض أنو ووه "إ ا كو ووان

االيتنيان هو ايخ بأقوى الدليلين فهو

وا  ،لكن ال مكنوى لكودو دلويماً ميوتٍماً مٍابول الكتوا

اليّني ،وينتظص فيوه موا أُخو فوي االيتنيوان فوي عٍود ا يت وناع ،وهوو عٍود علوى مكودوص ،و وح
و ُ
ايتنياناً يخ الكر به".87
وفووي الخما ووي أن ا يت ووناع أجيووز ايتنيوواناً عرف واً ،وهووو

وونيح ين الكوور هووو أنوود

م ووادر التشوريع ا يوومامي .و"عٍوود ا يت ووناع هووو موون الكٍووود الٍديمووي التووي تطووورت علووى موودى
الٍوورون لتووتما ص مووع ناجووات النوواا" .88وقوود أخ و ت الٍ ووانين المكا وور با يت ووناع ونووددت لووه
عرفووت مجلووي االنكوواص الكدليووي ا يت ووناع فووي الموواد  004علووى أنووه "عٍوود
شووروطه وأنكامووه .وقوود ق
مٍاولووي مووع

م نوع".

ووان

ال وونكي علووى أن يكموول شووي اً فالكاموول

ووانع والمشووتري ميت وونع والشووي

ونددت المواد  388إلى  390من المجلي ا يت ناع وشروطه.
 84اين اري ،الشيخ منمد علي ،المرجع الياب .
85

أبو بكر ميكود بن منمد الكاياني الفٍيه الننفي ،كتا
باكيتان ،0989 ،ل  ،5ص .0

بدا ع ال نا ع في ترتي

الش ار ع ،المكتبي النبيبيي،

 86أبو زيدwww.saaid.net :
 87اين اري ،الشيخ منمد علي ،المرجع الياب  ،ص .429
 88الٍرى ،منمد بن علي ،مٍدمي في البنوك والنٍود مع تطبيٍات على المملكي الكربيي اليكوديي وعنايي بالمفاهيص
ا يماميي ،مكتبي دار جد  ،جد  ،ط  ،0992 ،0ص .009
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ك لك أفرد قانون الموجبات والكٍود باباً خا اً لمايت ناع وعرفته الفٍر  0من الماد 204

موون قووانون الموجبووات والكٍووود تنووت بووا

"عٍوود المٍاولووي أو إجووار ال ووناعي" علووى أنووه "عٍوود يلتووزص

الموور بمٍتضوواو إتموواص عموول مكووين لشووخص آخوور مٍابوول بوودل مناي و

الٍانون أنكاص ا يت ناع من الماد  257إلى الماد  289منه.

يهميووي الكموول" ،وقوود ف ّ ول

إنما ا يت ناع الم رفي دخل نديثاً على مفهوص التكامل موع وجوود الم وار ا يوماميي

نيث كانوت الناجوي إلوى إيجواد بوديل شورعي للتكامول الربووي ،وهوو يشوكل أنود

ويغ التمويول التوي

يتم ّكن الكميل من خمالها من تلبيي ناجاته المختلفي ،ويكتبر ا يت ناع من أهص ال يغ التمويليي
على الياني الم رفيي ا يماميي.

وانطماقواً موون شوورعيي ا يت ووناع وأهميتووه فووي تيووهيل أمووور النوواا وتيوويير أعمووالهص ،أجوواز

مجمع الفٍه ا يومامي التوابع لمنظموي الموإلتمر ا يومامي ،عٍود بيوع ا يت وناع فوي دور الموإلتمر

اليووابع المنكٍوود فووي جوود فووي المملكووي الكربيووي اليووكوديي ،نيووث نوودد ض ووابط ه و ا الكٍوود وشووروطه

ور إلووى أن عٍوود ا يت ووناع ل ووه دور كبيوور فووي تنشوويط ال ووناعي ،وفووي فووتح مجوواالت واي ووكي
"نظو اً

للتمويل والنهوض باالقت اد ا يمامي".89

ك لك فوي لبنوان أ ودر المشورع الٍورار اييايوي رقوص  9028تواريخ  0225/00/02المتكلّو

بكمليات ا يت ناع التي تٍوص بها الم ار ا يماميي.
وتض قمنت الماد ايولى منه التكريفات التاليي:
 "ال انع" (البا ع) :عميل الم ر ا يمامي." -الميت نع" (المشتري) :الم ر ا يمامي

ان

ايمر.

 "عٍد ا يت ناع" :هو عٍد بيع بين "الميت نع" و"ال انع" بنيث يٍوص ه ا ايخير ،بنا علىطل

من ايول ،ب ناعي يلكي مو وفي أو الن ول عليها عند أجل التيليص و لك في مٍابل

الثمن ال ي يتفٍان عليه.

وقود أخضوكت المواد  9منوه عمليوات ا يت وناع ينكواص الٍووانين واينظموي النافو واليوويما
أنكاص الفٍر الثانيي من الماد  258والمواد  370وما يليها من قانون الموجبات والكٍود.
والمافووت موون تكري و

عٍوود ا يت ووناع اعتموواد عبووار بيووع وب و لك يكووون الٍووانون اللبنوواني قوود

نيص الجدل ال ي كان دا اًر نول طبيكي عٍد ا يت ناع واعتبارو بيكاً ال وعداً.
89

مجمع الفٍه ا يمامي المنكٍد في دور مإلتمرو اليابع في جد  ،أيار .0990
قرار مجلا ّ
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 -2شروط عقد اإللستصناع:
أن ا يت ووناع هوو عٍوود بووالمكنى الٍوانوني ،يٍتضووي توووافر نووعين موون الشووروط
ايوتناداً إلووى ّ
في ضو الٍرار اييايي رقص  9028المتكلّ بكمليات ا يت ناع.
أ -الشروط العاية:
ويج

هي ايركان المتكلٍّي بكل عٍد طالما أن ا يت ناع هو عٍد بين الميت نع وال انع
تالياً أن يتوافر الرضا في ه ا الكٍد ،الخالي من أي عي

الميت نع يج

والموضوع وهو الشي

أن يكون مشروعاً ومباناً وبالمكنى ا يمامي نماالً ،إضافي إلى المتكاقدين

ال انع (عميل الم ر ا يمامي) ،والميت نع (الم ر ا يمامي

ان

ايمر).

ب -الشروط الخاصة بعقد اإللستصناع:
ن وت المواد الثانيوي مون الٍورار اييايوي رقوص  0225/9028المتكلّو بكمليوات ا يت ووناع

فووي الم ووار ا يووماميي فووي لبنووان علووى أن وه" :تكتبوور عمليووات ا يت ووناع بمفهوووص ه و ا الٍ ورار
عمليووات ال ووناعي التووي تكووون فيهووا الموواد التووي يٍوودمها ال ووانع هووي الموضوووع اي وولي فووي الكٍوود

والكمل المٍدص فرعاً".

وفووي شوورح الموواد  004موون مجلووي اينكوواص الكدليووي ورد أن موون شوورط ا يت ووناع أن تكووون

الكين والكمل من ال انع فإن كانت الكين من الميت نع كان الكٍد إجار .

ثص أضافت الماد الثالثي من الٍرار الم كور أعماو بكض الشروط أو المندرجات التوي يجو

أن يتضوومنها عٍوود ا يت ووناع علووى ايقوول وعلووى ننووو

الن وور إنمووا هووي الشووروط اييايوويي الواج و
منايبي لترتي

وريح ودقي و  ،وهووي لييووت علووى يووبيل

توافرهووا إضووافي إلووى شووروط خا ووي ي ارهووا الطرف وان

الكماقي التكاقديي بينهص.

وه و المندرجات هي:
أ .حقوووق األط وراف والتزايوواتهم علووى ننووو يثبووت فيووه أن الكمليووي هووي عمليووي ايت ووناع وفٍ واً
ينكاص ه ا الٍرار.

وعليه يج

على الفريٍين في عٍود ا يت وناع أن يتٍيودا بالمواد الثانيوي مون الٍورار المتكلّو

بكمليات ا يت ناع.

82

وتالي و واً يج و و

أن يكو ووون منو وول الكٍو وود هو ووو الكو ووين الم و وونوعي ،ومو وون أثو وور لو ووك ثبو وووت ملو ووك

الميت نع لليلكي المو وفي وفي مته ،وثبوت ملك ال انع في الثمن.

ب .تحديوود اللسوولعة يوون حيوووث بيووان رنلسووها ونوعهووا وصوووفاتها ويقوودارها تحديوود ا واضوووح ا
ووثيق ا:

إن الهوود

موون هو ا التنديوود هووو رفووع الجهالووي وتفووادي النوزاع الو ي قوود ينشووأ عوون هو ا التكاقوود

ويكف ووي بي ووان ايو ووا

ايياي وويي للي وولكي .وهو و ا الش وورط ن ووص علي ووه مجل ووا مجم ووع الفٍ ووه بٍو و اررو

المتكلّ بكٍد ا يت ناع في الفٍر الثانيي منه نيث ورد أنوه مون ضومن شوروط ا يت وناع "بيوان
جنا الميت نع ونوعه وقدرو وأو افه المطلوبي"؛ ويج

أن يكون الميت نع فيه مكلوماً.90

ص .تحديد الثين العائد لللسلعة وكيفيوة تلسوديدو واليصواريف والتكواليف والرلسووم والضورائب
كافة اليدفوعة ين قبل اليلستصنع:

يج

بيان الثمن جنياً ونوعاً بما يمنع النزاع ،كالكملي اللبنانيي أو أي عملي أجنبيي أخرى.

ك لك يج

تبيان طريٍي الدفع وتيديد الثمن ،فالتٍابض فوي المجلوا نفيوه لويا شورطاً مون

شروط عٍد ا يت ناع ،انما يجوز تأجيل الثمن أو تٍييطه على دفكات.

وقوود أجوواز لووك مجمووع الفٍووه ا يوومامي المنكٍوود فووي دور مووإلتمرو اليووادا جوود عوواص 0992
نيووث ن ّ وت الفٍوور الثانيووي موون ق ورارو علووى " :تملّووك الميت وونع عوون طري و عٍوود ا يت ووناع علووى
أياا اعتبارو الزماً ،وب لك يوتص شو ار الميوكن قبول بنا وه ،بنيو الو و الودقي المزيول للجهالوي
المإلديي للنزاع ،دون وجو تكجيل جميع الثمن ،بل يجووز تأجيلوه بأقيواط يتفو عليهوا موع م ارعوا

ميزوو عن عٍد اليلص".
الشروط واي ول واينوال المٍرر لكٍد ا يت ناع لدى الفٍها ال ين ّ

بالمكنى اته جا قرار المجمع في دور مإلتمرو اليوابع المنكٍود فوي جود عواص  0990والو ي
اعتبر أيضاً أنه" :يجوز في ا يت ناع تأجيل الثمن كله ،أو تٍيويطه إلوى أقيواط مكلوموي آلجوال

مندد ".

وقو وود ن و ووت هي و ووي المكو ووايير الشو وورعيي فو ووي الفٍو وور  3/0/0علو ووى أنو ووه "يجو وووز تأجيو وول ثمو وون

ا يت ووناع أو تٍيوويطه إلووى أقيوواط مكلومووي آلجووال منوودد أو تكجيوول دفكووي مٍدمووي وتي وديد بٍيووي

90
مجمع الفٍه ا يمامي المنكٍد في دور مإلتمرو اليابع في جد من  00-7ي الٍكد 0400هو المواف
مجلا ّ
.0990/5/04-9
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الثمن على دفكات متوافٍي مع مواعيد التيليص يج از من الم نوع".91
د .تحديد رييع الضيانات اليثبتة ين الصانع كالضيانات العينية ،الكفاالت والرهن.
روزء التخلّوف
هو .تحديد تاريخ وكيفية قيام الصانع وكيفية تلسليم اللسلعة يوضوع العقد وكذلك ا
عن التلسليم في اليوعد اليقرر:

إن تنديد ايجل في عٍد ا يت ناع ليا شرطاً من شروط

ني الكٍد ،وان عدص كرو ال

يإلدي إلى بطمانه بل إن تنديد ايجل يكون ل يتكجال وليا ل يتمهال.
وقد ثار خما

نول ايجل:

فأبو ننيفي اعتبر أنه إ ا ضر ايجل في ا يت ناع فينٍل

إلى يلص.92

واعتبوور الووبكض اآلخوور أن الكوواد جاريووي بضوور ايجوول فووي ا يت ووناع وانمووا يٍ وود بووه

تكجيل الكمل ال تأخير المطالبي.93

وقرر أن اشتراط ايجل فيوه قطوع للنوزاع
وقد نيص مجمع الفٍه ا يمامي الدولي ه ا الجدل ّ
والخ ووومي ،وقوود اعتبوور الووبكض "أن الميت وونع كمووا ينتووال إلووى أو ووا فووي الكووين الم وونوعي،
فهو منتال إلى أن تكون تنت يدو فوي أقور وقوت ممكون ،وعودص تنديود ايجول فيوه مماطلوي ،كموا
أن في تنديد ايجل ن ن لل انع على يرعي إنها عمله".94

عرفت
ويفهص من الٍرار اييايي المتكلّ بكمليات ا يت ناع والييما الماد ايولى عندما ّ

أن ال ووانع يٍ وووص ،بنووا ً عل ووى طل و
عٍوود ا يت ووناعّ ،
الن ول عليها عند أجل التيليص.

الميت وونع ،ب ووناعي ي وولكي مو وووفي أو

وطالمووا أن عمليووات ا يت ووناع تخضووع ينكوواص الٍ ووانين واينظمووي الناف و واليوويما الم وواد

 370ومووا يليهووا موون قووانون الموجبووات والكٍووود اللبنوواني والموواد  9موون الٍورار اييايووي رقووص 9028
المتكلّ با يت ناع في لبنان ،فإنه يٍتضوي تطبيو هو و الموواد علوى ا يت وناع طالموا هوو عٍود
بيع بتكري

الٍرار الم كور أعماو.

إضووافيً إلووى تنديوود ايجوول ،يجو

تنديوود ج و از التخلو

عوون التيووليص .وفووي هو ا المجووال ثووار

 91المكيار الشرعي رقصwww.iefpedia.com :3/0/0 ،00
 92اليمرقندي ،عما الدين ،تنفي الفٍها  ،دار الكت

الكلميي ،بيروت ،0994 ،ل  ،0ص .323

 93الكاياني ،المرجع الياب  ،ص .03
94

أبو زيد ،عٍد االيت ناع ،بنث على ا نترنت.
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الخووما

يووابٍاً واعتبوور الووبكض "إن عٍوود ا يت ووناع هووو عٍوود غيوور الزص قبوول الكموول فووي الجووانبين

جميكاً بما خما

متى كان لكل واند منهما خيار االمتناع قبل الكمل كالمبيع المشروط فيه خيار

للمتابكين بأن يكون لكل واند منهص الفيخ".95

وانمووا ال ورأي ال وراجح أن ا يت ووناع هووو عٍوود الزص .فهووو بيووع ،والبيووع ملووزص لطرفيووه ،إ ا مووا
روعيت شروطه ،فكدص إلزاميوي هو ا الكٍود يوإلدي إلوى ا ن و ار

عنوه ثوص إلوى عودص ايوتٍرار التكامول

بهو و ا الكٍ وود المهو و قدد بالفي ووخ أو بإلغا ووه يي ووبا غي وور مب و ّورر ،مم ووا ي ووإلدي إل ووى إث ووار النو وزاع بوووين
المتكاقدين ،والراجح من ايقوال أن عٍد ا يت ناع هوو عٍود الزص بمجورد الكٍود ،لموا فوي لوك مون

م لني بتنٍ أهدا

ا يت ناع وازالي الضرر عن المتكاقدين.

وعليوه اعتبوور مجلوا مجموع الفٍوه ا يوومامي أنووه يجووز أن يتضوومن عٍود ا يت ووناع شوورطاً

ج از ياً بمٍتضى ما اتف عليه الكاقدان ما لص تكن ث قمي ظرو

قاهر ،ومن ه و الشروط ايجل.

وأضووافت الفٍوور الياديووي موون الموواد  3موون الٍ ورار اييايووي رقووص  9028المتكلّ و بكمليووات

ا يت ناع في لبنوان ،أنوه مون ايموور الواجو

أن يتضومنها هو ا الكٍود ،أدا الكووض عون اليولكي

موضوع عٍد ا يت ناع من ال انع.
 -3نطاق تطبيق عقد اإللستصناع:
إن عٍد ا يت ناع هو أند البدا ل الشرعيي للتمويل بفا ود  ،ويمتود نطاقوه علوى ال وناعات
ينه يتيح التكاقد على اليلع التي تنتجها تلك اينشطي .وعليه ،يمكن تطبي عٍد ا يت ناع فوي

المجاالت التاليي:

 ال يجووري ا يت ووناع علووى المنتجووات الطبيكيووي كووالنبو والثمووار والبٍووول وغيرهووا ،إنمووا ه و والمنتجات يتص بيكها بطريٍي عٍد اليلص أ قما إ ا دخلها الت نيع ال ي يخرجها عن نالتها الطبيكيي
فكند و يجوووز أن تبوواع وتشووترى بطريو ا يت ووناع .يكنووي لووك أن مجووال ا يت ووناع فووي هو و
النالي هي ال ناعي التنويليي وتطب عليها الماد  2من قانون التجار البريي.
 بيوع المبواني علوى الخريطوي والمنوازل قبول إقامتهووا كو لك يوتص علوى أرض مملوكوي مون الميت وونعبكٍد مٍاولي و لك بموج

الفٍر الثانيي من الماد  204من قانون الموجبات والكٍود.

 أقو ّور مجلووا الفٍووه ا يوومامي المنكٍوود فووي دورتووه الياديووي فووي جوود فووي الكوواص  0992المخ ووصلموض و وووع التموي و وول الكٍ و وواري لبن و ووا المي و وواكن وشو و و ار ها ،إمك و ووان تملّ و ووك المي و وواكن بطريو و و عٍ و وود
95

الكاياني ،المرجع الياب  ،ل  ،5ص .3
83

ا يت ناع.
 يمكون ايوتخداص عٍوود ا يت وناع فووي جميوع ال ووناعات ،ك وناعي اليووفن واليويارات ،واآلليووات،والط ووا رات ،واييو وولني ،وغيرهو ووا مووون اليووولع وال وووناعات التمويلي ووي وال ووناعات االيو ووتراتيجيي،
و ناعي اين يي والنلي ،والثيا

وايوانوي ،والونٍش علوى المكوادن ،وغيور لوك مون ال وناعات

االخرى.
 -4بعض اليحظورات بحلسب التعييم األلسالسي رقم  102الصادر عن يصرف لبنان تواريخ
:2005/12/10

ُ -0ينظق وور عل ووى "الميت وونع" :عن وود إنش ووا عٍ وود ا يت ووناع أن تُإللو و

ديونو وه عل ووى

"ال انع" أو على غيرو ،عوضاً عن ثمن اليلكي المنوي أداإلو (الماد الرابكي).

 -0قبول أو تمويل عٍود ايت ناع يب وأُنش ت (الماد الخاميي).
 -3الودخول لنيوابه فوي عٍووود ايت وناع موع مإلييوات مملوكووي منوه ،بشوكل مباشوور أو
غير مباشر ،بنيبي الثلث أو أكثر (الماد الياديي).

 -4إج و ار عٍوود مرابنووي مووع "ال ووانع" وعلووى اليوولكي اتهووا موضوووع "عٍوود ا يت ووناع"
(الماد اليابكي).
 -5يراحل عقد اإللستصناع:
أ -يرحلة عقد بيع اإللستصناع:
 -0التٍدص من الكميل بطل إلى الم ر من أجل إنشا م نع أو بنا عٍار أو أن ُيك ّد لهويرف و الطل و بالميووتندات المازمووي بني و طبيكووي المشووروع
خووط إنتووال لم وونع مكووينُ ،
(خ و ار ط موون المهنوودا االيتشوواري ع ون البنووا وموا ووفاته أو عوون خووط ا نتووال ،يووندات
الملكيي ،خريطي أياييي للكٍار مع بيان ميانته.)...
 -0دفكووي أولووى يكرضووها المتكاموول مووع الم وور ا يوومامي مووع طلبووه ،وطريٍووي دفووع المبووالغايخرى والمد ومرانل التٍييط .ك لك الضومانات التوي يٍ ّودمها مٍابول هو ا الكٍود (كفواالت
م رفيي ،نيابات جاريي ،أو ار ماليي.)...
 -3يٍ وووص الم وور ب وودرا المش ووروع وج وودوى تمويل ووه والتنٍو و م وون المي ووتندات الت ووي يٍ وودمها84

الكميل.
 -4-إ ا واف و الم وور ا يوومامي علووى الطل و

يطل و

موون الكميوول تٍووديص الضوومانات المازمووي

ويوقّع مكه عٍد ايت ناع يندد فيه نٍو والتزامات الطرفين وفٍاً للشروط المبيني يابٍاً.
ب -يرحلة اإللستصناع اليوازي:
يكبور فيوه الم ور عون رغبتوه فوي ايت وناع الشوي الو ي التوزص بوه فوي
 -0وهوو الكٍود الو ي ّعٍوود ا يت ووناع ايول (بالشووروط والموا ووفات عينهووا للكٍوود ايول) ،ويتف و مووع ال ووانع
(أو المٍاول ،ينه مٍاولي من الباطن) على الثمن وايجل المنايبين.

 -0بكوود أن يوقووع الم وور عٍوود بيووع ا يت ووناع يٍوووص بووإج ار مناق ووي ،ثووص يوقووع عٍوود التنفيومع المٍاول ال ي تريو عليه المناق ي (المٍاول من البواطن) وتبٍوى عماقوي

ا يت ناع من ور مع الم ر ودون المٍاول.

وان

عٍود

 -3موون الممكوون أن ينوودد الكميوول شووركي مكينووي للتنفيو وأن يكووين مهنديواً لمتابكووي يووير الكموولفي المشروع.

 -4ال يج وووز أن يك ووون عٍ وود ا يت ووناع وا يت ووناع المو ووازي مكتم وودين ومش ووروطين عل ووىبكضهما البكض ،مثل نالي اليلص واليلص الموازي.

 -5يمكن أن يتضمن عٍد ا يت ناع الموازي ،الشروط اتها التي تضمنها عٍد ا يت ناعبما في لك البند الج از ي.

 -2-تلج ووأ الم ووار ا ي ووماميي إل ووى إبو وراص عٍ وود

ووياني ،وعٍ وود إدار ف ووي نال ووي ا يت ووناع

الكٍاري.
أقر مجمع الفٍه ا يمامي ا يت ناع وأورد ق ار اًر ب لك في دور مإلتمرو اليادا في
وقد ق

جد في المملكي الكربيي اليكوديي من  03-07شكبان  0402المواف  02-04آ ار 0992ص،

مخ

اً لموضوع التمويل الكٍاري لبنا المياكن وش ار ها.
وقرر ما يلي:

"ثانياً :الفٍر د :إن تملّك المياكن عن طري عٍد ا يت وناع علوى أيواا اعتبوارو الزمواً

وب لك يتص ش ار الميكن قبل بنا ه بني

الو

الدقي النافي للجهالي المإلديي للنزاع ،دون

وج ووو تكجي وول جمي ووع ال ووثمن ،ب وول يج وووز تأهيل ووه بأقي وواط يتفو و عليه ووا ،م ووع م ارع ووا الش ووروط
85

واينوال المٍرر لكٍد ا يت ناع لدى الفٍها ال ين ميزوو عن عٍد اليلص".
وكو و لك مجل ووا المجمو وع المنكٍ وود ف ووي دور م ووإلتمرو الي ووابع ف ووي ج وود ف ووي المملك ووي الكربي ووي
اليكوديي من  00-7ي الٍكد 0400هو المواف  ،0990/5/04-9المتكلّ بكٍد ا يت ناع.
ونظ اًر إلى أن عٍد ا يت ناع له دور كبيور فوي تنشويط ال وناعي ،وفوي فوتح مجواالت وايوكي
للتمويل والنهوض باالقت اد ا يمامي ،قرر المجمع ما يلي:

"أوالً :إن عٍد ا يت ناع هو عٍد وارد علوى الكوين علوى الكمول فوي ال موي ،ملوزص للطورفين إ ا
توافرت فيه ايركان والشروط.

ثانياً :يشترط في عٍد ا يت ناع ما يلي:

أ -بيان جنا الميت نع ونوعه وقدرو وأو افه المطلوبي. - -أن يندد فيه ايجل.

ثالثاً :يجوز في ا يت ناع تأجيل الثمن كله ،أو تٍييطه إلى أقياط مكلومي آلجال مندد .

رابكاً :يجوز أن يتضمن عٍد ا يت ناع شرطاً ج از ياً بمٍتضى ما اتف عليه الكاقودان موا لوص
ثمي ظرو
يكن ّ

قاهر ".

النبذة الرابعة :عقد اإلرارة واإلرارة الينتهية بالتيليك
 -1حكيه ويشروعيته:
إن عٍ وود ا ج ووار مش ووروع ف ووي الكت ووا والي و ّوني وا جم وواع .ا ج ووار لغ ووي مش ووتٍي م وون ايج وور.
وايجر في اللغي له مكنيان :ايول الك ار على الكمل ،والثاني الجبر.
وا جووار ا ووطماناً :هووي عٍوود علووى منفكووي مكلومووي مبانووي علووى عووين مكينووي ،أو مو وووفي

بال مي ،أو على عمل مكلوص بكوض مكلوص ولمد مكلومي.

"وهي جا ز عند جميع فٍها ايم ار وال در ايول"

96

بايتثنا عبد الرنيص بن اي ص

97

ال ي قال أنها "ال تجوز والٍياا ماله ين ا جار بيع المنفكي والمنافع للموال مكدوموي والمكودوص ال
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إبن رشد ،النفيد ،المرجع الياب  ،ل  ،3ص .078
إبن رشد ،النفيد ،المرجع الياب  .أيضاً به ا المكنى :إبن قدامي ،المرجع الياب  ،ل  ،2ص .02
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ينتمل البيع فما يجوز اضافي البيع إلى ما يإلخ في الميتٍبل".98

وك و لك أضووا

الووبكض " بكووث الريووول

وقوود ايووتد ّل الووبكض علووى مشووروعيتها موون الكتووا
منمد(ص) والناا يإلجرون وييتأجرون فلص ينكر عليهص فكوان لوك تٍريو اًر منوه والتٍريور أنود وجووو

اليني".99

"أما ا جماع فإن ايمي أجمكت على لك قبل وجود اي ّص نيث يكٍدون عٍد ا جوار مون
زمن ال نابي رضي اهلل عنهص إلى يومنا ه ا من غير نكير".100
 -2نشأة اإلرارة الينتهية بالتيليك:
ا جووار المنتهيووي بالتمليووك هووي موون الكٍووود التمويليووي المكا وور والتووي ظهوور التكاموول بهووا
تنووت إيووص "هوواير بيرتشووا" ) (hire purchaseفووي إنكلتو ار الكوواص  0840عنودما قوواص أنوود التجووار
ببيع اآلالت الموييٍيي وبتٍيويط أثمانهوا بٍ ود التشوجيع والوروال ولكون لوص يلجوأ إلوى إبوراص عٍود بيوع

إنمووا أبوورص عٍوود إيجووار مووع الطوور اآلخوور الميووتأجر وأعطوواو الن و بتملّووك اآللووي عنوود نهايووي موود

ا يجار وايتيفا الثمن المندد في الكٍد.

وبكدها انتٍلت ه و ال غيي إلى الم انع والييما م نع يينجر  Singerآلالت الخياطي،

والى شركات اليكك النديديي وشركات المٍاوالت.101

وقوود تطووورت ه و و ال وويغي فووي أميركووا واليوويما عوواص  0953نيووث تووص تأيوويا شووركي بإيووص

” “United States leasing corporationوموضوعها إنشا عٍود تأجيريي تمويليوي وهوو موا

يكوور بم ووطلح الليزنووغ " 102 "Leasingوأخ و ت تمووول المنتجووات الكبيوور وال ووغير ابتوودا ً موون
المكدات ا نتاجيي إلى اليلع االيتهماكيي المكمر .
امتد ه ا الكٍد إلى أوروبا بكد النر الكالميي الثانيي وظهر فوي فرنيوا عواص 0920
ثص ّ
ومن ّ

 98الكاياني ،المرجع الياب  ،ص .073
 99المرجع عينه ،ص .074
 100المرجع عينه.
101

عجص ،عبد الكريص عبد الجواد ،المٍا د الشرعيي من عٍد ا جار المنتهيي بالتمليك ،د اريي ماجيتير مٍدمي
إلى ايكادميي الكربيي للكلوص الماليي والم رفيي ،م ار إيماميي ،0228 ،ص .04

102

المرجع عينه .أيضاً به ا المكنى :اليبر ،يكد بن عبداهلل ،التأجير المنتهي بالتمليك ،درايي على ا نترنت،
ربيع ايول 0409هو ،ص .00
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103
ويكتبر ه ا الكٍود
تنت تيميي "ُ . "Credit Bail
اتخو طابكواً متطووو اًر بتوودخل طوور ثالووث ،وهووي شووركات أو مإلييووات بووين طرفووي الكٍوود اييايوويين

وور متطوور ل جوار المنتهيوي بالتمليوك ينوه

(المإلجر والميتأجر) ويٍوص بتمويل اليلكي موضوع الكٍد.

والفر بين عٍد الليزنغ وعٍد ا جار المنتهيي بالتمليك هوو أنوه فوي الليزنوغ ال يكوون الموإلجر

مالكاً لأل ل أو ايشيا المراد تأجيرها إنما يٍوص بش ار ها خ ي اً له ا الغرض.104

ومع دخول الم ار ا يماميي إلى التكامل الم رفي المكا ر وموع الناجوي إلوى تنويول

المنووافع وتأجيرهووا كبووديل للش و ار  ،واليوويما تلووك التووي ي ووك

علووى ايف وراد والمإلييووات االقت وواديي

تملّكها لكدص قدرتهص علوى توأمين اليويولي المازموي ،أدخلوت الودول الكربيوي وا يوماميي هو ا النووع مون

الكٍود إلى تشريكاتها ،وأ درت الٍوانين التي تنظص ه و ال يغي من

يغ التكامل.

جمووع الفٍووه ا يوومامي الوودولي أقو ّور ا جووار المنتهيووي بالتملي وك ونظمته وا فووي دورتهووا الثانيووي
فم ّ
عشور المنكٍوود فووي الريوواض فووي أيلووول  0222وجكلتهوا جووز اً موون الكمليووات االيووتثماريي التووي تٍوووص

بها .وفوي لبنوان أدخلهوا المش ّورع اللبنواني مون ضومن الكمليوات التوي تٍووص بهوا الم وار ا يوماميي
بموج و و الٍ و ورار ايياي و وي رقو ووص  9240تو وواريخ ( 0225/2/0ويتكل و و بكمليو ووات ا جو ووار التشو ووغيليي

وا جار المنتهيي بالتمليك) .وقد نددت المواد الثانيوي مون هو ا الٍورار نووعين مون ا جوار واعتبورت
ان ا جووار تكووون تشووغيليي عنوودما ال تنتهووي بتملّووك الميووتأجر للموجووودات المووإلجر ،وتكووون منتهيووي
بالتمليك عندما تتضمن خيا اًر للميتأجر بتملّك المأجور.

ثووص أ وودرت لجنووي الرقاب ووي علووى الم ووار فووي لبن ووان التكموويص رق ووص  047ويتكل و بكملي ووات
كد هو ا التكمويص
ا جار التشغيليي وا جار المنتهيي بالتمليك التي تٍوص بها الم ار ا يماميي .وُي ّ
تطبيٍو واً للٍو ورار ايياي ووي رق ووص  9424موض وووع تكم وويص م وور لبن ووان رق ووص  99ت وواريخ 0225/2/0

التٍي ود ب وأمور عو ّود  ،وأهووص مووا جووا فووي التكموويص
وطلبووت اللجنووي بموجبووه موون الم ووار ا يووماميي ّ
الم كور انه ريص النطا التطبيٍي لكمليات ا جار التشغيليي وا جار المنتهيي بالتمليك.
وفي ا طار عينه أ در المجلا ايوروبي ل فتا فوي دورتوه  08المنكٍود فوي بواريا مون
 0إلى  0228/7/5ق اررات متكلٍّي بأنكاص ا جار التشغيليي وا جار التمويليي.
وك و لك دخوول ه و ا الكٍوود إلووى الوودول الكربيووي والم ووار ا يووماميي الكاملووي فيهووا موون البووا

103

دويدار ،هاني منمد ،الجديد في التمويل الم رفي ،أعمال المإلتمر الكلمي الينوي لكليي النٍو في جامكي
بيروت الكربيي ،النلبي ،ل  ،0ص .00-02
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عجص ،عبد الكريص عبد الجواد ،المرجع الياب  ،ص .04
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الوايع.
 -3شروط عقد اإلرارة الينتهية بالتيليك:
 -0الشروط العاية:ا جووار  ،ي ووا كانووت تشووغيليي أص تمويليووي ،ه وي عٍوود متبووادل يج و
الٍانونيوي المتكلٍّوي بوالكٍود ب وور عاموي ،ويجو
ومكلوماً.

أن تتوووافر فيووه الشووروط

أن يكوون موضووع الكٍود مشوروعاً ومبانواً ومنوودداً

ويكون الم ر ا يمامي هو المالك المإلجر للكين موضووع الكٍود والميوتأجر هوو عميول

الم ر والمنتفع بالكين.
 -0-الشروط الخاصة:

ن و ووت المو وواد  4مو وون الٍ و ورار اييايو ووي رقو ووص  9240تو وواريخ  0225/2/0والمتكلّ و و با جو ووار

التشغيليي وا جار المنتهيي بالتمليك على بكض البنود التي يج

أن يتضمنها عٍد ا يجار المكٍود

مووع الم وور ب ووفته م ووإلج اًر ،وه و و الشووروط مك و ّودد علووى يووبيل المث ووال وال الن وور ،بمكنووى أنه ووا
أياييي ويمكن أن تُضا إليها شروط أخرى يرى المتكاقدان ضوروريي لترتيو عماقاتهموا ،شورط أن
ال تتكارض مع ضوابط المنع المٍرر ينكاص ا جار  .وه و الشروط هي:
أ -نوع اإلرارة:
يجو

تنديوود نوووع ا جووار المكٍووود بووين الم وور المووإلجر والكميوول الميووتأجر ،فووي مووا إ ا

كانووت إجووار تشووغيليي أو إجووار منتهيووي بالتمليوك منكواً يي التبوواا يمكوون أن يٍووع عنوود انتهووا الموود
التكاقديي المٍرر لكل من الكٍدين واآلثار التي يمكن أن تترت

عليها.

ب -تحديد العين اليؤررة وورهة إلستعيالها:
يج

تنديد الكين المإلجر ووجهي إيتكمالها بمكنى أن ه و المنفكي يج

أن تكون مكلوموي

علماً واضناً يمنع الجهالي ويٍي من النزاع.
ص -خيار اليلستأرر بتيلّك العين اليؤررة في حالة اإلرارة الينتهية بالتيليك:
إ ا كانت ا جار منتهيوي بالتمليوك فيجو

أن يو كر فوي الكٍود خيوار الميوتأجر بتملّوك الكوين

موضوووع الكٍوود وقوود يكووون التمليووك بإنوودى ال ووور اآلتيووي بني و
89

التكموويص رقووص  047ال ووادر عوون

لجني الرقابي على الم ار في لبنان بتاريخ :0225/02/02
ال ووور ايولووى :إجووار منتهيووي بالتمليووك عوون طريو الهبووي موون المووإلجر إلووى الميووتأجر فووي نهايووي
المد المندد في الكٍد.
ال ور الثانيي :ا جار المنتهيوي بوثمن رموزي أو غيور رموزي ينودد وقوت البيوع .وفوي هو و النالوي
يتمكن الميتأجر من ا نتفاع بوالكين الموإلجر فوي مٍابول أجور منودد فوي مود

مندد  ،على أن يكون للميتأجر الن في تملّك الكين في نهايي المود مٍابول
ثمن رمزي أو نٍيٍي.

ال ور الثالثي :هي تملّك الكين ببيكها قبل انتها مد ا جار بثمن يكادل بٍيي أقياط ا جار .
ال ووور الرابكووي :هووي

ووور البيووع التوودريجي وبموجبووه يتف و الم وور "المووإلجر" مووع الكميوول بووأن

يٍوووص الكميوول بشو ار  %52مووثماً موون الشووي الميووتأجر الو ي يملكووه الم وور

بمبلغ نٍدي أو مإلجل عن طريو المرابنوي ،ثوص يوإلجر الم ور موا يملكوه مون

الك ووين "للمي ووتأجر" م ووع بي ووع ت وودريجي لن ووي الم وور إل ووى أن ينته ووي الكٍ وود
بتملّك الكميل كامل الكين الميتأجر .

وكو ووأن الكميو وول ي و ووبح ش و وريكاً علو ووى الشو وويوع مو ووع الم و وور المو ووإلجر ،ويٍو وووص
بايوت جار الن وي الكا ود للم ور وتنيو

ايقيواط وكأنهوا جوز مون الووثمن

المن وودد إل ووى أن تكتم وول ايقي وواط فت ووإلول الك ووين كله ووا إل ووى المي ووتأجر الكمي وول
بني

الشروط التي يتف عليها الفريٍان.

د -بدل اإليرار وكيفية تلسديدو ويدته:
ه ا التنديد هو مهص ،وخ و واً إ ا كانوت ا جوار منتهيوي بالتمليوك ،و لوك مون أجول تٍودير

قيمووي اليوولكي والبوودالت وايقيوواط الواج و

تيووديدها وطريٍووي التيووديد ،والموود الواج و

تيووديد المبلووغ

فيهوا موون أجوول نٍول ملكيووي الكووين إلووى الميوتأجر .وقوود أجوواز المجلووا االوروبوي ل فتووا ربووط ا جوور

المتغي ور مرتبطووي بليبووور ( )Liborاز ووداً أو
بمإلشوور مكلوووص ،ك وأن يتف و الطرفووان علووى أن ا جوور
ّ
ناق اً.
هو -يصاريف الصيانة:
يج و

فووي الكٍوود تكيووين الفري و ال و ي ي ويتنمل م وواري

92

ال ووياني وهووي عوواد ً علووى عووات

يتنمول تكوالي
الم ور ا يوومامي المووإلجر بنيووث ّ
الناتجي عن الت نيع.

ال ووياني والهيكليووي غيوور التشووغيليي

105

أي تلووك

أ ّما أعمال ال ياني الدوريي والناتجي عن ا يتكمال فهي علوى عوات الميوتأجر ويوتص تنديود
ه و الٍواعد في الكٍد.
و -تحديد الضيانات اليفروضة على اليلستأرر وطريق الستيفائها:
إن ض وومان الك ووين الم ووإلجر ه ووي عل ووى المال ووك الم ووإلجر (أي الم وور ا ي وومامي) ال عل ووى
من غير تل

يتنمل المإلجر ما يلن الكين من عي
الميتأجر (عميل الم ر ) ،وب لك ّ
عن تكدي الميتأجر أو تفريطه ،وال ُيلزص الميتأجر بشي إ ا فاتت المنفكي.106

ناشن

ز -حاالت فلسخ اإلرارة وانتهاءها أو ترديدها:
اعتبوور جماعووي فٍهووا ايم ووار أنووه "ال يفيووخ الكٍوود إال بمووا تنفيووخ بووه الكٍ وود المازمووي ،موون

وجووود الكي و

بهووا أو هووا

منوول ايووتيفا المنفكووي ،ويٍووول أبووو ننيفووي" :يجوووز فيووخ الكٍوود للك و ر

الطارئ على الميتأجر مثل أن يشتري دكاناً يتجر فيه فينتر متاعه أو يير ".107

"وييووتندون إلووى قووول اهلل تك والى" :أوفوووا بووالعقود" ين الك و ار عٍوود علووى منووافع ،وينووه عٍوود

مكاوضي فلص يفيخ أ له البيع".108

ومن الناالت التي يفيخ فيه ا يجار بيوببها ،عودص قيواص الموإلجر ب وياني الكوين الموإلجر أو
إ ا أفلووا الميووتأجر ولووص يمووض شووي موون موود ا جووار  ،فين و للمووإلجر فيووخ الكٍوود فووي مثوول ه و و
اينوال .ك لك إ ا اتف الطرفان ،الم ر والكميل ،على فيخ الكٍد برضا واختيار كل منهما.

وينتهووي الكٍوود إ ا تلفووت الكووين المووإلجر أثنووا فتوور الكٍوود بوودون تكوود وال تفوريط موون الميووتأجر،
ك لك بانتها مد ا جار  ،أو بتملّك الميتأجر لليلكي المإلجر بكٍد جديد.
ح -الضيان اإل لزايي على العين اليؤررة:
ينبغ ووي إجو و ار الت ووأمين ا ل ازم ووي عل ووى الك ووين الم ووإلجر ويك ووون المي ووتفيد م وون هو و ا الض وومان

الم ر ا يمامي المإلجر.
105
106
107

108

قرار المجلا ايوروبي ل فتا في دورته  ،08المنكٍد في باريا.0228/7/5-0 ،
مجمع الفٍه ا يمامي رقص  002المتكلّ بموضوع ا يجار المنتهي بالتمليك و كوك التأجير.
قرار ّ
إبن رشد ،النفيد ،المرجع الياب  ،ص  .085وفٍها ايم ار هص :مالك ،الشافكي ،شكبان ،النوري ،وأبو
ثور وغيرهص.
المرجع عينه.
90

وقوود اعتب وور مجمو وع الفٍ ووه ا يوومامي ف ووي قو و اررو المتكلّو و با جووار المنتهي ووي بالتملي ووك أن ووه "إ ا

اشتمل الكٍد على تأمين الكين المإلجر فيج

أن يكون التأمين تكاونياً إيمامياً ال تجاريواً ويتنملوه

منرص.
المالك المإلجر وليا الميتأجر" ين التأمين التجاري ّ
 -4يراحل تنفيذ عقد اإلرارة الينتهية بالتيليك:
أ -صور العقد اليينوعة:

ايووتثنت الموواد الثالثووي موون التكموويص رقووص  99ال ووادر عوون م وور لبنووان المتكلّ و بكمليووات

ا جو ووار التشو ووغيليي وا جو ووار المنتهيو ووي بالتمليو ووك مو وون نطو ووا تطبي و و أنكو وواص الٍ و ورار المتكلّ و و به و و و
الكمليات ،عمليات التأجير الثابتي:

 .0عٍووود التووأجير المتكلٍّوي بنٍووو التنٍيو
وغابات ايخشا

.0

ونٍو التألي

وايووتخداص المووارد الطبيكيووي ،كوالنفط والغوواز

والمكادن وما شابهها.

عٍ ووود الت وورخيص الي ووتثمار ايمو ووال المنٍول ووي غي وور المادي ووي ،كبو و ار ات ا ختو وراع
وغيرها.

المهنيي.
 .3عٍود الكمل واجار الخدمات
ّ
ك لك اعتبر قرار مجمع الفٍه ا يومامي المتكلّو بكمليوات ا جوار التشوغيليي أن

ممنوعي له ا الكٍد:

وور ع ّود
اً

 .0عٍوود إجووار ينتهووي بتملّووك الكووين المووإلجر مٍابوول مووا دفكووه الميووتأجر موون بوودل خوومال
الموود المنوودد  ،دون إب وراص عٍوود جديوود ،بنيووث تنٍل و
تلٍا ياً.

ا جووار فووي نهايووي الموود بيك واً

 .0إجار عين لشخص بأجر مكلومي ولمد مكلومي مع عٍد بيع مكلّ على تيديد كل
البدل المتف عليه خمال المد المكلومي أو مضا

إلى وقت في الميتٍبل.

 .3عٍد إيجار نٍيٍي ،اقترن به بيوع بخيوار الشورط ل والح الموإلجر ،يكوون موإلجماً إلوى
أجل مندد (هو نهايي مد ا جار ).

 .4عٍد إيجار يم ّكن الميتأجر من االنتفاع بالكين الموإلجر مٍابول بودل مكلووص فوي مود

مكلومي واقترن به وعد ببيع الكوين الموإلجر للميوتأجر بكود تيوديد كامول البودل بوثمن
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يتف عليه الطرفان.
ب -يراحل عقد اإلرارة الينتهية بالتيليك:
يجري ه ا الكٍد على مرنلتين ،و لك بوجود عٍدين منف لين ييتٍل كل منهما عون اآلخور
زمانواً ،بنيووث يكووون إبوراص البيووع بكوود عٍوود ا جووار  ،أو بوجووود وعوود بالتملّووك فووي نهايووي موود ا جووار .
والخيار يوازي الوعد في اينكاص ،ويج

أن تكوون ا جوار فكليوي غيور يوا ر للبيوع علوى أن يكوون

الم ر ا يمامي مالكاً للكين المراد التكاقد عليها.109
وتتمثّل ه و ا ج ار ات بايمور التاليي:

 .0يتٍدص الكميل بطل إلى الم ر ا يمامي ُيكر فيه عن رغبته بايوت جار الكوين
مع بكض الميتندات التي هي على يبيل المثال:110
 تنديد الكين ما إ ا كانت ييار ،يفيني ،م نع ،آلي أوغيرها.
المٍدر له و الكين مع قيمي بدل ا يجار.
 الٍيمي ّ
المد التي يراها منايبي مع أوضاعه الماديي.

ّ
 .0يدرا الم ر ا يومامي الطلو مون النوواني الشورعيي والفنيوي ويٍ ّودر ربنيتوه مون
ه و ا الكٍوود ،ك و لك موون النانيووي الماليووي وقوودر الميووتأجر علووى التمويوول ،والض ومانات
المٍدمي منه.

 .3إ ا واف الم ر على الطل

ووجدو ميتوفياً الشروط المطلوبي ،يبورص موع الكميول

عٍد وعد بااليت جار وعٍد وعد بالش ار  ،ين الم ر لص يملك الكين بكد.

 .4يٍوووص الم وور ا يوومامي بش و ار الكووين موضوووع الكٍوود ويوودخلها فووي ملكيتووه والتووي
يج

109

110

أن تكون مطابٍي للموا فات المطلوبوي مون عميول الم ور بكود أخو موافٍوي

غر رج
مجمع الفٍه ا يمامي في دورته الثانيي عشر في الرياض من  05جمادى اآلخر 0400هو إلى ّ
قرار ّ
0400هو المواف .0222/9/08-03
شناته ،نيين ،اييا والمكالجات المنايبيي ل جار وا جار المنتهيي بالتملّك كما تٍوص بها الم ار

ا يماميي ،الٍاهر www.darelmashora.com ،0222 ،
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م وور لبنووان علووى ه و و الكمليووي ،كمووا ن ووت الموواد  2موون التكموويص االيايووي رقووص
 99ال ادر عن م ر لبنان بتاريخ .0225/2/0

 .5بك وود ش و و ار الك ووين ودخوووول الي وولكي فو ووي ملكي ووي الم و وور ي ووار إلوووى توقي ووع عٍووود
ا يجار  ،وعٍد ال ياني وعٍود التوأمين لم ولني الم ور  ،ومنضور تيولص اليولكي.
وبك و وود التي و وولص والتش و ووغيل ينو و و للم و وور متابك و ووي إي و ووتكمال الكمي و وول لهو و و و الك و ووين
واالطم نان على وجودهوا وتشوغيلها فوي الوجهوي المكود لهوا موع إعوداد تٍوارير دوريوي

عن المتابكي طوال المد المتف عليها للتأجير.

 .2عند انتها المد التأجيريوي ُي وار إلوى إبوراص عٍود بيوع وتنٍول الملكيوي إلوى الميوتأجر
المشتري بكد تيويي النيا بينهما ،و لك وفٍاً لآلليي المتف عليها بينهما.
 .7أمووا إ ا كانووت ا جووار تشووغيليي فٍووط عنوود انتهووا الموود  ،فإمووا أن ي ووار إلووى تجديوود
الكٍد أو إلى إنها ه ،وتكاد الكين إلى يد الم ر المإلجر.

وأوجبت الماد  5من التكميص اييايي رقص  99ال ادر عن م ر
الم ار ا يماميي ت فيي ايموال المملوكي بهد
من تاريخ تملّكها .كما أنه يج

لبنان أنه :على

ا جار وغير المإلجر في مهلي يتي أشهر

عليها إعاد تأجير ايموال المشمولي بكمليات ا جار على

نوعيها أو ت فيتها ،إما خمال مد يتي أشهر من تاريخ نلول أجل عٍد ا جار إ ا لص ييتكمل

الميتأجر نٍه بش ار ها ،أو من تاريخ إنها الكٍد يي يب
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كان قبل نلول أجله.

الخـــاتـــــمة
ال يتوقّو و

عمو وول الم وووار ا يوووماميي عنووود الكمليو ووات التوووي

وووار عرض ووها فوووي الكتو ووا

الناضو وور ،ف ُج و و ّل الخو وودمات التو ووي تٍو و ّودمها الم و ووار التٍليديو ووي يمكو وون أن نجو وودها فو ووي الم و ووار
ا يماميي شرط أن تكون خاليي من الربا ومتطابٍي مع المكايير الشرعيي ،ومن ه و الخدمات:
 بطاقات ا تمان. االعتمادات الم رفيي. خطابات الضمان. نيص ايو ار الماليي. النواالت والشيكات.ل و لك تُطل و علووى الم ووار ا يووماميي تيووميي "الم وور الشووامل" وه و ا يكووود إلووى أيووبا
متنوعي منها كون أموال الم ار ا يماميي تأتي من أفراد وقطاعات اقت واديي ،وين الم ور

ا يوومامي يٍوودص التمويوول لجميووع ايف وراد والٍطاعووات االقت وواديي المختلفووي دون التخ ووص بتمويوول
قطاع مندد كالٍطاع الكٍاري أو االيكاني او ال ناعي.111

كم ووا أن الم ووار ا ي ووماميي تٍ و ّودص بك ووض الخ وودمات الت ووي ال توفّره ووا الم ووار التٍليدي ووي
كالٍياص بدور الو ي المختار دار الشركات وتنفي الو ايا وفٍاً ينكاص الشريكي ا يماميي .كما
أنووه ين و لهووا مماريووي بكووض ايعمووال واينشووطي كتملّووك ايم ووال المنٍولووي وغيوور المنٍولووي وبيكهووا

وايتثمارها وتأجيرها وايت جارها لغايات مختلفي.112

إض ووافي إل ووى نش وواطات أخ وورى تنف وورد فيه ووا الم ووار ا ي ووماميي كنش وواط الٍ وورض الني وون،

و ندو الزكا  ،وأنشطي ثٍافيي م رفيي ،والتور  ،والبيع اآلجل.

ب ووالنظر إل ووى هو و و الخ و وويي الت ووي تتمت ووع به ووا الم ووار ا ي ووماميي ،نج وود أن كثيو و اًر م وون

الم ووار التٍليديووي بوودأت تفووتح نواف و إيووماميي فيهووا أو أنهووا تٍوووص علووى تأيوويا م ووار إيووماميي

111

مرقص ،بول ،مٍارني بين الكمل الم رفي ا يمامي والكمل الم رفي التٍليدي ،مٍدمي إلى منتدى
ال يرفي ا يماميي من تنظيص إتناد الم ار الكربيي ،م ر لبنان ،بيروت.0220/8/0 ،

112

المرجع عينه.
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ميو ووتٍلي ويتوقو ووع الو ووبكض أن تيو ووتنو الم و ووار ا يو ووماميي ننو ووو  42إلو ووى  52فو ووي الم و ووي مو وون

ا دخارات ا يماميي الكالميي في الينين الكشر المٍبلي.113

بلغ نجص اي ول التي تكمل بها البنوك ا يماميي عالمياً الو 752مليار دوالر على ميتوى

الكالص ،ويتوقع أن ي ل نجص اي ول إلى ترليون دوالر في الكاص .1140202

وأماص ه ا االزدهار والنموو اليوريع ،تبٍوى أمواص هو و الم وار تنوديات كبورى بنيوث يوتما ص

ثمووي بكووض ال ووكوبات التووي ال توزال تكتوورض عموول هو و
عملهووا مووع مكووايير بووازل  0وبووازل  0ين ّ
الم ووار فووي تكيي و مووا جووا فووي االتفوواقيتين مووع طبيكووي عملهووا .وقوود أ وودر مجلووا الخوودمات
الماليووي ا ي ووماميي بكووض االقت ارن ووات بغيووي الو ووول إلووى

التكيو و
وويغي مكينووي م وون اجوول ّ

مكه ووا

وادخال بكض التكديمات على اتفاقيي بازل  0نتى تكون منيجمي مع الضوابط الشرعيي لألعموال

الم و ورفيي ا ي ووماميي .و"المك ووايير والمب ووادئ االرش وواديي الت ووي ي وودرها المجل ووا وان كان ووت تتبن ووى
المكايير الدوليي الموجود  ،إال أنها تتناول خ و يي الم رفيي ا يماميي .وبهو ا تكتبور المكوايير

والمبووادئ االرشوواديي ال ووادر عوون المجلووا بووديماً متجاني واً ومكم وماً للمكووايير الرقابيووي الدوليووي التووي

تم ّك و ون مإلييو ووات الخو وودمات الماليو ووي ا يو ووماميي الم وو ورفيي مو وون المنافيو ووي الكادلو ووي مو ووع نظيراته و ووا
التٍليديي".115
أمووا ال ووكوبات والتنووديات ايخوورى ف وتكمن فووي ضوورور تهي ووي جهوواز إداري فووي الم ووار

ا يوماميي لووه هنيووي الكموول الم ورفي علووى قاعود الشوريكي ا يووماميي بمكنووى أن يكووون لديووه ثٍافووي
المإلييي التي يكمل بها.

عن ال يرفي ا يماميي ب ور عامي وعن أهدا

وتتضافر الجهود مون المإلييوات التوي تُكنوى بال ويرفي ا يوماميي مون أجول نشور ثٍافوي هو ا
النوووع موون ال وويرفي .وفووي النوودو ا قت وواديي فووي مجمووع عوودنان ق ووار ل قت وواد الكربووي لمنايووبي
زي ووار الهي ووي الش وورعيي المون وود لمجموع ووي البرك ووي الم و ورفيي إل ووى لبن ووان ،الت ووي نض وورها نش وود م وون
ا قت اديين ورجال ايعمال وا عماميين والمهتمين بال يرفي ا يماميي في لبنان ،اعتبر المدير

الكوواص لبنووك البركووي فووي لبنووان مكت ووص منم وواني ،بن و ّ  ،أنووه يج و

"أن نكموول مك واً لتريوويخ ثٍافووي

113

طربيه ،جوز  ،دور الم ار والمإلييات الماليي ا يماميي في تكب ي الموارد في البلدان الكربيي ،المإلتمر

114

خان ،عا ص ،المدير التنفي ي لدار ا يتثمار ،واند من كبرى الشركات ا يتثماريي للتمويل ا يمامي

الكربي المتخ ص لل يرفي ا يماميي ،بيروت ،النهار.0224/00/7 ،

بالمملكي المتند  ،مٍالي على ا نترنت www.cibafi.org :مركز أخبار ال ناعي الماليي ا يماميي،
.0202/5/05
115

رفكت ،عبد الكريص ،نٍماً عنه في موقع فٍه الم ار ا يماميي www.badla.com
92

ال يرفي ا يماميي ،لمزيد من نمو الٍطاع الم ورفي اللبنواني بجنانيوه ا يومامي والتٍليودي ،وفو
اييا المهنيي وايخماقيي والشفافيي".116

116

منم اني ،مكت ص ،المرجع الياب .
97

اليصادر واليرارع
 .1الٍرآن الكريص ومٍ اررات مجمع الفٍه ا يمامي والمجلا ايوروبي ل فتا

.

 .2إبن رشد ،النفيد ،بدايي المجتهد ونهايي المٍت د ،دار الفكر ،بيروت.0995 ،
 .3إبن عابدين ،ناشيي رد المنتار على الدر المختار ،دار الفكر ،بيروت.0995 ،
 .4إبن قدامي ،المغني ،دار الكتا

الكربي ،بيروت.0983 ،

 .5إبن منظور ،أبي الفضل جمال الدين ،ليان الكر  ،نشر أد

النوز  ،قص ،إيران0425 ،هو.

 .6أبووو يووالص فووتح اهلل ،بشوورى ،الم ووار ا يووماميي فووي ظوول الٍ ووانين المرعيووي ا ج و ار  ،ريووالي دبلوووص
درايات عليا ،جامكي النكمي ،بيروت.0228 ،

 .7أبو زيد ،عٍد االيت ناعwww.saaid.net ،

 .8أبو عبيد ،أنمد" ،الم ار ا يماميي :تكامل خدماتها ،عماقتها مع الم ار المركزيي والتنديات
التي تواجهها" ،النشر الداخليي لجمكيي م ار لبنان ،آ

.0225

 .9أب ووو ع ووويمر جه وواد عب وود اهلل ،الترش وويد الش وورعي للبن وووك الٍا م ووي ،ا تن وواد ال وودولي للبن وووك ا ي ووماميي،
الٍاهر .0982 ،

 .10اين اري ،الشيخ منمد علي ،المويووعي الفٍهيوي المييور  ،مجموع الفٍوه ا يومامي ،مإلييوي الهوادي،
0405هو.
 .11الجمال ،غري  ،الم ار وايعمال الم رفيي في الشريكي ا يماميي والٍانون ،دار ا تناد الكربوي
للطباعي ،الٍاهر .
 .12النيوويني ،أنموود منموود نيووين ارضووي ،نكووص المكوواممات الم وورفيي فووي الشوريكي ا يووماميي والٍووانون،
دار الهادي ،بيروت ،ط .0223 ،0
 .13الن ووكفي ،الوودر المختووار ،شوورح تنوووير ايم ووار فووي فٍووه مو ه

ا موواص أبووي ننيفووي النكمووان ،ل ،5

دار الفكر ،بيروت.0995 ،

 .14النلبووي ،عبوواا وم ورقص ،بووول ،مكافنووي تبيوويض ايم ووال وتمويوول ا رهووا  ،منشووورات بنووك بيووروت
والبماد الكربيي ،بيروت 78 ،0220 ،ص.
 .15الرفاعي ،فادي منمد ،الم ار ا يماميي ،منشو ارت النلبي ،بيروت.0222 ،
 .16اليبر ،يكد بن عبداهلل ،التأجير المنتهي بالتمليك ،ربيع ايول  0409هو.
 .17اليمرقندي ،عما الدين ،تنفي الفٍها  ،دار الكت

الكلميي ،بيروت.0994 ،

 .18الش ووكراوي ،عايو وود فضو وول ،الم و ووار ا يو ووماميي ،د اريو ووي علميو ووي فٍهيو ووي للمماريو ووات الكلميو ووي ،الو وودار
الجامكيي للطباعي والنشر ،ط .0227 ،0
 .19الغري  ،نا ر ،أعمال الم ار ا يماميي ،بالتكاون بين م ر لبنان والبنوك ا يومامي للتنميوي،
بيروت.0227 ،
 .20الغووولي ،أيووامي منموود ،تٍيوويص التجربووي الماليزيووي فووي إقامووي أول يووو نٍوودي إيوومامي ،مجلووي النٍووو ،
جامكي ا يكندريي ،عدد .0995/0/0

98

 .21فرن و ووات ،ريم و ووون ،مجل و ووي بيري و ووت ،الم و ووار ا ي و ووماميي ،المإليي و ووي الجامكي و ووي ل نم و ووا وا ع و ووماص،
المركز اللبناني للٍانون المٍارن ،بيروت ،الكدد .0225 – 0224 ،04
 .22الفياض ،الشيخ منمد إين  ،أنكاص البنوك واييهص واليندات واييوا الماليوي (البور وي) ،مطبكوي
أمير ،قص ،ط .0

 .23الٍوورى ،منموود بوون علووي ،البنووك ا يوومامي بووين فكوور المإلييووين والواقووع المكا ور ،د اريووي مٍدمووي إلووى
المإلتمر ا يمامي ،مجمع الفٍه ا يمامي ،منتدى الفكر ا يمامي ،جد .0225/5/0 ،
 .24الٍرى ،منمد بن علي ،مٍدمي في البنوك والنٍود مع تطبيٍات على المملكي الكربيوي اليوكوديي وعنايوي
بالمفاهيص ا يماميي ،مكتبي دار جد  ،جد  ،ط  ،0992 ،0ص .009

 .25الكاياني ،بدا ع ال نا ع في ترتي

الش ار ع ،المكتبي النبيبيي ،باكيتان.0989 ،

 .26المدريي ،الييد منمد تٍي ،أنكاص المكاممات ،دار منبي النيين ،الك ار .
 .27الم ري ،عبد اليميع ،الم ر ا يمامي علمياً وعملياً ،مكتبي وهبي ،الٍاهر .0988 ،

 .28الم ووري ،رفيو يووونا ،بيووع المرابنووي لآلمور بالشو ار فووي الم ووار ا يووماميي ،مإلييووي الريووالي ،ط
 ،0بيروت.
 .29النج ووار ،أنم وود عب وود الكزي ووز ،بن وووك ب ووما فوا وود ،مط ووابع ا تن وواد ال وودولي للبن وووك ا ي ووماميي ،الٍ وواهر ،
.0985
 .30الهيتوي ،قي وور عبوود الكوريص ،أيووالي

ا يووتثمار ا يوومامي وأثرهووا علووى اييووا الماليووي ،دار ريوومان

للطباعي والنشر والتوزيع ،دمش  ،ط .0222 ،0

 .31نمزو ،منمد عبد الرإلو  ،البيع في الفٍه ا يمامي (مشروعيته وأنواعه) ،بنث تمهيودي لنيول درجوي
ماجيتير ،إش ار

الدكتور ميلص اليوي www.books.bd.v.130.net ،0227-0222 ،

نم وود ،يووامي ،تطوووير ايعمووال الم ورفيي بمووا يتف و والش وريكي ا يووماميي ،مطبكووي الشوور  ،عمووان،
ّ .32
ال ني رقص .0984 ،09
 .33دويودار ،هوواني منمود ،الجديوود فووي التمويول الم ورفي ،أعموال المووإلتمر الكلمووي اليونوي لكليووي النٍووو
بجامكي بيروت الكربيي ،النلبي ،ل .0
 .34ريتص ،باز يليص ،شرح المجلي ،دار الكت

الكلميي ،بيروت ،ط 0325 ،0هو.

 .35رفكت ،عبد الكريص ،موقع فٍه الم ار ا يماميي www.badla.com

 .36زعتري ،الشيخ عما الدين ،الكمل الم رفي ا يمامي ،طموح مشروع ،درايي على ا نترنت.
 .37زيوود ،منموود الرموواني ،عٍوود المضوواربي فووي الفٍووه ا يوومامي ،مٍالووي علووى ا نترنووت ،جامكووي الكويووت،
مجلا النشر الكالميwww.pubcouncil.kuniv.edu.kw ،
 .38ش ووناته ،ني وون ،ايي ووا والمكالج ووات المناي ووبيي ل ج ووار وا ج ووار المنتهي ووي بالتملّ ووك كم ووا تٍ وووص به ووا
الم ار ا يماميي ،الٍاهر www.darelmashora.com ،0222 ،

.39

ووفي الو وودين ،عا و ووص ،أنظم ووي النوكمو ووي فوووي الم و ووار ا ي ووماميي ومماريو ووتها،

وونيفي النهو ووار،

.0229/7/03
 .40طربيه ،جوز  ،دور الم ار والمإلييات الماليي ا يماميي فوي تكب وي المووارد فوي البلودان الكربيوي،
المإلتمر الكربي المتخ ص لل يرفي ا يماميي ،بيروت،
99

نيفي النهار.0224/00/7 ،

 .41عجص ،عبد الكريص عبد الجواد ،المٍا د الشرعيي من عٍد ا جار المنتهيوي بالتمليوك ،د اريوي ماجيوتير
مٍدمي إلى ايكاديميي الكربيي للكلوص الماليي والم رفيي ،م ار إيماميي.0228 ،
 .42عطيووي ،جمووال الوودين ،البنوووك ا يووماميي بووين النريووي والتنظوويص والتٍووويص وا جتهوواد والنظريووي والتطبيو ،
المإلييي الجامكيي للدرايات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط .0993 ،0

 .43عوض ،علي جمال الدين ،عمليات البنوك من الوجهي الٍانونيي ،دار النهضي الكربيي ،الٍواهر  ،ط،0
.0980
 .44منم اني ،مكت ص ،كلمي المدير الكاص وعضو مجلا إدار بنك البركي في ندو "ميتٍبل الم ار

ا يووماميي فووي ظوول ايزمووي الماليووي الكالميووي" ،بووإدار ال وودكتور بووول موورقص ،مجمووع عوودنان الٍ ّ ووار
ل قت اد الكربي ،بيروت.0229/3/09 ،

 .45مرطبو ووان ،يو ووكيد بو وون يو ووكد ،تٍو ووويص المإلييو ووات التطبيٍيو ووي ل قت و وواد ا يو وومامي ،النواف و و ا يو ووماميي
للم ار التٍليدييwww.alnahrain.org ،

 .46مورقص ،بوول ،د اريوي مٍارنوي بوين الكمول الم ورفي ا يومامي والكمول الم ورفي التٍليودي مٍدموي إلوى
منتدى ال ويرفي ا يوماميي فوي م ور لبنوان ،مون تنظويص إتنواد الم وار الكربيوي ،م ور لبنوان،
بيروت.0220/8/0 ،
 .47م ورقص ،بووول ،الم ووار ا يووماميي والم ووار التٍليديووي :مٍارنووي موووجز  ،مجلووي جمكيووي م ووار
لبنان (النشر الداخليي) ،تشرين ايول  ،0229ص .23- 58

 .48مرقص ،بول ،مكافني تبيويض ايمووال وتمويول ا رهوا  ،منشوورات مجلوا النووا

اللبنواني وبرنوامج

ايمص المتند ا نما ي  ،UNDPبيروت 24 ،0228 ،ص.
.49

MORCOS, Paul, Le Secret Bancaire Face à ses Défis: Liban, France,
Suisse, Luxembourg et Moyen - Orient, éd. Sader -Beyrouth & Bruylant-

Bruxelles, 608 p., 2008.
 .50مطرجي ،فإلاد ،ميتٍبل الم ار ا يماميي ،المركز الكربي للمكلومات ،بيروت.0229 ،

022

