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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

املنعقدة مبدينة وهران جبمهورية اجلزائر يف الفرتة ( 02)أوصى جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته رقم 
م بأن تقوم أمانة اجملمع 0210سبتمرب  11 – 11هـ املوافق لـ 1311ذي القعدة  1شوال إىل  02من 

جتماع جممع الفقه إلدناه وتقدمي دراسة مفصلة أملسائل املطروحة بتشكيل فريق من العلماء واخلرباء لدراسة ا
 ـ:واملسائل املطروحة ملزيد من البحث هي ،القادم

  يف الذمةحكم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف ، 
  ني حمل العقديقبل تع يف الذمةحكم تداول صكوك إجارة املوصوف، 
 معايري التبعية وحاالهتا،  
  وحاالهتامعايري الغلبة. 

املشار إليها املسائل  للكتابة يفمعايل أمني جممع الفقه اإلسالمي الدويل الكرمي من لطلب لاستجابة و 
 .أعاله، مت اعداد هذا البحث

للمسائل املطروحة للبحث بغرض ية تطبيق اجلوانب القانونية والنييويهدف هذا البحث أساسًا إىل تب
السليم ومعرفة أبعاد هذه املسائل حىت يتسىن جملمع الفقه اإلسالمي الدويل يف للتكالوصول املساعدة يف 

وفق أحكام الشرع اليت استجدت حديثًا املمارسات والتطبيقات هذه إصدار األحكام الشرعية الالزمة لضبط 
 .حتقيق مقاصد التنمية االقتصادية وتلبية حوائج العبادمع مراعاة 

 :كيز علي املسائل املطروحة للبحث يقسم هذا البحث إىل ثالثة أجزاء كاألتى وبغرض الرت 

  حكم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمة :الجزء األول 
   حكم تداول صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل العقد :الجزء الثانى 
  معايري التبعية ومعايري الغلبة :الجزء الثالث 
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 الجزء األول
 في الذمةإجارة الموصوف  فيحكم تأجيل األجرة 

 المبحث األول
 ةجار عقد اإل

 الجوانب الفقهية والقانونية والتطبيقية

واهتمت القوانني الوضعية . من عقود املعامالت اليت تعارف عليها الناس منذ زمن بعيد ةجار عقد اإل
ريعات مفصلة لكل نوع من يف األنظمة القانونية احلالية تشوتوجد  .منذ ظهور القانون الروماين ةبعقد اإلجار 

 .مال ثابت أو مال منقول أو خدمات أو عمل أجريسواء أكان  العقدحسب حمل  ةجار عقود اإل

األسس  ءاهوضع له الفققد و فال جدال على  دليل مشروعية عقد اإلجارة  الفقه اإلسالمي يف أما و 
 .ونفاذهواألركان والشروط اليت تنظم صحته 

خلص اسهاب ومن مث مقارنتها لنة دون ار جية والقانونية اليت حتكم عقد اإلوسنستعرض املبادئ الشرع
القيام إىل نتائج تساعد يف التكيف القانوين والشرعي للمسائل اليت طلب منا جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 .ببحثها

 اإلسالميفي الفقه  ةاإلجار  .1

وعرفها . ريعة اإلسالمية وال خالف حول دليل مشروعيتهاــأقرهتا الشاإلجارة من املعامالت اليت 
.  " متليك منفعة بعوض"  وعرفها المالكية بأنها.  " عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض"  بأنهاالحنفية 

لة وعرفها الحناب. "  عقد على منفعة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم" :  وعرفها الشافعية بأنها
الذمة  يفعقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عني معينة أو موصوفة  : " بأنها

 1".بعوض معلوم، أو على عمل مباح معلوم بعوض معلوم

واألشياء املعينة اليت . املوصوفة يف الذمةواألشياء  املعينةشياء ارة يف الشريعة اإلسالمية على األوترد اإلج
 . ن مال ثابت كالعقار أو مال منقول مثل الدواب و احلافالت واملعداتو كت عليها قد ترد

 . على األشخاص مثل إجارة العامل و الطبيب واملوظفاإلجارة يف الشريعة اإلسالمية كما ترد 

                                                           
 .الثالثنياملقدمان لندوة الربكة  د حممود نصارأمح/ وحبث األستاذ31عبد السّتار أبو غدة ، ص . نظر حبث دا   1
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سهاب يف أركان وشروط شروط البد من توفرها وال نريد اإلأركان و يف الشريعة اإلسالمية ولإلجارة 
جرة ومىت يتم متليك شروط األ اإلجارة ألهنا ال تدخل ضمن هذا البحث ولكن سنستعرض الحقًا بالتفصيل

 .يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة واليت هي مناط هذا البحث األجرة

 اإلجارة في القانون الوضعي .2
وخالف . ألشخاصأهتم القانون الوضعي بتنظيم عقود اإلجارة ومّيز بني عقود إجارة األشياء وإجارة ا

إىل  واي مل ينظروا إىل إجارة األشخاص كعقود إجارة بل نظر ضعما أقره الفقه اإلسالمي فإن فقهاء القانون الو 
وهي قوانني . قوانني صارت تعرف بقوانني العمل تالعالقة بني األجري وصاحب العمل كعالقة عمل وصدر 

عامة تنظم عالقات العمل بني أرباب العمل سواًء أكانوا مستشفيات أو مصانع أو شركات والعاملني هبا سواًء 
 . أو غري فنينّي أكانوا أطباء أو مهندسني أو عّمال فنينّي 

 .وإجارة املال املنقول( العقارات)ل الثابت أما فيما يتعلق بإجارة األشياء فمّيز القانون بني إجارة املا
 .إىل العقد الذي ينظم العالقة بني مالك العقار واملستأجرين عادة يف أذهان الناسينصرف  ةوعقد اإلجار 

قوانني تنظم ضمن طبيعة خاصة و واليت صارت هلا  شياء فهناك العديد من العقود املسماةاأل أما إجارة
ضع لقانون العقود تخما عقود اإلجارة غري املسماة فأ .النقل اجلويقانون مثل قانون النقل البحري و  اهبخاصة 

 .العام

 في ضوء الشريعة اإلسالميةاألعيان الموجودة أجرة تمليك  .3
يعترب عقد اإلجارة يف الشريعة اإلسالمية عقد معاوضة وهو عقد الزم ال ميكن ألحد طرفيه فسخه 

 . اإل مبوجب مسوغ شرعيبإرادة منفصلة 

وجيوز قبض أجرة األشياء املعينة يف جملس العقد أو تأجيلها حلني استيفاء املنفعة أو متام العمل، وال 
 .خالف بني الفقهاء يف ذلك ألن إجارة العني كبيعها وبيع العني قد يكون بثمن حال أو معجل

 تمليك األجرة في ضوء القانون .4
أما كيفية سداد األجرة  .للمؤجر شرط أساسي جلعل العقد ملزماً داد األجرة بس االلتزاماألجرة أو  دادس

  .وتاريخ استحقاقها فهذا مرتوك حلرية املتعاقدين

 2  (."Consideration"قابلامل)  توفروين سز قانون العقود يف النظام األجنلوساكيومن السمات اليت متّ 

أنه ال ميكن أن  إال،  (Executory) يف املستقبلينجز سأو  (Executed)واملقابل قد يكون منجزًا 
 . (Past) يكون سابق للوعد

                                                           
  A.G.Chloros، مثل "املقابل" بعض فقهاء القانون اإلجنليزي جدل حول دور ووظيفة رييث  2
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تسليم السلعة املباعة يف املستقبل ودفع الثمن يف املستقبل وهذا يعين أن عقد البيع الذي ينص على 
 .بالدينالشريعة اإلسالمية ألنه يدخل يف بيع الدين  يتوقف فيه فقهاءيف نظر القانون بينما  صحيحاً يكون 

وب، من الناحية القانونية، إجارة املوصوف يف الذمة إذا كان شص إىل أنه ليس هناك ما يلخنعليه 
 .  بإنفاذ التزامهطرف  كلاكم  سداد األجرة مؤجالً وستلزم ا حل

 المبحث الثانى
 رة في اإلجارة الموصوفة في الذمةتأخير األج

 .األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمةيف مسألة تأخري املتقدمني تعددت أراء الفقهاء 

يري املالكية بضرورة تعجيل األجرة وسدادها يف جملس العقد إذا كانت املنفعة املستأجرة مضمونة يف 
بيع الدين بالدين، فاملنفعة موصوفة يف الذمة واألجرة كذلك وخروجا من  إىلالذمة، ألن تأخري األجرة يؤدي 

 3.كليهماحد الطرفني أو  هذا ا حلظور فالبد من تعجيل أ

السلم واشرتطوا أن تكون  إذا اجريت بصيغةالشافعية تأخري األجرة يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة  منع
األجرة حالة، أي جيب سدادها يف جملس العقد ألن إجارة املوصوف يف الذمة مبثابة إجارة سلم يف املنافع 

 4.ورأس مال السلم جيب دفعه يف جملس العقد

أما احلنابلة فقد فرقوا بني حالتني فإذا جرت اإلجارة بلفظ السلم أو السلف فإن األجرة تصبح مستحقة 
فال يشرتط تعجيل  اإلجارةبلفظ   مت عقدها إذا ما وواجبة يف جملس العقد وقبل أن يتفرق املتعاقدان، أما 

 5.األجرة

خر دفع األجرة عن جملس العقد، ألن األجرة ويرى احلنفية أن اإلجارة املوصوفة يف الذمة جائزة وإن تأ 
 6.إلستيفاء أو بالتمكنياب بشروطه أو ال متلك عند احلنفية بالعقد بل بالتعجيل أو

                                                           
البنك -، مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 13عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة، ص   3

   091ص  3املواق ، تاج اإلكليل هبامش مواهب اجلليل، الطبعة األويل جإىل اإلسالمي للتنمية، مستندا 
البنك -مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 13ص  عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة،  4

 023و023ص ، 3شرح املنهاج ج إىلالرملي، هناية ا حلتاج إىل  اإلسالمي للتنمية، مستندا 
البنك -مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 11عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة، ص    5

 12، ص 3البهويت ن شرح منتهي اإلرادات، جإىل  مستندا  اإلسالمي للتنمية،
البنك -مطبوعات املعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 13عبدالوهاب ابراهيم أبو سليمان، عقد اإلجارة، ص   6

 حبث عبدالستار أبو غدة، -122، ص 3شرح كنز الدقائق، جالزيلعي، تبيني احلقائق إىل  اإلسالمي للتنمية، مستندا 
، هناية ا حلتاج  1/119، املهذب 3/3، حاشية الدسوقي 3/020مستندأ علي بدائع الصنائع  12لندوة الربكة رقم 

 . 3/109واملغين  3/100
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 اجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةرأي هيئة المحاسبة والمر 
املنتهية بالتمليك واإلجارة درست هيئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عقود اإلجارة 

املنتهية بيان األسس واألحكام الشرعية لإلجارة واإلجارة إىل الذي يهدف (9)وأصدرت املعيار الشرعي رقم 
وتعرض املعيار الذي أصدرته اهليئة ملوضوع اإلجارة املوصوفة يف الذمة وأجاز تأخري األجرة إذا مل . بالتمليك

جيوز أن تقع األجرة " :  اآليت على 1/3لم، حيث نصت الفقرة تكن اإلجارة املوصوفة يف الذمة بصيغة الس
تفق على حيث ي  ( اإلجارة املوصوفة يف الذمة)على موصوف يف الذمة وصفاً منضبطاً، ومل يكن مملوكاً للمؤجر 

وال يشترط  ،يف ذلك إمكان متلك املؤجر هلا أو صنعها ىراعتسليم العني املوصوفة يف موعد سريان العقد، وي  
لم املؤجر غري ما مت وصفه فللمستأجر وإذا س    .لم تكن بلفظ السلم أو السلف فيها تعجيل األجرة ما

 .  "رفضه وطلب ما حتقق فيه املواصفات

 لثالمبحث الثا
 إجارة الموصوف في الذمة
 كأداة تمويل إسالمي

  .جارة إىل إجارة تشغيلية وإجارة متويليةوبدأ تقسيم اإل . ام عقد اإلجارة كأداة متويلبدأ حديثاً استخد
ركات اليت تقدم التمويل الشحتكم عمل و  كأداة متويلصدرت قوانني يف عدة دول تنظم صيغة اإلجارة  كما 

 .كما يعرف يف الدول الغربية  Leasingجارة أو الليزنج بصيغة اإل

والشافعية واملالكية اء احلنفية ويرى الباحث أن الفتاوى واألحكام الشرعية اليت صدرت قدميًا من فقه
 .بعقود اإلجارة ا حلضة ومل تكن تتعلق بعقد اإلجارة كأداة متويلواحلنابلة كانت تتعلق 

جارة كأداة متويل، بدأ الفقهاء ومع ظهور املصرفية اإلسالمية واستخدام املصارف اإلسالمية لصيغة اإل
بشأن اإلجارة واإلجارة روفة ات من اجملامع الفقهية املعالقرار املعاصرون االهتمام بدراستها وصدرت الفتاوى و 

حقوق وواجبات كل من املؤجر واملستأجر وصيانة : وغطت الكثري من جوانبها مثلاملنتهية بالتمليك، 
جارة املوصوفة يف الذمة إال أن اإل. وكيفية انتقال ملكية العني املؤجرة إىل املستأجر اخل مصاريف العني املؤجرةو 

ري األجرة فيها مل جتد حظها من الدراسة الكافية ومل تصدر، حسب علم الباحث، قرارات من ختأ ومسألة
سالمية، بالرغم ة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلاجملامع الفقهية املعروفة بشأهنا، عدا اجمللس الشرعي هليئة ا حلاسب

يف احلياة املعاصرة وصارت تليب بعض قد صار لإلجارة املوصوفة يف الذمة تطبيقات عملية مهمة من أنه 
البيع "وانتشار ما يعرف يف األسواق العقارية مبمارسة  أو املأوىتوفري السكن : احلوائج األساسية للعباد مثل

 ".على اخلريطة
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 متلكتبالذات اليت  يل لتمكني شركات الطريانو مت كأداةاإلجارة املوصوفة يف الذمة   صيغةوتستخدم 
احلصول على من لحصول على طائرات حديثة أو شركات النقل البحري الشركات املصنعة لمن ا "شراء خيار"

 .سفن يتم تصنيعها حسب مواصفات معينة وتسلم يف املستقبل

عن  يف جوهرهاعقود ذات صياغة معقدة وال ختتلف يل جارة املوصوفة يف الذمة كأداة متو وعقود اإل
 .وممارسات البنوك التقليدية عقود اإلجيار التمويلي يف القانون الوضعي

 .وتقرتن عقود اإلجارة املوصوفة يف الذمة عادة بعقد استصناع أو مقاولة 

 :ل اآليتشمكون عقود اإلجارة املوصوفة يف الذمة من حزمة العقود واألدوات القانونية تتوت

 اتفاقية الشراء والبيع أو التصنيع .1
 اتفاقية وكالة .0
 اتفاقية اإلجارة .1
 تعهد الشراء .3
 عهد البيعت .3
 اتفاقية الضمان .2

أبلغ سواء كان مباشر أو غري مباشر يعترب التمويل العقاري الذي تقدمه املصارف للمطورين العقاريني و 
 .يف الذمة كأداة متويل مصريفمثال عملي وتطبيقي لصيغة اإلجارة املوصوفة 

يوقع البنك املمول مع مطور عقاري عقد استصناع أو  فمن الناحية اإلجرائية والقانونية بصورة عامة،
ويربم البنك املمول من خالل صيغة اإلجارة . واصفات حمددة حتديدًا دقيقاً مبمقاولة إلنشاء وحدات سكنية 

ستصناع ذات املواصفات ا حلددة يف عقد االب( مع وعد بالتمليك)تأجري وحدة عقارية  عقداملوصوفة يف الذمة 
ع عمالئه أو يقوم املطور نفسه بالرتويج وإجارة الوحدات العقارية للراغبني من املوظفني والتجار م أو املقاولة

 .وغريهم من املشرتين

ل الصانع أو شف هذا النوع من التمويل خماطر متعددة فمن جانب يواجه البنك املمول خماطر فنويكت
 .املقاول يف التنفيذ أو التأخري أو االلتزام باملواصفات

 .ومن اجلانب اآلخر يواجه البنك املمول املخاطر االئتمانية لزبائنه املستأجرين

 :امهإىل سؤال  من هذه األمثلة التطبيقية لصيغة اإلجارة املوصوفة من الذمةوخنلص 

هل يستطيع البنك املمول أن يطلب من عميله الذي يستأجر وحدة عقارية بصيغة اإلجارة املوصوفة يف 
 سداد األجرة، وعادة ما يكون املستأجرون من ذوي الدخل ا حلدود أو صغار املستثمرين؟الذمة أن يعجل 
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أم هل يستطيع البنك املمول أن يطلب من شركة طريان ترغب يف اقتناء طائرات تصنع هلا حسب 
 مواصفات معينة وفق صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة أن تدفع كامل األجرة يف جملس العقد؟

ان مبقدور طالب التمويل بصيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة تعجيل أجرة الوحدة العقارية اليت لو كبداهة 
 .بداًل من اللجوء إىل االستئجارلقام بالشراء والتملك يريد اقنائها 

بداًل من  ةعقد شراء مباشر  تولة الكافية لتعجيل أجرة اقتناء الطائرة لوقعسيولو كان لشركة الطريان ال
 .اللجوء لصيغة اإلجارة

املوصوفة يف الذمة ت يسر فيها  صيغة اإلجارة  الستخدامهلذا البد من اإلقرار بأن هنالك حاجة ماسة 
 .كيفية سداد األجرة بالتأجيل أو التقسيط

 فوائد صيغة اإلجارة كأداة تمويل
يليب وصار مزايا هامة موصوفة يف الذمة أم أعيان معينة صارت لعقد اإلجارة سواًء أكانت إجارة 

 .احلوائج األساسية للعباد مثل احلصول على سكن أو سيارة أو معدات ألعماهلم

حتتاج هلا، لصيغة اإلجارة للحصول على أصول رأمسالية  وتلجأ كثري من الشركات كبرية كانت أم صغرية
لديها  سيولتها يف أعمال أخرى أو إذا مل تكن اثقال مركزها املايل بديون أو الستخداميف إذا مل تكن ترغب 

 .سيولة كافية

وقد تلجأ الشركات لصيغة اإلجارة للحصول على مزايا ضريبية أو إلجراء معاجلات حسابية تظهر أداء 
 .أفضل

 خالصة القول
الذمة، يف ألشياء معينة أو موصوفة يف  االقتصادية اليت تربم فيها عقود اإلجارةإن البيئة القانونية و 

 .مباشرة ظهور اإلسالم احلقب اليت تلتعصرنا هذا ختتلف اختالفاً كبرياً عن البيئات السائدة يف 

صبحت عقود اإلجارة يف حد ذاهتا صناعة قائمة بذاهتا يف عصرنا هذا وقامت شركات التأجري وأ
كثري من القطاعات صيغة اإلجارة املوصوفة يف الذمة و بفضل التمويلي ونشط قطاع التطوير العقاري 

 .وفق قوانني خاصة به تنظمه تنظيماً دقيقاً وحتمي حقوق كل طرفيعمل االقتصادية، وكل 

جملس  م يف فرتات الحقة النقضاءسل  نتج وت  رية ت  وساعد التطوير التقين يف إبرام عقود بيع لسلع كث
 .ات اخلاصة بالسلع يف جملس العقداألطراف االتفاق على كل التفاصيل الدقيقة واملواصفبوسع  ويكونالعقد، 

إن الظروف اليت رأى فيها املالكية إن عقد اإلجارة املوصوفة يف الذمة يؤدي إىل الوقوع يف بيع الدين 
 .بالدين ا حلظور إذا مل تعجل األجرة ختتلف كثرياً عن الظروف احلالية
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هذا إجارة تشغيلية أو متويلية وإن االلتزام بسداد األجرة فاإلجارة املوصوفة يف الذمة قد تكون يف زمننا 
و أكثر يف بعض القطاعات، ومن أعامًا عشر يكون على دفعات مستمرة لفرتات طويلة قد تصل مخسة 

 .الصعب تعجيل األجرة يف هذه احلالة

يم أو متليك كما أن التزام املؤجر بتسليم عني موصوفة يف الذمة ليس التزام نقدي بل هو التزام بتسل
 .ني ميكن االتفاق عليها بدقة وبصورة متنع حدوث الغرر أو الغشمنفعة ع

وأن الزامية املؤجر بتمليك منفعة العني املوصوفة يف الذمة ال ينشأ وفق عقد معزول بل وفق نظام 
ومثال  .به اصةتشريعي وقوانني خاصة حتدد احلقوق والواجبات ومتنع الطرف القوي من فرض اشرتاطاته اخل

 .ذلك الزام املطوريني العقاريني بإيداع مبلغ أمانة أو تعهد لدى اجلهات الرقابية

الية عليه يرى الباحث أن الرأي الذي ذهب إليه اجمللس الشرعي هليئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات امل
موصوفة يف أم معينة انت االسالمية هو الرأي السليم والذي يساعد يف ازدهار صناعة التأجري لألعيان سواًء أك

 .الذمة ويليب حاجة العباد والشركات واألعمال
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 الجزء الثاني
 تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد

 حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل اإلجارة
 الموصوف في الذمة قبل تعيين محل اإلجارةالقرارات الصادرة بشأن تداول صكوك إجارة  .1

هليئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ملوضوع تداول ( 13)تعرض املعيار الشرعي رقم 
من املعيار الشرعي على  3/0/1صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل تعيني حمل اإلجارة إذ نصت الفقرة 

 :اآليت

ال جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تستويف منها "
 ".فإذا تعني جاز تداول الصكوك. املنفعة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون

م بشأن سندات املقارضة 1911هـ املوافق 1321وسبق جملمع الفقه اإلسالمي أن أصدر قراراً يف عام 
 :االت هيح أربعةدات االستثمار وبني ضوابط تداول سندات املقارضة وسندات االستثمار يف وسن

 إذا كانت مكونات الصكوك أعيانأ .أ 
 .إذا كانت مكونات الصكوك ال تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف .ب 
 .ت مكونات الصكوك ديوناً فتطبق أحكام التعامل بالديونكانإذا   .ج 
الصكوك موجودات خمتلطة من النقود والديون واالعيان املنافع فإنه جيوز ت مكونات ناكإذا   .د 

عليه على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعياناً  يتداول صكوك املقارضة وفقًا للسعر املرتاض
 .ومنافع

لبحث  وتنفيذاً لتوجيه جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته السابعة عشرة بعقد ندوة متخصصة
، انعقدت ندوة مبقر البنك اإلسالمي للتنمية جبدة بالتعاون مع جممع الفقه اإلسالمي يف مارس ا املوضوعهذ

 :م وأوصت باآليت بشأن الضابط الشرعي لتداول األسهم و الصكوك0223

عليه حااًل أو مؤجاًل ألسهم الشركات والصكوك االستثمارية  يالتداول بالسعر املرتاض جيوز:  أوالً "
ووحدات الصناديق االستثمارية اليت متثل حصصًا شائعة يف موجودات خمتلطة من االعيان واملنافع واحلقوق 
والنقود والديون اذا كانت تلك االسهم والصكوك والوحدات صادرة عن مؤسسات او شركات غرضها 

هتا االساسية يف األعيان واملنافع واحلقوق وذلك باعتبار أن النقود والديون اليت توجد يف ونشاطها مباح وتعامال
و أو املؤسسات الذي هو العمل يف جتارة االعيان أمكوناهتا تابعة ولست مقصودة يف نشاط هذه الشركات 
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إعالن تأسيسها وشروعها املنافع أو يف التداول مع مراعاة أن الشركة إذا كانت جديدة فإن التداول يكون بعد 
     ".يف العمل بأمواهلا

املنعقدة مبدينة وهران باجلزائر قرارًا مبيناً ( 02)ومن مث أصدر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته رقم 
ضوابط تداول الصكوك واألسهم والوحدات، وأخذ هذا القرار مبجمل توصية الندوة املتخصصة اليت عقدت يف 

 .تنمية جبدةمقر البنك اإلسالمي لل

إذا كان التداول يف صكوك إجارة املوصوف يف الذمة قبل ما مل تبني قرارات جممع الفقه اإلسالمي 
بل أوصى اجملمع  . أو أي تكييف آخر تعيني حمل اإلجارة يدخل ضمن ضوابط بيع الدين أو بيع النقد،

 .بإجراء مزيد من الدراسات

التكييف القانوين السليم للصك ومن مث التخريج الشرعي الباحث أن املعضلة األساسية تكمن يف ويرى 
مبثابة تداول ديون أو  وك اإلجارة املوصوفة يف الذمةما إذا كان تداول صك ديدالسليم له حىت يسىن لنا حت

 .يف حد ذاهتا تداول ألصول رأمسالية

 التكيف القانوني للصك
 ورا  المالية في القانون الوضعياأل .1

( أدوات ملكية)سهم من حيث القانون إىل قسمني كبريين مها األ Securitiesتنقسم األوراق املالية 
 7.(دينأدوات )والسندات 

 نيأنواع األسهم والسندات لكن من الضروري تبيوال نريد الدخول يف  تفاصيل   
 هلكية حاململوالسهم عبارة عن مستند إثبات  .السمات أو اخلصائص األساسية لكل من األسهم والسندات

والشركة غري ملزمة  . تبعاً ألداء الشركةتتفاوت والقيمة احلقيقية للسهم  . لنسبة من رأمسال الشركة املكتتب فيه
 إال إذا حققت أرباح من عملياهتا أو من بيع جزء من أصوهلا الرأمسالية dividendsبتوزيع أرباح املسامهني 

وال يعترب املساهم مالك جلزء من أصول الشركة حسب . توزيع أرباح علىجتماع العام للمسامهني ووافق اإل
 Insurable interestنسبة أسهمه من رأس املال املكتتب وليس له مصلحة يف تامني موجودات الشركة 

ذمة منفصلة  واملساهم غري مسؤول عن ديون الشركة وإن ملك جل أسهمها ألن الشركة ختص قائم بذاته وله
 8.عن املسامهني فيه

قد يأخذ  اً باهر  اً لتوزيع أرباح على املسامهني فإذا حققت أعمال الشركة جناح سقفوليس هناك 
املساهم أرباح تزيد على رأمسال املستثمر يف سنوات قليلة وقد خيسر كل ماله إذا خسرت الشركة وتكبدت 

 .ديون استغرقت أصوهلا
                                                           
7  Gower, Modern company law 
8  Salamond V. Salamond 
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مثل حق التصويت وحق تعيني أعضاء  non-pecuniaryوللمساهم حقوق أخرى غري مالية 
 . جملس اإلدارة

   9.فهي أدوات دين وحامل السند هو دائن لفرتة حمددة وبنسبة فائدة حمددة  Bondsأما السندات
وتوجد . والشركة أو اجلهة املصدرة للسندات ملزمة برد أصل السند والفوائد بغض النظر عن نتائجها املالية

 .هنالك أدوات هجني تأخذ بعض خصائص أدوات امللكية وبعض خصائص أدوات الدين

ما ذكر أعاله ليس اإل وصف عام خلصائص األسهم والسندات ليساعد يف توصيف الصك من الناحية 
 . انونية وخترجيه من الناحية الشرعيةالق

 التوصيف الشرعي والقانوني للصك .0

الصادر من هيئة ا حلاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( 13)عرف املعيار الشرعي رقم 
هي وثائق متساوية متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف : " الصكوك كاآليت

وك وقفل باب االكتتاب موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصك
ا وتعرف هذه الصكوك يف هذا املعيار بالصكوك االستثمارية متييزاً هل  .وبدء استخدامها فيما صدرت من أجله

 ".عن األسهم وسندات القرض
 :من املعيار الشرعي املذكور كاآليت( 3)وتلخص خصائص صكوك االستثمار وفقاً لنص املادة 

 .أهنا وثائق ذات قيمة متساوية -
 .ملالكهاأهنا شهادة ملكية تبني احلقوق وااللتزامات املالية  -
 .غرمهايشارك محلة الصكوك يف غنمها ويتحملون  -
 .وتداوهلا ألسس شرعيةاصدارها خيضع  -

خنلص من هذا الوصف الشرعي للصكوك بأنه يوافق متامًا اخلصائص األساسية لألسهم العادية 
 .، وال ميكن اعتباره بأي حال مستند دينللشركات املسجلة يف القانون الوضعي

 هل بيع صك اإلجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل اإلجارة بيع أو دين؟ .3
 .لإلجابة على هذا التساؤل دعنا نأخذ مثال من الواقع

وإقامة ألف  هاتطوير لهكتار  122قطعة أرض مساحتها  يرغب يف شراءأن هنالك مطور عقاري هب 
إنشاء شراء و مليون دوالر ل 122حسب دراسات اجلدوى اليت أعدها فإنه حيتاج إىل و  .وحدة سكنية عليها

                                                           
9  Gower, Modern company law  Eilis Ferran, company law and corporate finance 
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مليون دوالر وأن  022سنوات ستدر عليه عائد قدره مثاين ه العقارات ملدة وإذا قام بإجيار هذ. هذه الوحدات
 .فرتة التشييد تستغرق سنتان

 102يطرح له صكوك إجارة موصوفة يف الذمة مببلغ ل فإذا قام املطور العقاري بتعيني بنك استثماري
السنة  %6.6 بواقع دوالرات والعائد السنوي 12سنوات، قيمة الصك عشر مليون دوالر، فرتة الصكوك 

 .مليون دوالر 022لتصل مجلة حصيلة عائدات محلة الصكوك يف هناية فرتة عمر الصكوك 

بيع صكوكه ملستثمر باحتاج ملبلغ من املال مباشرة بعد اإلصدار فقام الصكوك أحد محلة  ولنفرتض أن
 .الصكوك اصدرت هب يتال قيمة األمسية آخر مببلغ أكرب من ال

مللكية أصل يرى الباحث أن حق مالك الصك ليس فقط مبلغ شراء الصك عند اإلصدار بل هو حق 
ثانيًا أن حامل هذا الصك .  السوقىف الصكقيمة  حتديدضوئها يتم يف استثماري تلتصق به حقوق وخماطر 

اهنارت أسعار قد يغنم أو يغرم فإذا زاد الطلب على العقارات وزادت االسعار سوف يغنم وقد خيسر إذا 
نشبت حروب أهلية يف منطقة استثماره  ال يتمكن من بيع صكوكه أو خسارهتا إذاقد العقارات وقل الطلب و 

 .وهرب السكان

عالقة  اهلتكون ال قد معظم األسباب اليت تؤدي إىل زيادة قيمة املنفعة املوصوفة يف الذمة أو اخنفاضها و 
و أى ورقة مالية تربط دائما باملخاطر والعوائد املتوقعة والتغريات وتسعرية قيمة الصك أ .حمل اإلجارة حبالة

 .اخل....والتنبؤات اليت ستحدت وامكانية التسييل

وحق مالك الصك قبل تشييد العقار أقرب يف الوصف للحق املعنوي الذي يعرتف به القانون وله قيمه 
 .يف األسواق

حق حامل صك اإلجارة املوصوفة يف الذمة قبل  عليه يرى الباحث أن يعاد النظر يف ختريج وتوصيف
       .حق نقدي أو دين يف ذمةء حمل اإلجارة وعدم اعتباره فقط إقامة وإنشا
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 الجزء الثالث
 معايير التبعية و الغلبة

 :والصكوك تداول األسهم في الرأي الفقهي .1
نظر الفقهاء املعاصرون يف مسالة تداول األسهم والصكوك ووحدات الصناديق االستثمارية وأجريت  
كثري من البحوث حوهلا وصدرت بعض القرارات واملعايري من جممع الفقه االسالمي الدويل وهيئة ا حلاسبة 

يئة ا حلاسبة واملراجعة وميزت القرارات الصادرة من اجملمع وه. واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية 
 : للمؤسسات املالية بني أربعة حاالت

 ،حالة اشتمال موجودات الشركة على أعيان موجودة 
 ،حالة اشتمال موجودات الشركة على النقود 
 ،حالة اشتمال موجودات الشركة على ديون 
 خليط من األعيان واملنافع والنقد والديون علىموجودات الشركة  حالة اشتمال . 

لف أحكام التداول لألسهم والصكوك والوحدات يف الصناديق االستثمارية حسب حالة موجودات وختت
فإذا كانت موجودات الشركة تتكون من نقود حمضة فإن تداول أسهمها خيضع ألحكام وشروط . الشركة

. الدين طبق عليها حكم التعامل بالديون وختضع لشروط بيعنفي حمضةالصرف، ويف حال كون موجودهتا ديونا 
وإذا كانت موجودات الشركة خليط من النقود والديون واألعيان واملنافع ، وكان غالبها من األعيان واملنافع 

اما اذا كانت الغلبة للنقود والديون يف اخلليط املكون ملوجودات الشركة  .فيجوز التداول بالسعر املرتاضي عليه
 10.فهذا مامل يصدر به قرار

 : تداول األسهم والصكوك فيالرأي القانوني  .2
 .خيضع تداول األسهم والسندات التقليدية لقانون الشركات وقوانني أسواق املال أو ما يعرف بالبورصة

الىت ظهرات كأداة سوق رأمسال  وهي نفس القوانني واألسواق اليت يتم فيها إدراج وتداول الصكوك االستثمارية
حيث ال يوجد سوق ثانوى أو بورصة خاصة فقط بتداول األوراق املالية  ،اسالمى مع بداية هذا القرن امليالدى

صحيح أن بعض الدول اصدرت قوانني تنظم اصدارات الصكوك كما قامت بعض الدول غري  .اإلسالمية
 . اإلسالمية مثل بريطانيا بتعديل قانون الضرائب لتكون لندن مركز جاذب للمصرفية اإلسالمية

وميكن أن  Transmission of shares و Transfer of sharesلقانون مييز بني نقل األسهم وا
 .مثل انتقال األسهم للورثة بسبب وفاة حامل األسهمو ما يتم حبكم القانون حتويل االسهم أيرتجم 

                                                           
الدورة رقم  –، ورقة مقدمة جملمع الفقه اإلسالمي  ، تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية العليم أمحد عبد. د 10

(02) . 
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يزه أما تداول أسهم شركات املسامهة العامة والشركات املدرجة يف البورصات فله خصائص قانونية مت 
 .Transfer of shares عن نقل األسهم 

يف " الشخصية االعتبارية"يستحسن أن نتعرض دون اسهاب ملبدأ وقبل استعراض أحكام التداول 
 .القانون الوضعي أو قانون الشركات بالتحديد

 :مبدأ الشخصية االعتبارية
تعترب الشركة شخص اعتباري قائم بذاته مبجرد اكتمال تسجيلها وتكون هلا ذمة مالية منفصلة عن 

 .مثلها مثل الشخص الطبيعي املسامهني فيها وهلا حق متلك األموال بامسها والتقاضي وابرام العقود

مسال الشركة ومن الناحية احلسابية يسجل رأ .وللشركة رأمسال يتم االكتتاب فيه من قبل املسامهني
ألنه مبثابة دين إال أن أهم ما مييز هذا الدين أنه غري مسرتد إال بعد   Liabilities املدفوع يف قائمة اخلصوم

الديون، وهلذا يسمى رأس املال مبال عد سداد كافة عند التصفية إال بتصفية الشركة وليس للمسامهني أولوية 
    Risk capitalاملخاطرة 

 .أي حق يف أموال الشركة كما أهنم غري ملزمني بسداد ديون الشركةوليس للمسامهني 

 Dividedوللمساهم حقوق مالية وحقوق غري مالية وتتمثل احلقوق املالية يف استالم أرباح األسهم 
 .على املسامهني إذا حققت الشركة أرباح وتقرر توزيع جزء منها

حق اسرتداد رأس ماله املدفوع و حق يف األرباح املستبقاة حسب نسبة أسهمه يف رأس املال  لمساهملو 
جتماع أو جزء منه يف حالة التصفية بعد سداد كل ديون الشركة واحلقوق غري املالية تتمثل يف حق حضور اال

 .األعضاء اإلدارة خابحق انتالعام للمسامهني والتصويت و 

 :قيمته تعريف السهم وكيفية تحديد
منذ عام تطرقت ا حلاكم اإلجنليزية ولكن . السهم 0222ة نمل يعرف قانون الشركات االجنليزي لس

 Borlands Trustee v. Steelسابقة يف   Farwell فعرفه القاضي العالمة . "السهم"لتعريف  1921
تكون سؤولية أواًل واملصلحة ثانياً، ويمصلحة للمساهم يف الشركة تقاس مببلغ من املال لغرض حتديد امل"بأنه  11

 ".اليت يدخل فيها كل املسامهون حسب القانون أيضاً من جمموعة من االشرتاطات املتبادلة

 .فالسهم من وجهة نظر القانون ليس مبستند ملكية شائعة يف أصول وأموال الشركة

                                                           
11 (1901( Ch. 279 at p. 288 
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لنسبة من رأس  بامسه،أو الشخص املسجل  هونرى أن السهم مبثابة سند أو صك يثبت ملكية حامل
مال الشركة املكتتب فيه واملدفوع وهذه النسبة حتدد حقوق مالك السهم ومسؤوليته وفق اطار القانون ولوائح 

 .تأسيس الشركة

ويصدر السهم بقيمة إمسيه ويدفع املساهم عند االكتتاب كامل القيمة االمسية أو جزءًا منها ويظل 
 .الباقي قابل لالستدعاء

 .صايف أصول الشركة على جمموع عدد األسهم املكتتبة احلقيقية للسهم حتدد بقسمة القيمةأما 

وهي ال ترتبط  Market valueوألسهم شركات املسامهة العامة قيمة أخرى تعرف بالقيمة السوقية 
 .بالقيمة احلقيقية بل حبالة السوق وما يرد من اخبار إجيابية أو سيئة

السهم  ه ويدخلتوبيعه أو هب يف حد ذاته ميكن شراؤه رأمساىل أصل  ومن هذا خنلص إىل أن السهم هو
  Intangible propertyيف تصنيف األموال غري امللموسة 

 :تداول الصكوك
متثل حصصاً شائعة يف  القيمة  وثائق متساوية هى مبثابةكما رأينا سابقاً فالصكوك من الناحية الفقهية 

 .ملكية أعيان ومنافع أو خدمات
ال ميكن اعتبارها من الناحية القانونية نوع لكن فالصكوك هبذا الوصف هي أقرب ألسهم الشركات و 

ألن عائد االكتتاب فيها ال يدخل يف تكوين رأمسال الشركة ذات الغرض سهم املتعددة لألنواع األمن 
  .اليت تقوم بإصدارها  SPVاخلاص

ذات الغرض اخلاص اليت أصدرهتا ألهنا غري ملزمة بسداد وال ميكن اعتبارها مبثابة دين على عاتق الشركة 
 .د أصول الصكوك أموااًل كافية لسداد مستحقات محلة الصكوكولمستحقات محلة الصكوك إذا مل ت

وعمومًا نرى الصكوك كأوراق مالية اقرب للوحدات يف الصناديق االستثمارية وميكن حتديد القيمة 
هي وثائق  الصكوك على جمموع عدد الصكوك بالرغم من الصكوكاحلقيقية للصكوك بقسمة صايف أصول 

يف حد ذاته ن القانون ينظر إليه كأصل رأمسايل صصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات إال أمتثل ح
 .لألصول اليت ميثلها النظرأو مال غري ملموس ميكن التصرف فيه بالبيع و الشراء دون 

في حال تطبيق أحكام الصرف والتعامل في الدين ومعايير الغلبة والتبعية على ما هو األثر الذي سيترتب 
  ؟ تداول األسهم والصكوك

اشكاالت عديدة إذا ط بقت أحكام التعامل بالدين أو الصرف علي تداول الصكوك وأسهم سترتتب 
 :األتيةالشركات اليت تكون كل أصوهلا أو معظمها من ديون أو نقود سائلة ونصوغ األمثلة 
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إن تطبيق أحكام التعامل بالدين أو الصرف علي تداول الصكوك وأسهم الشركات اليت تكون كل  (1)
والفصل بني أصوهلا أو معظمها من ديون أو نقود سائلة سيكون مبثابة خرق ملبدأ الشخصية اإلعتبارية 

 .أصول وديون الشركة عن األموال اخلاصة للمسامهني فيها
إن تطبيق أحكام التعامل بالدين أو الصرف علي تداول الصكوك وأسهم الشركات اليت تكون كل  (0)

أصوهلا أو معظمها من ديون أو نقود سائلة سيجعل اإلستثمار يف األوراق املالية غري جاذب، وسترتتب 
 .أضرار اقتصادية كبرية

خمصصات أو )وأموال نقدية  إن جل موجودات البنوك اإلسالمية تكون يف شكل ديون علي عمالئها (1)
لدى البنك املركزى أو بنوك جتارية أخرى، فإذا طبقت أحكام التعامل بالدين أو الصرف ( احطياطيات

 .علي تداول أسهم البنوك اإلسالمية سيكون اإلستثمار يف أسهمها غري جاذب للمستثمرين واملدخرين
 .كذلك سينطبق احلال علي شركات التأجري اإلسالمية (3)
جبزء مقدر من رامساهلا يف أصول شركات التكافل سيكون صعبًا ألن شركات التكافل حتتفظ  تدوال (3)

 .شبهه سائلة أو قابلة للتسييل جملاهبة املطالبات
 .ليس هنالك قرار بشأن األرباح  املستبقاة (2)
يون من الصعب إجراء تقييم ألصول الشركة املدرجة يف اسواق املال الثانوية كل يوم ملعرفة نسبة الد (3)

 .واألموال السائلة واألعيان القائمة
عليه يرى الباحث ضرورة أن يبحث الفقهاء يف تكييف السهم نفسه كمال منقول غري ملموس 

intangible property  وامكانية تداوله كسلعة يف حد ذاهتا دون النظر إىل موجودات الشركة، وكذلك
 .موجودة إعادة النظر يف تدوال الصكوك اليت ال متثل أعيانأ

 :ورمبا الضرر على املستثمرينولنأخذ مثالني لتوضيح الصعوبة 
مدرجة يف البورصة وتعمل يف جمال التنقيب عن البرتول وبعد أن انفقت  تعدين لنفرتض أن شركة  (أ 

وعلي أثر . مساهلا يف التنقيب عثرت علي حقل حيوي خمزونات هائلة من البرتولأمن ر % 92
وآلياهتا  الشركة أن كل معدات افرتضناوإذا . يف السوق اإلكتشاف تضاعف سعر سهمها

بيع أسهمه  مستأجرة وليس لديها أعيان فهل تلزم أحكام الشريعة حامل أسهم هذه الشركة أين
رغم ( وهي النسبة اليت متثلها قيمة األصول علي عدد األسهم ) من القيمة اإلمسية %  12بواقع 

 يف البورصة؟ ارتفاع سعر السهم
لنفرتض أن شركة اتصاالت أعماهلا خاسرة أصدرت صكوك مشاركة لتنمية أعماهلا ويعتمد عائد  (ب 

فإذا توصلت الشركة بعد إصدار الصكوك مباشرة على رخصة يف بلد . الصكوك على نتائج الشركة
أسهمها وصكوك يف السوق يتميز سوق االتصاالت فيه بالرحبية العالية مما أدى اىل ارتفاع قيمة 

 .د اعالن الفوز بالرخصةمبجر 
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وال الصكوك ما زالت نقودًا فهل حيق حلامل الصك أن يبيع بسعر السوق الذي صار مفإذا كانت أ
 لصك؟ االمسيةأكرب من القيمة 
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 الجزء الرابع
 أبرز نتائج البحث

بذاته ونشأت إن عقود اإلجارة أصبحت يف عصرنا هذا صناعة متكاملة و قطاع اقتصادي قائم  (1)
 .شركات غرضها األساسي تأجري املعدات واآلليات ووسائل النقل وهلا قوانني تنظمها

أصبحت صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة أداة متويل حلاجات أساسية للعباد مثل السكن، وتأجيل  (0)
 .تطبيق هذا النوع من اإلجارةجناح األجرة وتقسيطها شرط مهم يف 

واحكام التعامل بالدين على تداول أسهم الشركات اليت يكون غالبًا موجوداهتا تطبيق أحكام الصرف  (1)
يف مبدأ الشخصية االعتبارية الذي قامت على أساسه كل الشركات مبا  "خرق"نقود أو ديون يؤدي إىل 

 .مثل شركات التكافل والبنوك اإلسالميةفيها الشركات اليت تعمل وفق الشريعة 
ول صحماسبيًا وقانونيًا تعترب معظم أ)لدين على تداول أسهم البنوك اإلسالمية تطبيق أحكام التعامل با (3)

 .سيجعل االستثمار يف أسهم البنوك اإلسالمية غري جاذب( البنوك مستحقات أو ديون على العمالء
هنالك مشقة وصعوبة يف أن تقوم الشركات املدرجة يف البورصة كل يوم بتحديد نسبة النقد والديون  (3)

 .ن يف جممل أصوهلاواألعيا
 

 ،،  واهلل المستعان

 


