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شهدت العقود األخٌرة نشأة عدد من المصارف اإلسالمٌة ،وإنشاء البنوو
التقلٌدٌة لعدد من الفروع تقصر نشاطها على التعامل وفق األحكام الشرعٌة ،وذل
تحقٌقا ً لألهداف اآلتٌة:
 )5السعً إلى تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة فً مجال ٌؤثر على حٌواة النوا
وسوولوكهم ونشوواطهم ،وٌشووٌ فٌ و الخووروع علووى محكامهووا ،ننووراً ألن مكثوور معمووال
البنو الحدٌثة تدور حول اإلقراض واالقتراض بفائدة ربوٌة محرمة.1
 )2العموول علووى تٌسووٌر مسووباا الوورب الحووالل فووً مجووال عووم من الفوائوود
الربوٌة هوً عصوا وجودهوا ،بول هوً علوة نشأتوثها متموثالً فوً البنوو وذلو مون
منطلق اإلٌمان المطلق بحرمة فوائد البنو لكونثها من الربا الذي حرّ مت الشرٌعة
هللا وذروا
اإلسالمٌة ونثهت عن  ،فقد قال سبحان وتعالى ٌ ا مٌها
َ
الذٌن آمنوا اتقوا َ
ا مون هللا ورسوول ،
بقً من الربا إن كنوتم موؤمنٌن ،فولن لوم تفعلووا فوأذنوا بحور و
ما َ
نلمون وال ُتنلمون.
وإن تبتم فلكم رؤو ُ مموالكم ال َت
َ
 )3ال ٌُنكوور فووً هووذا الصوودد موودد تووأثٌر الوودعاة المسوولمٌن إلقامووة ننووام
اقتصوووادي واجتمووواعً ٌلتووو م بقواعووود الشووورٌعة اإلسوووالمٌة وباجتهوووادات الفقهووواء
المسلمٌن ،مستلهما ً ماضً األمة اإلسالمٌة لبناء حاضرها.
 )4التودلٌل مون خوالل التطبٌوق العملووً علوى إمكانٌوة النهووض االقتصووادي
لألمة من خالل التقٌد المطلق بأحكام الشرٌعة اإلسوالمٌة وننمهوا االقتصوادٌة ،مو
االستفادة بما ال ٌُناقض تل األحكام من التجارا االقتصادٌة للغٌر.
و تقوووم المصووارف اإلسووالمٌة بكثٌوور موون الونووائف التووً تقوووم بووثها البنووو
التجارٌة فٌما ال ٌتعارض م محكام الشرٌعة اإلسالمٌة:
 -5كتٌسٌر تبوادل النقوود بالتعامول فوً األوراق المتداولوة مقابول عمولوة مو
مجوورة ٌتقاضوواها ،وبالنسووبة السووتبدال العمووالت الووذي ٌقوووم علووى مسووا القووبض فووً
مجل العقد وبسعر ٌوم العقد.
 -2تسووهٌل اإلنتوواع بتجمٌو رؤو
اإلنتاجٌة والتجارٌة.

األموووال الال مووة إلنشوواء المشووروعات
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 -3تقوووم المصووارف المرك ٌووة بالرقابووة علووى البنووو التجارٌووة ،والتقٌوود
بالقرارات الصادرة عنهوا فٌموا ٌتعلوق بأعموال المصوارف سوواء كانوت إسوالمٌة مو
تجارٌة.
 -4كذل تقوم البنوو المتخصصوة بتموٌول النشواط االقتصوادي فوً مجوال
موون المجوواالت ،وذل و كووالبنو والمؤسسووات المالٌووة المختصووة بالتنمٌووة واالئتمووان
الصناعً والعقاري وال راعً واالستثمار.
و تلت م المصارف اإلسالمٌة م ذل على وج العموم باألمور التالٌة:
 )5عدم التعامل بالربا قرضا ً مو إقراضا ً لقطعٌة حرمت  ،وألن القرض فً
الشرٌعة عقد تبرع بمنفعة المال م االلت ام برد مثل وضمانة لمقرض .2
 )2استثمار األموال بالمشاركات والمضواربات وإنشواء المشوروعات التوً
ٌمل المصرف حصة فٌها مو غٌر ذل من وسائل التموٌل التً مباحتها الشرٌعة.
 )3تحرٌم االحتكار مو التعامل فوً األنشوطة المحرموة شورعا ً علوى المسولم
مو ضارّ ة ب .
 )4دف ال كاة ُ
طهرة للمال ورعاٌة لحقوق الفقوراء فٌو  ،وتشوجٌ التطووع
والتصدق فً موج البر.
 )5دعوووم رول التعووواون بوووٌن األفوووراد فوووً المجتمعوووات اإلسوووالمٌة،تحرٌ
المدخرات وتجمٌعها واستثمارها فوً مجواالت الصوناعة وال راعوة والتجوارة ،مموا
ٌعٌن على قٌام المجتم المسلم بفروض الكفاٌات الواجبة علٌ شرعاً.
وفً ضوء ذل ٌترتا الت اما ً على المصارف اإلسالمٌة بوأن تطبوق علوى
معمالها محكام الشرٌعة اإلسالمٌة ،وفً هذه السبٌل فلن فً دولة اإلمارات العربٌة
المتحووودة صووودر قوووانون اتحوووادي رقوووم ( )6لسووونة 5985م فوووً شوووأن المصوووارف
والمؤسسات المالٌوة والشوركات االسوتثمارٌة اإلسوالمٌة .وبالتوالً سووف نوتكلم فوً
ا
مطلا مول عن هذه الضوابط التً ضمنها المقنن لهذا القانون ،ثم نتكلم فً مطلو و
ا ثالووث
ثووان عوون الم اٌووا التووً منحهووا القووانون للمصووارف اإلسووالمٌة ،وفووً مطل و و
نستعرض بعض التطبٌقات لألعمال المصرفٌة اإلسالمٌة.
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المطلا األول
ضوابط إنشاء المصارف والمؤسسات المالٌة
والشركات االستثمارٌة اإلسالمٌة

أوالً :االلتزام بتطبٌق أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة:
نصت المادة األولى من القانون االتحادي رقم ( )6لسنة 5985م فً شوأن
المصووارف والمؤسسووات المالٌووة والشووركات االسووتثمارٌة اإلسووالمٌة علووى اآلتووً":
ٌُقصد بالمصارف والمؤسسات المالٌة والشركات االستثمارٌة اإلسوالمٌة تلو التوً
تتضووومن عقودهوووا التأسٌسوووٌة وننمهوووا األساسوووٌة الت اموووا ً بتطبٌوووق محكوووام الشووورٌعة
اإلسالمٌة وتباشر نشاطها وفقا ً لهذه الحكام".
إذا كانووت المؤسسووات المالٌووة التجارٌووة سووواء كانووت بنوك وا ً مو شووركات ال
ٌتطلا من تنص فً عقود إنشائها على ممارساتثها لألعمال التجارٌوة وفقوا ً ألحكوام
الشوورٌعة اإلسووالمٌة إال من المؤسسووات المالٌووة المنشووأة وفق وا ً لهووذا القووانون ال بوود من
ّ
تطبق محكام الشرٌعة علٌها ،ومن تعلن ذلو صوراحة فوً ننامهوا .ولهوذا فنورد من
هذا النص ٌتضمن عنصرٌن :محدهما شكلً واآلخور موضووعً ،بحٌوث إنو ال بود
لقٌام المؤسسات ذات الطاب اإلسالمً من ٌتوافر فٌها هذٌن العنصرٌن كاآلتً:
ا) م ن ٌوونص كتابووة فووً ننامهووا التأسٌسووً (األساسووً) علووى من هووذا البن و
ملت م بأحكام الشرٌعة اإلسوالمٌة ومبادئهوا مثول من ٌُقوال فوً عقود التأسوٌ

"تلتو م

الشووركة (مو البنو ) فووً كافووة معمالهووا تطبٌووق محكووام الشورٌعة اإلسووالمٌة وتمووار
نشاطاتووثها وفقووا ً لهووذ ه األحكووام ،وللشووركة من تقوووم بكافووة األعمووال وتباشوور كافووة
النشوواطات المصوورفٌة واالسووتثمارٌة والتجارٌووة والخدمٌووة التووً تتفووق موو محكووام
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الشرٌعة اإلسالمٌة".
و الواض من عدم النص علوى ذلو فوً الننوام األساسوً مو عقود التأسوٌ
سٌؤدي إلى عدم صدور اإلذن من الجهات المختصة باإلنشاء ،فهذا الشكل إذن من
ضرورٌات إقامة الشركة والسمال لها بممارسوة معموال ممنوعوة علوى المؤسسوات
والبنو التجارٌة العادٌوة ممارسوتها وفقوا ً للقوانون رقوم ( )51لسونة 5981م بلنشواء
المصرف المرك ي.
و توجا الشكلٌة هذه من ٌعنوون المصورف بأنو مصورف إسوالمً كموا هوو
الشوأن فووً مصوورف فٌصوول اإلسووالمً وبنو دبووً اإلسووالمً ،ومصوورف مبووو نبووً
اإلسالمً ،والشركة االستثمارٌة اإلسالمٌة...الخ .فمعنى ذلو من التسومٌة مطلوبوة
ضرورة كلجراء لإلنشاء ،وهو ما تراه للسلطات المختصة من هذا ممراً مهما ً وفقوا ً
ألن الوصف ٌدل على الموصوف ،بل هو ٌُع ّد منهرٌة للبن تمٌ ه عن غٌره مون
البنو التجارٌة.
ا) تطبٌوق محكوام الشورٌعة اإلسووالمٌة ،إن الشورٌعة اإلسوالمٌة بموا تحوٌو
من محكام فٌها ما هو قطعوً فوً ثبوتو وداللتو  ،ومنهوا موا هوو ننوً فوً ثبوتو مو
داللت .
وما هو قطعً فً ثبوت ككتاا هللا سبحان وتعالى جمٌع  ،ومنها موا هوو
ننً الثبوت كبعض محكام السونة ،وكوذل منهوا موا هوو قطعوً فوً داللتو كوالقرآن
والسنة ،ومنها ما هو ننً فً داللت .
و بالتالً ٌثور السؤال التالً :هل االلت ام المطلووا مون البنوو اإلسوالمٌة
هو االلت ام فً حدود األحكام الشرعً القطعٌة فقط؟.
الواض من األمر ٌتعدد ذل  ،فال بد مون تطبٌوق جمٌو األحكوام الشورعٌة
وتنث ٌل هذه األحكام على وجوه المعامالت المالٌة ومس

التنمٌة وسٌاستها ،بحٌث

ٌخرع العمل المصرفً فً هذه البنو بتننٌم ٌم ٌّ ه عن غٌره من البنو التجارٌة

ضوابط المصارف اإلسالمٌة والمعامالت فٌها

9
محققا ً لغاٌات إقامت .
فكٌف ٌتم ذل ؟ ..إن المعامالت البنكٌة اإلسوالمٌة توتم جمٌعهوا فوً صوورة
اتفاقات وعقود كمشاركات مو مضاربات مو اسوتثمارات مختلفوة ،وهوذه جمٌعهوا ال
بد من ٌتحرد فً إجرائها محكام الشرٌعة اإلسالمٌة بجمٌ شرائطها وهً:
 -1وجود التراضً على العقد:
فال بد من وجود شرائط لالنعقاد والصحة ،كما نص علٌهوا الفقهواء بجمٌو
االتفاقات .فشرط االنعقاد ٌتطلا وجود التراضً فً التعامل بٌن المتعاقدٌن سوواء
موون حٌووث صووٌغة اإلٌجوواا والقبووول كمووا نصوووا علٌهووا ومن ٌتطووابق هووذا اإلٌجوواا
والقبول.3
وٌجا من ٌتوافر التراضً فً جمٌ المسوائل المعتورض لهوا عنود االتفواق
سواء كانت جوهرٌة مو تفصٌلٌة ثانوٌة ،موا دام قود تعرضونا لهوا فوال بود من ٌتحقوق
التراضً ،4وكذل ال بد من اتحاد مجل

عقد البٌ بحٌث ٌنشغل المتعاقدان بالعقد

ومن تتوفر للمتعاقدٌن مهلٌة التصرف.
و ٌجا من ٌكو ن المعقوود علٌو مي موا ٌورد علٌو اتفواق المتعاقودٌن مقودور
االسوتٌفاء ،فوال ٌصو بٌو المعودوم إذ ال ٌمكون من ٌتعلوق حكووم العقود وآثواره بشووًء
معدوم ،5م جوا ما ذها إلٌ جانا من الفقهاء ببٌ األشٌاء المسوتقبلة إذا انتفوى
الغرر ،6وهو ما مخذ ب قوانون المعوامالت المدنٌوة (الموادة.)212وكوذل مُجٌو بٌو
السلم وهو بٌ مال مؤجل التسلٌم بثمن معجل ،7ولقد مُجٌو بشوروط تطلبو الشورع
بشكل منضبط إلى جانا الشوروط العاموة لكول تعاقود ،8وكوذل مجوا الفقهواء بٌووع
اآلجال كبٌ المشتري ما اشتراه مو لوكٌل البائ ألجل.9
 -2تعٌٌن محل العقد (أي المعقود علٌه):
ٌُعد تعٌٌن المحل فً العقد ركنا ً من مركان التً ٌجوا تووافره -إلوى جانوا
األركوان األخورد -لقٌوام العقود دون بطوالن ٌمكون من ٌتمسو بو كول ذي مصوولحة،
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والتعٌٌن بمفهوم العام المطلق فً الشرٌعة اإلسالمٌة للمحل المتعاقد علٌ معٌواره
التعٌٌن الذي ٌ ٌل الجهالة الفاحشة مو الٌسٌرة عن المحل ،وإن كان قد رتوا علوى
كل من نوعً الجهالة حكما ً ٌختلف عن اآلخر باعتبار من الجهالة الفاحشوة تفضوً
إلى العدم ،بحٌث تجعل المتعاقد الطالا للمحل المتعاقد علٌ معودوم والمعرفوة بو ،
ومن ثم كان البطالن هو ج اء توافر الجهالة الفاحشوة ،مموا الجهالوة الٌسوٌرة فلنوثها
تتوافر حٌث ٌكون لدد المتعاقد الطالا للمحل معلومات ومعرفة ب ت ٌول الجهالوة
الفاحشة عن وتنفً الخالف حول وهو ما ٌستتب وجود العقد وقٌام .
وم ذل فلن الجهالة الٌسٌرة تجعل العقد ٌُوصف بأن معتول مموا سوٌتأهل
ضرورة عالج قبل استفحال دائ وذل هو ما جعل الشارع ٌُعطً الحوق للمتعاقود
فً الخٌار بٌن إمضائ مو فسخ .
 -3صالحٌة المعقود علٌه للتعامل فٌه:
ولكً ٌكون المعقود علٌ قابالً لحكم العقد ال بود من ٌكوون صوالحا ً للتعامول
فٌ  ،وذل ٌقودنا إلى الشروط اآلتٌة:
ا -من ٌكون ماالً متقومواً ،مي ٌبوال االنتفواع بو شورعا ً مون غٌور ضورورة،
ولقوود نصووت المووادة  211موون قوا نون المعووامالت المدنٌووة علووى منو " فووً التصوورفات
المالٌة بشرط من ٌكون المحل متقوماً" ،كما نصت المادة 96من ذات القانون علوى
من" الم وال قوود ٌكووون متقوم وا ً مو غٌوور متقوووم ،والمووال المتقوووم هووو مووا ٌبووال للمسوولم
االنتفاع ب شرعاً ،وغٌور المتقووم هوو موا ال ٌبوال االنتفواع بو شورعاً" .فوفقوا ً لهوذه
النصوص ال بد من ٌكون محل العقد ماالً متقوماً ،مموا غٌور المتقووم وتوأبى طبٌعتو
التعامل فٌ فلن العقد الذي ٌرد علٌ ٌكون باطالً.10
اٌ -جووا مال ٌخووالف التصوورف نووص القووانون والننووام العووام واآلداا ،فقوود
ٌرج عدم صالحٌة األموال للتعامل فٌهوا بحكوم القوانون مو كونهوا فوً ذاتوثها تعود
ماالً متقوماً ،فالقانون والشورع ٌحنور التعامول فوً بعوض األمووال ألسوباا ارتآهوا
رعاٌوة لمصولحة المجتمو وهوو موا ذكرتو الموادة  526معوامالت مدنٌوة "مي شوًء
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ممنوعا ً بونص القوانون مو مخالفوا ً للننوام العوام واآلداا" ،ومثوال ذلو موا

آخر لٌ

نصووت علٌوو المووادة السووابعة موون القووانون االتحووادي رقووم ( )55لسوونة5993م فووً
حنرها لبٌ األعضاء البشرٌة ،وقٌاسا ً على ذل فال ٌجو التعامل فٌهوا معاوضوة
وٌدخل ذل تحت المخالفة الشرعٌة والننام العام كتحرٌم بٌو بوٌضوات المورمة مو
االسووتثمار فووً التلقووٌ الصووناعً مو االستنسوواو البشووري مو الهندسووة الوراثٌووة مو
االستثمار فً األدوٌة مو المستحضرات المستمدة من مصدر مو مصادر طبٌعٌة مو
تصوونٌعها مو تسوووٌقها قبوول الحصووول علووى إذن موون الووو ارة المختصووة (القووانون
االتحادي رقم 21لسنة 5995فً شأن األدوٌة).
عموما ً فال ٌجو االتفاق على المعصٌة ،فكل ما ٌكون معصٌة فلن االتفاق
علٌ باطالً ،وقد نصت المادة 527من قانون المعامالت المدنٌة اإلماراتً على من
"التعاقد على معصٌة ال ٌجو " وذل ٌنطبق على األثمان بحٌث ٌكون الثمن معٌنا ً
ال جهالة فٌ  ،فال ٌجو تر تحدٌده لمحض إرادة محد المتعاقدٌن مولطرف ثالوث،
وإن خووالف فووً ذلو قووانون المعووامالت التجارٌووة حٌووث نصووت المووادة 99منو علووى
اآلتً " ٌجو من ٌتفق المتعاقدان على تفوٌض الغٌر فً تحدٌد ثمن المبٌ ."....
 -4شروط الصحة:
ٌجا توافر شروط الصحة والتً ٌؤدي تخلفها إلى فساد العقود عنود بعوض
الفقهاء وبطالن عند البعض اآلخر .وقد نصت الموادة 252مون قوانون المعوامالت
على من :
 العقد الفاسد هو ما كان مشروعا ً بأصل ال بوصف  ،فلذا ال سبا فسادهص .
 وال ٌفٌد المل فً المعقود علٌ إال بقبض . وال ٌترتا علٌ مثر إال فً نطاق ما تقرره محكام القانون. -ولكل من عاقدٌ مو ورثتهما حق فسخ بعد إعذار العاقد اآلخر.
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وسواء مكانت مسباا الفساد متصلة بمحل العقد إذ ٌفترض من الغرر فً
عقود المعاوضات المالٌة -ومنها عقد البٌ  -إذا ما دخل على الطبٌعة العقدٌة ٌؤدي
إلى بطالن العقد ،بمعنى من الغرر ٌتعلق بنف

العقد ال بمحل .11مو مسباا الفساد

متصلة بالعقد ذات ومنها الشرط الفاسد المقترن بالعقد ،فقد وردت فً الشرٌعة
اإلسالمٌة نصوص شرعٌة تقرر للعقود آثارها ،ووردت فٌها نصوص مخرد
بعضها عام وبعضها خاص فٌما ٌتصل بمدد حق المتعاقدٌن فً تعدٌل آثار النقود
باإلضافة علٌها مو النقص منها  ،وذل بشروط معٌنة ٌشترطانثها فً عقودهما.
ففً القرآن الكرٌم ورد قول تعالى ٌ ا مٌها الذٌن آمنوا موفوا بالعقود ،وقول
تراض منكم.
تعالى  ال تأكلوا مموالكم بٌنكم بالباطل ،إال من تكون تجار ًة عن
و
وفً السنة النبوٌة ورد حدٌث ((  ...المسلمون على شروطهم إال شرطا ً حرّم
حالالً)) ،وحدٌث (( مقاط الحقوق عند الشروط)).
والشروط فً الفق اإلسالمً إما من تكون شروطا ً تالئوم العقود مو تقتضوٌ
فتكوون صوحٌحة وإموا من تكوون شوروطا ً ال ٌقتضوٌها العقود مو ال تالئمو وفٌهوا نفو
ألحد المتعاقدٌن مو ألجنبً.12وقد نصت المادة  216من قوانون المعوامالت المدنٌوة
على من "ٌجو من ٌقترن العقد بشرط ٌؤكد مقتضاه مو ٌالئم مو جرد ب العورف
والعادة نف ألحود المتعاقودٌن مو لغٌرهموا كول ذلو موا لوم ٌمنعو الشوارع مو ٌخوالف
الننام العام مو اآلداا و إال بطل الشرط وص العقد ما لم ٌكون الشورط هوو الوداف
إلى التعاقد فٌبطل العقد مٌضاً.
وكووذل ٌووذها الفقو إلووى منو ٌشووترط لصووحة البٌو من ٌكووون المبٌو وثمنو
معلووومٌن علم وا ً ٌمن و موون المنا عووة ،فوولن كووان محوودهما مو كالهمووا مجهوووالً جهالووة
مفضٌة إلى المنا عة فسود العقود ،13إال من قوانون المعوامالت المدنٌوة اإلمواراتً قود
رتا البطالن على ذل .14
واألمر اآلخر بالنسبة للبٌ الذي دخل ربا سواء ربا الفضل مو ربا النسٌئة
فلن قانون المعامالت المدنٌة مبطل الربا وص العقد بنص المادة 754على من "إذا
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اشترط فً عقد القرض منفعة ائدة على مقتضى العقد سود ضمان حق المقرض
بطل الشرط وص العقد".
وإلى جانا ذل فلن القانون تطلا خلو كل عقود مون عٌووا الرضوا ،فولذا
كان قد شاا العقد غلط -الذي هو وهم ٌقوم فً ذهن المتعاقد ٌصور ل مموراً علوى
غٌر حقٌقت  -فلن ٌسوتطٌ من ٌفسوخ العقود .فقود نصوت الموادة 595معوامالت مدنٌوة
على من "للمتعاقد فسخ العقد إذا وق من غلط فً ممر مرغوا كصفقة فً المحول
مو ذات المتعاقد مو صفة فٌ ".
والحال كذل فلو شاا العقد تغرٌر بالمتعاقد وصاحب غبن فاحش جا ل
الفسخ .والتغرٌر هو إٌقاع المتعاقد عمداً فً غرر وهو حمل المتعاقد علوى الرضوا
بما لم ٌكن لٌرضى ب  .15مما الغبن الفاحش فً العقار وغٌره هو ما ال ٌدخل تحت
تقوٌم المقومٌن (المادة 588معامالت مدنٌة).
و كذل اإلكراه وهو حمل الغٌر بغٌر حق علوى موا ال ٌرضواه ،وقود نصوت
المووادة  582معووامالت مدنٌووة علووى من " موون مكووره محووداً بأحوود نوووعً اإلكووراه علووى
إبرام عقد ٌنفذ عقده ،ولكن لو مجا ه المكره مو ورثتو بعود وال اإلكوراه صوراحة
مو داللة ٌص العقد".
ثانٌاً :قٌام المصارف والشركات اإلسالمٌة فً شكل مساهمة:
نصوت الموادة الثانٌوة مون القووانون االتحوادي رقوم ( )6فوً شوأن المصووارف
والمؤسسات المالٌة والشركات االستثمارٌة اإلسالمٌة فوً فقرتٌهوا الثالثوة والرابعوة
على اآلتً" :وتتخذ تل المصارف والمؤسسوات والشوركات شوكل شوركة المسواهم
العامة ،وٌتم تأسٌسوها وفقوا ً لألحكوام المنصووص علٌهوا فوً القوانون االتحوادي رقوم
( )8لسوونة 5984م المشووار إلٌ و  ،وتخض و لتوورخٌص المصوورف المرك و ي ورقابت و
وتفتٌشووو طبقوووا ً للقوووانون االتحوووادي رقوووم ( )51لسووونة5981م المشوووار إلٌووو وبموووا ال
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ٌتعارض م محكام هذا القانون.وتسري محكام الفقرات السابقة -فٌما عدا ما ٌتعلوق
والشوووكل -علوووى الفوووروع والمؤسسوووات المالٌوووة والشوووركات االسوووتثمارٌة

بالتأسوووٌ

اإلسالمٌة األجنبٌة.
و ٌمكن تقسٌم هوذا الشورط إلوى قسومٌن :من ٌنشوأ المصورف مو الشوركة فوً
شكل شركة مساهمة ،والقسم اآلخر من ٌحصل على موافقة المصرف المرك ي.
(ا) اتخاذ المصرف شكل شركة مساهمة:
شركة المساهمة عبارة عن شركة تقوم على االعتبار المالً ال الشخصً،
بمعنى من األهمٌة فٌها لرم

مال الشرٌ ال لشخص  ،وعلٌ فلن هذه الشركات ال

تنقضً بوفاة محود الشوركاء مو بلشوهار إفالسو مو الحجور علٌو  ،كموا منو ال ٌجوو
ألي موون الشووركاء التنووا ل عوون حصووت ألجنبووً عوون الشووركة دون موافقووة بوواقً
الشوووركاء ،كموووا ٌجوووو ألي شووورٌ االنسوووحاا مووون الشوووركة دون الرجووووع لبووواقً
الشركاء ،وعالو ًة على ذل فلن مسؤولٌة الشرٌ عن دٌون الشركة محصورة فً
حدود رم

مال وال تتجاو ذل إلى مموال الخاصة.

النصوص القانونٌة:

نصت المادة 64من قوانون الشوركات فوً دولوة اإلموارات العربٌوة المتحودة
بأن و "تعتبوور شووركة مسوواهمة عامووة كوول شووركة ٌكووون رمسوومالها مق ّسووما ً إلووى مسووهم
متسوواوٌة القٌمووة قابلووة للتووداول وال ٌسووأل الشوورٌ فٌهووا إال بقوودر حصووت فووً رم
المال".
ونصت المادة 79من القوانون االتحوادي رقوم ( )51لسونة5981م فوً شوأن
المصرف المرك ي والننام النقدي وتننوٌم المهنوة المصورفٌة علوى منو "ٌجوا من
تتخووذ المنشووآت التووً تمووار

معمووال المصووارف التجارٌووة شووكل شووركات مسوواهمة

عامة ٌأذن لها القانون مو المرسووم الصوادر بتأسٌسوها ،وتسوتثنى مون محكوام الفقورة
السابقة فروع المصارف األجنبٌة العاملة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة".
وطبقا ً للمادتٌن فلن شركة المساهمة العاموة هوً الشوركة التوً ٌكوون رم
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مالها مقسّما ً إلى مسهم متساوٌة القٌمة قابلة للتداول ،وال ٌسأل الشرٌ فٌها إال بقدر
حصت فً رم

المال.

وإذا كووان قووانون المصووارف اإلسووالمٌة قوود نووص علووى من تكووون فووً شووكل
شووركة مسوواهمة عامووة فلن و ٌكووون قوود مخوورع شووكل شووركة المسوواهمة الخاصووة موون
الجوووا والتوووً توووتم فووً صوووورة اتفووواق بووٌن مشوووخاص معووودودة كمووا نصوووت علٌووو
المادة 255من قانون الشركات التجارٌة اإلماراتً بأن "ٌجو لعدد من المؤسسٌن
ال ٌقل عن ثالثة مشخاص من ٌؤسسوا فٌما بٌنهم شوركة مسواهمة خاصوة ال تطورل
مسووهمها لال كتتوواا العووام ،ومن ٌكتتبوووا بكاموول رم

المووال الووذي ٌجووا مال ٌقوول عوون

ملٌون درهم".
و ٌجووا من ٌتوووافر فووً البنوو اإلسووالمً باعتبوواره شووركة مسوواهمة عامووة
خصائصها بلٌجا كاآلتً:
 )5شركة المساهمة شركة مموال :بمعنى منثها تقووم علوى االعتبوار الموالً
ال الشخصً ،وٌقسم رم مالها إلوى مسوهم متسواوٌة القٌموة وٌكتتوا فٌهوا عودد مون
األشوخاص الطبٌعٌووٌن والمعنووٌٌن الووذٌن قود ال ٌعوورف بعضوهم بعضواً.ومن مسووهمها
قابلة للتنا ل بمقابل مو بدون مقابل دون الرجوع لباقً المساهمٌن (المادة 555من
قانون الشركات التجارٌة).
 )2من مسؤولٌة الشرٌ المساهم محددة فً رم

مال المساهم ب  :تطبٌقوا ً

للمادة 64من قانون الشركات بأن المساهم فً شركة المساهمة ال ٌسأل عون دٌوون
الشووركة والت اماتووثها إال بمقوودار حصووت فووً رم

المووال ،فهووو ال ٌسووأل مسووؤولٌة

تضامنٌة وشخصٌة مطلقة عن دٌون الشركة.16
 )3ولٌ للشركة عنوان مسوتمد مون مسوماء الشوركة :إن شوركة المسواهمة
فً واق األمر تحمل اسما ً وعنوانا ً ُتعرف ب فً الوسط التجاري ،وعاد ًة ما ٌستمد
هذا االسم من موضوع نشاطها (المادة 65من قانون الشركات اإلماراتً) كتسومٌة
بن دبً اإلسالمً مو مصرف مبو نبً اإلسالمً اسوتمداداً مون العمول المصورفً
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الممٌ لها ،ومنعا ً لتشواب األسوماء واخوتالط األمور علوى النوا بأنو ال ٌجوو ألي
شووركة مسوواهمة من تحموول اسووم مٌووة شووركة مسوواهمة مخوورد مو اسووما ً مشابووثها ً ل و (
المادة 6من قانون الشركات).
 )4كووون تأسووٌ

الشووركات مقوورا إلووى الننووام القووانونً منوو إلووى حرٌووة

التعاقد :إن شوركة المسواهمة فوً الننور القوانونً لٌسوت شوركة ،وإنموا هوً مننموة
مالٌة وما ذل إال ألن مهمٌتها وضخامة المشروعات التً تتصدد لها ومن كونثها
ً
وخاصوة صوغار المُودخرٌن ،17وبالتوالً
تتعلق بمصال قطاع كبٌر مون الموواطنٌن
فقوود ٌتوودخل المشوورع كثٌووراً فووً وضوو القواعوود القانونٌووة الخاصووة بووثهذه الشووركة
كلجراءات التأسٌ

وحقوق المشاركٌن ومسلوا اإلدارة.

متطلبات التأسٌ

لشركة المساهمة العامة:

و تتطلا شركة المساهمة العامة لقٌامها ،من ٌوض عقود التأسوٌ

والننوام

األساسً للشوركة ،وهوً بالتوالً تكوون -وبحوق -مقورا إلوى الننوام القوانونً ،ولقود
اسوووتل مت الموووادة 68مووون قوووانون الشوووركات اإلمووواراتً من ٌقووووم و ٌووور االقتصووواد
والتجارة بوض نموذع عقد التأسٌ

والننام األساسً للشركات المساهمة ،وعلى

الشووركات التقٌوود بووثهذٌن النموووذجٌن وعوودم مخالفتهووا إال ألسووباا ضوورورٌة ٌقرهووا
الو ٌر.
وٌجا من تقوم لجنة التأسٌ

بتقودٌم طلوا تأسوٌ

الشوركة علوى النمووذع

المُعد لذل إلى و ارة االقتصاد والتجارة مصحوبا بتصرٌ السلطة المختصوة فوً
اإلمووارة المعنٌووة بلنشوواء الشووركة ،وبعقوود تأسٌسووها وبننامهووا األساسووً والجوودود
االقتصادٌة للمشروع ،م بٌان الجدول ال منً المقتورل لتنفٌوذه ،وٌقٌّود الطلوا فوً
السووجل المُعوود لووذل فووً الووو ارة (المووادة  74موون قووانون الشووركات اإلموواراتً)،
وللو ارة من تطلا إدخال تعدٌالت على عقد الشركة وننامها األساسً بما ٌجعلو
متفقا ً م محكام القانون .وٌتخوذ الوو ٌر قوراره المتعلوق بطلوا التأسوٌ خوالل مودة
مقصاها ستون ٌوما ً من تارٌخ تقدٌم الطلا.
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وإذا تمت الموافقة على مشروع عقود تأسوٌ

الشوركة وننامهوا األساسوً،

قووام و ٌوور االقتصوواد والتجووارة بلص ودار قوورار تأسٌسووها الووذي ٌُنشوور فووً الجرٌوودة
الرسمٌة لالتحاد علوى نفقوة المؤسسوٌن ،وعنودها ٌتعوٌن علوى هوؤالء المؤسسوٌن من
ٌكتتبوا بأسهم ال تقل عن  %21وال ت ٌد عون  %45مون رم

موال الشوركة .ومن

ٌدفعوا قبل نشر بٌان االكتتواا المبلوا الوذي ٌعوادل لنسوبة المطلوبوة دفعهوا مون قبول
المكتتبٌن عن كل سهم عند االكتتاا .وضمانا ً لجدٌة ذل فلن المؤسسوٌن ٌلت موون
قبل دعوة الجمهور لالكتتاا بتقدٌم شهادة لو ارة االقتصواد والتجوارة صوادرة مون
محد المصارف المعتمدة تثبت قٌام بدف النسبة المشار إلٌها (الموادة 87مون قوانون
الشركات اإلماراتً).
و ٌتعٌن على المؤسسوٌن البودء فوً إجوراءات االكتتواا خوالل خمسوة عشور
ٌوما ً من تارٌخ نشر قورار التأسوٌ

فوً الجرٌودة الرسومٌة لالتحواد ،وٌوتم ذلو عون

طرٌووق قٌووامهم بوواإلعالن عوون االكتتوواا فووً صووحٌفتٌن محلٌتووٌن تصوودران باللغووة
العربٌة قبل بدئ بخمسة مٌام على األقل.
(ا) إلى جانب خضوع المصاارف اإلساالمٌة لقاانون الشاركات التجارٌاة
فلن ٌخض للقانون االتحادي رقم ( )51لسنة5981م فً شأن المصرف المرك ي
والننووام النقوودي وتننووٌم المهنووة المصوورفٌة المعوودل بالقووانون االتحووادي رقووم ()5
لسنة5988م.
فقد نصت المادة  83من القانون رقم ( )51لسنة5981م على اآلتً:
 -5م و مراعوواة األحكووام المعمووول بووثها بشووأن تأسووٌ

شووركات المسوواهمة

والتً ال تتعارض م محكام هذا القانون ،ال ٌجوو للمصوارف التجارٌوة من تباشور
معمالها إال بعد الترخٌص لها بذل بقرار مون رئوٌ
على موافقة مجل

المجلو

مو مون ٌفوضو بنوا ًء

اإلدارة .وتسجل المصارف التجارٌة المرخص لها فوً السوجل

المُعوود لووذل بالمصوورف كمووا ٌنشوور القوورار الصووادر بووالترخٌص لهووا فووً الجرٌوودة
الرسمٌة.
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ٌ -2قرر مجلو

اإلدارة الشوروط واإلجوراءات الواجوا اتباعهوا فوً تقودٌم

طلبووات التوورخٌص والوثووائق والمعلومووات المطلوبووة ،كمووا ٌقوورر األحكووام الخاصووة
بلنشاء الفروع وكل ما ٌتعلق بثها.
 -3فووً حالووة رفووض طلووا التوورخٌص ٌقوووم المصوورف بتبلٌووا القوورار إلووى
المنشووأة ذات العالقووة خووالل موودة ال تجوواو خمسووة عشوور ٌوم وا ً اعتبوواراً موون تووارٌخ
الرفض.
ونصوووت الموووادة 84مووون ذات القوووانون علوووى منووو "ال ٌجوووو ألي مصووورف
تجاري من ٌقٌم فرعا ً جدٌوداً لو داخول دولوة اإلموارات العربٌوة المتحودة مو خارجهوا
وال من ٌغٌّر مكان الفرع مو ٌغلق فرعا ً إال بعد الحصول على موافقوة مسوبقة بوذل
من مجل

اإلدارة".
وموضوووحت الموووادة 83بوووأن المصووورف قووود اتخوووذ سوووجالً خاصوووا ً لتسوووجٌل

المصارف بعد ترخٌصها من  ،والواض من اإلجراءات الواجا اتباعهوا فوً تقودٌم
طلبات الترخٌص والوثائق والمعلومات ال بد من ٌصدر بثها قرار ٌبوٌّن جمٌو هوذه
اإلجراءات والمستندات المطلوا تقدٌمها ل .
ومن الطبٌعً من مي مصرف بعد من تثبت مركان فً مرك ه الرئٌسً من
من ٌطلا فت فروع ل كامتداد للمرك الرئٌسً ،ففوً هوذه الحالوة ال بود كوذل مون
الحصول على إذن من مجل

إدارة المصرف المرك ي ،وال ٌقتصور الشوأن علوى

الفروع التً بالداخل بول ٌمتود كوذل إلوى الفوروع التوً ٌرٌود البنو إنشواءها خوارع
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة .وذل اإلجراء مطلوا فوً حالوة إغوالق فورع مون
الفروع التً سبق من مذن لها بالترخٌص.
وال ٌقتصر األمر على ذل بل إنو لوٌ

ألي مصورف من ٌودخل تعودٌالت

على عقد تأسٌس مو ننام األساسً دون موافقة المصرف المركو ي ،إلوى جانوا
من المصارف تخض لرقابة وتفتٌش المصرف المرك ي.
ثالثاً :الهٌئة العلٌا الشرعٌة:
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نصت المادة الخامسة من القانون االتحادي رقم ( )6لسنة5985م فً شأن
المصارف اإلسالمٌة على اآلتًُ " :تش ّكل بقرار مجل الو راء هٌئة علٌوا شورعٌة
تضووم عناصوور شوورعٌة وقانونٌووة ومصوورفٌة تتووولى الرقابووة العلٌووا علووى المصووارف
والمؤسسوووات المالٌوووة والشوووركات االسوووتثمارٌة اإلسوووالمٌة للتحقوووق مووون مشوووروعٌة
معامالتثها وفقا ً ألحكام الشورٌعة اإلسوالمٌة كوذل إبوداء الورمي فٌموا ٌعورض علوى
هذه الجهات من مسائل مثناء ممارستها لنشواطها ،وٌكوون رمي الهٌئوة العلٌوا مل موا ً
للجهات المذكورة ،وتلحق هذه الهٌئة بو ارة الشؤون اإلسالمٌة واألوقاف".
ووفقا ً لهذا القانون فلن مُنوٌط بمجلو الوو راء إصودار قورار بلنشواء هٌئوة
علٌووا شوورعٌة تتكووون موون عناصوور مختلفووة ال بوود من ٌتوووافر فٌهووا ممثلووٌن قووانونٌٌن
وشرعٌٌن ومصرفٌٌن .وإذا كان ال بد مون تووافر هوذه العناصور فولن القوانون تور
تحدٌد العودد الوال م الوذي تتكوون منو هوذه الهٌئوة لقورار مجلو

الوو راء وإن كوان

هنا مأخذ على هوذا الونص هوو انو ملحوق هوذه الهٌئوة بوو ارة الشوؤون اإلسوالمٌة
واألوقاف واألص من تلحوق بقطواع العودل باعتبوار منوثها ُتشورف علوى ممور عملوً
ولها ضبطٌة قضائٌة ورقابٌة ولٌست مجرد هٌئة إفتاء.
و لهوذه الهٌئوة الحووق فوً الرقابوة علووى جمٌو معموال المصوورف للتحقوق موون
تطبٌق ألحكوام الشورٌعة اإلسوالمٌة فوً المعوامالت التوً ٌجرٌهوا المصورف وإبوداء
الرمي فٌما ٌعرض على هذه الجهوات مون مسوائل سوواء مون المؤسسوات الحكومٌوة
التً لها صلة مو المصارف اإلسوالمٌة حتوى تسوتقٌم معامالتوثها ،ومخوذ الورمي قبول
إجراء التصرف ضمانة لعدم إبطال بعد من ٌبدم فً تنفٌذه.
رابعاً:هٌئة الرقابة الشرعٌة للمصرف:

نصت المادة السادسة من قانون المصارف اإلسالمٌة على اآلتوًٌ" :تعوٌن
الوونص فووً عقوود تأسووٌ

المصوورف مو المؤسسووة المالٌووة مو الشووركة االسووتثمارٌة

اإلسالمٌة وفً الننام األساسً لكل منها على تشكٌل هٌئة للرقابة الشرعٌة ال ٌقل
عودد معضوائها عون ثالثووة تتوولى مطابقوة معامالتووثها وتصرفاتوثها ألحكوام الشوورٌعة
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اإلسوالمٌة وقواعودها ،وٌحودد الننوام األساسوً لكوول منهوا كٌفٌوة تشوكٌل هوذه الهٌئووة
ومسلوا ممارستها لعملها واختصاصاتثها األخرد .وتعورض مسوماء هٌئوة الرقابوة
الشوورعٌة علووى الهٌئووة العلٌووا المنصوووص علٌهووا فووً المووادة السووابقة إلجا تووثها قبوول
صدور قرار التشكٌل".
وتعنى هذه المادة بأمرٌن:
 محوودهما منو ال بوود من ٌوونص الننووام األساسووً للمصوورف اإلسووالمً علووىاتخاذه هٌئة رقابٌة شرعٌة للننر فً معامالتثها المصورفٌة ،وهوذا ممور إجرائوً ال
بد من ٌتم حتى ٌحصل على الترخٌص والموافقة.
 والثانً من ٌتم فعالً اتخاذ هذه الهٌئة باختٌار معضائها من بٌن العوارفٌنّ
والمطلعٌن مصحاا الخبرة فً المعامالت اإلسالمٌة .ولم ٌحودد القوانون عوددها إال
من وض قٌداً بحٌث ال ٌقل عدد معضائها عن ثالثة بأي حال مون األحووال ،وقٌوداً
آخر هو من ُتعرض مسماؤهم علوى الهٌئوة الرقابٌوة العلٌوا التوً نصوت علٌهوا الموادة
الخامسة من ذات القانون إلجا تثها قبل صدور قرار تشكٌلها.
وتتوووولى هوووذه الهٌئوووة الرقابوووة والننووور فوووً مطابقوووة معوووامالت المصووورف
وتصوورفات ألحكووام الشوورٌعة اإلسووالمٌة .وتوور القووانون تحدٌوود مسوولوا ممارسووتها
لعملها واختصاصاتها وفقا ً لننام البن األساسً.

المطلا الثانً
ما انفردت ب المصارف اإلسالمثٌة
دون غٌرها تطبٌقا ً لهذا القانون

مووون المفتووورض م ن البنوووو التجارٌوووة تقووووم فوووً مساسوووها علوووى عملٌوووات
اإلقووراض ،إذ تقوووم فكوورة البنو التجوواري علووى منو توواجر نقووود ،وموون هووذه الفكوورة
تتفرع عملٌات البنو إلى عملٌات االئتمان المختلفة.
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ٌقووول محوود شوورال قووانون البنووو "البنوو  -مي التجوواري -ال ٌحووتفن بكوول
األموال المودعة معطلة فً خ ائن  ،وإنموا ٌكتفوً بنسوبة معٌنوة مون هوذه األمووال
ٌحددها بتجربت وخبرت لمواجهة طلبات المودعٌن ثم ٌقرض الباقً".18
وذل و بخ والف المصووارف اإلسووالمٌة التووً كمووا ذكرهووا -بحووق -كثٌوور موون
الفقهاء ومنهم د .محمد عثمان شبٌر فً بٌان االختالف:19
 -5إذ تقووووم المصوووارف اإلسوووالمٌة فوووً معامالتوووثها علوووى مسوووا

ننوووام

المشاركة فً الرب والخسارة الذي مقرت الشرٌعة اإلسالمٌة ،بالودائ االستثمارٌة
واالدخارٌووة تقوووم علووى مسووا

المضوواربة المشووتركة ،كمووا تقوووم بوولجراء المشوواركة

المنتهٌة بالتمل وغٌر ذل مما ٌقوم على مسا

المشاركة ،مما ٌوؤدي إلوى تحقٌوق

النتٌجة االقتصادٌة .بٌنما تقوم البنو التجارٌوة فوً معامالتوثها علوى مسوا

الننوام

المصرفً العالمً وهو ننام الفائدة (الربا) مخذ وعطاء.
ٌ -2حتل االستثمار فً المصارف اإلسالمٌة حٌو اً كبٌوراً مون معامالتوثها،
فهووً تقوووم بالمرابحووة للموور بالشووراء واإلجووارة المنتهٌووة بالتملٌ و ممووا ٌووؤدي إلووى
تعاون رم

المال والعمل .بٌنما نجد البنو التجارٌة تولً اإلقراض مهمٌوة كبٌورة

وال تقبل على االستثمار إال فً نطاق ضٌق من معمالها.
 -3تخض المصارف اإلسوالمٌة باإلضوافة إلوى الرقابوة المالٌوة إلوى رقابوة
شرعٌة لمراقبة معمال المصرف ،بحٌث تتفق م محكام الشرٌعة اإلسالمٌة.20
وبالتووالً فولذا كووان قووانون المصوورف المركو ي قوود بوٌّن المحنووورات علووى
البنو فً الموادة 91منو وٌبوٌن فٌهوا اآلتوً "ٌُحنور علوى المصوارف التجارٌوة من
ت اول معماالً غٌر مصرفٌة وبوج خاص األعمال التالٌة:
ا) ممارسوووة التجوووارة مو الصوووناعة مو اموووتال البضوووائ والمتووواجرة بوووثها
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لحسابثها الخاص ،ما لم ٌكن امتالكها وفا ًء لودٌن لهوا علوى الغٌور ،وعلٌهوا من تقووم
بتصفٌتها خالل المدة التً ٌحددها المحافن.
ا) شراء العقارات لحسابثها الخاص ....الخ.
وباعتبوووار من البنوووو اإلسوووالمٌة التوووً تقووووم علوووى العمووول بتطبٌوووق محكوووام
الشرٌعة فً معامالتثها ال ٌمكن من تؤدي هودفها اإلنموائً واالقتصوادي للمتعواملٌن
معها إال عن طرٌق استثمار مموالهم وهً فً مساسها ال تقوم على اإلقراض بفائدة
وإنما إذا كانت تؤدي قرضا ً فهً تقدم كقرض حسن بدون فائدة.
فنصت المادة الرابعة من قانون المصارف والمؤسسات المالٌوة اإلسوالمٌة
على اآلتً:
 -5تسووووتثنى المصووووارف والمؤسسووووات المالٌووووة والشووووركات االسووووتثمارٌة
اإلسالمٌة التً ُتؤس

فً الدولة وفروع ومكاتوا المصوارف والمؤسسوات المالٌوة

والشوووركات االسوووتثمارٌة اإلسوووالمٌة التوووً تؤسووو

فوووً الدولوووة ،وفوووروع ومكاتوووا

المصارف والمؤسسات المالٌة والشركات االسوتثمارٌة األجنبٌوة التوً ٌ ّ
ُورخص لهوا
بالعمل داخل الدولة من محكام البند (م) من المادة 91والبند (هث) مون الموادة 96مون
القانون االتحادي رقم ( )51لسنة 5981المشار إلٌ .
 -2وتستثنى تل الجهات مون محكوام البنود (ا) مون الموادة 91مون القوانون
االتحووادي رقووم ( )51لسوونة 5981المشووار إلٌ و وذل و بمووا ال ٌتعووارض م و محكووام
التشرٌعات المعمول بثها فً اإلمارة المعٌنة.
ً
إضافة إلى ما ذكرنا سابقا ً فٌما نصت علٌ المادة السابعة فلن القانون قود
و
اسوووتثنى المصوووارف والشوووركات المالٌوووة اإلسوووالمٌة مووون تطبٌوووق الفقووورة (هوووث) مووون
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المووادة 96موون قووانون المصوورف المركو ي فووً تحدٌوود مسووعار الفائوودة علووى الودائو ،
حٌث من العملٌات المصرفٌة فوً البنوو اإلسوالمٌة تقووم علوى االسوتثمار وبالتوالً
تخض و للوورب والخسووارة ،فٌجووو فٌهووا الوورب كمووا ٌك وون وكووذل الخسووارة تطبٌق وا ً
ألحكام المضاربة والنص الذي استثنى من البنو اإلسالمٌة هو كاآلتً" :لمجلو
اإلدارة من ٌُعٌِّن بالنسبة إلى المصارف التجارٌة ماٌأتً :
هووث  -مسووعار الفائوودة التووً تضووعها المصووارف موون الودائ و ومسووعار الفائوودة
والعموالت التً تتقاضها من عمالئها".

المطلا الثالث
تطبٌقات للمصارف اإلسالمٌة
موالً :عقد المضاربثة:

و فٌ ٌتم الم اوجة بٌن عنصري النشاط االسوتثماري وهموا الخبورة ورم
المال فً صعٌد واحد لمصلحة مطراف المضاربة ولتحقٌق المصلحة العامة.
ومهووم الخصووائص الذاتٌووة التووً هٌووأت ننووام المضوواربة التووً تصوودر فووً
المعامالت البنكٌة اإلسالمٌة اآلتً:
 -5تحدٌد مسئولٌة را الموال فوً حودود نصوٌب فوً المضواربة ،بحٌوث ال
ٌكون مسئوالً عن الخسارة التً ت ٌد عن ذل .
ٌ -2تس هذا الننام لتعدد رؤو
معووٌن ،وال بووأ

األموال المشاركة فوً نشواط اسوتثماري

من ٌبلووا مصووحاا األموووال المشوواركٌن فووً مشووروع واحوود عوودداً
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ضخماً ،سواء مكان كل منهم معروفا ً للخر مم مجهوالً.
 -3قدرة المضاربة لتموٌل صفقة واحدة مو عدد من الصوفقات مو مشوروع
استثماري مستمر ومحقق،
 -4الفصل بٌن رم

الموال والعمول واعتبوار المضواربة جهوة متمٌو ة عون

األطوووراف المشووواركة بوووثها ،وبفضووول هوووذا األسوووا

تمكووون المضوووارا مووون اتخووواذ

القرارات التنفٌذٌة المناسبة دون حاجة للرجوع إلى مصحاا الموال ،وقود كوان هوذا
سببا ً قوٌا ً لمالئمة المضاربة فً تموٌل التجارة الخارجٌة وتننٌمها.21
 -5النفقووات اإلدارٌووة واالسووتثمارٌة ترجوو إلووى المضوواربة وتضوواف إلووى
تكلفتها.
والصوووورة األكثووور وضووووحا ً فوووً المضووواربة اآلن للبنوووو اإلسوووالمٌة هوووً
تكونثها من ثالثة مطراف:
ا) المستثمرون الذٌن ٌقدمون المال بصورة فردٌة.
ا) المضاربون الذٌن ٌأخوذون الموال منفوردٌن ،كوً ٌعمول كول مونهم فوً
ج ء من مموال المستثمرٌن.
جث) المصرف الذي ٌقوم بالتوسط بٌن الفرٌقٌن لتحقٌق التوافق واالنتنوام
فً توارد األموال وإعطائها للراغبٌن من المضاربٌن.
وتنهر األهمٌة هنا -بالنسوبة للبنو  -فوً صوفت الم دوجوة التوً ٌبودو فٌهوا
مضاربا ً بالنسبة للمستثمرٌن وهم مصحاا األموال من ناحٌة ،كما من ٌبدو كمال
الموووال بالنسوووبة للمضووواربٌن مووون ناحٌوووة ثانٌوووة ،ولوووذل ٌمكووون وصوووف بالمضوووارا
المشتر .
وٌرجوو التكٌٌوووف للمصووورف بوووثهذا الشوووكل إلوووى من عالقوووة مربووواا ممووووال
المصارف بأصحاا األعمال مساسوها المضواربة الخاصوة التوً تحكوم هوذه العالقوة
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وتتمحووور فووً من المصوورف اإلسووالمً ال ٌتٌسوور ل و اسووتثمار األموووال فووً إطووار
المضاربة المقٌدة على نحو ما ٌنبغً مو بالحد المطلوا باعتبار من ال ٌتعامول مو
مصحاا الودائ فرداً فرداً ،وال ٌتحقق ل العمل إال فً إطار المضاربة المطلقة.
و بالنسووبة للضوومان فوولن المصوورف اإلسووالمً هووو الطوورف الووذي سووٌتحمل
مخوواطر االسووتثمار باعتبوواره مضوواربا ً مشووتركا ً قٌاس وا ً علووى حكووم ضوومان األجٌوور
المشتر .
وفً العموم فلن الهثدف األساسوً للمضواربة كموا قلنوا هوً الم اوجوة بوٌن
المال والعمل ،وٌصدق ذل على التعامل بثها فً المصارف اإلسالمٌة ،وعلى هذه
المصارف من تراعً فً عملها بثهذا الننام الشروط الفقهٌة الخاصة بورم

الموال

ومهلٌة المتعاقد ،وعلى صاحا المال من ال ٌتدخل فوً العمول التنفٌوذي للمضوارا،
وهو المصرف  ،كما ٌجا على المصرف هو اآلخر مال ٌتدخل فً عمل مضارب
الوووذي ٌسوووتحق بووو المشووواركة فوووً الووورب إال إذا كوووان علوووى سوووبٌل اإلعانوووة لهوووذا
المضارا.22
ومن الٌسٌر من ٌتفوق المصورف مو مربواا األمووال علوى إطوالق ٌوده فوً
استثمار مموالهم والمضاربة بها وحق فً دفعها مضاربة إلى الغٌر ،كما هو الشأن
فً اعتماد حسابات الودائ التوفٌرٌة على سبٌل المثال.
واتفووواق المصووورف مووو مضوووارا المضوووارا ٌجوووا من ٌُحووودد فٌووو نووووع
المضاربة وخصائصوها وطبٌعوة العمول ،وحوق مضوارا المضوارا فوً االسوتدانة
على المشروع وما إلى ذل من التفصٌالت المؤثرة على مستقبل المشروع والعائد
المتوق من نشاط والمسئولٌات المنوطة ب .وٌلت م المصرف فً تعامالت المتعلقة
بتو ٌ الرب والخسارة بالشروط الفقهٌة.23
و تجٌو األحكوام الفقهٌوة للمضواربة من ٌعمول عاملهوا فوً رم

الموال الووذي
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ممده ب المصرف ،مو ٌخلط ذل بمالو الخواص وٌعمول بوثهما معوا ً شورٌطة االتفواق
على ذل مو المصورف .ومون الصوور المحتملوة من ٌخلوط عامول المضواربة رم
المال المقدم إلٌ من المصرف بمال طرف آخور ،مي ٌسوتدٌن علوى المضواربة مون
طوورف آخوور م و اشووتراط مشوواركة المصوورف فووً ضوومان الوودٌن .وٌجووو التعاموول
ب وثهاتٌن الصووورتٌن بموافقووة المصوورف وٌحتموول كووذل من ٌوافووق المصوورف علووى
إشرا عامل آخر لٌعمال معاً.
االستثمار المباشر:

ٌقوم المصرف اإلسالمً فً مكثر األحوال باستثمار مموال المودعٌن على
نحو غٌر مباشر ،وذل بلعطائها ألصحاا األعموال حتوى ٌسوتثمر مموالو وممووال
مودعٌ فً اإلطار اإلداري والتننٌمً الذي مقام هؤالء .غٌور من المسوئولٌن فوً
المصارف اإلسالمٌة قد ٌجدون منفسهم فً وض ٌُوجا علٌهم إنشواء هٌئوة إدارٌوة
وتننٌمٌوة لمشوروعات تتبو هوذه المصوارف مباشوور ًة وٌسوتثمرون ممووالهم ومموووال
مودعٌهم فٌها .ومن األسباا لذل ما تشٌر إلٌ الموسوعة العلمٌة والعملٌة التحواد
البنو اإلسالمٌة من إحجام مصوحاا األعموال عون إقاموة مشوروعات بعٌنهوا علوى
الرغم من مهمٌتها ونفعها للصال العام وصال المستثمرٌن.24
ثانٌاً :بٌ المرابحة:

المرابحة فً الفق  :هً نقل موا ملكو بالعقود األول بوالثمن األول مو
ٌادة رب ".26
رب  ،25وعر ّفها الكاسانً بأنثها "بٌ بمثل الثمن األول م
وقد مُجٌ ت هذه المعاملة الجتمواع شوروط البٌو فٌهوا ولتعامول النوا
وحاجتهما إلٌها ،إذ من النا
على نقل المتمر

ٌوادة
بوثها

من ال ٌقدر على المساومة والمكاٌسة وٌود االعتمواد

فً التجارة وتطٌا نفس بال ٌوادة علوى موا اشوتراه ،ولهوذا كوان

مبناها على األمانة وتوقً الخٌانة وشبهتها.27
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ومجمل الكاسانً شروط بٌ المرابحة فً األمور التالٌة:
 -5من ٌكون الوثمن األول معلوموا ً للمشوتري الثوانً فوً مجلو

العقود حتوى

ٌقبل البٌ مو ٌترك  ،فلذا افترقا وهو ال ٌعلم العقد بطل العقد؛ لتقرر الفساد بجهالة
الثمن.
 -2من ٌكون الرب معلوما ً ألن بعوض الوثمن ،والعلوم بوالثمن شورط صوحة
البٌوعات.
 -3من ٌكون رم

المال من ذوات األمثال ،ألن المرابحة بٌ بمثول الوثمن

األول و ٌادة ،فٌقتضً ذل من ٌكون الثمن األول مما ل مثل.
 -4من ٌكون العقد األول صحٌحاً ،فلذا كوان فاسوداً لوم ٌجو بٌو المرابحوة،
ألن البٌ الفاسد ٌفٌد المل إن مفاد بقٌمة المبٌ مو بمثل .
وتقتضً المرابحة فً التعرٌف الفقهً من ٌكوون المبٌو موجووداً فوً ملو
البائ ومن ٌكون الثمن األول معروفوا ً للطورفٌن ،ومن ٌحودد مقودار الورب المضواف
إلى هذا الثمن إما بتعٌٌن كألف درهم مو بتعٌٌن نسبت للثمن األول كالرب مو الثلث
مو العشر ،وهً بثهذا التحدٌد ال تخرع عون كونوثها مسولوبا ً لتحدٌود الوثمن ٌلجوأ إلٌو
مصووحاا الخبوورة المحوودودة بالسوووق كووً ٌضوومنوا حقوووقهم ،فوولن التوواجر إذا رضووً
بالبٌ على مسا

المرابحة الت م بوذكر الوثمن األصولً وكول موا ٌوؤثر فوً اعتبواره

مما لحق بالمبٌ مبناه على األمانة.28
بٌ المرابحة فً االصطالل المصرفً:

ٌ ختلووف مفهوووم المرابحووة الفقهووً عوون مووا شوواع فووً معووامالت المصووارف
اإلسالمٌة ،والمقصود ببٌ المرابحة للمر بالشراء على النحو التالً:
إذا مراد محد مثالً شراء مجه ة معٌنة ال ٌستطٌ نقود ثمنهوا فلنو ٌتقودم إلوى
المصوورف طالبوا ً منو شووراء األجهو ة المطلوبووة بالوصووف علووى مسووا

الوعوود منو

بشوراء تلو األجهو ة الال مووة لو فعوالً مرابحووة بالنسووبة التووً ٌتفووق علٌهووا ( %2مو
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 %5مثالً) فٌشترٌثها المصرف وٌأخذها العمٌول ،حٌوث ٌودف الوثمن م ّقسوطا ً حسوا
إمكانٌات التً ٌساعده علٌها دخل .
ف هذه العملٌة عملٌة مركبة من وعد بالشراء وبٌو بالمرابحوة .وهوً لٌسوت
من قبٌل بٌ اإلنسان ما لٌ

عنده ،ألن المصرف ال ٌعورض من ٌبٌو شوٌئا ً ولكنو

ٌتلقووى ممووراً بالشووراء ،وهووو ال ٌبٌ و حتووى ٌمل و مووا هووو مطلوووا وٌعرض و علووى
المشتري اآلمر لٌرد ما إذا كان مطابقا ً لما وصف.كما من هوذه العملٌوة ال تنطووي
علووى ربو مووا لووم ٌضوومن ،ألن المصوورف وقوود اشووترد فأصووب مالكوا ً ٌتحموول تبعووة
الهال  ،فلو عطبت األجه ة المشتراة مو تكسرت قبل تسولٌمها للشوخص الوذي ممور
بشرائها فلنثها تثهل على حساا المصرف ولٌ

على حساب .29

وتختلووف المرابحووة المصوورفٌة عوون المرابحووة الفقهٌووة وذل و فووً األمووور
التالٌة:
 -5المبٌ فً المرابحوة المصورفٌة موصووف غٌور معوٌن بالوذات ،بخالفو
فً المرابحة الفقهٌة فلن معٌن بذات ال بوصف .
 -2المبٌ فً المرابحة المصرفٌة غٌر مملو للبائ وهوو المصورف ،فوً
حٌن من المبٌ فً المرابحة الفقهٌة ٌجا من ٌكون فً مل البائ عند االتفاق على
البٌ .
العقود ،علوى

 -3الثمن فً المرابحة الفقهٌة معلووم قبول التفورق مون مجلو
حٌن من الثمن فً المرابحوة المصورفٌة لوٌ معلوموا ً عنود االتفواق علوى البٌو  ،ألن
الثمن الذي ٌلت م ب العمٌل هو الثمن الذي ٌشتري ب المصرف فً المستقبل.
 -4القصد فً المرابحة المصورفٌة هوو تموٌول الشوراء ،حٌوث ال ٌسوتطٌع

العمٌل ،فً حٌن من القصد فً المرابحوة الفقهٌوة هوو البعود عون المسواومة ،فواألول
من بٌوع اآلجال والثانً من بٌوع األمانات.
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و تنفً هوذه الفوروق الموؤثرة الصولة بوٌن هوذٌن التعواملٌن ،وٌتضو التوأثٌر
ببٌان ما ٌلً:
ا -المبٌو المعووٌن بالوصووف هووو المسوولم فٌو  ،وال ٌجووو بٌعو فووً الفقو إال
العقود مو فوً مقورا وقوت

باستجماع شروط السلم ،ومهمهوا إٌفواء الوثمن فوً مجلو
ممكن بنا ًء على الفق المالكً وتطبٌقا ً لقاعدة ما قارا الشًء ٌعطً حكم .
ا -الثمن المجهول للمتباٌعٌن فً مجل

العقد ٌبطل .

جث -المبٌو غٌور المملوو للبوائ ال ٌجوو بٌعو حتوى ولوو دخول ملكو بعود
ذل  ،وال تنهض محكام الفضالة بتجوٌ ه.
وال تتفق المرابحة الفقهٌة والمصرفٌة بتحدٌدها على هذا النحو إال فً ممر
واحد هو مسلوا تعٌٌن الرب بنسبة مون ثمون الشوراء مو بمقودار معلووم .وال ٌكفوً
ذل الشتراكهما فً تسمٌة واحدة.
وقضٌة التسومٌ ة هوً السوبا فٌموا ٌبودو فوً االضوطراا الشوائ فوً الحكوم
على هذا التعامل ،كما من تسومٌة هوذه المعاملوة المصورفٌة ببٌو المرابحوة كوان هوو
السبا فً هذا القول العام الذي حنً ب فً محٌط المصارف اإلسوالمٌة .وٌنبغوً
االلت و ام فووً تسوومٌة المعووامالت الحدٌثووة بوضووول وعوودم التعووارض م و المسوومٌات
الفقهٌة.
والرمي الوذي ذكوره الوبعض من متقودمً الفقهواء قود صواغوا لهوذه المعاملوة
مصطلحا ً ٌخصها وٌتسم بالدقة فً الداللة علٌها وهو "المواصفة" للتفرٌق بٌن هذه
المعاملة وبٌن غٌرها.30
والمواصفة تعنً تحدٌد موصاف السلعة التً ٌرغا اآلمر فً شرائها مو
االتفاق على صفة الثمن بتحدٌد نسبة الورب مو مقوداره .وتفضول هوذه التسومٌة تلو
التسمٌة الحدٌثة :المرابحة الختالطها بمفهوم مصطل آخر فً الفق اإلسالمً مما
ٌؤدي إلى االضطراا فً الحكم والفهم.
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ولقد مُطلق جوا بٌو المرابحوة المصورفٌة  ،وهوذا االتجواه قود ت عمو نفور
من المخلصٌن لنشاط المصارف اإلسالمٌة والعاملٌن فوً هٌئوات الرقابوة الشورعٌة
التابعة لهذه المصارف.
وقد وُ جّ إلى المستشوار الشورعً ببٌوت التموٌول الكووٌتً سوؤال عون حكوم
قٌام هذا المصرف بشراء السل والبضائ نقداً بنا ًء على رغبة محد العمالء ووعده
بأن مستعد لشرائها باألجل بسعر معلى من سعر الشراء.
م ثوال ذلو من ٌرغوا محوود األشوخاص فوً شووراء سولعة مو بضواعة معٌنووة،
لكن ال ٌستطٌ دف ثمنها نقداً .فنعتقد بأن إذا اشترٌناها وقبضناها سوف ٌشترٌثها
منا باآلجل مقابل رب معٌن مشار إلٌ فً وعده السابق.
وكانت إجابت عن هذا السؤال" :ما صودر مون طلوا الشوراء ٌعتبور وعوداً.
وننراً ألن األئمة اختلفوا فً هذا الوعد هل هو مل م مم ال ،فولنً ممٌول إلوى األخوذ
برمي ابن شبرمة رضً هللا عن الذي ٌقول بأن كل وعد بالت ام ال ٌحل حراما ً وال
ٌُحرّ م حالالً ٌكون وعداً مل ما ً قضا ًء ودٌانة .وهذا ما تشهد لو نوواهر النصووص
القرآنٌووة واألحادٌووث النبوٌووة .واألخووذ بوثهذا المووذها مٌسوور علووى النووا
ٌضبط المعامالت لهذا لٌ

والعموول بو

هنا مان من تنفٌذ هذا الشرط.31

وفً سؤال آخر عن حكم االتفاق بٌن شخصٌن على شراء سولعة مشوتركة
بٌن هما ومواعدة محدهما من ٌشتري نصٌا اآلخور فوً السولعة باألجول بسوعر معلوى
موون سووعر الشووراء ،مجوواا المستشووار بقولووث " :اإلجابووة علووى هووذا السووؤال تتضوومن
ناحٌتٌن :األولى جووا التصورف شورعاً ،والثانٌوة كوون هوذا الوعود مل موا ً مو غٌور
مل م".
مما عن الناحٌة األولى فلن هذا الوعد ال غبار علٌ من الناحٌوة الشورعٌة،
فالمسلمون عند شروطهم إال شرطا ً مح ّل حراما ً مو حرّ م حالالً.
ومما من الناح ٌة الثانٌوة فلننوا قود اخترنوا فٌموا مضوى اإلفتواء بموا روي عون
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اإلمام مالو رضوً هللا عنو إذا ترتوا علوى الوعود التو ام لووال الوعود موا نشوأ هوذا
االلت ام ،فلن قبل هذا الوعد ٌكون مل ما ً على من ٌجا من ٌراعى كل األمور التً
تجعل هذه النصوص مفهوموة ومحوددة األهوداف مون حٌوث بٌوان المودة والوثمن إلوى
غٌر ذل مما ٌمن الن اع بٌن الطرفٌن.32
ولقد مجابوت هٌئوة الرقابوة الشورعٌة لبنو فٌصول اإلسوالمً المصوري عون
حكم بٌ المرابحة بما ال ٌخرع عن ذل .33
وهذا هو الرمي الذي انتهى إلٌ مؤتمر المصرف اإلسالمً األول فً دبً
المنعقد فً شهر ماٌو 5979م ،حٌث موصى بأن هوذا التعامول "ٌتضومن وعوداً مون
عمٌووول المصووورف بالشوووراء فوووً حووودود الشوووروط المنووووه عنهوووا ،ووعوووداً آخووور مووون
المصرف بلتمام هذا البٌ بعد الشراء طبقا ً للشروط.
إن مثوول هووذا الوعوود ملو م للطوورفٌن قضووا ًء طبقوا ً ألحكووام المووذها المووالكً،
وهو مل م للطرفٌن وبأن طبقا ً ألحكام المذاها األخرد ومل م دٌانة ٌمكن اإللو ام
ب قضا ًء إذا اقتضت المصلحة ذل وممكن للقضاء التدخل فٌ ".
وقوود موصووى مووؤتمر المصوورف اإلسووالمً المنعقوود بالكوٌووت فووً مووار
 5983م كذل بأن "المواعدة علوى بٌو المرابحوة للمور بالشوراء بعود تملو السولعة
المشووتراة حٌا ت وثها ،ثووم ٌبٌعهووا لموون مموور بشوورائها بووالرب المووذكور وهووو ممرجووائ
شرعا ً طالما كانت تق على المصرف اإلسالمً مسئولٌة الهال قبل التسلٌم وتبعة
الرد فٌما ٌستوجا الرد بعٌا خفً.ومما فولن األخوذ بواإلل ام هوو األحفون لمصولحة
التعامل واستقرار المعامالت وفٌ مراعاة لمصلحة المصرف والعمٌل.34
تم بحمد هللا وعون وتوفٌق .
الهوامش
 -5د .محمد سراع ،الننام المصرفً اإلسالمً ،دار الثقافة ،ص.59
 -2د .محمد سراع ،المرج السابق ،ص.72
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المادة  541من قانون المعامالت المدنٌة اإلمارتً.
د .جاسم علً سالم الشامسً ،عقد البٌ  ،5998 -5997،ص 71وما بعدها.
الدسووقً علووى الشورل الكبٌوور ،ع،3ص -558 -557المغنوً علٌو الشورل الكبٌوور،
ع 4ص -276قلٌوبً وعمٌرة ،ع ،2ص.576 -575
الفووروق للقرافووً ،ع ،3ص ،565الفوورق الثالووث والتسووعون بعوود المائووة -المقوودمات
الممهدات البن رشد الجد ،ع ،2ص -72 -75ابن تٌمٌوة ،ننرٌوة العقود ،ص-229
 -235الفتوواود الكبوورد البوون تٌمٌووة ،مجلوود ،3ص -432إعووالم الموووقعٌن البوون قووٌم
الجو ٌة ،ع ،5ص.358 -357
المادة  568معامالت مدنٌة.
اننر د .جاسم الشامسً ،عقد البٌ  ،المرج السابق ،ص.569 -544
الشرل الصغٌر على مقرا المسال إلى مذها اإلمام مال  ،ع ،3ص.556
مصادر الحق فً الفق اإلسالمً للدكتور عبد الر اق السنهوري ،ع ،3ص.93
د .جاسم الشامسً ،المرج السابق ،ص.255
رد المحتار ،ع ،4ص -525بدائ الصنائ  ،ع ،5ص -569حاشٌة الدسووقً علوى
الشرل الكبٌر ،ع ،3ص.65
بدائ الصنائ  ،ع ،5ص -568 -564تبٌٌن الحقائق لل ٌلعً ،ع ،4ص.514
المادة .213
د .عبد الناصر العطار ،مصادر االلتو ام اإل دارٌوة فوً قوانون المعوامالت المدنٌوة
اإلماراتً ،5996ص.535
د .حسٌن غناٌم ،المرج السابق ،ص.538
د .حسووٌن غنوواٌم ،المرج و السووابق ،ص -539د .محموود سووراع ،المرج و السووابق،
ص.573
د .علً البارودي ،العقود وعملٌوات البنوو التجارٌوة ،منشوأة المعوارف ،ص-245
.246
اننووور كتابووو  :المعوووامالت المالٌوووة المعاصووورة فوووً الفقووو اإلسوووالمً ،دار النفوووائ ،
األردن ،ص.357
المرج السابق ،ص.357
د .محمد سراع ،المرج السابق ،ص.245
بدائ الصنائ  ،ع ،6ص.511
د .محمد سراع ،المرج السابق ،ص.259
الموسوعة العلمٌة والعملٌة التحاد البنو اإلسالمٌة ،ص.27
تبٌٌن الحقائق ،ع ،4ص.73
البدائ  ،ع ،5ص.221
د .جاسم الشامسً ،المرج السابق ،ص 242وما بعدها.
د .محمد سراع ،المرج السابق ،ص.335 -331

ضوابط المصارف اإلسالمٌة والمعامالت فٌها
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نوودوة األعمووال المصوورفٌة بمووا ٌتفووق والشوورٌعة اإلسووالمٌة للوودكتور سووامً محمووود،
ص 479ط ،5979نقالً عند .محمد سراع ،المرج السابق ،ص.332
ذكرها د .محمد سراع ،المرج السابق ،ص.338
الفتاود الشرعٌة فً المسائل االقتصادٌة ،ع ،55ص.56
المرج السابق ،ع ،5ص.57
محضر اجتماع الهٌئة المنعقد بتارٌخ 5988/3/29م.
تفصٌل األستاذ الدكتور ٌوسف القرضاوي ،بٌ المرابحة للمر بالشراء كموا توراه
المصارف اإلسالمٌة ،مكتبة وهبة  ،5987ص 51وما بعدها.

