بحث حم ِّكم

ال�شركة املتناق�صة
�إعداد
عبداهلل بن في�صل بن �أحمد الفي�صل
القا�ضي باملحكمة العامة مبحافظة �شقراء

ال�شركة املتناق�صة

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
فهذا بحث موجز يف �صورة م�ستحدثة من �صور عقود امل�شاركة� ،أال وهي
(ال�رشكة املتناق�صة) وقد �سلكت فيه م�سلك االخت�صار ،حتى يح�صل به االنتفاع،
و�أ�س�أل اهلل �أن ينفعني و�إخواين مبا كتبت و�أن يوفقني لل�صواب ،و�أن يوفق جميع
امل�سلمني لتحري املكا�سب الطيبة والبعد عن املكا�سب املحرمة وامل�شتبهة� ،إنه ويل
ذلك والقادر عليه.
ثم هذا �أوان ال�رشوع يف املق�صود ،واهلل ح�سبي وهو امل�ستعان وعليه التكالن
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
يتكون هذا البحث من مقدمة و�ستة مباحث وخامتة.
املبحث الأول:تعريف ال�شركة
�أ-تعريف ال�شركة لغة:

قال ابن فار�س« :ال�شني والراء والكاف �أ�صالن �أحدهما يدل على مقارنة وخالف
انفراد ،والآخر يدل على امتداد وا�ستقامة ،فالأول ال�رشكة وهو �أن يكون ال�شيء
بني اثنني ال ينفرد به �أحدهما ،يقال� :شاركت فالناً يف ال�شيء �إذا �رصت �رشيكه،
و�أ�رشكت فالناً �إذا جعلته �رشيكاً لك ،قال اهلل جل ثنا�ؤه يف ق�صة مو�سى :ﮋ ﯶ
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ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ( ،)1ويقال يف الدعاء :اللهم �أ�رشكنا يف دعاء امل�سلمني� ،أي اجعلنا
لهم �رشكاء يف ذلك»(.)2
وت�أتي لغة مبعنى اخللط واالختالط ،يقال :ا�شرتكنا مبعنى :ت�شاركنا ،وقد ا�شرتك
الرجالن وت�شاركا و�شارك �أحدهما الآخر وي�شارك ،يعني ي�شاركه يف الغنيمة.
و�شاركت فالناً� :رصت �رشيكه ،وا�شرتكنا وت�شاركنا يف كذا و�رشكته يف البيع
واملرياث(.)3
وحا�صل ما �سبق �أن ال�رشكة يف اللغة يدور معناها على التعدد الذي يفيد االختالط
واال�شرتاك يف �شيء ما بني اثنني ف�صاعداً.
ومما ورد يف املعنى اللغوي قول اهلل تعالى :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ( ،)4وقول
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :النا�س �رشكاء يف ثالثة :املاء والكلأ والنار) (.)5
ب -تعريف ال�شركة ا�صطالح ًا:

مل يذكر كث ٌري من الفقهاء تعريفاً لل�رشكة مبعناها العام ،و�إمنا ذكروا تعريفاً لكل
نوع من �أنواعها ،واختلفت عبارات الفقهاء الذين ذكروا تعريف ال�رشكة مبعناها
العام ،فع ّرفوها بتعريفات متعددة يغلب عليها العموم والإجمال:
فقد عرفها احلنفية ب�أنها«:اخت�صا�ص اثنني ف�أكرث مبحل واحد»(.)6
((( �سورة طـه .32 :
((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س .265/3
((( ينظر� :أ�سا�س البالغة للزخم�شري �ص  ، 328امل�صباح املنري للفيومي �ص  ، 424-423املعجم الو�سيط �ص .480
((( �سورة الأحقاف .4 :
((( احلديث رواه �أبو داود يف �سننه  ، 278/3وابن ماجه يف �سننه  ، 826/2واحمد يف امل�سند  ، 364/5وابن �أبي �شيبة يف
امل�صنف  ، 7/5والبيهقي يف معرفة ال�سنن والآثار  ، 732/4ويف ال�سنن الكربى  ، 150/6ورواه الطرباين يف املعجم الكبري
 ، 80/11و�صححه ابن ال�سكن وابن حجر كما يف التلخي�ص احلبري .65/3
((( الدر املنتقى �شرح امللتقى ملحمد عالء الدين الإمام .722/2
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وقيل« :اختالط ن�صيبني ف�صاعداً بحيث ال يعرف �أحد الن�صيبني من الآخر»(.)7
وعرفها املالكية ب�أنها« :ما يحدث باالختيار بني اثنني ف�صاعداً من االختالط
لتح�صيل الربح ,وقد يح�صل بغري ق�صد كالإرث»(.)8
وعرفها ال�شافعية ب�أنها« :ثبوت احلق �شائعاً يف �شيء واحد� ،أو عقد يقت�ضي
ذلك»(.)9
وعرفها احلنابلة ب�أنها« :اجتماع يف ا�ستحقاق �أو ت�رصف»(.)10
هذه مناذج مما ذكره الفقهاء يف تعريف ال�رشكة ا�صطالحاً مبعناها العام ،وهي
كما ذكرت تت�سم بالإجمال ،لكونهم مل يق�صدوا بيانها بحد جامع مانع ،بل ق�صدوا
ت�صويرها مبا يدخل فيه جميع �أنواع ال�رشكات ،ولأن جمال البحث �إمنا هو يف �رشكة
معينة من �رشكات العقود ف�إين لن �أتطرق للمقارنة بني هذه التعريفات واملفا�ضلة بينها.
املبحث الثاين :حكم ال�شركة والأ�صل يف م�شروعيتها
�أ -حكم ال�شركة:

ال�رشكة م�رشوعة وهي عقد من العقود اجلائزة ،ومعنى ذلك �أن لأي طرف من
�أطرافه �أن يف�سخ ال�رشكة متى �شاء ذلك.
ب-الأ�صل يف م�شروعية ال�شركة:

ال�رشكة ثابتة بالكتاب وال�س ّنة والإجماع واملعقول(.)11
((( العناية �شرح الهداية للبابرتي .2/5
((( مواهب اجلليل �شرح خمت�صر خليل للحطاب .117/5
((( نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج للرملي  ، 3/5وينظر :حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج البن حجر الهيتمي  ، 281/5حا�شية
البجريمي على املنهج .39/3
( ((1املغني البن قدامة املقد�سي  ، 3/5ك�شاف القناع عن منت الإقناع للبهوتي .496/3
( ((1ينظر :املغني البن قدامة  ، 3/5الفواكه الدواين �شرح ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين للنفراوي .119/2
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�أما الكتاب فقد وردت �آيات عديدة تدل على �أ�صل م�رشوعية ال�رشكة ،ومن ذلك:
 -قول اهلل تعالى :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮊ(.)12
فهذه الآية تبني مرياث الكاللة وهو من ال ولد له وال والد� ،إذا كان له �إخوة من
الأم ،ف�إنهم ي�شرتكون يف الثلث ،وهذا من �أنواع �رشكة امللك يف الإرث.
 قول اهلل تعالى :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ(.)13واخللطاء :ال�رشكاء ،وهذا على القول ب�أن �رشع من قبلنا �رشع لنا �إذا مل يرد يف
�رشعنا ما يخالفه.
 -قول اهلل تعالى :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ(.)14
فهذه الآية ت�ضمنت مث ًال �رضبه اهلل تعالى للم�رشكني الذين يعبدون معه غريه
ويجعلون له �رشكاء ،ف�س�ألهم �سبحانه منكراً :هل ير�ضى �أحدكم �أن يكون عبدُه
(.)15
�رشيكاً له يف ماله وهو فيه على ال�سواء؟
ففيها �أ�صل مل�رشوعية ال�رشكة بني املخلوقني الفتقار بع�ضهم �إلى بع�ض ونفيها عن
اهلل تعالى ،ذلك �أنه تعالى ملّا �س�ألهم فيجب عليهم �أن يقولوا :لي�س عبيدنا �رشكاءنا
فيما رزقتنا .فيقال لهم :كيف يت�صور �أن تنزهوا نفو�سكم عن م�شاركة عبيدكم
(� ((1سورة الن�ساء .12 :
(� ((1سورة �ص .24 :
(� ((1سورة الروم .28 :
( ((1تف�سري القر�آن العظيم للحافظ ابن كثري .357/5
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وجتعلوا عبيدي �رشكائي يف خلقي؟ فهذا حكم فا�سد ،ف�إذا بطلت ال�رشكة بني العبيد
و�سادتهم فيما ميلكه ال�سادة ،فيبطل �أن يكون �شي ٌء من العامل �رشيكاً هلل تعالى يف
�شيء من �أفعاله ،فلم يبق �إال ا�ستحالة �أن يكون له �رشيك� ،إذ ال�رشكة تقت�ضي املعاونة
ونحن مفتقرون �إلى معاونة بع�ضنا بع�ضاً باملال ،واهلل تعالى منزه عن ذلك(.)16
�أما ال�سنة فقد وردت �أحاديث كثرية تدل على �أ�صل م�رشوعية ال�رشكة ،ومن ذلك:
 ما روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :يقولاهلل تعالى�( :أنا ثالث ال�رشيكني ما مل يخن �أحدهما �صاحبه)» (.)17
 وما روي عن ال�سائب بن �أبي ال�سائب �أنه كان �رشيك النبي �صلى اهلل عليه و�سلميف اجلاهلية ،فلما �أ�سلم عام الفتح و�أقبل على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال له:
(مرحباً ب�أخي و�رشيكي ال مياري وال يداري) ( )18وفيه دليل على م�رشوعية ال�رشكة.
 وما روي �أن زيد بن �أرقم والرباء بن عازب ر�ضي اهلل عنهما كانا �رشيكني ,فا�شرتيا ف�ضة بنقد ون�سيئة  ,فبلغ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أمرهما (� ّأن ما كان بنقد
ف�أجيزوه  ,وما كان بن�سيئة فردوه) ( ،)19وفيه تقرير �رصيح لل�رشكة يف الأموال.
 ما رواه ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :من �أعتق�رشكا له يف مملوك فعليه عتقه كله �إن كان له مال يبلغ ثمنه ف�إن مل يكن له مال يقوم
عليه قيمة عدل ف�أعتق منه ما �أعتق) ( .)20فهذا فيه جواز ال�رشكة و�صحتها يف امللك،
( ((1اجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي .23/14
( ((1احلديث رواه احلاكم يف امل�ستدرك  ، 60/2وقال� :صحيح الإ�سناد ،و�أبو داود  ، 256/3والبيهقي يف ال�سنن الكربى
 ، 78/6والدارقطني  ، 35/3والبيهقي يف معرفة ال�سنن والآثار  ،475/4واحلديث فيه مقال ،انظر :بيان الوهم والإيهام
البن القطان  ، 490/4التلخي�ص احلبري � ، 120/3ضعيف الرتغيب والرتهيب للألباين 278/1
( ((1احلديث رواه �أحمد يف امل�سند  ، 425/3واحلاكم يف امل�ستدرك  ، 69/2والبيهقي يف ال�سنن الكربى  ، 78/6والطرباين
 ، 139/7وابن �أبي �شيبة يف امل�صنف .409/7
( ((1رواه البخاري  ، 884/2والطحاوي يف �شرح م�شكل الآثار  ، 884/2والطرباين يف الأو�سط .19/7
( ((2رواه البخاري  ، 892/2وم�سلم  ، 1286/3ومالك يف املوط�أ  ، 772/2و�أبو داود  ، 24/4والن�سائي  ، 319/7وابن ماجه
 ، 844/2و�أحمد يف امل�سند .142/2
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حيث �أثبت ال�رشكة يف العبد.
�أما الإجماع ،فقد �أجمع العلماء على م�رشوعية ال�رشكة يف اجلملة .و�إن وقع
اخلالف يف بع�ض �أنواعها ،كما ذكر الفقهاء انعقاد الإجماع العملي على التعامل
بال�رشكة من لدن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى يومنا هذا من غري نكري ،و�أن
امل�سلمني �أجمعوا على جواز ال�رشكة واعتمادها �رضباً من �رضوب املعامالت اجلارية
بينهم(.)21
�أما املعقول ،ف�إن ال�رشكة طريق البتغاء الرزق ,وهو م�رشوع لقوله تعالى:
ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﮊ لأنه يوجد لبع�ض النا�س ر�أ�س مال لكن يجهل طريق
التجارة �أو هو م�شغول عنها ،كما �أنه ال يوجد للبع�ض منهم ر�أ�س مال لكنه يعلم
�أ�صول التجارة ،ف�إذا عقد كالهما �رشكة بينهما ا�ستفاد �أحدهما من علمه و�سعيه،
والآخر من ر�أ�س ماله ،وهذا فيه اخلري لكليهما(.)22
املبحث الثالث� :أنواع ال�شركة وتعريف كل نوع

تنق�سم ال�رشكات ب�شكل عام �إلى ثالثة �أق�سام:
-1الق�سم الأول�( :شركة العقود)

وهذا النوع من ال�رشكات هو املق�صود بالبحث وهو املراد عند الإطالق ،وهي ال�رشكة
التي تدخل فيها ال�رشكة املتناق�صة غالباً ،واختلفت تعريفات الفقهاء لهذه ال�رشكة:
فعرفها احلنفية ب�أنها« :العقد بني مت�شاركني يف الأ�صل والربح»(.)23
( ((2ينظر :الإجماع البن املنذر �ص  ، 122املب�سوط لل�سرخ�سي  ، 155/11فتح القدير للكمال بن الهمام  ، 3/5مواهب
اجلليل للحطاب  ،118/5الفواكه الدواين للنفراوي  ، 177/2املجموع �شرح املهذب بتكملة املطيعي  ، 506/13املغني البن
قدامة .3/5
( ((2ينظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام لعلي حيدر .5/3
( ((2جممع الأنهر �شرح ملتقى الأبحر ل�شيخ زاده .714/2
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وعرفها املالكية ب�أنها�« :إذن كل واحد من املت�شاركني ل�صاحبه يف الت�رصف لهما
مع �أنف�سهما»(.)24
وعرفها ال�شافعية ب�أنها« :عقد يقت�ضي ثبوت احلق �شائعاً الثنني ف�أكرث»(.)25
وعرفها احلنابلة ب�أنها« :االجتماع يف الت�رصف»(.)26
وعرفها ال�شيخ علي اخلفيف ب�أنها« :عقد بني اثنني �أو �أكرث على اال�شرتاك يف
املال وربحه� ،أو على اال�شرتاك يف ربحه دون اال�شرتاك يف ر�أ�س املال ،وقد تكون
عقداً على اال�شرتاك يف �أجر العمل وت�سمى �رشكة الأعمال ،وقد تكون عقداً على
اال�شرتاك فيما ي�شرتى ويباع دون �أن يكون هناك ر�أ�س مال ُيتجر فيه وت�سمى �رشكة
الوجوه»(.)27
وقد رجح الدكتور حممد املو�سى بعد �أن �ساق هذه التعريفات تعريفاً ذكره فقال:
«�رشكة العقد عبارة عن تعاقد اثنني �أو �أكرث على العمل للك�سب بوا�سطة الأموال
�أو الأعمال �أو الوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهما»(.)28
وع ّرف نظام ال�رشكات ال�سعودي ال�رشكة ب�أنها« :عقد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�صان �أو
�أكرث ب�أن ي�ساهم كل منهم يف م�رشوع ي�ستهدف الربح بتقدمي ح�صة من مال �أو عمل
القت�سام ما قد ين�ش�أ عن هذا امل�رشوع من ربح �أو خ�سارة»(.)29
وقد اختلف الفقهاء يف �أنواع �رشكة العقد تبعاً الختالف مفهوم كل منهم
ومو�سع ،وذلك لعدم ورود ما يدل على حتديد �أنواع �رشكة
لل�رشكة بني م�ض ّيق
ّ
( ((2مواهب اجلليل �شرح خمت�صر خليل للحطاب .117/5
( ((2نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج للرملي .3/5
( ((2املغني البن قدامة املقد�سي .3/5
( ((2ال�شركات يف الفقه الإ�سالمي �ص . 18
(� ((2شركات الأ�شخا�ص بني ال�شريعة والقانون ملحمد بن �إبراهيم املو�سى �ص .39
( ((2املادة الأولى من نظام ال�شركات ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 6/يف 1385/3/22هـ.
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العقد ،ولي�س هذا مقام ب�سط ذلك(.)30
-2الق�سم الثاين�( :شركة امللك)

واملراد بها �أن يكون ال�شيء م�شرتكاً بني اثنني �أو �أكرث ل�سبب من �أ�سباب التملك،
كال�رشاء والهبة والو�صية واملرياث �أو خلط الأموال �أو اختالطها ب�صورة ال تقبل
التمييز والتفريق(.)31
-3الق�سم الثالث�( :شركة الإباحة)

واملق�صود بها كون العامة م�شرتكني يف �صالحية التملك بالأخذ والإحراز للأ�شياء
املباحة التي لي�ست يف الأ�صل ملكاً لأحد كاملاء والكلأ والأ�شجار التي يف الفالة(،)32
وهذا النوع من ال�رشكة مل يذكره كثري من الفقهاء �ضمن �أنواع ال�رشكة(.)33
املبحث الرابع :ال�شركة املتناق�صة (تعريفها و�صورها وفوائدها)
�أ -تعريف ال�شركة املتناق�صة:

ال�رشكة املتناق�صة نوع من ال�رشكات التي ظهرت يف الع�رص احلديث ،وهي من
الأ�ساليب احلديثة لال�ستثمار لدى البنوك الإ�سالمية ،وتختلف عن امل�شاركة الدائمة
مكون من كلمتني:
يف جانب اال�ستمرارية كما �سي�أتي ،وم�صطلح ال�رشكة املتناق�صة ّ
(ال�رشكة) ،و(املتناق�صة)� ،أما ال�رشكة فقد �سبق بيانها� ،أما كلمة املتناق�صة فاملراد
بها يف اللغة املن�سوبة �إلى التناق�ص ؛ والتناق�ص من النق�ص وهو �ضد الزيادة(،)34
( ((3ينظر للتو�سع� :شركات الأ�شخا�ص بني ال�شريعة والقانون �ص  ، 143-139ال�شركات يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون
الو�ضعي لعبدالعزيز عزت اخلياط .67-21/2
( ((3ينظر :معجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء د.نزيه حماد �ص .201
( ((3ينظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام لعلي حيدر  ، 6/3ال�شركات يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة د.ر�شاد ح�سن
خليل �ص .26-23
( ((3ينظر� :شركات الأ�شخا�ص بني ال�شريعة والقانون �ص .29-25
( ((3ينظر :معجم مقايي�س اللغة البن فار�س .470/5
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والتناق�ص فيه معنى النق�ص �شيئاً ف�شيئاً( ،)35فك�أن ال�رشكة تتناق�ص قلي ًال قلي ًال حتى
ت�ضمحل.
و ُع ِّرفت ال�رشكة املتناق�صة ا�صطالحاً ب�أنها�« :رشكة يتعهد فيها �أحد ال�رشكاء ب�رشاء
ح�صة الآخر تدريجياً �إلى �أن يتملك امل�شرتي امل�رشوع بكامله»(.)36
كما ُع ِّرفت ب�أنها« :نوع من امل�ضاربة ي�ساهم امل�رصف الإ�سالمي يف ر�أ�س املال
مع العميلٌ ،
وكل منهما ي�ستحق ن�صيباً خا�صاً من الأرباح ،مبوجب االتفاق بينهما،
مع وعدٍ من امل�رصف �أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع ن�صيبه �إلى �رشيكه ويحل
حمله يف امللكية �سواء على دفعة واحدة �أو على دفعات ح�سبما تقت�ضيه ال�رشوط
املتفق عليها»(.)37
فامل�رصف هنا �رشيك ممول والعميل �رشيك بالعمل وبجزء من التمويل ،ويقوم
العميل باحللول حمل امل�رصف تدريجياً ،فتتناق�ص م�شاركة امل�رصف حتى تنتهي يف
نهاية مدة امل�شاركة ،ولذلك ت�سمى بال�رشكة املتناق�صة بالن�سبة لل�رشيك الذي يبيع
ن�صيبه حتى يخرج من ال�رشكة ،وت�سمى بامل�شاركة املنتهية بالتمليك بالن�سبة لل�رشيك
الذي ي�شرتي ح�صة �رشيكه حتى ينفرد بامللكية.
ب� -صور ال�شركة املتناق�صة:

ورد يف تو�صيات م�ؤمتر امل�رصف الإ�سالمي الأول بدبي ذكر ثالث �صور لل�رشكة
املتناق�صة:
 )1ال�صورة الأولى:

�أن يتفق البنك مع العميل على حتديد ح�صة كل واحد منهما يف ر�أ�س مال ال�رشكة
( ((3ينظر :املعجم الو�سيط �ص .947-946
( ((3املعايري ال�شرعية املعتمدة من هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص .220
( ((3درا�سة �شرعية لأهم العقود املالية امل�ستحدثة ملحمد بن م�صطفى �أبوه ال�شنقيطي .389-388/1
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و�رشطها ،على �أن يكون بيع البنك حل�صته بعد �إمتام امل�شاركة بعقد م�ستقل ،بحيث
يكون لكل طرف احلق يف بيعها للطرف الآخر �رشيكه �أو لغريه.
 )2ال�صورة الثانية:

�أن يتفق البنك مع العميل على امل�شاركة يف التمويل الكلي �أو اجلزئي مل�رشوع ذي
دخل متوقع ،وذلك على �أ�سا�س اتفاق البنك مع ال�رشيك الآخر حل�صول البنك على
ح�صة ن�سبية من �صايف الدخل املحقق فع ًال ،مع حقه يف االحتفاظ باجلزء املتبقي من
الإيراد� ،أو �أي قدر منه يتفقان عليه ليكون ذلك اجلزء خم�ص�صاً لت�سديد �أ�صل ما
قدمه البنك من م�شاركة.
 )3ال�صورة الثالثة:

�أن يتم حتديد ن�صيب كل من البنك و�رشيكه يف ال�رشكة على �صورة �أ�سهم متثل
جمموع قيمة ال�شيء مو�ضوع امل�شاركة (عقار مثا ًال) ،ثم يح�صل كل من ال�رشيكني
(البنك والعميل)على ن�صيبه من الإيراد املتحقق من ال�رشكة ،ولل�رشيك �إذا �شاء
�أن يقتني من هذه الأ�سهم اململوكة للبنك عدداً معيناً كل �سنة بحيث تكون الأ�سهم
املوجودة يف ملك البنك متناق�صة� ،إلى �أن يتم متليك �رشيك البنك الأ�سهم بكاملها،
فت�صبح له امللكية املنفردة دون ال�رشيك الآخر(.)38
ويف الواقع العملي توجد �صور متعددة لل�رشكة املتناق�صة ،و�أكرثها انت�شاراً ما
�أ�شري �إليه وهي التي يتم مبوجبها اتفاق الطرفني على تنازل البنك عن ح�صته تدريجياً
مقابل �سداد ال�رشيك ثمنها دورياً ،خالل فرتة منا�سبة يتفقان عليها ،وعند انتهاء
العملية ي�ستقل العميل مبلكية امل�رشوع(.)39
( ((3تو�صيات وقرارات م�ؤمتر امل�صرف الإ�سالمي الأول بدبي  ،القرار ذو الرقم � ، 10ص  ، 14وينظر :درا�سة �شرعية لأهم
العقود املالية امل�ستحدثة لل�شنقيطي 390/1
( ((3ينظر :اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي ليو�سف بن عبداهلل ال�شبيلي .497-496/2
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ج -فوائد ال�شركة املتناق�صة:

لل�رشكة املتناق�صة فوائد كثرية من �أهمها:
� )1أنها حتقق قيام البنوك الإ�سالمية بوظيفتها احلقيقة يف دعم اال�ستثمارات
الإنتاجية القائمة على مبد�أ امل�شاركة يف الغنم والغرم ،وتبعد بها عن �أ�ساليب
اال�ستثمار احلالية القائمة على �أ�ساليب الإقرا�ض واملرابحة والتمويل اال�ستهالكي
وغريها من ال�صيغ م�ضمونة ر�أ�س املال والعائد ،التي ال تبعد كثرياً عن حقيقة �أعمال
البنوك التقليدية القائمة على الربا ال�رصيح(.)40
� )2أنها بالن�سبة للبنك حتقق له �أرباحاً دورية على مدار ال�سنة� ،إ�ضافة �إلى ا�سرتجاعه
قيمة م�شاركته يف امل�رشوع ،والتي قد تكون زادت عما دفعه فع ًال.
� )3أنها بالن�سبة لل�رشيك الآخر ت�شجعه على اال�ستثمار احلالل ،وحتقق غر�ضه يف
اال�ستقالل مبلكية امل�رشوع حمل ال�رشكة.
 )4وبالن�سبة للمجتمع والدولة ،فهي ت�صحح امل�سار االقت�صادي ،وذلك بتطوير
�أ�سلوب امل�شاركة الإيجابي بد ًال من عالقة املديونية ال�سلبية ،وهي بذلك حتقق
العدالة يف توزيع الإنتاج(.)41
 )5ومن �أبرز فوائد ال�رشكة املتناق�صة �أنها توجد �صيغة �رشعية للتمويل ال�ضخم
طويل املدى للم�شاريع االقت�صادية الكربى بعيدة عن التعامل الربوي الذي يت�سبب
يف �آثار �سيئة على الفرد واملجتمع(.)42
كما �أنها حترك االقت�صاد ،وت�سهم يف حتويل امل�سلمني عن ال�سلوك اال�ستهالكي
( ((4ينظر :الهيئات ال�شرعية الواقع و طريق التحول مل�ستقبل �أف�ضل  ،مقال ملعايل ال�شيخ �صالح بن عبدالرحمن
احل�صني رحمه اهلل من�شور على موقع الإ�سالم اليوم على الرابط:
. http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2641.htm
( ((4ينظر :اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي .499-498/2
( ((4ينظر� :سندات املقار�ضة للدكتور عبدال�سالم العبادي  ،بحث من�شور مبجلة جممع الفقه الإ�سالمي العدد الرابع
.1969/3
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والإ�رساف �إلى ال�سلوك الإنتاجي املثمر الذي يعود بالنفع على املجتمع(.)43
املبحث اخلام�س :احلكم ال�شرعي لل�شركة املتناق�صة

ال�رشكة املتناق�صة نوع من �أنواع ال�رشكات ،وهي ت�ستمد م�رشوعيتها من م�رشوعية
ال�رشكات ،وال تخرج يف غالب �صورها املختلفة عن �رشكتي امل�ضاربة والعنان
املعروفتني ،وتزيد مبا يتعلق بانتهاء ال�رشكة ،لذا فعند احلديث عن م�رشوعيتها يلزمنا
�أن نذكر �رشوط �صحة �رشكة امل�ضاربة والعنان ،ثم ما يتعلق بانتهاء ال�رشكة ب�رشاء
�أحد ال�رشيكني حل�صة �رشيكه ،ثم �ضوابط جواز ال�رشكة املتناق�صة.
�رشوط �رشكة امل�ضاربة والعنان(:)44
� -1أن يكون كال العاقدين جائز الت�رصف وهو احلر املكلف الر�شيد.
� -2أن يكون ر�أ�س املال معلوماً.
� -3أن يتم ت�سليم ر�أ�س املال �إلى العامل.
� -4أن يكون ن�شاط ال�رشكة مباحاً.
� -5أن يكون الربح م�شرتكا بينهما واخل�سارة يف ر�أ�س املال.
� -6أن يكون ن�صيب كل منهما من الربح م�شاعاً معلوماً(.)45
( ((4ينظر� :سندات املقار�ضة و�سندات التنمية واال�ستثمار لل�شيخ حممد املختار ال�سالمي  ،بحث من�شور مبجلة جممع
الفقه الإ�سالمي العدد الرابع .1882/3
( ((4ذكرت هنا ال�شروط املتفق عليها ومل �أذكر ال�شروط املختلف فيها ؛ لأين ال �أرى ا�شرتاطها  ،مثل :كون ر�أ�س املال
نقداً رائجاً و�أال يكون عرو�ضاً �أو ديناً �أو وديعة  ،و�أن ال تكون امل�ضاربة م�ؤقتة املدة  ،و�أن يكون العمل يف التجارة دون غريها
 .وينظر يف تف�صيل اخلالف يف هذه ال�شروط :بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين  ، 63-58/6املغني البن قدامة
 ، 20-3/5املو�سوعة الفقهية  ، 57-43/26ال�شركات يف الفقه الإ�سالمي لر�شاد ح�سن خليل �ص  ، 77-66ال�شركات يف ال�شريعة
الإ�سالمية والقانون الو�ضعي للخياط � ، 170-166/1شركات الأ�شخا�ص بني ال�شريعة والقانون للمو�سى �ص 111-103
و  ، 217-209اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي لل�شبيلي  ، 202-151/1املو�سوعة الفقهية
.55-40/38
( ((4ينظر يف هذه ال�شروط :بدائع ال�صنائع  ، 58/6فتح القدير البن الهمام  ، 5/5الفتاوى الهندية  ، 221/4مواهب
اجلليل  ، 118/5حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري  ، 428/3رو�ضة الطالبني للنووي  ، 277-275/4نهاية املحتاج للرملي
 ، 161/4املغني البن قدامة  ، 19/5ك�شاف القناع للبهوتي  ، 504/3املو�سوعة الفقهية  51-43/26و .55-40/38
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هذه هي ال�رشوط املتفق عليها يف عقد ال�رشكة ف�إذا توفرت هذه ال�رشوط ف�إن عقد
ال�رشكة املتناق�صة يكون عقداً �صحيحاً ترتتب عليه �آثاره ال�رشعية.
حكم �شراء �أحد ال�شريكني ح�صة �شريكه:

من �أهم خ�صائ�ص ال�رشكة املتناق�صة �أنها �رشكة م�ؤقتة ي�شرتي فيها �أحد ال�رشكاء
ن�صيب �رشيكه فما حكم ذلك؟
الذي يظهر �أنه ال مانع من انتهاء ال�رشكة ب�رشاء �أحد ال�رشيكني ن�صيب �رشيكه� ،إذ
ال يوجد ما مينع من ذلك �رشعاً ؛ لأن حقيقة ذلك �أن ال�رشيك ي�شرتي ح�صة �رشيكة
وهذا جائز ،ملا يلي:
� -1أن ذلك داخل يف عموم قول اهلل تعالى :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ ( .)46ولي�س ثمة
دليل على تخ�صي�صه من هذا العموم بالتحرمي.
� -2أن �سهم ال�رشيك ملك له ويحق له الت�رصف يف ملكه مبا �شاء ،قال ابن قدامة:
«و�إن ا�شرتى �أحد ال�رشيكني ح�صة �رشيكه منه جاز ،لأنه ي�شرتي ملك غريه»(.)47
وقال ابن الهمام« :ويجوز بيع �أحدهما ن�صيبه من �رشيكه يف جميع ال�صور ومن
غري �رشيكه بغري �إذنه �إال يف �صورة اخللط واالختالط ف�إنه ال يجوز �إال ب�إذنه»(.)48
 -3القيا�س على التخارج بني الورثة( ،)49وهو جائز وم�رشوع ؛ ملا روي �أن
عبدالرحمن بن عوف طلق امر�أته متا�رض بنت الأ�صبغ يف مر�ض موته ،ثم مات وهي
يف العدة فورثها �أمري امل�ؤمنني عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه مع ثالث ن�سوة �أخر
(� ((4سورة البقرة.275 :
( ((4املغني البن قدامة املقد�سي .35/5
( ((4فتح القدير للكمال بن الهمام .153/6
( ((4التخارج هو� :أن يت�صالح الورثة على �إخراج بع�ضهم من املرياث على �شيء معلوم � ,سواء �أكان ال�شيء املعلوم من
تركة املورث �أم من غريها .ينظر :املو�سوعة الفقهية  ، 73/3ومعجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء د.نزيه حماد
�ص .112-111
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ف�صاحلها الورثة عن �سهمها يف املرياث على ثالثة وثمانني �ألفاً من الدنانري ،وكانت
الرتكة نقوداً وعقاراً ورقيقاً وحيواناً( .)50فكان ذلك �إجماعاً من ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم على جواز ذلك.
لأن التخارج من قبيل ال�صلح وهو جائز عند جماهري �أهل العلم(.)51
فكذلك بيع ال�رشيك ح�صته ل�رشيكه يف ال�رشكة املتناق�صة يكون جائزا من هذا
الباب.
هل يجوز �إلزام �أحد ال�شريكني بالوعد ب�شراء ن�صيب �شريكه:

الذي يظهر يل عدم جواز الإلزام بالوعد من �أحد ال�رشكاء ب�رشاء ن�صيب
�رشيكه ،وذلك ملا يلي:
� -1أن الوعد غري الزم �رشعاً عند عامة �أهل العلم ،وما نقل عن بع�ض �أهل
العلم من لزوم الوعد �إمنا هو يف الوعد باملعروف ،فحمله على الوعد يف عقود
املعاو�ضات ال ي�ستقيم ،بل �إن تعريف الوعد ا�صطالحاً هو�« :إخبار عن �إن�شاء املخرب
معروفاً يف امل�ستقبل(.»)52
� -2أن ال�رشكة عقد جائز �رشعاً ،فيجوز ل ٍأي من ال�رشكاء اخلروج من ال�رشكة
وف�سخها متى �شاء ،وبناء على ذلك ال حاجة �إلى الإلزام بالوعد ذلك �أن ال�رشيك
متى رغب يف اخلروج من ال�رشكة فله ذلك ،ف�إن كان ر�أ�س مال ال�رشكة نا�ضاً ميكن
ق�سمته لزم ت�سليمه ن�صيبه ،و�إن مل ميكن ت�سليمه لعدم التمكن من الق�سمة وجب بيع
( ((5رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى  ، 362/7ويف معرفة ال�سنن والآثار  ، 500/5وعبدالرزاق يف امل�صنف  ، 62/7والدارقطني
يف �سننه  ،64/4وابن �سعد يف الطبقات الكربى . 136/3
( ((5ينظر :تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق للزيلعي  ، 50/5العناية �شرح الهداية للبابرتي  ، 439/8اجلوهرة النرية
للعبادي  ، 324/1البحر الرائق �شرح كنز الدقائق البن جنيم  ، 260/7مواهب اجلليل �شرح خمت�صر خليل � ، 85/5شرح
اخلر�شي على خمت�صر خليل  ، 6/6الأم لل�شافعي  ، 226/3املو�سوعة الفقهية .5/11
( ((5ينظر :حترير الكالم يف م�سائل االلتزام للحطاب �ص  ، 153بل �إن املالكية الذين ين�سب لهم القول بلزوم الوفاء
بالوعد نقل عنهم املنع منها يف عقود املعاو�ضات  ،قال الون�شري�سي« :الأ�صل منع املواعدة مبا ال ي�صح وقوعه يف احلال
حماية» � ،إي�ضاح امل�سالك �إلى قواعد الإمام مالك �ص .278
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ن�صيبه وي�ستوي يف ذلك �أن ي�شرتيه �رشيكه �أو ي�شرتيه �أجنبي ،و�إن كان ال�رشيك
�أحق منه وله حق ال�شفعة(.)53
� -3أن القول بالإلزام بالوعد ينقله �إلى حقيقة العقود ،ومقت�ضى ال�رشكة وجود
نية امل�شاركة واال�ستمرار فيها(.)54
�ضوابط جواز ال�شركة املتناق�صة(:)55

�إذا تقرر جواز ال�رشكة املتناق�صة ،فال بد من بيان ال�ضوابط التي يجب توافرها يف
هذه ال�رشكة حتى ال يكون فيها ما ال يجوز �رشعاً ،وقد ذكر بع�ض الباحثني من �أهم
ال�ضوابط جلواز ال�رشكة املتناق�صة ما يلي:
 -1توافر �رشوط امل�شاركة الدائمة بني ال�رشكاء ،و�أن ال تكون جمرد عملية متويل
بقر�ض ،فال بد من وجود الإرادة الفعلية للم�شاركة ،و�أن يتحمل جميع الأطراف
الربح واخل�سارة طيلة فرتة امل�شاركة.
� -2أن ال يتم �رشاء ح�صة ال�رشيك الذي �سيخرج من ال�رشكة بالقيمة اال�سمية،
بل البد �أن يكون ذلك ال�رشاء بالقيمة ال�سوقية( ،)56لكي يخرج ال�رشكاء عن حقيقة
الربا؛ لأن �رشاء ح�صة ال�رشيك بالقيمة اال�سمية ي�ؤول �إلى �أن يكون ما دفعه قر�ضاً
بفائدة(.)57
( ((5ينظر :املب�سوط لل�سرخ�سي � ، 54/22شرح اخلر�شي على خمت�صر خليل  ، 223/6املنتقى �شرح املوط�أ للباجي ،92/7
مغني املحتاج لل�شربيني ، 415/3املغني البن قدامة  ، 38/5بحوث يف ق�ضايا فقهية معا�صرة�/سندات املقار�ضة ملحمد تقي
العثماين �ص .234
( ((5ينظر :فقه النوازل لل�شيخ بكر �أبو زيد  ، 56/2املرابحة للآمر بال�شراء لل�صديق حممد ال�ضرير بحث من�شور مبجلة
جممع الفقه الإ�سالمي العدد اخلام�س � ، 1000/2شركات الأ�شخا�ص بني ال�شريعة والقانون للمو�سى �ص .91
( ((5ينظر :اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي لل�شبيلي .501/2
( ((5القيمة اال�سمية :هي القيمة التي تكون مبينة يف ال�سهم والتي يدفعها امل�شرتكون ح�صة ال�شرتاكهم عند ت�أ�سي�س
ال�شركة� ،أما القيمة ال�سوقية :فهي قيمة الأ�سهم عند عر�ضها للبيع  .ينظر� :شركة امل�ساهمة يف النظام ال�سعودي درا�سة
مقارنة بالفقه الإ�سالمي للدكتور �صالح بن زابن املرزوقي.
( ((5ينظر� :سندات املقار�ضة لل�صديق حممد ال�ضرير بحث من�شور مبجلة جممع الفقه الإ�سالمي العدد الرابع
.1818-1811/3
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� -3أن يق�سم الربح بني ال�رشكاء ح�سب االتفاق ،واملق�صود هو الربح مبعناه
ال�رشعي ،وهو الزائد على ر�أ�س املال ،ولي�س الإيراد �أو الغلة ،ويعرف مقدار الربح،
�إما بالتن�ضي�ض� ،أو بالتقومي للم�رشوع بالنقد ،وما زاد فهو الربح الذي يق�سم بني
ال�رشكاء على قدر ح�ص�صهم(.)58
� -4أن ميتلك البنك ح�صته يف امل�شاركة ملكاً تاماً ،و�أن يتمتع بحقه الكامل يف
الإدارة والت�رصف ،ويف حالة توكيل ال�رشيك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء(.)59
� -5أن تكون ال�رشكة غري م�شرتط فيها البيع وال�رشاء ،و�إمنا يقع ذلك بعقد منف�صل
عن ال�رشكة ،وال يجوز �أن ي�شرتط �أحد العقدين يف الآخر(.)60
املبحث ال�ساد�س :بع�ض الأخطاء يف تطبيق ال�شركة املتناق�صة

املق�صود بهذا املبحث ذكر بع�ض الأخطاء التي تقع يف التطبيق العملي لل�رشكة
املتناق�صة ،فتخرج بها عن �أ�صل امل�رشوعية �إلى التحرمي ،ومن �أهم الأخطاء:
 -1التزام �أحد ال�رشكاء يف ال�رشكة املتناق�صة ب�رشاء ح�صة �رشيكه بقيمتها
اال�سمية ،وهذا الت�رصف يخرجها عن و�صف ال�رشكة �إلى مقت�ضى القر�ض
الربوي.
ومن �أمثلة ذلك �أن (�رشكة الراجحي امل�رصفية لال�ستثمار) وقعت عقد �رشكة
متناق�صة مع ال�رشكة ال�سعودية للكهرباء باملنطقة الو�سطى والبنك العربي الوطني،
لتمويل م�رشوع تو�سعة حمطة التوليد املركزية بالق�صيم ،بر�أ�س مال لهذه ال�رشكة
( ((5ينظر :التو�صية ال�ساد�سة من تو�صيات ندوة �سندات املقار�ضة و�سندات اال�ستثمار التي �أقامها جممع الفقه
الإ�سالمي بجدة باال�شرتاك مع املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب  ،واملن�شورة مبجلة جممع الفقه الإ�سالمي العدد
الرابع .2009-2005/3
( ((5ينظر :اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي لل�شبيلي .501/2
( ((6ينظر :املعايري ال�شرعية املعتمدة من هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص  220البند .1/5
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قدره  750مليون ريال ،وكان من بنود العقد ما يلي« :وحيث عر�ض الطرف الثالث
(�أي �رشكة الكهرباء) على الأطراف امل�رصفية م�شاركته ح�سب �أ�صول ال�رشيعة
الإ�سالمية يف تنفيذ وملكية م�رشوع التو�سعة امل�شار �إليه ،وقد وعدهم �أن ي�شرتي
منهم بعد �إمتام الت�شغيل التجريبي بنجاح وا�ستالم امل�رشوع ح�ص�صهم مرابحة
بقيمتها اال�سمية م�ضافاً �إليه ربح بن�سبة  %9من هذه القيمة مبوجب عقد مرابحة
�آجل ،وي�سدد ثمنها على �أق�ساط �شهرية متتابعة عددها �ستون ق�سطاً و�سيعيد الطرف
الثالث تقييم الوعد عند �أوان تنفيذه للت�أكد من مالءمته مل�صلحته ف�إن اختار تنفيذ
وعده �أبرم مبوجبه وبني �أطرافه عقداً جديداً ال يعترب جز ًءا من هذا العقد وال �رشطاً
من �رشوطه».
واملتعني على ال�رشكة �أن ت�شرتي ح�ص�ص ال�رشكاء بقيمتها احلقيقية وقت ال�رشاء
ولي�س بقيمتها اال�سمية(.)61
 -2ا�شرتاط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفني ،لأنه يخالف مقت�ضى عقد
ال�رشكة وي�ؤدي �إلى قطع اال�شرتاك يف الربح ،ولأنه ال ربح �إال بعد وقاية ر�أ�س املال،
وهذا مما انعقد الإجماع على حترميه(.)62
 -3قيام البنك ببيع ح�صته من ال�رشكة قبل �إمتام امل�رشوع حمل ال�رشكة ،وذلك
ب�سعر �أعلى من قيمة اال�شرتاك ،على �أن يكون ال�سداد م�ؤج ًال ،وهذا البيع �شبهة
الربا فيه ظاهرة فهو �أقرب ما يكون �إلى العينة املحرمة ،ومن �أمثلة ذلك �أن ي�شرتك
( ((6ينظر :اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف لل�شبيلي  ، 503-502/2املعايري ال�شرعية املعتمدة من هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص  220البند .7/5
( ((6ينظر :امل�صنف البن �أبي �شيبة  ، 397/5املب�سوط لل�سرخ�سي  ، 22 ،19/22بدائع ال�صنائع للكا�ساين  ، 86/6املدونة
 ، 646/3التاج والإكليل ملخت�صر خليل للمواق � ، 443/7أ�سنى املطالب للأن�صاري  ، 382/2مغني املحتاج لل�شربيني -403/3
 ، 404املغني البن قدامة � ، 23/5شرح منتهى الإرادات للبهوتي  ، 209/2املو�سوعة الفقهية  ، 54-53/38املعايري ال�شرعية
املعتمدة من هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص � ، 228شركة العنان يف الفقه الإ�سالمي لإبراهيم
فا�ضل الدبو �ص .196
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البنك مع �أحد العمالء لإن�شاء م�ست�شفى بر�أ�س مال قدره ع�رشة ماليني ريال
منا�صفة بينهما ،و�أثناء فرتة بناء امل�ست�شفى يقوم البنك ببيع ح�صته التي دفع فيها
مبلغ خم�سة ماليني ريال على �رشيكه بقيمة �ستة ماليني ريال ت�سدد على مدى
ثالث �سنوات.
فهذه امل�شاركة هنا يظهر جلياً �أنها �صورية ،و�أن الهدف منها هو متويل العميل،
وا�شرتاك البنك لي�س مراداً حقيقة لأجل ال�رشكة ،بل الغر�ض �إقرا�ض العميل ما قيمته
خم�سة ماليني ريال ب�ستة ماليني ريال م�ؤجلة(.)63
اخلامتة

علي من �إمتام
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�شكر له على ما �أنعم به ّ
هذا البحث ،و�إن كان مل يظهر على ال�صورة امل�أمولة ،ولكن عذري �شواغل و�أعباء
احلياة ،والعذر عند كرام القوم م�أمول ،ومن �أبرز النتائج التي خرجت بها من هذا
البحث:
 -1ف�ضل �رشيعة الإ�سالم وما جاءت به من امل�صالح للعباد يف الدنيا والآخرة.
 -2جواز ال�رشكة املتناق�صة ،ب�رشط �أن تتوفر فيها ال�رشوط العامة لل�رشكات يف
الفقه الإ�سالمي.
� -3أنه ال يجوز ا�شرتاط عقد ال�رشاء املُنهي لل�رشكة يف عقد ال�رشكة.
� -4أنه يجب �أن يكون الربح بني ال�رشكاء م�شاعاً بالأجزاء كالربع �أو الن�صف
ونحوها ،وال يجوز ا�شرتاط ربح معني.
� -5أنه ال يجوز �إلزام �أحد ال�رشكاء بالوعد ال�صادر منه ب�رشاء ح�صة �رشيكه.
( ((6ينظر :اخلدمات اال�ستثمارية يف امل�صارف و�أحكامها يف الفقه الإ�سالمي يو�سف ال�شبيلي .504-503/2

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

199

ال�شركة املتناق�صة

� -6أنه يـجب �أن يكون �رشاء ح�صة ال�رشيك بالقيمة ال�سوقية ال بالقيمة اال�سمية.
وختاماً� ،أ�س�أل اهلل �أن يغفر يل ولوالدي ،و�أن ي�صلح �أزواجنا وذرياتنا ،و�أن يوفقنا
وجميع امل�سلمني للرزق احلالل و�أن يبعدنا عن الك�سب احلرام ،واهلل �أعلم و�صلى
اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
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