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 جدول األعمال

 

 المتحدث المحور م
 الزمن

 المدة
 إلى من

 دقيقة 30 09:30 09:00 األمانة االستقبال والترحيب 1

 دقائق 10 09:40 09:30 عبدالمحسن الفارس اإلنماءكلمة  2

 دقائق 10 09:50 09:40 د. عبدالرحمن األطرم إلنماءلكلمة الهيئة الشرعية  3

 الشرعية" لبيع األوراق المالية على المكشوف وإشكالياته الفقهي الجلسة األولى: "التكييف

 إدارة الجلسة: د. عبدالله بن وكيل الشيخ

4 
عررررري عنرررري عررررن البيررررط علررررف الم شرررر   و  بيقا رررر  عرررري 

 IdealRatingsمقدم من  األس اق المالية
 دقيقة 15 10:05 09:50 محمد مختار

 دقائق 10 10:15 10:05 سليمان الراشد   ورقة أمانة الهيئة الشرعية لإلنماء 5

6 
مفه مرر   ، "حيررط األوراق الماليررة علررف الم شرر عرري ححرر  

 و خريج  الفقهي وح م "
 دقيقة 25 10:40 10:15 د. خالد السياري

 دقائق 10 10:50 10:40 عبدالل  البراك الراجحي الماليةورقة أمانة الهيئة الشرعية لشركة  7

 دقائق 10 11:00 10:50 ياسر السحيم ورقة أمانة الهيئة الشرعية لبنك البالد 8

 ساعة 12:00 11:00 الحض ر المداخالت والتعقيبات واإلجاحة عن االستفسارات 9

 دقيقة 30 12:30 12:00 استراحة وصالة 10

 "الحلول والبدائل الشرعية لبيع األوراق المالية على المكشوف"الجلسة الثانية: 

 إدارة الجلسة: د. عبدالرحمن بن صالح األطرم

 دقائق 10 12:40 12:30 سع د الع اد ورقة أمانة الهيئة الشرعية لإلنماء 11

 دقيقة 20 01:00 12:40 د. عهد المرشدي  "علف الم ش   للبيط الشرعية البدائل"عري حح   12

 دقائق 10 01:10 01:00 عبدالل  البراك ورقة أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المالية 13

 دقائق 10 01:20 01:10 ياسر السحيم ورقة أمانة الهيئة الشرعية لبنك البالد 14

 ساعة ورحط 02:35 01:20 الحض ر المداخالت والتعقيبات واإلجاحة عن االستفسارات 15

 دقائق 10 02:45 02:35 عبدالرحمن األطرمد.  الختام 16

 م02:45  ناول طعام الغداء 17
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 علرررى الماليرررة األوراق بيرررع"

 المكشوف

 وتخريجررررررررررررررررره مفهومررررررررررررررررره

 "وحكمه الفقهي

 

 

 كتبه د. خالد بن محمد السياري
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وصىحبه جممعىين، جمىا  لله رب العالمين، والصالة والسالم على  نبياىا محمىد، وعلى   لىه الحمد

 بعد:

 

فهىىىور ورقىىىة مفيصىىىرة فىىى  بعىىىة األحتىىىام الفقهيىىىة الميعلقىىىة ببيىىىع األورا  الماليىىىة علىىى  

المتشوف، كيبيها باىا  على  طلىر كىرن  مىن جمانىة الهيرىة الشىرعية لمصىرف اكنمىا  وشىركة 

 اكنما  لالسيثمار.

بإتاحىىة نمىىام البيىىع  وتبىر  جمميىىة المو ىىوو بصىىدور قىىرار ميرىىة السىىو  الماليىىة فىى  المملتىىة

م، وتعىدن  تسىونة صىفقاأل األورا  الماليىة بإتاحيهىا 2017عل  المتشوف ف  مايصى  عىام 

(. وقىىد جصىىدرأل الهيرىىة تبعىىا لىىولا  ئحىىة  قىىرا  األورا  T+2بعىىد نىىوم  عمىى  مىىن اليىىداو   

المالية المدرمة، والقواعد الماممىة لبيىع األورا  الماليىة على  المتشىوف. ومىوا نسىيدع  

 دا من الامر والاقاش ف  مور المسألة.مزن

 

 وقد ما أل الورقة مراعاة لتياب ا سيتياب ف  قسمين:

 القسم األول: التعريف بالبيع على المكشوف والمسائل المتعلقة به:

 تعرن  البيع عل  المتشوف وصورر. -1

 اليفرنج الفقه  للسه  وعالقيه ببيعها عل  المتشوف. -2

 وعالقيه ببيع األسه  عل  المتشوف. بيع المثلياأل -3

 قر  القيمياأل وعالقيه ببيع األسه  عل  المتشوف. -4

 شروط الثمن وعالقيها ببيع األسه  عل  المتشوف. -5

 بيع المبيع واسيثاا  مافعيه وعالقيه ببيع األسه  عل  المتشوف. -6

 القسم الثاني: التخريج الفقهي للبيع على المكشوف وحكمه:

 قر .تفرنجه عل  عقد ال -1

 تفرنجه عل  عقد البيع. -2

 تفرنجه عل  عقد اكمارة. -3

 تفرنجه عل  عقد السل . -4

 تفرنجه عل  عقد العارنة. -5

 وبيات ف  ك  ماها توميه اليفرنج ومااقشيه واآلثار الميرتبة عليه.

 ثم ختمت الورقة بخالصة ونتيجة.
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 القسم األول: التعريف بالبيع على المكشوف والمسائل المتعلقة به

[1] 

 تعريف البيع على المكشوف وصوره

 

 أوال: تعريف البيع على المكشوف:

، جو  مو بيع ورقة مالية مقير ىة على  جمى  جن 1مو  بيع ورقة مالية مقير ة من قب  البائع(

نىىاففة سىىعرما، فىىإفا انففىىة اشىىير  المسىىيثمر الورقىىة الماليىىة اليىى  باعهىىا، وجعادمىىا  لىى  

 .2مالتها(

 مكشوف:ثانيا: صور البيع على ال

 له صورتان:

 البيع غير المغط : وفيه تافو صفقة بيع الورقة المالية قب  اقياا  المسيثمر لها. -1

البيع المغط : وفيه تافو صفقة بيع الورقة الماليىة، بعىد اقياىا  المسىيثمر وتملتىه لهىا  -2

 بإحد  عقود اليمليا المباحة، سوا  اقيااما فعال، جو دخ  ف  ترتير لولا.

  الصىىورة الثانيىىة، بعىىد  تمىىام اقياائهىىا، ومىى  اليىى  جتاحيهىىا ميرىىة السىىو  ومحىى  البحىى  مىى

 المالية ف  المملتة، خالفا لألول  فه  غير مياحة.

 :3ثالثا: تسمية البيع على المكشوف

نقاب  البيع عل  المتشوف، ونسىم  جحيانىا البيىع القصىير: البيىع الطونى  الىوي نتىون بشىرا  

لإلفىادة مىن ارتفىاو قيميهىا. بيامىا البيىع القصىير نتىون ببيىع الورقىة الورقة المالية ث  بيعهىا 

الماليىىة  دون تسىىليمها لحمىىة البيىىع( ثىى  شىىرانما لإلفىىادة مىىن انففىىا  قيميهىىا، سىىوا  جكىىان 

 المسيثمر  حين تافيو البيع( مالتا للورقة المالية جم  .

 :4رابعا: مثال للبيع على المكشوف

بيع متشىوف مىن الاىوو المغطى  ثى  اليعليىق عليهىا ببيىان  فيما نأت  مثا  تقدنري لعملية

 مىرا األ العمليىة ومىا نتيافهىا مىن احيمىا أل. وعىىادة مىا نيىوافر فى  مىور المعاملىة طرفىىان، 

 :6، وطرف   نملا ونبيع5طرف نملا و  نبيع

  

                                                           

1
 .3القواعد الماممة لبيع األورا  المالية عل  المتشوف، المادة  
2
 .322تعرن  فرندرنا  ملين، بواسطة جسوا  األورا  المالية، سمير ر وان ص 
3
 .6/2/1602، مجلة مجمع الفقه الدول ، بح  د.القري 147األورا  المالية وجسوا  الما ، د.ماير مادي ص 
4
 .324جسوا  األورا  المالية، سمير ر وان ص 
5
 سيثمار الطون    المضاربة.مثال: صادو  حتوم  نملا جسه  شركة كبر ، وغر ه ا  
6
 ومو المسيثمر جو البائع عل  المتشوف جو المقير . 
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 العميل ثامر الشركة المالية العميل عامر صندوق حكومي التاريخ

 محرم1

سه   100الصادو  نملا 

سابا ف  محفميه لد  

 الشركة المالية

--- --- --- 

 --- محرم2

توقع عامر انففا  سعر سه  

سه   100سابا، فطلر جمر بيع 

 سابا  بعد  تمام اقيرا ها(

--- 
 100رفع ثامر جمر شرا  

 سه  سابا

 محرم 4

ت  اقيرا  األسه  من 

محفمة الصادو   ل  

 حساب عامر

--- 
مة ت  تقييد األسه  ف  محف

 ثامر مع اسيحقا  قيميها
--- 

 --- ربيع جو  1
غط  عامر مركزر برفع جمر شرا  

 سه  سابا بسعر اليوم 100

نفوأل الشركة طلر عامر واشيرأل 

سه  من السو  وقيدتها  100

 لحساب الصادو 

--- 
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 خامسا: خ وات البيع على المكشوف:

 نالحظ ف  المثا  السابق ما نأت :

المسىىيثمر  جو المقيىىر (، ومىىو نفيىىار مىىور الصىىيغة لمحاولىىة اكفىىادة مىىن عىىامر ماىىا مىىو  -1

فرو  األسعار الي  نيوقع انففا ها؛ ما نعا  جن ربحىه محىدود، خالفىا لفسىارته اليى    

حدود لهىا، فىال سىق   رتفىاو األسىعار،  ف كلمىا ارتفىع سىعر السىه  انعتىة فلىا خسىارة 

 عليه.

تىون محىددة، وفى  اليامىي  الحىال  حىددأل بىأ  مدة ا قيرا  قىد تتىون مفيوحىة وقىد ت -2

 تزند عل  ساة.

الصادو  الحتوم  ماا مو المقر ، ونسيفيد ماا من الحصو  عل  عائد من العمليىة،  -3

 ما عائد محدد، جو عائد اسيثمار الغطا  الاقدي  حصيلة البيع( مدة اكقرا ،   افة  لى  

 تعونضه عن جي تو نعاأل نقدنة  ن ومدأل.

 الية تسيفيد عمولة عن عملياأل الوساطة المافوة.الشركة الم -4

نسىىيفيد عىىامر مىىن انففىىا  السىىعر  فا صىى  توقعىىه، وفىى  المقابىى  قىىد نفسىىر  فا جخطىىأ  -5

 توقعه وارتفع السعر، جو كان ا نففا    نتف  ليغطية تتالي  العملية.

 تحياج الشركة المالية  ل  رمىن لهىور العمليىة مىن عىامر، ومىو ثمىن بيىع األسىه  ومىو -6

الىىرمن األصىىل ، وقىىد تحيىىاج  لىى  رمىىن   ىىاف   جو مىىا نسىىم  مىىام  صىىيانة( فيمىىا لىىو 

  .ارتفعت القيمة السوقية لألسه 
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[2] 

 التخريج الفقهي للسهم وعالقته ببيعها على المكشوف

 

 أوال: التخريج الفقهي للسهم:

فى  قد نعد الفالف ف  اليفرنج الفقه  لسه  شركة المساممة من فنو  وفروو الفالف 

 ثباأل الشفصية ا عيبارنىة للشىركة نفسىها، و ن كىان   نمهىر محىوور شىرع  فى   ثباتهىا،    

جن الازاو ظهر ف  ما ترتر على   ثباتهىا مىن  ثىار. ومىن جبىر  فلىا ممىا لىه صىلة مباشىرة بمحى  

البحىى : مىىا نيعلىىق بملتيىىة المسىىاممين ألصىىو  الشىىركة. والىىوي نمهىىر بعىىد البحىى  والييبىىع جن 

ا  المعاصىىىرنن والبىىىاحثين تعىىىود  لىىى  اتجىىىامين رئيسىىىين: جحىىىدمما نغلىىىر الامىىىرة  را  الفقهىىى

القانونية لشركة المساممة، والثان  نغلر الامرة الفقهية ف  باب الشركاأل، ومىو ا تجىار 

 األشهر.

 االتجاه األول: تغليب النظرة القانونية لشركة المساهمة.

يبارنة للشركة، فيعام  حيارو معاملة وموا نعا  جن السه  ورقة مالية ف  الشفصية ا ع

. وقىد تتىون فى  7العرو . والعرو  ف  بىاب الشىركة مى  مىا سىو  الاقىد  العىين( والىدنن

 باب الزكاة عرو  قاية، كما قد تتون عرو  تجارة.

قىىا  عبىىدالر ا  السىىاهوري:  نيرتىىر علىى  ثبىىوأل الشفصىىية المعاونىىة للشىىركة نيىىائج مامىىة... 

المملوك للشركة، رجس الما  ونمانر، ملتا شائعا بين الشركا ، ب  مو   ماها:(   نعيبر الما 

ملىىا للشىىركة فاتهىىا،  ف مىى  شىىف  معاىىوي... مىىن المقىىرر فىى  القضىىا  جن للشىىركة ومىىود 

مسىىيق  عىىن الشىىركا  فيهىىا، فيفىىرج حصىىة الشىىرنا فىى  الشىىركة عىىن ملتىىه، وتصىىب  مملوكىىة 

ة معياة من األرباح، جو نصير فى  رجس للشركة، و  نتون له بعد فلا    مجرد حصة ف  نسب

 .8ما  الشركة عاد اليصفية(

وقىىا  د.ماىىور قحىى :  مىىع اليطىىور القىىانون  الىىوي جومىىد الشفصىىية المعاونىىة صىىار نامىىر  لىى  

نوعين من الملتية فى  الشىركة المسىاممة، فالشىركة المسىاممة، كشفصىية اعيبارنىة، مى  

، نضىىاف  لىى  فلىىا جن المسىىاممين اليىى  تملىىا مميىىع موموداتهىىا وحقوقهىىا وتيصىىرف بهىىا

نملتون بمجموعه  الشركة المساممة نفسها، وك  واحد ماه  نسيطيع جن نيصرف فقى  

بما نملته من وثائق  جو جسه ( ، ولية له جن نملا شيرا من موموداأل الشركة نفسىها، جو 

 تىزا  نيصرف به تصرف المالا بملته، و  حي  حصة شائعة مىن مىور المومىوداأل... غيىر جنىه  

ماالا مسائ  تحياج  ل  نمر وتمحي  من جممها نيائج اليعبير عن األصىو  واألعيىان بصىيغة 

(،  ن عمليىىة اليعبيىىر عىىن األصىىو  واألعيىىان بشىىت  جورا  ماليىىة، Securitizationجورا  ماليىىة  

                                                           

7
 ، ومو غير األثمان من الما ، عل  اخيالف جنواعه؛ 4/249قا  ابن قدامة ف  المغا   

ْ
:  العرو : ممع عر

 من الاباأل والحيوان والعقار وسائر الما (.
8
 .265و 223-5/222الوسي  ف  شرح القانون المدن   
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ناشىىأ عاهىىا  ىىرورة اليمييىىز بىىين نىىوعين مىىن الملتيىىة، ملتيىىة األورا  الماليىىة وملتيىىة األصىىو  

ألعيىىان؛ فالسىىه  نملىىا علىى  ومىىه ا سىىيقال  عىىن ملتيىىة األصىىو  واألعيىىان اليىى  تملتهىىا وا

الشىىركة، ولقىىد  حمىىت كثيىىر مىىن القىىوانين فلىىا ا سىىيقال ، ففر ىىت الىىدو   ىىرنبة الىىدخ  جو 

 ىىرنبة األربىىاح علىى  الشىىركاأل بشىىت  مافصىى  عىىن  ىىرنبة الىىدخ  علىى  األفىىراد، فالشىىركة تىىدفع 

وا  جو عيهىىا جم  ، والمسىىام  نىىدفع  ىىرنبة جنضىىا عمىىا حصىى   ىىرنبة علىى  مجمىىوو جرباحهىىا سىى

( دون جن تعيبىىىر فىىى  فلىىىا ا دوامىىىا  ىىىرنبيا؛ ألن للشىىىركة Dividendsعليىىىه مىىىن جربىىىاح مو عىىىة  

 .9شفصية قانونية وفمة مالية مسيقلين عما للمساممين جفرادا ومجيمعين(

فيهىىا؛ فقىىد مىىا  فىى   ونالحىىظ جن القىىانون ومىىو نقىىرر فلىىا، فإنىىه   نغفىى  حىىق حملىىة األسىىه 

كياب الشركاأل اليجارنة لعل  حسن نونة:   ن الشركة و ن كانىت شفصىا معاونىا مسىيقال عىن 

إال أن هرر ا االسررتقالل ال يعنرري إقصرراء اصخرررين إقصرراء تامررا، وال يرتررب جشىىفاص المسىىاممين، 

 عنهم شخصيتها
ّ

. فال نقو  جحىد 10(انتفاء كل أثر لوجودهم، ولكنهم من خلف الشركة تشف

 من القانونيين  ن حملة األسه    عالقة له  البية بأصو  الشركة، كما نمن البعة.

وقىىد مىىا   لىى  مىىوا ا تجىىار عىىدد مىىن البىىاحثين والفقهىىا ، مىىاه : الشىىي  تقىى  الابهىىان 
11

، د.محمىىد القىىري
12
 ،

ود.نوس  الشبيل 
13

، ود.حسين حامد ف  قو  له
14

، والشي  نمام نعقوب 
15

، ود.نزنه حماد
16

لمفيىار ، والشي  ا

السالم 
17

، ود.جسامة الالح 
18

 . عل  فرو  نسيرة فيما بياه .

                                                           

9
 .37-36و 9/2/21مجلة مجمع الفقه اكسالم   
10
، ومو 216، نقال عن شركة المساممة ف  الامام السعودي ص677الشركاأل اليجارنة، عل  حسن نونة ص 

 م.1957كياب ميقدم مدا ومؤل  عام 
11
فير  الابهان  جن السه  ورقة تمث  ثمن  1/367نق  قوله عاه الشي  تق  عثمان  ف  فقه البيوو  

 الشركة وقت تقدنرما   رجس مالها عاد  نشائها.
12
، بح   الشفصية ا عيبارنة فاأل المسؤولية المحدودة(، 420و 13/2/397مجلة مجمع الفقه اكسالم   

مى ف  مجلة دراساأل اقيصادنة  سالمية، وبح   جثر ا خيالف بين الشفصية الطبيعية 1419ماشور عام 

 اليتيي  الفقه  مى، مؤتمر شور  الفقه  الفامة، وبح  1435وا عيبارنة ف  األحتام الفقهية(، عام 

 مى، مؤتمر شور  السادس.1437ألسه  شركاأل المساممة( عام 
13
مى، وبح  1429مى، وبح   كاة األسه  عام 1425بح  حت  تداو  جسه  الشركاأل ف  مرحلة اليأسية عام  

مى، وبح   كاة األسه  المملوكة للشركاأل القابضة ف  ندوة 1431 صدار وتداو  األسه  والصتوك عام 

مى، وبح  اليتيي  الفقه  ألسه  الشركاأل المساممة ف  مؤتمر شور  السادس عام 1431ة عام البرك

 مى.1437
14
مى 1422كان الشي  حسين مع القو  المشهور، ث  اخيار موا القو  ف  بح  له ف  ندوة البركة عام  

مؤتمر شور   بعاوان  متوناأل األسه  وجثرما عل  تداولها(، ث  عاد للقو  المشهور ف  بح  له ف 

 مى بعاوان  اليتيي  الفقه  ألسه  شركاأل المساممة(.1437السادس عام 
15
 .76جعما  ندوة بيت اليمون  التوني  الفامسة ص 
16
 .213، جبحاث مؤتمر شور  السادس ص136المليقياأل الفقهية، مصرف الرامح  ص 
17
 .14جعما  ندوة بيت اليمون  التوني  الفامسة ص 
18
 .231و 2/218اته المعاصرة ف  الفقه اكسالم  بيع الدنن وتطبيق 
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 االتجاه الثاني: تغليب النظرة الفقهية عي باب الشركات.

وموا ا تجار مو الوي عليه عامة الفقها  المعاصرنن، ومو الوي عليىه المجىامع الفقهيىة، 

 والمعانير الشرعية.

تييىى  واعيمىىدأل عليىىه بعىىدر قىىراراأل المجىىامع ومىىن جوائىى  المعاصىىرنن الىىونن اخيىىاروا مىىوا الي

الفقهية وا ميهاداأل الفردنة؛ مو الشي  الصدنق األمىين الضىرنر رحمىه اللىه فى  بحى  مبتىر 

مى حي  قا :  اليتيي  الحقيق  والىواقع  للسىه  مىو 1406عن  كاة جسه  الشركاأل عام 

 جنه مز  من موموداأل الشركة(.

مىى:  المبيىع فى  السىه  1412دول  فى  مىدة عىام ون  المقصود من قىرار مجمىع الفقىه الى

مو حصة شائعة ف  موموداأل الشركة.... المح  الميعاقد عليه ف  بيع السه  مو الحصة 

مىى:  المسىام  فى  الشىركة 1423الشائعة من جصو  الشركة(. وف  قرارر فى  الدوحىة عىام 

 نملا حصة شائعة من موموداتها(.

مىىى:  المسىىام  نملىىا حصىىة شىىائعة فىى  1415عىىام ونىى  المقصىىود مىىن قىىرار مجمىىع الربطىىة 

 موموداأل الشركة(.

مىى فى  الباىد 1424وف  المعيار الشرع  لىألورا  الماليىة  األسىه  والسىاداأل( الصىادر عىام 

:  شىىهادة األسىىه  وثيقىىة تثبىىت شىىرعا ملتيىىة المسىىام  لحصىىة شىىائعة فىى  مومىىوداأل 2/8

رجس مىا  شىركة المسىاممة، كمىا :  نمث  السىه  حصىة شىائعة فى  3/1الشركة(، وف  الباد 

 نمث  حصة شائعة ف  موموداتها وما نيرتر عليها من حقو (.

مىىى مىىا نفهىى  ماهىىا األخىىو بهىىوا 1404وفىى  فيىىو  للشىىي  مصىىطف  الزرقىىا رحمىىه اللىىه عىىام 

ا تجار،  ف قا :  جقىرب مثىا  فقهى  لو ىع الشىركة... مىو مسىألة العبىد المىأفون لىه باليجىارة 

عيبر له الفقها  شفصية مسيقلة عىن شفصىية مىو ر... فالشىركة فى  من قب  مو ر، فقد ا

و عها القانون  وشفصييها المسيقلة جشبه ما تتون بالعبد المأفون؛ الوي رغى  اسىيقال  

، ال ينق رع اعتبرار أنره مملروو لمرواله، ال يملرك لنفسره شريئاشفصييه فى  اليعامى  اليجىاري 

رمع ك  ما فى  نىدر  لى  مىو ر، نميىر فلىا مىا لىو و فا جلغ  مو ر  فنه عاد محجورا عليه، و

 .19تقرر ح  الشركة،  ف تعود ك  موموداتها(

  

                                                           

19
مى اسيثمر فترة العبد المأفون 1419، ونالحظ جن د.القري ف  بحثه عام 675و 674فياو  مصطف  الزرقا ص 

 ف  اخييار ا تجار األو .
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 ثانيا: اصثار المترتبة على التخريج الفقهي للسهم:

نىىر  بعىىىة فضىىىال  البىىىاحثين، جن ماىىاك توسىىىع فىىى  الامىىىر ليىىأثير اليفىىىرنج الفقهىىى  للسىىىه ، 

 ف نقىىىو :  قىىىد نمىىىن جن ممىىىىا نيرتىىىر علىىى  توصىىىىي   نوسىىى  الشىىىىبيل  ومىىىاه  فضىىىيلة ج.د.

األسىىه ... اخىىيالف الحتىى  الشىىرع  فىى   مىىارة األسىىه  جو  قرا ىىها جو كونهىىا مسىىلما فيىىه، 

وموا ف  نمري غير صحي ، فهور العقود نحرم  برامها ف  األسه    لملحظ ف  جي من 

 .20اليوصيفاأل، و نما لموانع جخر (

ا تجىىىامين، سىىىياعتة علىىى  مسىىىائ  ميعلقىىىة باليعامىىى  بيامىىىا نىىىر   خىىىرون جن اخييىىىار جحىىىد 

 باألسه ، ومن فلا:

ابيىىدا ، ومىى  تفلىىو مىىن جبىىر  محىىووراأل المعىىامالأل، ومىىو الغىىرر والجهالىىة  تملررك األسررهم -1

بالمثمن  مومىوداأل الشىركة(ف فعلى  ا تجىار الثىان  نىرد مىوا المحىوور، وبعىة مىن نىر  

، جو اكيفىىىىا ل بىىىىالعل  المجمىىىى  21مىىىىةفلىىىىا، قىىىىد جقىىىىر بىىىىه وا ىىىىطر ليجىىىىاو ر  مىىىىا للحامىىىىة العا

، وجما عل  ا تجار األو  فال نرد موا اكشتا ؛ ألن المقصىود مىن العقىد مىو 22للموموداأل

 .23األرباح وموا ممتن، بفالف الموموداأل فال نؤثر الجه  بها

 تداولىه وفيىه نقىود ودنىون(. فعلى  ا تجىار الثىان  تأخىو حتى  بيىع الىدنن جو  بيع السهم -2

األعيىىان بحسىىر المومىىوداأل، ولىىوا فقىىد نىىرد عليىىه الربىىا، وجكثىىر جصىىحاب مىىوا  الصىىرف جو بيىىع

ا تجار تجاو وا فلا بإعما   ما معيار اليبعية جو الغلبىة. وجمىا على  ا تجىار األو  فىال نىرد 

 الربا؛ ألن مح  العقد لية الموموداأل، فال نؤثر حيارو ومود الاقد جو الدنن بالغا ما بلغ.

فعلىىىى  ا تجىىىىار الثىىىىان  قىىىىد نىىىىرد بيىىىىع التىىىىال  بالتىىىىال   فا كانىىىىت  ،بيررررع األسررررهم باألجررررل -3

 الموموداأل دنون، و  نرد فلا عل  ا تجار األو .

، فعل  ا تجار الثان  قد تأخو حت   مىارة المشىاو فى  األمىالك المشىيركة، إجارة السهم -4

 وعل  ا تجار األو  نيومه الماع لتونه  مارة للعائد.

 اكمارة لتونهما عقدان عل  الماافع.، وم  تشبه إعارة األسهم -5

 ، فعل  ا تجار الثان  قد تأخو حت  قر  موموداته، خالفا لالتجار األو .قري السهم -6

، فعلى  ا تجىار الثىان  نأخىو حتى  رمىن موموداتىه، وقىد تتىون مىن الىدنون، رهرن السرهم -7

 .24فيأخو حت  رمن الدنن، جما عل  ا تجار األو  فيأخو حت  رمن العين

، فعل  ا تجار الثان  قد نأخو حتى  وقى  المشىاو مىن الىدنن جو الاقىود جو السهموقف  -8

                                                           

20
 .247جبحاث مؤتمر شور  السادس ص 

21
 .372الربا والمعامالأل المصرفية، د.عمر الميرك ص 
22
قا :  المعرفة التلية ممتاة و بد(، وكوا بح  الصدنق  7/42  الشي  محمد بن  برامي  فياو  ورسائ 

قا :  فعلمها اكممال  مياح لت  من نرند جن نشيري  1/368الضرنر، ، والشي  تق  عثمان  ف  فقه البيوو 

 جسهمها( جي بالامر ف  القوائ  المالية المعلاة.
23
 .10رحلة اليأسية صحت  تداو  جسه  الشركاأل الي  ف  م 
24
 دورة مجمع الفقه اكسالم  السابعة. 
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، وجما عل  25العين بحسر موموداته، جو قد نماع مطلقا لليغير المسيمر ف  موموداته

 .26ا تجار األو  فيأخو حت  وق  األعيان

قرا  ولولا  ثار مفيلفة فيما نيعلق باليعيين والقبة اكهل السهم قيمي أم مثلي،  -9

فعلىى  ا تجىىار الثىىان  نامىىر لىىولا بحسىىر  والسىىل  والغصىىر و ىىمان المثىى  جو القيمىىة،

، بيامىىىا علىىى  ا تجىىىار األو  فهىىى  ممىىىىن فواأل 27المومىىىوداأل، وغالبىىىا مىىىا تتىىىون قيميىىىة

 .28األمثا 

ومىىو علىى  ا تجىىار األو   هررل السررهم ثابررت أم منقررول، وهررل يرررد عليرره حرر  الشررفعة  -11

جىار الثىان  نأخىو حتى  موموداتىه. وعلى  الىرغ  مىن فلىا ، بيامىا على  ا ت29ماقو  دوما

فقد اسيقر القضا  عل  عدم حق المسام  ف  الشفعة مطلقا فى  شىركة مسىاممة، 

حي  ولو كان سه  شركة عقارنة نشاطها ف  العقاراأل، وصدر بولا قرار من المحتمىة 

 .30العليا

فعلىىى  معينررة  السررلم عرري األسرررهم، وهررل األسرررهم تثبررت عررري ال مررة أم ال تكرررون إال  -11

ا تجىىار الثىىان  المشىىهور   تتىىون األسىىه     معياىىة، وعلىى  ا تجىىار األو  نمتىىن ثبوتهىىا 

 ، ونيرتر عل  فلا جحتام ميعددة ماها موا  بيعها نقدا قب  تملتها.31ف  الومة

، ف  فروو ماها: ف  تحدند المتل  بالزكاة، وطرنقة احيسىاب الوعىا ، وجثىر زكاة السهم -12

جثىر عىىدم تحقىق بعىىة شىروط الزكىىاة مثى  جسىىه  المىا  العىىام وجسىىه  نيىة المسىىام ، و

الوق  وجسه  غيىر المسىلمين، وكيى  نمتىن تحقيىق شىرط الحىو  والاصىاب  فا لى  تفىرج 

 الشركة الزكاة، وم  نحياج للبح  ف  جثر الفلطة وما  ل  فلا.

 جريان الربا بين الشركة األم وشركاتها التابعة المملوكة لها. -13

  

                                                           

25
 بماع وق  األسه ؛ لهوا الملحظ. 9/35فياو  ورسائ  الشي  محمد بن  برامي   
26
 دورة مجمع الفقه اكسالم  الياسعة عشرة. 
27
، 9/2/113، ومجلة مجمع الفقه اكسالم  1685، 1682، 1681، 1679، 6/2/1676مجلة مجمع الفقه اكسالم   

 . 2/132بحوث ف  المعامالأل، جبو غدة 
28
 213د.القري، جبحاث مؤتمر شور  السادس ص 7/1/206؛ 1684و 6/2/1603مجلة مجمع الفقه اكسالم   

 د.نزنه.
29
، مجلة مجمع 207و 184، القانون اليجاري السعودي ص292و 5/223الوسي  ف  شرح القانون المدن   

رفة الصدنق الضرنر جن نتون السه  دوما ماقو ، وموا اتساقا مع رجنه. . وقد 6/2/1526الفقه اكسالم  

، ندوة قضانا الزكاة المعاصرة 3/12، ندوة بيت اليمون  التوني  4/1/830نامر: مجلة مجمع الفقه اكسالم  

11/1/24. 
30
 مااقشاأل مؤتمر شور  السادس  د.الشبيل (. 

31
 .1/560فقه البيوو، تق  عثمان   
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 عالقة التخريج الفقهي للسهم ببيعها على المكشوف:ثالثا: 

تمهىىر عالقىىة اليفىىرنج الفقهىى  للسىىه  ببيعهىىا علىى  المتشىىوف، فىى  جن مبادلىىة األسىىه  

بمثلهىىا، نحيمىى  جن تتىىون بيعىىا جو سىىلما جو قر ىىا، ونحيىىاج تبعىىا لىىولا تحرنىىر حتىى  مبادلىىة فواأل 

وم  تثبت األسه  فى  الومىة  األمثا ، وم  األسه  ماها جم  نها تيأثر بحسر موموداتها،

  جم  . وسيأت  مزند بيان وتفصي  ف  المسألة اليالية، وف  خيام الورقة بإفن الله.
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[3] 

 بيع المثليات وعالقته ببيع األسهم على المكشوف

 

 أوال: المقصود بالمسألة:

م المقصود ماا بيع المثل  بمثله نسىيرة، جو بيىع الشى   بمثى  ماسىه مىؤمال، سىوا  بفضى  ج

، جو مبادلة الجاة الواحد ميفا ال مؤمال، مىن مبادلة الشيء بأكثر من جنسه مؤجال . وتعد 

المسائ  المشتلة الي  تحياج مزندا مىن الامىر واليحرنىر فى  بىاب البيىع والربىا والقىر ، حيى  

، وقىىا  عاهىىا بعىىة البىىاحثين: ع ن تحدنىىد  ىىاب  32وصىىفها ابىىن القىىي  بأنهىىا عمسىىألة معضىىلةع

لالخىىيالف بىىين البىىدلين اخيالفىىا نجىىو  ماىىه الاسىىا  مىىع اليفا ىى ، واخيالفىىا   نجىىو   دقيىىق ماماىىا

 .33معه اليفا   مع الاسا  مو من جشق األمورع

ومىىن فلىىا مبادلىىة الحيىىوان بىىالحيوان، جو بيىىع البعيىىر بىىالبعيرنن، واليىى  تمثلىىت فىى  األحادنىى  

مىوا البىاب مىع شى    واآلثار الي  ما أل ف  فلا. ومور وقفة مجملة مع ن  الحىدن  فى 

 من فقهه.

 ثانيا: بعض نصوص المسألة:

ما  مىن حىدن  عبىد اللىه بىن عمىرو بىن العىاص: جن رسىو  اللىه صىل  اللىه عليىه وسىل  جمىرر جن 

نجهز ميشا فافدأل اكب  فأمرر جن نأخو ف  قالص الصدقة، فتان نأخو البعيىر بىالبعيرنن  لى  

  ب  الصدقة.

، 57-2/56، والحىىاك  70و3/69(، والىىدارقطا  3357، وجبىىو داود  11/164والحىىدن  جخرمىىه جحمىىد 

 . 34. وقد وقع ف  سادر اخيالف وبه جعله ابن القطان288-5/287والبيهق  

ونر  بعة الحفاظ جن مىوا ا خىيالف   نضىر، قىا  ابىن حجىر:  وفى   سىاادر اخىيالف، لتىن جخىرج 

د  سىاادر البيهق  من ومه  خر قوي عىن 
ه
عبىد اللىه بىن عمىرو نحىور(، وقىوار البيهقى ، ومىو

مىىن مىىوا الومىىه ابىىن عبىىدالهادي، وحسىىاه ابىىن القىىي ، وقىىا  نحيىى  بىىن معىىين:  مىىوا حىىدن  

 .35مشهور(

 ثالثا: عقه نصوص المسألة:

: قىالوا: حىدنثان فى  البيىوو ميااقضىان، بيىع 480ما  ف  تأون  مفيل  الحدن   بىن قييبىة ص

، وحىدن  36ن، ث  فكىر حىدن  سىمرة:  نهى  عىن بيىع الحيىوان بىالحيوان نسىيرة(الحيوان بالحيوا

                                                           

32
 .9/152تهونر السان  
33
 .131الجامع ف  جصو  الربا ص 
34
 .472-6/471، البدر الماير 49-4/47، نصر الرانة 5/162بيان الوم  واكنهام  
35
، تارن  9/151، تهونر السان 4/22، تاقي  اليحقيق 4/489، في  الباري 400، تعجي  المافعة ص2/159الدرانة  

 .199ابن معين ص
36
 .33/320(، وجحمد 2270، وابن مامه  7/292( وصححه، والاسائ  1237(، واليرموي  3356جخرمه جبو داود   
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 كان نأخو البعير بالبعيرنن(. ث  قا :  لية بين الحىدنثين اخىيالف، ألن الحىدن  األو  نهى  عىن 

بيع الحيوان بالحيوان نسيرة، ولية نجو  جن نشيري شيرا لية عاد البائع، لاه  رسىو  اللىه 

فلىا، ومىو بيىع المواصىفة. و فا جنىت بعىت حيوانىا بحيىوان نسىيرة،  صل  الله عليىه وسىل  عىن

فقد دفعت ثماا لش  ، لية مو عاد صاحبا، فلى  نجىز فلىا. والحىدن  الثىان ... نرنىد: سىلفا 

وقد مضت السىاة فى  السىل  بىأن نىدفع الىور  جو الىومر، جو الحيىوان سىلفا فى  طعىام، جو 

دود، ولىية فلىا عاىد المسيسىل ، فى  تمر، جو حيوان، على  صىفة معلومىة، و لى  وقىت محى

أن الوقىىت الىىوي دفعىىت  ليىىه الىىثمن... ولمىىا نفىىدأل اكبىى ، جمىىرر الابىى  صىىل  اللىىه عليىىه وسىىل  

يستسررلف البعيررر البررازل، والعظرريم والقرروي مررن اإلبررل، بررالبعيرين مررن إبررل الصرردقة الحقرراق 

وازل الشرداد خيررا مرن والج اع التي ال تصلح للغزو وال للسفر، وربما كان الواحرد مرن اإلبرل البر

 (.اثنين وثالثة وأربعة من إبل الصدقة

 

 رأي الحنفية:

اتحىىاد الجىىاة عاىىد الحافيىىة نماىىع بيعىىه نسىىيرة، حيىى  و ن لىى  نتىىن مىىن األصىىااف السىىية، سىىوا  

جكان مع اليأمي  فض  جم  . قا  الشي  تق  عثمان :  اتحىاد الجىاة بىانفرادر نحىرم الاسىيرة 

قا  ابن تيمية عن مىور المسىألة:  جبىو حايفىة   نجىو  قىر  غيىر  ، ولوا37ف  مومر الحافية(

، 38(ال قرضرا وال بيعراالمتي  والمو ون ]جي قر  غير المثلياأل[، فال نجو  بعير ببعير  ل  جم ، 

 فالحيوان عاد الحافية من القيمياأل.

ما ة :  باب اسيقرا  الحيوان... فومر قوم  ل   4/59قا  الطحاوي ف  شرح معان  اآلثار 

اسيقرا  الحيوان, واحيجوا ف  فلا بهور اآلثار، وخالفه  ف  فلا  خرون, فقالوا:   نجو  

اسيقرا  الحيوان. وقالوا: نحيم  جن نتون موا كان قب  تحرن  الربىا, ثى  حىرم الربىا بعىد فلىا, 

علرم يجرز القرري إال عيمرا وحرم ك  قر  مر مافعة, وردأل األشيا  المسيقر ة  ل  جمثالهىا, 

 وقد كان جنضا، قب  نس  الربا، نجو  بيع الحيوان بالحيوان نسيرة... ث  نس  فلا(.ه مثل, ل

توميىىه مىىوا الحىىدن  بأنىىه تعامىى  خىىاص بىىول  األمىىر وبيىىت المىىا ،  12/132ومىىا  فىى  المبسىىوط 

ففيه:  كما نجو  جن نثبت لبيت الما  حق مجهو ؛ نجىو  جن نثبىت فلىا على  بيىت المىا  جنضىا، 

جنه جسل  ف  مجهو (. فقاعدة الحافية جن الحيوان   نثبت ف  الومة ليعور والمعا  فيه 

  ب  صفاته.

  

                                                           

37
 .2/636فقه البيوو  
38
 .317، ومترر ف  مامع المسائ ، المجموعة الثاماة ص2/676تفسير  ناأل جشتلت  
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 رأي الشاععية:

قا  الشافع :  ك  مىا خىرج مىن المىأكو  والمشىروب والىومر والفضىة فىال بىأس ببيىع بعضىه 

بىىبعة ميفا ىىىال  لىى  جمىىى  و ن كىىىان مىىن صىىىا  واحىىد(، وقىىىا :    بىىىأس جن نبيىىع الرمىىى  البعيىىىر 

 .39رنن مثله جو جكثر ندا بيد و ل  جم (بالبعي

 رأي المالكية:

قىىا  اكمىىام مالىىا:   بىىأس بىىأن نبيىىاو البعيىىر الاجيىىر بىىالبعيرنن، وبىىاألبعرة مىىن الحمولىىة مىىن 

حاشية اكبى ، و ن كانىت مىن نعى  واحىدة، فىال بىأس بىأن نشىير  ماهىا اثاىان بواحىد  فا اخيلفىت 

واخيلفىىت جمااسىىها جو لىى  تفيلىى ؛ فىىال نأخىىو ماهىىا  ،40وإن أشرربه بعاررها بعاررافبىىان اخيالفهىىا. 

 .41اثاين بواحد  ل  جم 

:  وجمىىا مالىىا فإنىىه توسىى  بىىين القىىولين وعىىد  بىىين 2/320وقىىا  فىى  المعلىى  بفوائىىد مسىىل  

المىىومبين وسىىلا حمانىىة الورنعىىة... فامىىر  لىى  جن األماىىاس  فا اخيلفىىت مىىا  اليفا ىى  فيهىىا 

مى  المقصىودة اليى  نيعلىق بهىا الملىا ومىر جن تحى  نسيرة... فإفا كانت الماافع مفيلفة و

مح  اخيالف األمااس، و فا كان الغر  ف  دابة الحم  عليها، والغر  من جخىر  الجىري بهىا 

صارا ف  األنفة كدابة نراد ركوبها وثىوب نىراد لباسىه، فىإفا سىاوأل الماىافع نمىر  لى  قولىه: 

إذا دعرع ثوبرا عري ثروبينغ الغرري عر ن الاب  صل  الله عليه وسل  نه  عن سل  مىر نفعىا، 

 (.عيهما كالغري عي الثوبغ عكأنه أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة

:    بىىأس ببيىىع العىىرو  غيىىر المأكولىىة و  2/657ومىىا  فىى  التىىاف  فىى  فقىىه جمىى  المدناىىة 

المشىىىروبة كلهىىىا بعضىىىها بىىىبعة كيىىى  شىىىا  الميبانعىىىان  فا كىىىان نىىىدا بيىىىد... و  بىىىأس بىىىالعر  

جىى  بىىالعر   لىى  جمىى  مىىن ماسىىه جو مىىن غيىىر ماسىىه  فا اخيلفىىا وبىىان اخيالفهمىىا، اثاىىين المع

... فىإن بيىع عىر  بمثلىه مىن ماسىه  لى  إذا اختلفت األغراي عيها واختلفت مناععهابواحد... 

جم  و نادة ش   من األشيا  فهو عاد مالا وجصحابه ربا ألنه عادم  من مهة الزنادة فى  

 السل (.

وعي النسراء عري غيرر :  مالا نعيبر الصا  المؤثر ف  اليفا   ف  الربوناأل، وقا  ابن رشد

فىىإفا اخيلفىىت معلهىىا صىىافين، و ن كىىان ا سىى  واحىىدا...  الربويررات اتفرراق المنرراعع، واختالعهررا،

سرد ال ريعرة، وذلرك أنره ال وجما مالا، فعمدته فى  مراعىاة ماىع الاسىا  عاىد اتفىا  األغىرا  

وكىأن مالتىا فمىر مىومر ن من براب سرلف يجرر نفعرا وهرو يحررم... عائدة عي ذلك إال أن يكو

                                                           

39
جن موا ، فير  الشافع  الجوا  مطلقا ف  غير األصااف السية، ونر  5/100، الحاوي 4/23و 3/119األم  

القو  مو األقو ، ث  نليه ف  القوة قو  الحافية بالماع مطلقا ولو اخيلفت األغرا ، ما دام الصا  واحدا، 

 وج عفها قو  المالتية اآلت ، ونرار من قبي  اليحت  وعدم طرد القياس.
40
:  نرند جنها  فا اشيبهت ف  المافعة المقصودة وتقاربت فيها، وم  القوة عل  5/20قا  ف  المايق   

 الحم  فسوا  كان ماسها واحدا... جو عل  غير فلا من األمااس؛ فإنه   نجو  ماها واحد باثاين  ل  جم (.
41
 .2/358الموطأ  
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الجمىىع، فحمىى  حىىدن  سىىمرة علىى  اتفىىا  األغىىرا ، وحىىدن  عمىىرو بىىن العىىاص علىى  اخيالفهىىا(. 

 .154و 3/153بدانة المجيهد 

 :عخالصة قاعدة المالكية

لمافعىة، جن مبادلة المثلياأل   تتون    قر ا، وكوا مبادلىة القيميىاأل الميفقىة فى  ا سى  وا

  تتىون    قر ىا، فأمىا وا مبادليهىا نسىيرة بىىال تفا ى ، و  مىانع مىن الفضى   ن كانىت المبادلىىة 

حالىىة. فالشىى   فىى  مثلىىه قىىر ، حيىى  و ن لىى  نلفىىظ بىىالقر ، كمىىا فىى  الشىىرح التبيىىر مىىع 

 .3/271، وبلغة السالا 3/200الدسوق  
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 رأي الحنابلة:

 ومىىا كىىان ممىىا   نتىىا  و  نىىو ن فجىىائز اليفا ىى  :  مسىىألة: قىىا : 66و 6/46مىىا  فىى  المغاىى  

(، اخيلفىىىت الروانىىىة فىىى  تحىىىرن  الاسىىىا  فىىى  غيىىىر المتيىىى  42فيىىىه نىىىدا بيىىىد، و  نجىىىو  نسىىىيرة

والمو ون، عل  جربع رواناأل؛  حدامن:   نحرم الاسا  ف  ش   من فلا، سىوا  بيىع بجاسىه 

 .43لموافقيها األص ( جو بغيرر، ميساونا جو ميفا ال... وجص  الرواناأل م  األول ؛

ومىىا  فىى  كشىىاف القاىىاو:  ومىىا كىىان ممىىا لىىية بمتيىى  و  بمىىو ون، كثيىىاب وحيىىوان وغيرممىىا 

 نجو  الاسا  فيه سوا  بيع بجاسه، جو بغير ماسه ميساونا جو ميفا ال(.

 رأي ابن تيمية وابن القيم:

جنىه  فا اميمىع  ، على 45:  القىر  مىن جقىو  الحجىج44قا  ابن تيمية ف  كالم له عن  نىاأل الربىا

. 46وإن لررم يكررن ممررا يجررري عيرره ربررا الفاررل وحرردهربىىا الفضىى  والاسىىا  فىى  مىىاة واحىىد حىىرم؛ 

ومىىور حجىىة لمالىىا وجحمىىد فىى   حىىد  الىىروانيين. ومىىو حجىىة علىى  الشىىافع  وجحمىىد فىى  

؛  ف كانوا نجو ون بيع غير الربوي كىالمو ون غيىر الاقىدنن بجاسىه ميفا ىال، ونحرمىون 47روانة

 . ومىىىؤ   نجعلىىىون األحتىىىام تفيلىىى  بمجىىىرد اللفىىىظ مىىىع اتحىىىاد المقصىىىود... فلىىىا بلفىىىظ القىىىر 

والشىىافع  وجحمىىد فىى  روانىىة ومىىن وافقهمىىا نجىىو ون فىى  غيىىر الشىى   الربىىوي كىىالحيوان 

نبيع بعضه بجاسه حا  و ل  جم  ميماثال وميفا ال، و  نجو ون جن نقر ه ونشيرط جكثر ماه، 

قىو  مالىا وجحمىد فى  روانىة: جنىه  فا ممىع الاوعىان وموا تااقة... فيبىين جن جظهىر األقىوا  

 ، كما   نجو  مث  فلا ف  القر (.عإذا باع الشيء بجنسه متفاضال إلى أجل لم يجزحرم، 

وقىىا  ابىىن القىىي  فىى  تهىىونر السىىان:    نجىىو  الجمىىع بىىين الاسىىيرة واليفا ىى  بىى   ن ومىىد 

، فيجىو  عبىد بعبىدنن ول مالرك، وه ا أعدل األقوال عري المسرألة، وهرو قرجحدمما حرم اآلخر

حىىا  وعبىىد بعبىىد نسىىا     جن لمالىىا فيىىه تفصىىيال، والىىوي عقىىد عليىىه جصىى  قولىىه، جنىىه   نجىىو  

باتفررراق األغرررراي اليفا ىىى  والاسىىىا  معىىىا فىىى  مىىىاة مىىىن األماىىىاس، والجىىىاة عاىىىدر معيبىىىر 

؛ فيجىىو  بيىىع البعيىىر البفيىى  بىىالبعيرنن مىىن الحمولىىة ومىىن حاشىىية  بلىىه  لىى  جمىى ؛ والمنرراعع

عررال يجرروز منهررا  -اخيلفىىت جمااسىىها جو لىى  تفيلىى -وإن أشرربه بعاررها بعاررا  خىىيالف الماىىافع. 

 مومبه جنه   نجيمع اليفا ى  والاسىا  فى  الجىاة الواحىد عاىدراثنان بواحد إلى أجل
ه
، . فسر

و ن اخيلفىت حقيقيىه. فهىوا تحقيىق مىوامر  وأشبه بعاه بعارا والجنس ما اتفقت مناععه

   المسرألة المعارلةومآخوم .... فهور نتت ف  مىور  المسألة المعالةاألئمة ف  مور 

                                                           

42
 موا اخييار الفرق . 
43
 لمومر.موا اخييار ابن قدامة، وم  ا 
44
 .315، ومترر ف  مامع المسائ ، المجموعة الثاماة ص2/672مطبوو ف  تفسير  ناأل جشتلت  
45
جي جن القو  بإباحة القر  الحسن مع تحرن  القر  بزنادة: نؤو  لماع مبادلة الش   بأكثر من ماسه  

 مؤمال الميفق معه ف  الصفة والغر .
46
 مال؛ ولو كان من غير األصااف السية.فال نجو  مبادلة الجاة الواحد ميفا ال مؤ 
47
 م  المومر. 
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 تتاد تومد مجموعة ف  كياب وبالله اليوفيق(.

:  وعاىىه: نحىىرم. فعلىىة الاسىىا  الماليىىة, وعاىىه: نحىىرم  ن بيىىع بجاسىىه, 6/310ومىىا  فىى  الفىىروو 

جاة جحىىد وصىىف  العلىىة, فىىأثر, وعاىىه: ميفا ىىال, اخيىىارر شىىيفاا. وميىى  حىىرم, فىىإن كىىان مىىع فىىال

جحدمما نقد, فإن كان وحدر نسيرة ما , و ن كىان نقىدا والعو ىان جو جحىدمما نسىيرة لى  نجىز, 

 (.ألنه ذريعة إلى قري جر منفعةن  عليه. وف  الوا   روانة نحرم ربا فض , 

 

 بيع األسهم على المكشوف:رابعا: عالقة بيع المثليات ب

ومه العالقة بين المسأليين جن مبادلة األسه ، قىد تتىون مىن مبادلىة الشى   بمثلىه، ومى  

ماا ف  البيع على  المتشىوف ميفا ىال ومىؤمال، ونحيمى  جن نقىا  بىأن مىور المبادلىة ليسىت 

مبادلىىة مثليىىاأل، فلىىا جن سىىه  الشىىركة حصىىة مىىن موموداتهىىا، واليىى  مىى  خلىىي  مىىن نقىىود 

نىىون وجصىىو  وماىىافع وحقىىو ، فيتىىون مجموعىىا مىىن مثليىىاأل وقيميىىاأل، فىىال نيحقىىق حيارىىو ود

عاد مبادليها شبهة القر  بزنادة، وكال ا حيمالين مح  اعيبار، ولوا ناسر بيىان حتى  مبادلىة 

  القيمياأل وم  م  بيع جم قر ، كما ف  الفقرة اليالية.
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[4] 

 وفقري القيميات وعالقته ببيع األسهم على المكش

 

 جو : حت  قر  القيمياأل:

اخيل  الفقها  ف  قر  القيمياأل، وم  من شروط القىر  جن نتىون محلىه مثليىا ممىا نثبىت 

 ف  الومة جم  ، وخالصة اخيالف الفقها  ف  قولين:

جن عقد القر  من باب عقىد السىل ، وكالممىا   نتىون    فيمىا نصى  ثبوتىه فى   القول األول:

الومة، وغالبا ما نتون فلا ف  فواأل األمثا . وموا مو مومر الحافية، وبه جخوأل المعانير 

 الشرعية كما ف  معيار القر .

، مىىن شىىروط محىى  القىىر :  جن نتىىون ممىىا لىىه مثىى  كىىالمتيالأل 7/395قىىا  فىى  بىىدائع الصىىاائع 

والمو وناأل، والعددناأل الميقاربة، فال نجو  قر  ما   مث  له من الموروعاأل، والمعىدوداأل 

الميقاربىىىة؛ ألنىىىه   سىىىبي   لىىى   نجىىىاب رد العىىىين و   لىىى   نجىىىاب رد القيمىىىة؛ ألنىىىه نىىىؤدي  لىىى  

الماا عة  خيالف القيمة باخيالف تقون  المقىومين؛ فيعىين جن نتىون الوامىر فيىه رد المثى ؛ 

 موا ر بما له مث (. فيفي 

، ومىىو مرنىىان القىىر  فىى  مميىىع األمىىوا ، وماهىىا 48ومىىو قىىو  جكثىىر الفقهىىا  القررول الثرراني:

القيمياأل. لعموم جدلة مشروعية القر ، وعدم المانع، مع دلي  خاص ومو حدن  جب  رافع 

( جن الابى  صىل  اللىه عليىه وسىل  اسيسىل  مىن رمى  بتىرا، فقىدمت 1600ف  صحي  مسىل   

  من  ب  الصدقة، فأمر جبا رافع جن نقض  الرم  بترر، فرمع  ليه جبىو رافىع، فقىا : لى  عليه  ب

 جمد فيها    خيارا رباعيا، فقا :  جعطه  نار،  ن خيار الااس جحساه  قضا (.

 الترجيح بين القولين:

بصىىىرف الامىىىر عىىىن الىىىرام  مىىىن القىىىولين،    جنىىىه جصىىىحاب القىىىو  الثىىىان ، نحيىىىامون  لىىى  تحرنىىىر 

 ليين:مسأ

ما الوامر ردر ف  قر  القيم ، فإن قي   ن الوامر رد القيمة وقىت القىر ، وقلاىا جن  -1

القر  عقد  رفا  مباار عل  المسىامحة، كمىا فى  تىرخي  الفقهىا  قىر  الفبىز، فتيى  

 ف49نسد مهاا فرنعة الربا جو اليحان  عليه

                                                           

48
 .436-6/432المغا   
49
:  فف  موا دلي  عل  موا  ا سيسالف فيما سو  المتي  29/52قا  ابن تيمية كما ف  الفياو   

والمو ون من الحيوان ونحور كما عليه فقها  الحجا ، والحدن  خالفا لمن قا  من التوفيين   نجو  فلا، ألن 

لقر  مومبه رد المث ، والحيوان لية بمثل ، وباا  عل  جن ما سو  المتي  والمو ون   نثبت ف  الومة ا

كما مو المشهور من موامبه ، يثبت مثل الحيوان تقريبا عي ال مة عو ا عن ما . وفيه دلي  عل  جنه 

المعتبر عي معرعة المعقود خالفا للتوفيين وومه ف  مومر جحمد جنه نثبت بالقيمة. وموا دلي  عل  جن 

 (.عليه هو التقريب وإال عيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوان
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بىىين قر ىىها وبيعهىىاف مىى  مىىو بألفىىاظ الميعاقىىدنن جم  كيىى  نميىىز فىى  مبادلىىة القيميىىاأل -2

 باييهما ومقصودمماف

وسبق ف  الفقرة السابقة  بيع المثلياأل( تحرنىر بعىة موانىر مىور المسىألة مىن كىالم شىي  

اكسالم ابن تيمية، ف  جن القيمياأل  فا اتحدأل ف  الجىاة والصىفة والمافعىة، فىال تتىون    

 قر ا.

 

 القيميات ببيع األسهم على المكشوف:ثانيا: عالقة قري 

ومىه العالقىة بىين المسىىأليين جن مبادلىة األسىه  ماىىا، قىد تتىون مىىن قبيى  قىر  القيميىىاأل   

سيما مع الامر  ل  جن السىه  ممىا   نثبىت فى  الومىة، وجنىه على  اليفىرنج المشىهور حصىة 

ت  فى  القسى  من موموداأل الشركة الي    تفلو من جصو  قيمية. ونشت  عليه كمىا سىيأ

الثان ، جن معاملة البيع عل  المتشوف   تعيبر قيمىة األسىه  وقىت جخىوما، و نمىا عىددما، 

ولوا فالمعط   المقر ( نقب  رد عدد األسه  مهما بلغ انففا  قيميها، و  نقب     عدد 

 جسهمه مهما بلغ ارتفاو قيميها وقت ردما عن وقت جخوما.
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[5] 

 يع األسهم على المكشوفشروط الثمن وعالقتها بب

تمهىىر الحامىىة  لىى  بحىى  مىىور المسىىألة فىى  بعىىة اليفرنجىىاأل الفقهيىىة للمعاملىىة، وجن بعىىة 

ا ميهىاداأل تىىر   متىىان معىى  األسىىه  ثماىىا مىىؤمال. والىىثمن نتفىى  فىى  شىىرطه جن نتىىون مىىا  

ن ميقوما، فإن كان نص  ثبوته دناا كالاقود فال نشىيرط جن نملتىه العاقىد وقىت العقىد، و ن كىا

 .50عر ا معياا فيشيرط حيارو ملا العاقد له وقت العقد

 :51وللجواب عن فلا نالحظ جن البيع ناقس  من حي  نوعية البدلين  ل  ثالثة جقسام

 البيع المطلق، ومو بيع العين بالثمن الرائج. -1

 بيع المقانضة، ومو بيع العرو  بالعرو . -2

 بيع الصرف، ومو بيع الاقود بالاقود. -3

   األسه  مؤمال، فهوا من بيع األم  جو بيع اليقسي  و  مانع ماه، ولىية فإن كان عو

 :  نجو  تقسي  قيمة السه (.2/5مو مح  البح ، وقد جما ر معيار األورا  المالية باد 

  جمىا  ن كانىت األسىه  نفسىها مؤملىة وكىان ثماهىا الحىا  نقىدا، فهىوا سىل ، ونامىر حيارىىو

، ولىية مىوا محى  52وأل األسىه  فى  الومىةف  حت  السل  ف  األسه ، وم  نص  ثبى

 البح  ماا.

  جمىىا  ن كانىىت األسىىه  نفسىىها مؤملىىة وكىىان عو ىىها الحىىا  عر ىىا، فهىىوا فيمىىا نمهىىر مىىن

بيىىوو المقانضىىة،  ن قلاىىا جن األسىىه    نصىى  ثبوتهىىا فىى  الومىىة، وقلاىىا  نهىىا   تتىىون    

ه  حصىىىة فىىى  معياىىىة، وتعيياهىىىا مىىىا   مىىىا بيحدنىىىد اسىىى  الشىىىركة، جو مىىىن مهىىىة جن السىىى

 . ونيرتر حيارو عل  تعيين األسه :53موموداأل معياة

 ماع تأمي  األسه ، عل  القو  بأن المبيع المعين   نجو  تأخير تسليمه. -1

 جن تتون األسه   لحمة البيع( مملوكة لمن معلها عو ا مؤمال. -2

ه كمىا مراعاة ج  نتون البد ن من ماة واحد باتفا  ا س  والمافعة،    بيحقق  وابط -3

 سبق ف  فقرة  بيع المثلياأل( وفقرة  قر  القيمياأل(.

  

                                                           

50
 .422-1/409، فقه البيوو، تق  عثمان  82و 31عقد البيع، مصطف  الزرقا ص 

51
 .2/623فقه البيوو، تق  عثمان   
52
 .1/560فقه البيوو، تق  عثمان   
53
 .2/1126و 560و 1/368فقه البيوو، تق  عثمان   
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[6] 

 بيع المبيع واستثناء منفعته وعالقته ببيع األسهم على المكشوف

 

 أوال: حكم المسألة:

نيعىر  الفقهىىا  لهىىور المسىىألة فى  بىىاب البيىىع واكمىىارة، وجكثىىرم  فى  بىىاب البيىىع؛ ألنهىىا بىىه 

، 54وم  البيع مىع اسىيثاا  المافعىة، ماعهىا الحافيىةجلصق فيما نمهر. وجص  مور المسألة 

 ؛ لتونها من قبي  اشيراط عقد ف  عقد.55والشافعية

وجما ما المالتية  فا كانت مدة المافعة نسيرة، وجما ما الحاابلة؛ لحدن  مابر ف  الصىحيحين 

جن الابىى  صىىل  اللىىه عليىىه وسىىل  اشىىير  ماىىه ممىىال فىى  الطرنىىق  لىى  المدناىىة، فاسىىيثا  

 نه  ل  جمله، فقا  عليه الصالة والسالم: لا ظهرر  ل  المدناة.حمال

:  ونص  جن نشيرط البائع نفع المبيع مدة معلومة، مث  جن نبيع دارا 6/166قا  ف  المغا  

ونسىىيثا  سىىىتااما شىىىهرا، جو ممىىىال ونشىىىيرط ظهىىرر  لىىى  متىىىان معلىىىوم، جو عبىىىدا ونسىىىيثا  

:  لىىو قىىا : بعيىىا مىىور الىىدار 6/170غاىى  خدميىىه سىىاة. نىى  علىى  مىىوا جحمىىد(. وقىىا  فىى  الم

وجمرتتهىا شىىهرا لىى  نصىى ؛ ألنىىه  فا باعىىه فقىىد ملىىا المشىىيري الماىىافع، فىىإفا جمىىرر جنامىىا، فقىىد 

ويحتمرل الجرواز بنراء علرى شرط جن نتون له بد  ف  مقابلة ما ملته المشيري، فلى  نصى .... 

 (.اشتراط منفعة البائع عي المبيع

ن الثايا    جن تعل ، فد  عل  موا ما  فا علمت، وكمىا اسىيثا  وقا  ابن تيمية:  كما نه  ع

مابر ظهر بعيرر  لى  المدناىة، وقىد جممىع المسىلمون فيمىا جعلمىه على  مىوا  اسىيثاا  الجىز  

الشائع؛ مث : جن نبيعه الدار    ربعها جو ثلثهىا، واسىيثاا  الجىز  المعىين  فا جمتىن فصىله بغيىر 

عىة المافعىة؛ كسىتا  الىدار شىهرا، جو اسىيفدام العبىد شىهرا،  رر... واخيلفوا ف  اسيثاا  ب

جو ركوب الدابىة مىدة معياىة، جو  لى  بلىد بعياىه؛ مىع اتفىا  الفقهىا  المشىهورنن وجتبىاعه  

 وممهور الصحابة عل  جن فلا قد نقع(.

:  وكجوا  بيع دار ليقبضها مشيرنها بعد عىام مىن نىوم بيعهىا 4/30وما  ف  الشرح الصغير 

اعترري :  قولىه: وكجىوا  بيىع دار، 4/30يثاا  مافعيها ساة(. قا  ف  بلغىة السىالا فيجو  اس

بأن ه ه المسألة ليست من باب اإلجارة، عحقهرا أن تر كر عري البيروع. وأجيرب: برأن المنفعرة 

؛ فإفا باو الدار بمائة مثال عل ، جن تقىبة بعىد عىام فقىد باعهىا بالمائىة المستثناة إجارة حكما

الىدار تلىا المىدة، فتىان البيىع بمائىة وعشىرة مىثال دفىع المشىيري بىد  العشىرة  وا نيفاو بيلا

 مافعة الدار فييأم (.

ولوا عدما بعة فضال  الباحثين من صور  مارة العىين لمىن باعهىا  ىماا، فقىا :  مىو اسىيرجار 

 ىىما  للعىىين مىىن مشىىيرنها؛ ألن تلىىا المافعىىة المسىىيثااة نقابلهىىا مىىز  مىىن الىىثمن، ولىىولا 

                                                           

54
 .515و 1/514فقه البيوو، تق  عثمان   
55
 .5/329نهانة المحياج  
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ن العين مع ا سىيثاا  جقى  ماىه بىدون ا سىيثاا ، والفىر  بىين الثماىين نمثى  العىو  نتون ثم

 .56عن المافعة المسيثااة(

 ضمان المبيع المستثنى نفعه 

وقد نرد ماا شبهة رب  مال  نضمن، فلو باو شف  عقارا مىؤمرا، واسىيثا  غليىه سىاة، فهى  

ائع جم المشيريف فىإن قلاىا المشىيري، مالك العقار جثاا  مور الساة  مدة ا سيثاا ( عل  الب

 فه  موا من رب  مال  نضمن، وم  نفال  قاعدة الفراج بالضمان والغا  بالغرمف

الر ي يظهررر :  ونفقىة المبيىع المسىيثا  نفعىىه مىدة ا سىيثاا  7/394مىا  فى  كشىاف القاىىاو 

بافعهىىا،    ألنىىه مالىىا المافعىىة   مىىن مهىىة المشىىيري، كىىالعين الموصىى  أنهررا علررى البررائعغ

 كالمؤمرة والمعارة(.

 والوي نفه  من كالم البهوت  جن مور المسألة نياا عها مأخوان:

 العين الموص  بافعها. -1

 العين المؤمرة والمعارة. -2

فتأنه ف  جحتام الضمان ف  المبيع المسيثا  مافعيىه، جلحقهىا بىالعين الموصى  بافعهىا، 

 و مانها لية عل  مالتها.

 المبيع واستثناء منفعته ببيع األسهم على المكشوف:ثانيا: عالقة بيع 

تمهىر عالقىة بحى  مىور المسىألة، ببيىىع األسىه  على  المتشىوف، فى  اشىيراط المالىىا األو  

لألسىىه  حصىىوله علىى  اليو نعىىاأل الاقدنىىة جثاىىا  مىىدة اقياىىا  المسىىيثمر لهىىا، فهىى  مىى  مىىن 

 قبي  مور المسألة، وم  نرد عل  موا الشرط محوور شرع ف

 احيما ن: فيها

 الجوا ، ومسيادر: االحتمال األول:

 جن موا من باب الشروط الجعلية، واألص  فيها اكباحة مال  تشيم  عل  ربا جو غرر. -1

 جن موا الشرط لية مفرما عل  مور المسألة من ك  ومه. -2

 الماع، ومسيادر: االحتمال الثاني:

 .57ة األسه  مماوعةجن بيع المبيع مع اسيثاا  مافعيه نشبه اسيرجارر، و مار  -1

مفالفة موا الشرط لقاعدة الفراج بالضمان والغا  بىالغرم، ألن  ىمان المبيىع فى  مىور  -2

الحا   عاد من جما ر( عل  البائع كما سبق نقله فى  كشىاف القاىاو، ولىية مىوا ميحققىا 

 ف  معاملة البيع عل  المتشوف، فه  تهلا بمومر األنممة عل  مشيرنها.

                                                           

56
 .398ف  فقه المعامالأل، د.نزنه حماد ص 
57
 معيار األورا  المالية. 
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التخريج الفقهي للبيع على المكشوف وحكمهالقسم الثاني:   

[1] 

 تخريجه على عقد القري

 أوال: توجيه التخريج ومناقشته:

جكثر مىن بحى  مو ىوو البيىع على  المتشىوف، واقياىا  األورا  الماليىة ثى   عىادة مثلهىا لمىن 

جخىىوأل ماىىه؛ قىىد خرمهىىا علىى  عقىىد القىىر ، باعيبىىار جن األسىىه  مىىن فواأل األمثىىا ، ومبادلىىة 

 بمثله قر . الش  

 وللمخالف أن يناقش ه ا التخريج من أوجه:

جن مىىوا نفىىال  تفىىرنج السىىه  بأنىىه حصىىة فىى  مومىىوداأل الشىىركة، ومىى  مومىىوداأل مىىن  -1

 طبيعيها اليغير، ما نعا  جن األسه  المعادة   تماث  األسه  المأخوفة.

والصىىفة جن مبادلىىة الشىى   بمثلىىه نتىىون قر ىىا  فا كىىان المثىى  ميفىىق فىى  الجىىاة والاىىوو  -2

 والمافعة، ومور القيود ميعورة ف  األسه  ليغيرما المسيمر كما تقدم.

جن القر    نتون    ف  المثلياأل، واألسه  قيمية باعيبار ما تمثله من موموداأل، و فا  -3

 كانت المماثلة ميعورة ف  الرد؛ ل  نص  عقد القر  حيارو.

 

 ثانيا: اصثار المترتبة على التخريج:

 .58بإقرا  األسه  مع ردما بزنادةتحقق الربا  -1

ماىىع الوسىىاطة فىى  المعاملىىة لمىىا تشىىيم  عليىىه مىىن  نىىادة فىى  القىىر ، وفىى  حىىا  كىىان  -2

 القر  من الوسي  فيضاف معا   خر للماع ومو اميماو القر  مع المعاو ة.

 ماع ا نيفاو بالرمن األصل  واك اف   مام  الصيانة(؛ ألنه رمن بقر . -3

  

                                                           

58
تيمث  مور الزنادة ف  بعة األسوا  ف  جخو المقر  لعمولة القر ، جو باكيفا  المقر  باسيثمار  

ا  الزنادة عل  القر  ألنه ماا من ا نيفاو بالمرمون وعقد الغطا  الاقدي بد  عن العمولة، وموا ف  مع

 الرمن ماا بقر ،   افة ليعونة المقر  عن اليو نعاأل الاقدنة.



26 

 

[2] 

 البيعتخريجه على عقد 

 أوال: توجيه التخريج ومناقشته:

نمتن القو  بيفرنج مبادلة األسىه  بمثلهىا، على  عقىد البيىع، فليسىت األسىه  مىن األمىوا  

الربونة، فيسوغ حيارو مبادليها ميفا ال مؤمال، والجهالة ف  الىثمن   تفضى  للاىزاو لتونهىا 

معلاىىة مىىن طىىرف ثالىى  ارتضىىار ممىىا نىىؤو   لىى  العلىى ، فاليو نعىىاأل الاقدنىىة سىىيحدد بطرنقىىة 

 الميعاقدان.

 وللمخالف أن يناقش ه ا التخريج من أوجه:

جن األسه  المؤملة  ن كانىت معياىة فهى  غيىر مملوكىة للمسىيثمر لحمىة البيىع، فيتىون  -1

 من قبي  ما   نملا.

جن األسىىىىه  المؤملىىىىة مجهولىىىىة القيمىىىىة لحمىىىىة البيىىىىع  ن قيىىىى   ن المقصىىىىود باألسىىىىه   -2

 الموموداأل  ن قي   ن المقصود باألسه  موموداتها.قيميها، ومجهولة 

 ثانيا: اصثار المترتبة على التخريج:

 ماع المعاملة ليحقق الغرر والجهالة فيها. -1
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[3] 

 تخريجه على عقد اإلجارة

 أوال: توجيه التخريج ومناقشته:

بىىأن  نمتىىن القىىو  بيفىىرنج مبادلىىة األسىىه  بمثلهىىا، علىى  عقىىد اكمىىارة، و سىىيما علىى  القىىو 

األسىىه  قيميىىة، باعيبىىار جن مومىىوداأل الشىىركة تيغيىىر،  ف  ن عقىىد اكمىىارة   نىىرد علىى  األمىىوا  

 المثلية. فيايفع المسيأمر حيارو، ومو المسيثمر ماا، ونعيدما مع جمرة ا نيفاو بها.

 وللمخالف أن يناقش ه ا التخريج من أوجه:

ا غيىر مقصىودة فى  اليعامى ، و   بأن األسه  مثلية، وتغيىر المومىوداأل غيىر مىؤثر، ألنهى -1

لماع تملتهىا ابيىدا  للجهالىة فى  المعقىود عليىه. واكمىارة   تقىع على  المثليىاأل، ولىوا   

 تص   مارة الاقود.

جن المسىىىيأمر  المسىىىيثمر( نيصىىىرف بىىىالعين المىىىؤمرة ببيعهىىىا  اسىىىيهالكها(، ومىىىوا نفىىىال   -2

وردما، ولىوا تماىع  مىارة مىا نسىيهلا، مقيض  عقد اكمارة الوي نراد ماه ا نيفاو بالعين 

 ومن فلا  مارة الشمع.

جن األص  ف  اكمارة  متىان ا نيفىاو مىن العىين، واألسىه    مافعىة فيهىا سىو  العائىد،  -3

 ومو لية محال لإلمارة.

 ثانيا: اصثار المترتبة على التخريج:

 تحقق الربا  فا كانت األمرة نقودا. -1

 و نعاأل الاقدنة المطلوب رد مثلها.مهالة األمرة، ليعور العل  بالي -2
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[4] 

 تخريجه على عقد السلم

 أوال: توجيه التخريج ومناقشته:

نمتىىن القىىو  بيفىىرنج مبادلىىة األسىىه  بمثلهىىا، علىى  عقىىد السىىل ، و سىىيما علىى  القىىو  بىىأن 

األسىىىه  نمتىىىن جن تتىىىون دناىىىا فىىى  الومىىىة، سىىىوا  قيىىى   نهىىىا مثليىىىة، جو قيميىىىة نمتىىىن  ىىىب  

نماىىع مىىن تحدنىىد جسىىه  شىىركة معياىىة، فالقىىدرة علىى  اليسىىلي  فىى  األسىىه  صىىفاتها. و  

غالبة، فانيف  الغرر،  ف األسه  مما نتثىر ومىودر وقىت اليسىلي ، ومىوا مىا شىرطه الفقهىا  

 ف  السل .

 وللمخالف أن يناقش ه ا التخريج من أوجه:

مسىىماة،  جن السىىل  فىى  األسىىه  غيىىر ميحقىىق، ألن األسىىه    تبىىاو    معياىىة مىىن شىىركة -1

 فيتون من قبي  السل  ف  حائ  معين.

تعىىور  ىىب  صىىفاأل األسىىه  بمىىا نافىى  الجهالىىة ونقطىىع الاىىزاو؛ لليغيىىر المسىىيمر والتبيىىر  -2

 لموموداأل الشركة وجسهمها ارتفاعا وانففا ا وماحا وتجزئة وغير فلا.

 ثانيا: اصثار المترتبة على التخريج:

يرمىىا  ن قيىى   نهىىا المقصىىودة بالعقىىد، جو مهالىىة المسىىل  فيىىه،  خىىيالف المومىىوداأل وتغ -1

مهالة القيمىة  ن قيى   نهىا المقصىودة فى  اليعامى ،   ىافة لجهالىة اليو نعىاأل الاقدنىة 

 المطلوب رد مثلها.
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[5] 

 تخريجه على عقد العارية مع الوعد بالهبة

 

 أوال: توجيه التخريج ومناقشته:

العارنىىة، و سىىيما علىى  القىىو  بىىأن نمتىىن القىىو  بيفىىرنج مبادلىىة األسىىه  بمثلهىىا، علىى  عقىىد 

األسىه  قيميىة، باعيبىار جن مومىوداأل الشىركة تيغيىر،  ف  ن عقىد العارنىة   نىرد على  األمىىوا  

المثليىىة. فيايفىىع المسىىيعير حيارىىو باألسىىه ، ومىىو المسىىيثمر ماىىا، ثىى  نعيىىدما، ولىىه جن نعىىد 

 المعير بأن نهبه شيرا.

 وللمخالف أن يناقش ه ا التخريج من أوجه:

بمىىا تقىىدم مىىن جن األسىىه  مثليىىة، كمىىا جن المسىىيعير ماىىا نيصىىرف بالعارنىىة ببيعهىىا، ومىىوا  -1

 نااف  عقد العارنة.

جن عقد الهبة ملحوظ ف  عقد العارنة، ولو ر لما ر   المعير بىولا، فيتىون حيارىو مىن  -2

قبيىى  مبىىة الثىىواب، والعارنىىة بعىىو  تاقلىىر عقىىد  مىىارة، فيىىرد عليهىىا مىىا نىىرد علىى  اليفىىرنج 

 عقد اكمارة.عل  

 

 ثانيا: اصثار المترتبة على التخريج:

 نرد عليها ما رد عل  اليفرنج عل  عقد اكمارة.

  



30 

 

 الخالصة والنتيجة

 ن اسيصحاب الامائر الميشابهة نساعد ف  تحرنر القو ، ووصوله  ل  نييجة صحيحة، سوا  

فىىىروو جخىىىر  نابغىىى  بىىىاطراد األحتىىىام، جو ببيىىىان الفىىىرو  المىىىؤثرة. وقىىىد نتىىىون لهىىىوا جثىىىر فىىى  

،  60، و عارتهىا قىر 59اسيصحابها قبى  الحتى  فيهىا،  ف مىن المعلىوم جن  مىارة المثليىاأل قىر 

، و مان غصىر المثلى  بمثلىه، والقيمى  بقيميىه 61والقر  والسل    نجري    ف  المثلياأل

 .62وقت غصبه

ا ونالحىىظ فىى  مبادلىىة األسىىه  فىى  عمليىىاأل البيىىع علىى  المتشىىوف، جن عىىددما مقصىىود؛ مىى

نعاىى  تغليىىر المثليىىة عليهىىا، حيىى  و ن قيىى   ن موموداتهىىا تيغيىىر، ومىى  المقصىىودة فىى  

اليعام ؛ فلا جن معط  األسه    نهي  بقيميها حين الىرد، و  نامىر  ليهىا بالغىة مىا بلغىت 

الزنادة جو الاق ، وموا نعودنا  ل  الامر ف  حت  بيىع المثليىاأل  مبادلىة الشى   بىأكثر مىن 

ا تقدم، فعلى  قىو  الشىافعية والحاابلىة نمتىن القبىو  بىولا، وعلى  قىو  ماسه مؤمال( كم

الحافية والمالتية وروانىة فى  المىومر اخيىارر ابىن تيميىة وابىن القىي ؛ نماىع مىن فلىا سىدا 

 لورنعة القر  بزنادة.

 والله من ورا  القصد، وعليه قصد السبي . 

 خالد بن محمد السياري

 1439صفر  12ف  

 

 

 

 

 

                                                           

59
 .9/65، كشاف القااو 4/312، موامر الجلي  4/193بدائع الصاائع  
60
 .9/195، كشاف القااو 3/573، الشرح الصغير 7/208بدائع الصاائع  

61
 ار السل .معيار القر ، ومعي 
62
ف  وقت ارتفاو  2005وقفت عل  قضية تعدي موظ  عل  محفمة عمي  وتصرفه بأسهمها ف  عام  

ف  وقت كساد السو ، فحت  القا   بمث  عدد  2007السو  السعودي، وحت  المحتمة ف  عام 

 األسه ؛ باعيبارما مثلية، رغ  جن قيميها وقت الحت  كان تافها.
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والبرردائل الشرررعية  "الحلررول

 للبيع على المكشوف"

 

 

 

 كتبه د. عهد بن بادي المرشدي
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 بس  الله الرحمن الرحي 

الحمىىد للىىه رب العىىالمين، والصىىالة والسىىالم علىى  نبياىىا محمىىد وعلىى   لىىه وصىىحبه وسىىل ، جمىىا 

 بعد:

 لمىا تيضىماه الصىيغة اليقليدنىة للبيىع على  المتشىوف مىن  شىتا أل شىرعية، فقىد رغبىت
ل
 نمرا

األمانة الشرعية لمصرف اكنما  ف   نجاد وطىرح بىدائ  شىرعية، ونىيج عىن فلىا طىرح مايجىين 

 بدليلين للبيع عل  المتشوف، ومما:

 بيع األسه  مع الوعد بإعادة الشرا .البديل األول: 

  .ميبادلين وعدنن عل  القائ  القصير البيعوالبديل الثاني: 

وقىىىد شىىىرفيا  الجهىىىة الماممىىىة للحلقىىىة العلميىىىة، ومىىى  جمانىىىة الهيرىىىة الشىىىرعية لمصىىىرف 

وجنبه  لى  جن الغىر  المطلىوب فى  مىوا البحى  اكنما ، بطلر ا سيتياب ف  موا المو وو، 

مااقشىىة البىىدائ  المطروحىىة بىىواتها دون الامىىر  لىى  مىىا نيعلىىق بماىىيج البيىىع علىى  المتشىىوف 

الاماميىىة وفىىق القواعىىد الماممىىة لبيىىع األورا  الماليىىة علىى  بصىىفيه اليقليدنىىة، جو بصىىفيه 

المتشوف؛ وموا نعاى  جن القىو  بشىرعية البىدائ  المطروحىة   نعاى   مىا ة العمى  بىالمايج 

البىىدن  دون نمىىر  لىى  اكشىىتا أل األخىىر  اليىى  نمتىىن جن تحيىى  بهىىور البىىدائ  عاىىد اليطبيىىق 

  العمل  لها.

 ها عند الت بي  العملي للبدائل الم روحة ما يلي:ومن األمور التي ينبغي النظر عي

:
ً
تضىىىمات تسىىىمية كىىى  مىىىن  القواعىىىد الماممىىىة لبيىىىع األورا  الماليىىىة علىىى  المتشىىىوفجن  أوال

 فىى  كىى  الموا ىىع، وجومبىىت علىى  جطىىراف الصىىفقة بىىىعالمقر ع وعالمقيىىر عطرفىى  العمليىىة 

 اتفاقية ع قرا  جورا  ماليةع متيوبة وملزمة فيما بياه
َ
وه ا يستدعي النظر عري ،   برام

 .عدم تعاري ذلك مع ت بي  أي عالقة تعاقدية أخرى بديلة للبيع على المكشوف

:
ً
 لزاميىىىة البىىىائع نصىىىت القواعىىىد الماممىىىة لبيىىىع األورا  الماليىىىة علىىى  المتشىىىوف علىىى   ثانيرررا

 عليه، القصير بإعادة الورقة المالية لمالتها 
ُ
يفق

ُ
كما نصت على  جن انيقىا  ف  موعد  حق ن

، تحون  مؤقت لملتيىة الورقىة الماليىةاألورا  المالية من مالتها  ل  البائع القصير  نما مو 

 ىىمن حىىدود الملتيىىة الفاصىىة وجنىىه خىىال  فيىىرة القىىر  نىىي  احيسىىاب األورا  الماليىىة المقر ىىه 

يع مع الوعرد ل ا ينبغي النظر عي أثر ذلك على أي صيغة أخرى بديلة كصيغة الب؛ بالمقر 

 أو غيرها من الصيغ التي ال تحتمل تأقيت الملكية عيها.

 :
ً
جن القواعىىد الماممىىة لبيىىع األورا  الماليىىة علىى  المتشىىوف جمىىا أل تىىداو  وبيىىع مميىىع ثالثررا

األورا  المالية المدرمة ما عدا حقو  األولية الميداولىة، ومىوا نشىم : األسىه ، والوحىداأل 

وهرر ا يسررتدعي النظررر عرري شرررعية تررداول تلررك لقابلىىة لليىىداو ، ا سىىيثمارنة، وجدواأل الىىدنن ا

 األوراق المالية عي منتج البيع القصير.
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للىه اكعانىة، واليوفيىق، وقد اميهدأل وسىع  فى  حىدود الوقىت المقىرر لالسىيتياب، وجسىا  ا

 والسداد،

 البديل األول: ]بيع األسهم مع الوعد بإعادة الشراء[.

 

مىىوا الماىىيج مبيتىىر ومقيىىرح مىىن جمانىىة الهيرىىة الشىىرعية لمصىىرف اكنمىىا  كبىىدن  للبيىىع علىى  

المتشىىوف؛ وفلىىا عىىن طرنىىق بيىىع مالىىا األسىىه   المقىىر  فىى  اليقليىىدي( جسىىهمه للبىىائع 

 القصىىير بشىىرا  جسىىه  الشىىركة نفسىىها وبالعىىدد نفسىىه، وفلىىا فىى  
َ
القصىىير، ووعىىدرب البىىائع

)
ل
، مىع اليزامىه بيعىونة البىائع القصىير عىن الضىرر الفعلى  موعد مؤم   مدة سىية جشىهر مىثال

 ف  حا  نتوله، وفلا وفق الفطواأل اآلتية:

نبيىع مالىا األسىه  جسىهمه للبىائع القصىير بىثمن مؤمى  نسىيحق بعىد سىية  الخ وة األولى:

 جشهر. 

 القصير عدد:  
َ
 البائع

ُ
( سه  من شركة سابا، قيميها السوقية حىين 1000مثا : نبيع المالا

 ( رنا .105000رنا = 105×سه  1000( رنا  للسه :  105( رنا ، بىىىىىىى  100لبيع  ا

 بأن نشيري ماىه الخ وة الثانية:
َ
 القصير

َ
 األسه  البائع

ُ
د بائع عب

َ
  ن

ل
فى  الفيىرة مىا بىين جسىهما

، بمثىىى  العىىىدد والوصىىى  لألسىىىه  اليىىى  باعهىىىا؛ وبمثىىى  قيميهىىىا  صىىىدار الوعىىىد وتىىىارن  محىىىدد

 ها للبائع القصير.السوقية عاد بيع

 القصىير بىأن نشىيري ماىه  
َ
 األسىه  البىائع

ُ
 مالىا

ُ
ىد عب

َ
( سىه  مىن جسىه  الشىركة 1000مثا : ن

 نتىىون 100.000( رنىىا  للسىىه ، وبىىثمن  ممىىال :  100اليىى  باعهىىا بسىىعر  
ْ
( جلىى  رنىىا ، علىى  جن

 الوعد بالشرا  خال  مدة سية جشهر من تارن   صدار الوعد. 

، ثىى  نبيىىع البىىائع تحىىو   الخ رروة الثالثررة:
ل
األسىىه  المباعىىة  لىى  محفمىىة البىىائع القصىىير فىىورا

 القصير األسه  ف  السو ، ونبق  ثمن البيع ف  محفميه. 

 نعاد   الخ وة الرابعة:
ل
نودو البائع القصير ف  حسابه ا سيثماري المرتب  بالمحفمة مبلغا

مىىىور الصىىىورة %( مىىىن قيمىىىة المحفمىىىة، مىىىام  صىىىيانة للبيىىىع القصىىىير، ونسىىىاوي فىىى  20 

 ( جل  رنا .20.000 

 الوسىىىاطة  فا ارتفعىىىت القيمىىىة السىىىوقية  الخ ررروة الخامسرررة:
َ
 القصىىىير شىىىركة

ُ
نوكىىى  البىىىائع

%(: بىىأن تشىىيري لىىه مىىن السىىو  بىىالمبلغ المومىىود فىى  المحفمىىة جسىىه  15لألسىىه  باسىىبة  

 الشركة نفسها، وبالعدد نفسه؛ وتتون مور الوكالة مشروطة اليافيىو فى  حىا  عىدم قيىام

 البائع القصير بزنادة مام  الصيانة؛ ليغطية ارتفاو القيمة السوقية لألسه .  

ف  تارن  ا سيحقا  جو قبله قد ترتفع قيمة األسه  وقد تاففة، وفق  الخ وة السابعة:

 ما نأت :

:
ً
، عاىىدما نشىىيري البىىائع 80 فا انففضىىت القيمىىة السىىوقية للسىىه  فأصىىبحت   أوال

ل
 مىىثال

ل
( رنىىا 

( جلى  رنىا ، وبمقيضى  الوعىد المقىدم مىن 80.000  سىه  مىن شىركة سىابا بىىىىىىى  القصير جل

( جلى  رنىا ، 100.000المالا بالشرا ؛ فىإن البىائع القصىير نبيىع األسىه  المشىيراة للمالىا بىىىىىىى  
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وتحىىو  األسىىه  المباعىىة لمحفمىىة الواعىىد بالشىىرا ، وتجىىر  مقاصىىة بىىين البيعيىىين، وحصىىيلة 

ف رنا  ندفعها البائع القصىير للواعىد بالشىرا ، ونىي  فىا الحجىز عىن المقاصة م : خمسة   

مىىىام  الصىىىيانة المقىىىدم مىىىن البىىىائع القصىىىير، وتتىىىون الاييجىىىة الاهائيىىىة لليعامىىى : جن مالىىىا 

( رنىىا ، باك ىىافة  لىى   عىىادة تملتىىه جسىىه  الشىىركة اليىى  5.000األسىىه : ربىى  مىىن اليعامىى   

( 15.000ئع القصىير: ربى  مىىن بيىع األسىه  للمالىىا  باعهىا، وبالعىدد نفسىىه؛ وفى  المقابى  البىىا

 رنا . 

:
ً
، عادما نجر عل  البائع القصير: 115 فا ارتفعت القيمة السوقية للسه  فقاربت   ثانيا

ل
( رنا 

الوسىي  فىإن  موا ا رتفاو، وف  حا  عدم  نادته للهام ؛مام  الصيانة؛ ليغطية  جن نزند

األسىه  مىن السىو  بىثمن  ممىال   -البىائع القصىير بمومر اليوكي  المقدم لىه مىن-نشيري 

( جل  رنىا ، وبمقيضى  الوعىد المقىدم مىن المالىا بالشىرا ؛ فىإن البىائع القصىير نبيىع 115.000 

( مائىة جلى  رنىا ، وتحىو  األسىه  المباعىة لمحفمىة 100.000األسه  المشىيراة للمالىا بىىىىىىى  

يلة المقاصىىة مىىى : خمسىىة   ف رنىىىا  الواعىىد بالشىىرا ، وتجىىىر  مقاصىىة بىىين البيعيىىىين، وحصىى

نىىدفعها البىىائع القصىىير للواعىىد بالشىىرا ، ونىىي  فىىا الحجىىز عىىن مىىام  الصىىيانة المقىىدم مىىن 

( 5.000البائع القصير، وتتون الاييجة الاهائيىة لليعامى : جن مالىا األسىه : ربى  مىن اليعامى   

ا، وبالعىىدد نفسىىه؛ خمسىىة   ف رنىىا ، باك ىىافة  لىى   عىىادة تملتىىه جسىىه  الشىىركة اليىى  باعهىى

لىى  نىىرب  مىىن بيىىع األسىىه ، بىى  خسىىر مبلىىغ مىىام  الصىىيانة وفىى  المقابىى  البىىائع القصىىير: 

 ( جل  رنا .20.000 
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 مقارنة المنتج )البديل( المقترح بالمنتج التقليدي

 

بمقارنىة مىوا البىدن  المقيىرح مىىع الماىيج اليقليىدي للبيىع علىى  المتشىوف، نالحىظ جنىه روعىى  

 تالف  جبر  اكشتا أل المحرمة الي  نشيم  عليها المايج اليقليدي، وماها:ف  ميتليه 

ني  فيه بيىع األسىه  قبى  تملتهىا، ثى   فا -ف  بعة صورر-جن البيع عل  المتشوف  األول:

 ما  موعد اليسلي  اسيقر ها البائع؛ فيتون من بيع اكنسان ما   نملا.

قيرا  األسه ، و فا ت  البيىع على  المتشىوف نمتن جن نتون البيع المتشوف بعد ا الثاني:

 بعد اقيرا  األسه ، فال نفلو األمر من حاليين:

 شيرط فيىه دفىع المقيىر  األربىاح عاىد تو نعهىا  لى  المقىر ، فهىوا الحالة األولى
ُ
: جن ن

 للمقر  من المقير .
ل
 محرم؛ ألنه نتون من قبي  القر  الوي مر نفعا

 فا لىى  نشىىيرط فيىىه دفىىع المقيىىر  األربىىاح عاىىد تو نعهىىا  لىى  المقىىر ، الحالررة الثانيررة  :

 عل  القىو  بجىوا   قىرا  األسىه ؛ 
ل
فف  مور الحالة نتون البيع عل  المتشوف مائزا

جما عل  القو  بعدم موا   قرا  األسه ، كما فمبت  ليه ميرة المحاسبة والمرامعىة 

 الحالة. الشرعية، فال نص  البيع عل  المتشوف ف  مور 

ومىىوان اكشىىتا ن، والىىوي قبلهمىىا تىى  تالفيهمىىا فىى  مىىوا الماىىيج؛ ألن البىىائع القصىىير   نبيىىع 

األسه     بعىد تملتهىا بشىرائها مىن المالىا، فلىية فيىه بيىع لألسىه  قبى  تملتهىا، ولىية 

 فيه  قرا  لها. 
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 اإلشكاالت الشرعية عي البديل المقترح

 

 اإلشكال األول: شبهة العينة:

العياىىىة مىىى : لبيىىىع السىىىلعة بىىىثمن،  لىىى  جمىىى ، ثىىى  شىىىرانما مىىىن المشىىىيري بأقىىى  مىىىن فلىىىا 

 . (63 الثمن#

 مىىن غيىىرر بىىثمن مؤمىى ، ونسىىلمه  لىى  المشىىيري، 
ل
ثىى  وقيىى : بيىىع العياىىة: لمىىو جن نبيىىع شىىيرا

     . (64 نقد جق  من فلا القدر# نشيرنه قب  قبة الثمن بثمن

للبائع القصير بثمن مؤمى ، مىع اليىزام المالىا نبيع مالا األسه  جسهمه وف  موا المايج: 

بثمن حىا  جقى  مىن ثمىن سه  الشركة نفسها وبالعدد نفسه للمشيري بإعادة الشرا  ماه أل

 البيع المؤم ، فه  نعد فلا من صور بيع العياة المحرمةف فيه احيما ن:

  حصىىىة جن مىىىور العمليىىىة فيهىىىا شىىىبهة العياىىىة؛ مىىىن مهىىىة جن األسىىىه  تمثىىى االحتمرررال األول:

مشىىاعة فىى  مومىىوداأل الشىىركة، وبىىائع األسىىه  ماىىا نعىىود فيشىىيرنها مىىع اليواطىىؤ السىىابق 

عل  فلا، فيعود  ليه تلا األسه  بثمن جق  من الثمن األو  المعجى  الىوي بىاو بىه، فيتىون 

قد باو حصة مشاعة ف  جص  معين بثمن مؤم ، ث  اسىيعاد ملتييىه لهىور الحصىة المشىاعة 

نقدي حا  جق  مىن الىثمن المؤمى ، وقىد فمىر ممهىور الفقهىا   لى   ممن باعها عليه بثمن

، ولىو حصى  
ل
 جن نبيع الرم  السلعة بثمن مؤم ، ث  نشيرنها بثمن جق  نقىدا

ل
جنه   نجو  مطلقا

 بغير اشيراط جو مرنان عرف
ل
 . (65 فلا اتفاقا

ن العلىة اليى  : لو ن قصد بالعقد األو  العقىد الثىان  بطىال العقىدان؛ ألجاء عي كشاف القناع

 . (66 من جملها بط  الثان ، ومو كونه فرنعة للربا، مومودة ف  األو #

( الوعرررد 49وجررراء عررري المعرررايير الشررررعية لهيئرررة المحاسررربة، المعيرررار الشررررعي ذي الررررقم )

 : والمواعدة

، سىوا  جكىان فى  صىلر  3/3ل
ل
ك  وعد من المشيري جو البائع نؤدي  ل  العياىة مماىوو شىرعا

 بثمن مؤم ، ونعد ببيعه  لى  مىن اشىيرار عقد البيع ج
ل
م قبله جم بعدر؛ مث : جن نشيري شيرا

 ماه بثمن جق ..#. 

: ومو األظهر، جن موا لية من قبي  بيع العياة، ولىية فيىه شىبهة العياىة؛ االحتمال الثاني

 ألمور:

العياة م : ]بيع السلعة بثمن،  لى  جمى ، ثى  شىرانما مىن المشىيري بىثمن نقىد جقى  مىن  .1

ا الثمن[؛ وف  مور الصورة: لن نتون ف  الشرا  الثان  دفىع نقىدي للىثمن مىن قبى  فل

                                                           

 (.22/72التونيية  ( الموسوعة الفقهية 63 

 (.5/207(؛ وني  األوطار، للشوكان   8/231( نامر: في  العزنز بشرح الوميز، للرافع   64 

 (. 669( نامر: الصورنة ف  المعاو األ المالية، عبدالحتي  المزروو  65 

 (. 3/185( كشاف القااو، للبهوت   66 
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المشىىيري، فلىىىن نحصىىى  البىىائع القصىىىير علىىى  جي مبلىىغ نقىىىدي؛ و نمىىىا تىىي  المقاصىىىة بىىىين 

 البيعيين من مام  الصيانة، والبائع القصير مو الوي سيدفع الفر . 

جن السلعة  األسه ( تغيرأل؛ فاألسه  المباعىة ماىا ليسىت مى  عىين األسىه  المشىيراة  .1

بالعقىىىد األو ، و ن كانىىىت بمثىىى  األسىىىه  األولىىى  فىىى  العىىىدد والوصىىى ؛ فالبىىىائع القصىىىير 

سيبيع األسه  المشيراة من المالا ف  السو  لطرف ثال  غير معروف للطىرفين؛ قىا  

اشىيراما بىأكثر ماىه نسىيرة، فقىا  جحمىد، فى  روانىة ابن قدامة: لو ن باو سىلعة باقىد، ثى  

 . (67 ؛ ألن فلا نيفور وسيلة  ل  الربا#نغير السلعةحرب:   نجو  فلا    جن 

جن األسه  تمث  موموداأل فى  جصىو  الشىركة، ومىوا المومىوداأل تيغيىر فى  متوناتهىا  .2

 وقيميها.

 

 المتبقي عليه من ثمنها.اإلشكال الثاني: شراء سلعة مبيعة باألجل من مالكها بالدين 

تضىىمات خطىىواأل ميتلىىة الماىىيج: ]جنىىه  فا انففضىىت القيمىىة السىىوقية للسىىه ، عاىىدما نشىىيري 

 عبمث  العدد والوص عالبائع القصير 
ل
، وبمقيض  الوعد المقدم مىن المالىا بالشىرا ؛ جسهما

الواعىد فإن البائع القصير نبيع األسه  المشيراة للمالا، وتحىو  األسىه  المباعىة لمحفمىة 

غيىىر الربىىوي بجاسىىه  ومىىوا نىىؤدي  لىى  فرنعىىة بيىىع؛ وتجىىر  مقاصىىة بىىين البيعيىىين[ بالشىىرا ،

 
ل
 . نسيرة ميفا ال

  لى  جمى  بىثمن، فلمىا حى  األمى  جخىو (68)ما  ف  كيىاب التىاف ،  بىن قدامىة
ل
: لو ن بىاو طعامىا

 ل  نجز، 
ل
، فهىو فى  معاى  مىا ألنىه فرنعىة  لى  بيىع طعىام بطعىام نسىيرةماه بالثمن طعاما

، وقيىاس جخو جحدمما عن اآلخر قب  قبة ثماىهتقدم، وك  شيرين حرم الاسا  فيهما ل  نجز 

قو  جصحاباا فى  مسىألة العياىة، جنىه نجىو  ماماىا جخىو مىا نجىو  اليفا ى  بياىه وبىين الطعىام 

 المبيع#. 

يل التفاضل، وقد اختلف الفقهاء عي حكم بيع األموال غير الربوية بجنسها نسيئة على سب

 هل يجري عيها الربا أم ال: 

 .  (69)جنه   نجري فيها الربا، ومو قو  ممهور الفقها  القول األول:

، ومىوا  القول الثاني:
ل
جنه نجري فيها الربا، فال نجىو  بيىع غيىر الربىوي بجاسىه نسىيرة ميفا ىال

 علىى  مىىوا (72)وابىىن القىىي  (71)، اخيارمىىا ابىىن تيميىىة(70)القىىو  روانىىة عىىن اكمىىام جحمىىد
ل
، وتفرنعىىا

                                                           

 (. 4/133( المغا ،  بن قدامة  67 

 68  )2/16.) 

 (.6/66(، والمغا ،  بن قدامة  9/402(، والمجموو، للاووي  2/657( نامر: التاف ،  بن عبدالبر  69 

 (.3/430(، وشرح الزركش   4/146( نامر: المبدو،  بن مفل   70 

 (.6/462( نامر: اخيياراأل شي  اكسالم ابن تيمية الفقهية، د. عبدالله    سي   71 

 (.3/427(، و اد المعاد  2/424 ( نامر: تهونر السان 72 
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القو  تتون مىور الصىورة مىن الهيتلىة مماوعىة؛ ألنىه فى  كى  مىن الصىورتين تمليىا لسىلعة 

 مقاب  سلعة من ماسها مع اليفا   والاسأ.

 

 اإلشكال الثالث: اإللزام بالوعد عي عقود المرابحات:

 وا ليىىزام بإنجىىا ر، 
َ
فيىىد اليعهىىد

ُ
صىىراحة جو د لىىة، ولىىه الوعىىد الملىىزم مىىو: الوعىىد المقيىىرن بمىىا ن

 على  شىرط
ل
. وقىد نتىون اكلىزام بالوعىد (73  صور، ماها: جن نرد بصيغة ا ليزام؛ جو نتىون معلقىا

 فا وقىىع الوعىىد علىى  مىىن مهىىة الحتىى  القضىىائ ، دون الامىىر  لىى  صىىيغة الوعىىد؛ وفلىىا فيمىىا 

 للواعىد؛ سبر، ودخ  الموعود فى  شى    
ل
 ا مرا وهر باىا ل على  مىوا الوعىد؛ فإنىه نتىون ملزمىا

ر، ونصه: عالوعد، ومو: الوي نصدر من اآلمىر 1409عام تامنه قرار مجمع الفقه اإلسالمي، 

،    لعىور، 
ل
ىا للواعىد دنانىة

ل
 فا كىان  وهرو ملرزم قاراًء جو المأمور عل  ومه ا نفراد، نتىون ملزم

ىىا علىى  سىىىبر، ودخىى  الموعىىود فىى  كلفىىة، نييجىىة الوعىىد، ونيحىىدد جثىىر اكلىىزام، فىى  مىىور 
ل
معلق

، بسبر عىدم الوفىا  بىال عىورع.ا
ل
 لحالة،  ما بيافيو الوعد، و ما باليعونة عن الضرر الواقع فعال

 قاررراًء عررري هررر ه الصرررورة
ً
؛ ولتىىىن نيرتىىىر علىىى  عىىىدم الوفىىىا  بىىىه وقرررد ال يكرررون الوعرررد ملزمرررا

 من تغرنر الواعد.
ل
 للضرر الحاص  فعال

ل
 اليعونة عن الضرر؛ دفعا

( الوعرررد 49حاسررربة، المعيرررار الشررررعي ذي الررررقم )جررراء عررري المعرررايير الشررررعية لهيئرررة الم

 : والمواعدة

 نجىر الوفىا  بىه دنانىة، بمعاى  جن  خالفىه بىدون ِّ الوعد بفع  جو تصرف مال  3/4ل
ل
مباح شرعا

 ملرررزم عررري القاررراءغعىىىور  ثىىى ، 
 
فىىىإن ترتىىىر علىىى  عىىىدم الوفىىىا  بالوعىىىد  ىىىرر علىىى   ولكنررره غيرررر

 ا ..#.الواعد اليعونة عن الضرر قض عيلزمالموعود له، 

وعلررى القررول بررأن الوعررد ملررزم قارراء عرري المعاوضررات الماليررة، عهررل يصررح التعهررد بشررراء 

السلعة عيما ال يصح وقوعه عي الحال من العقودغ كبيع اإلنسان ما لريس عنرده عري عقرود 

 المرابحة  

جنه   نص  اليعهد بالشرا  ف  بيع المرابحة     فا وقع عل  ما نملتىه الواعىد؛  القول األول:

 فإفا كانت السلعة مملوكة للواعد ما  الوعد عل  بيعها. 

 جاء عي الاوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد:

 للطىرفين (: 41الاابط )
ل
، وعليىه فىال و ألحىدمماجل  نجىو  فى  المرابحىة جن نتىون الوعىد ملزمىا

 بشرا  السلعة#
ل
 ملزما

ل
 .نجو  من الباا جن نأخو من العمي  تعهدا

ل  نجىىو  جن تشىىيم  وثيقىىة الوعىىد فىى  المرابحىىة جو مىىا فىى  حتمهىىا علىى  وعىىد (: 42الاررابط )

، و  نجىىو  جن نؤخىىو مىن العميىى  جي شىى   لىىه صىىفة اكلىىزام جو جحىىدمماملىزم للعميىى  والباىىا 

 .الوعد#بالشرا  ف  مرحلة 

                                                           

 (.29( نمرنة الوعد الملزم ف  المعامالأل المالية، د. نزنه حماد  73 
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م العقىد فى  شى   حىرم فيىه (74  يقول د. رعي  المصري
ُ
: ل نا  جسىيطيع القىو  بأنىه  فا حىر

الوعىىد الملىىزم. فهىىور قاعىىدة كليىىة، وخىىالف الفقهىىا  فىى  الوعىىد المجىىرد   نجىىو  سىىحبه  لىى  

ىىا بحىىا ، والفىىالف فيىىه غيىىر 
ل
 ملزم

ُ
الوعىىد الىىوي نحىى  محىى  العقىىد. فهاىىا   نجىىو  جن نتىىون الوعىىد

ا؛ ألن العقىد  فا حىرم مائز، 
ل
 واحىد

ل
ونجر فيه الفروج من الفالف  ل  القو  بعدم اكلىزام، قىو 

 #.ف  ش   حرم فيه الوعد الملزم

 

 جنه نص  اليعهد بالشرا  ف  عقود المرابحاأل؛  فا كان من طرف واحد. القول الثاني:

 ( المرابحة: 8جاء عي المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة، المعيار الشرعي ذي الرقم )

  نجىىو  جن تشىىيم  وثيقىىة الوعىىد جو مىىا فىى  حتمهىىا علىى  مواعىىدة ملزمىىة للطىىرفين  2/3/1ل

  المؤسسة والعمي (.

بشىىرط الفيىىار نجىىو   صىىدار المواعىىدة مىىن المؤسسىىة والعميىى  اآلمىىر بالشىىرا ؛  فا كانىىت  2/3/3

 .#للميواعدنن جو جحدمما

: جن الوعىىىد فيهىىىا و ن كىىىان مىىىن طىىىرف واحىىىد، ومىىىو بىىىائع ويشررركل علرررى الصرررورة محرررل العرررري

الصىىادرة عىىن مجلىىة األسىىه ، لتىىن القواعىىد الماممىىة لبيىىع األورا  الماليىىة علىى  المتشىىوف 

ت عل  جن 
َّ
 ميرة السو  المالية نص

ٌ
بإعىادة جورا  ماليىة الطرف اآلخر  مقير  األسه ( ملزم

نجع  العملية من قبي  المواعىدة  ، وموا(75)مدرمة مماثلة للمقر  بحسر ما نحددر المركز

 مااقشة مسألة المواعدة الملزمة من الطرفين ف  عقود 
ل
الملزمة للطرفين، وسيأت   حقا

  المر ابحاأل.

 تعديالت مقترحة على البديل األول: بيع األسهم مع الوعد بإعادة الشراء. 

المعايىة بيطبيىق الماىيج، ت  عر  الفترة البدنلة السابقة للبيع عل  المتشوف عل  الجهىة 

 
ل
ورجأل مااسبيها وقابلييها لليطبيق، كما رجأل جن األفض  فى  اليطبيىق العملى ، واألكثىر قبىو 

  عالفطوة الثانيةع
َّ
عد

ُ
 ف  البدن  المقيرح، ليتون وفق اآلت :  (76 ف  السو  جن ت

 و المقترح األول:
ل
 نتون الوعد من طرف البائع القصير ببيع األسه   حقا

ْ
فق ثمىن نحيسىر جن

العائىىد  -وفىق المعادلىة اآلتيىة: ]سىعر تافيىو الوعىىد= القيمىة السىوقية للسىه  بيىارن  الوعىد 

جي تو نعىاأل نىي  تو نعهىا فى  الفيىرة مىا بىين الوعىد  -اك اف  المسيهدف لمالا األسىه  

 وتافيور[. 

                                                           

 ( موقعه عل  اكنيرنت. 74 

 ( نامر:  ئحة ع قرا  األورا  المالية المدرمةع المادة الثالثة، الفقرة  ج(75 

 بأن نشيري ماه جسه( وم : ]76 
َ
 القصير

َ
 األسه  البائع

ُ
د بائع عب

َ
 ن

ل
ف  الفيرة ما بين  صدار الوعد وتارن   ما

محدد، بمث  العدد والوص  لألسه  الي  باعها؛ وبمث  قيميها السوقية عاد بيعها للبائع القصير. مثا : 

 القصير بأن نشيري ماه  
َ
 األسه  البائع

ُ
 مالا

ُ
د عب

َ
( 100( سه  من جسه  الشركة الي  باعها بسعر  1000ن

 نتون الوعد بالشرا  خال  مدة سية جشهر من 100.000:  رنا  للسه ، وبثمن  ممال 
ْ
( جل  رنا ، عل  جن

 تارن   صدار الوعد[.
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جي  -ا  رنى2العائىد اك ىاف  المسىيهدف لمالىا األسىه :  –رنىا  100مثا :   قيمة األسىه : 

 جي تو نعاأل خال  الفيرة((. -رنا  98تو نعاأل تي  خال  الفيرة( =  

 صىدار وعىدنن جن نتون الوعد من الطىرفين ولىية مىن طىرف واحىد؛ بىأن نىي   المقترح الثاني:

 وفق اآلت :، مالا األسه ، والبائع القصير ميبادلين بين

   القصىىير بىىأن نشىىيري ماىىه 
َ
 األسىىه  البىىائع

ُ
سىىه  مىىن جسىىه  الشىىركة  (1000نعىىد مالىىا

 المسيهدفة، ف  الفيرة ما بين  صدار الوعد وتارن  محدد.

 األسه  بىأن نبيعىه  و 
َ
 القصير مالا

ُ
( سىه  مىن جسىه  الشىركة نفسىها، 1000نعد البائع

 ف  الفيرة ما بين  صدار الوعد وحي  تارن  محدد.
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 اإلشكاالت الشرعية عي التعديالت المقترحة

 

، وفق ثمن نحسر  المقترح األول:
ل
 نتون الوعد من طرف البائع القصير ببيع األسه   حقا

ْ
]جن

العائىىد -وفىىق المعادلىىة اآلتيىىة: سىىعر تافيىىو الوعىىد = القيمىىة السىىوقية للسىىه  بيىىارن  الوعىىد 

جي تو نعىاأل نىي  تو نعهىا فى  الفيىرة مىا بىين الوعىد -اك اف  المسىيهدف لمالىا األسىه  

 وتافيور[. 

عد من طرف واحد، ومو البائع القصير، ونرد اكشتا  فيه من مهة تحدنىد موا المقيرح فيه و

سىىعر تافيىىو الوعىىد وفىىق المعادلىىة المىىوكورة، واليىى  تيتىىون مىىن معطيىىاأل بعضىىها معلومىىة 

وقت  صدار الوعىد، وبعضىها اآلخىر مجهولىة، ومى : اليو نعىاأل اليى  تيحقىق فى  الفيىرة بىين 

 البىىائ
َ
ىىد عب

َ
 ن
ْ
 اآلخىىر ببيىىع األسىىه  محىى  الصىىفقة الوعىىد وتافيىىور؛ فهىى  نصىى  جن

َ
 القصىىير الطىىرف

ُ
ع

 ماىىه جي جربىىاح تو عهىىا الشىىركة خىىال  الفيىىرة مىىن شىىرائه األسىىه  مىىن 
ل
بسىىعر محىىدد، مفصىىوما

الطرف اآلخىر فى  بدانىة الصىفقة حيى  تافيىو الوعىدف مىع العلى  بىأن مىور اليو نعىاأل سىيتون 

ألنىه نبيىع األسىه  فى   مملوكة لمن نشيري األسه ، فه  ليست مملوكىة للبىائع القصىير؛

، و نمىا 
ل
السو  بعد شرائها من المسيثمر، ولية مملوكة للمسيثمر؛ ألنه باو األسه  سىابقا

نرنىىىد المسىىىيثمر جن نفصىىى  مىىىور اليو نعىىىاأل مىىىن القيمىىىة السىىىوقية للسىىىه  وقىىىت شىىىرائه؛ 

 ليعونة نفسه عن تو نعاأل األسه  الي  باعها. 

ه  عاىىد بيعىىه   نمهىر فيىىه محىىوور، و نمىىا خصى  مقىىدار اليو نعىىاأل مىن سىىعر ثمىىن شىىرا  السى

 للواعد، و  للموعىود عاىد 
ل
نأت  اكشتا  من مهة جن مقدار مور اليو نعاأل لن نتون معلوما

غيىىر معلىىوم مقىىدار مىىا تو عىىه األسىىه  مىىن جربىىاح خىىال  فيىىرة الوعىىد  صىىدار الوعىىد؛ وحيىى   ن 

 
ل
فيىىه غىىرر،   سىىيما مىىع  للطىىرفين، فىىيمتن القىىو : بىىأن اشىىيراطها مىىع مهالىىة مقىىدارما  حقىىا

 ونمتن جن نقا : بصحة موا ا شيراط، ألمور ماها:اكلزام بالوعد؛ 

جن مىىىور اليو نعىىىاأل و ن كانىىىت غيىىىر معلومىىىة عاىىىد  صىىىدار الوعىىىد؛    جنهىىىا مهالىىىة نسىىىيرة،  .1

والغرر اليسير   نفسد وماضبطة، وتؤو   ل  العل ، فال مجا  فيها للازاو بين الطرفين، 

   .العقد

جن الىثمن معلىوم عاىد العقىد   غىرر فيىه و  مهالىة، فالجهالىة ماىا  نمىا مى  فى  صىيغة  .2

الوعد بالبيع، وليست ف  عقد البيع، والوعىد بىالبيع اليىزام مسىيق  عىن عقىد البيىع، فهىو 

مىن اليوابىىع؛ ولىىوا نمتىن للواعىىد الاتىىو  عىن وعىىدر المليىىزم بىه، والمماىىوو جن نتىىون الغىىرر 

  ف  المعقود عليه جصالة.

 

مالىىا   صىىدار وعىىدنن ميبىىادلين بىىينجن نتىىون الوعىىد مىىن الطىىرفين، بىىأن نىىي  ] المقترررح الثرراني:

 األسه ، والبائع القصير، وفق اآلت :

   القصىىير بىىأن نشىىيري ماىىه 
َ
 األسىىه  البىىائع

ُ
( سىىه  مىىن جسىىه  الشىىركة 1000نعىىد مالىىا
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 المسيهدفة، ف  الفيرة ما بين  صدار الوعد وتارن  محدد.

 و 
ُ
 األسه  بىأن نبيعىه   نعد البائع

َ
( سىه  مىن جسىه  الشىركة نفسىها، 1000القصير مالا

 .[ف  الفيرة ما بين  صدار الوعد وحي  تارن  محدد

 وعيه مسائل:

 المسألة األولى: تعريف المواعدة:

وعدان ميقابالن من طرفين بإنقاو فع   من ك  واحد ماهما فى  المسىيقب ، فى  المواعدة: 

  .(77) مح  واحد، و من واحد

فيىىد صىىراحة جو د لىىة تعهىىد والمواعرردة الملزمررة علررى عقررد مررن العقررود: 
ُ
مىى  المقيرنىىة بمىىا ن

ونلحىىىق بهىىىا فىىى  الحتىىى : المواعىىىدة  طرفيهىىىا واليىىىزامه  بإتمىىىام عقىىىدما وتافيىىىو مقيضىىىار.

المجىىردة  فا وقىىع اتفىىا  مسىىبق  مواطىىأة( بىىين طرفيهىىا علىى  كونهىىا ملزمىىة لهمىىا، جو مىىر  

 . (78 العرف بولا

 الثانية: هل المواعدة الملزمة تكون عي حكم العقدغ أم تبقى عي حكم الوعد  المسألة

: جن المواعىىدة الملزمىىة فىى  الامىىر الفقهىى  فىى  حتىى  العقىىد؛ و ن مىىرأل بلفىىظ القررول األول

 لىه على  اللفىظ
ل
 للمعا  المقصىود ماهىا، وتقىدنما

ل
. وعلى  فلىا فالمواعىدة (79  الوعد؛ اعيبارا

(الملزمىىة للطىىرفين علىى  البيىىع 
ل
تمىىا

ُ
  لىى  المسىىيقب   ح

ٌ
 مضىىاف

ٌ
، (80  فىى  تىىارن  مسىىيقبل : بيىىع

 .(81 وموا البيع مماوو عاد ممامير الفقها 

: جن المواعىىدة الملزمىىة ليسىىت فىى  حتىى  العقىىد، و  تأخىىو حتىى  البيىىع المضىىاف القررول الثرراني

 عليىىه، و 
ل
  لىى  المسىىيقب ، فىىال نايقىى  بهىىا ملىىا المبيىىع  لىى  المشىىيري، و  نصىىير الىىثمن دناىىا

 .ناعقد البيع    ف  الموعد الميفق عليه بإنجاب وقبو 

 ( الوعد والمواعدة، مايلي:49ذي الرقم )، جاء عي المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة

 نجىىر  نفانمىىا علىى  الطىىرفين دنانىىة،  4/2ل
ل
ومىى  غيىىر المواعىدة بفعىى  مبىىاح  غيىىرب وامىىر شىىرعا

فيهىىا  نجىىا  معاملىىة تجارنىىة حقيقيىىة بىىدون   مىىة فىى  القضىىا     فىى  الحىىا أل اليىى    نمتىىن 

،  ما بحت  القانون جو بحت  األعراف اليجارنة العامىة، ولىية ألغىرا  اليمونى  مواعدة ملزمة

فق ، مث : المواعىدة فى  اليجىارة الدوليىة عىن طرنىق ا عيمىاد المسىيادي، والمواعىدة فى  

 اتفاقياأل اليورند. 

                                                           

 .2/2( الوعد والمواعدة: 49( المعانير الشرعية لهيرة المحاسبة الشرعية، المعيار الشرع  في الرق   77 

 (.59( نمرنة الوعد الملزم ف  المعامالأل المالية، د. نزنه حماد  78 

 (.60نمرنة الوعد الملزم ف  المعامالأل المالية، د. نزنه حماد  ( 79 

 (.61( نمرنة الوعد الملزم ف  المعامالأل المالية، د. نزنه حماد  80 

 (.124( نمرنة الوعد الملزم ف  المعامالأل المالية، د. نزنه حماد  81 
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ليى  تتىون فيهىا المواعىدة ملزمىة للطىرفين؛ فىإن ا 4/2ف  الحا أل المىوكورة فى  الباىد  4/3

 عاىىد المواعىدة 
ل
  لىى  المسىىيقب ، ولىوا فىىإن العقىىد الموعىود   نىىي  تلقائيىىا

ل
 مضىافا

ل
ليسىىت عقىىدا

اجز ف  حياه بيباد  اكنجاب والقبو 
ُ
 #.  حلو  الموعد، ب  نجر جن ن

سىىالم  الىىدول  المابثىىق عىىن ماممىىة المىىؤتمر اك وجرراء عرري قرررار مجمررع الفقرره اإلسررالمي

 :الماعقد ف  دورته السابعة عشرة ما نل 

:ل
ً
 .األص  ف  المواعدة من الطرفين جنها ملزمة دنانة، وليسىىىىىت ملزمة قضا ل  أوال

:
ً
 علىى  الربىىا، مثىى  المواطىىأة علىى  العياىىة جو  ثانيررا

ل
المواعىىدة مىىن الطىىرفين علىى  عقىىد تحىىانال

 
ل
 .المواعدة عل  بيع وسل  مماوعة شرعا

 
ً
مع ف  الحا أل الي    نمتن فيها  نجا  عقد البيع لعدم ومود المبيع ف  ملا البائع : ثالثا

بحتى  القىانون جو غيىرر،  ومود حامة عامة كلزام ك  من الطىرفين بإنجىا  عقىد فى  المسىيقب 

فإنىه جو بحت  األعراف اليجارنة الدولية، كما ف  في  ا عيماد المسيادي  سييراد البضىاعاأل، 

 مىىا بيقاىىين مىىن الحتومىىة، و مىىا باتفىىا  الطىىرفين جعىى  المواعىىدة ملزمىىة للطىىرفين نجىىو  جن ت

 ف  ا تفاقية نجع  المواعدة ملزمة للطرفين
ٍّ

 .عل  ن 

 
ً
   تأخىو حتى  البيىع المضىاف  :رابعا

ل
 ن المواعدة الملزمة ف  الحالىة المىوكورة فى  الباىد ثالثىا

 عليىىه، و   لىى  المسىىيقب ، فىىال نايقىى  بهىىا ملىىا المبيىىع  لىى  المشىى
ل
يري، و  نصىىير الىىثمن دناىىا

 .ناعقد البيع    ف  الموعد الميفق عليه بإنجاب وقبو ل 

 
ً
 بىه، : خامسا

َ
، عمىا وعىد

ل
  جحد طرف  المواعدة، ف  الحا أل المىوكورة فى  الباىد ثالثىىىا

ه
 فا تفل

ىى  الضىىرر الفعلىى  الحقيقىى  الىىوي لحىىق 
ه
جبىىر قضىىا ل علىى   نجىىىىىىىا  العقىىد، جو تحم

ُ
الطىىرف فإنىىه ن

 #.-دون الفرصة الضائعة-اآلخر بسبر تفلفه عن وعدر 

: لوقىىد نسيشىىت  مىىوا بأنىىه  فا معلاىىا المواعىىدة مىىن الطىىرفين يقررول الشرريخ تقرري العثمرراني

  مة فال نبقى  ماىاك فىر  بىين مىور المواعىدة الال مىة على  الطىرفين وبىين البيىع المضىاف 

جن المواعىىدة ليسىىت وا ر. والجىىواب:  لى  المسىىيقب  الىىوي اتفىىق األئمىىة األربعىىة على  عىىدم مىى

ا، و نمىا مى  موافقىة الطىرفين على   نجىا  العقىد فى  تىارن   حىق، ومىو نحيىاج  لى  
ل
ا بات

ل
عقد

اكنجاب والقبىو  فى  فلىا اليىارن  الالحىق، والفىر  جن  نجىا  العقىد ناقى  المعقىود عليىه مىن 

ا ف  فميىه، و
ل
مىن جنجىز البيىع، فإنىه نقى  فمة  ل  فمة، فمن جنجز الشرا  فإنه مع  الثمن دنا

، و ن مىىوا 
ل
ىىا فىى  فميىىه  ن كىىان البيىىع سىىلما

ل
ملتيىىة المبيىىع  لىى  المشىىيري، جو معىى  المبيىىع دنا

 ا نيقىىا  مىىن فمىىة  لىى  فمىىة نحىىدث فىىور مىىا نىىي  اكنجىىاب والقبىىو 
ل
، ولىىولا مىىن اشىىير  دارا

 للبائع بمقدار الثمن، 
ل
وتجري عليه سائر لستاار، ول  ندفع الثمن  ل  بائعها، فإنه صار مدناا

ىىا 
ل
جحتىام المىدنون، فىال تجىر عليىه الزكىاة بمقىدار مىوا الىدنن على  قىو  مىن نجعى  الىدنن مانع

، و فا جفلة المشىيري فىإن البىائع جسىوة للغرمىا  على  قىو  
ل
 كان جو مؤمال

ل
لوموب الزكاة حا 

ا للمشيري بولا المقىدار مى
ل
ا، فإنه جصب  مدنا

ل
ن الحاطىة، الحافية، وكولا من باو الحاطة سلم

ىىا عليىىه. و  نسىىق  مىىوا الىىدنن بمىىوأل المسىىل  
ل
فيسىىق  عاىىه الزكىىاة بىىولا المقىىدار، لتونىىه دنا

.
ل
  ليه، فيؤخو المسل  فيه من تركيه حا 
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ا عل  جحد من الطرفين، فىال تحىدث بهىا مىور الايىائج، فىإفا تواعىدا 
ل
جما المواعدة فال تاش  دنا

ا ف  فمة الواعد بالشرا  فال تسق  عاىه  عل  بيع الش   ف  تارن   حق، ل  نتن الثمن
ل
دنا

ا ف  فمة الواعىد بىالبيع، فىال تسىق  عاىه  كاتىه، و  
ل
الزكاة بمقدار الثمن، ول  نتن المبيع دنا

نحق للواعد بالشرا  جن نأخو الش   الموعود بيعه من تركه الواعد بالبيع بعد موته، جو بعىد 

ا و  ت
ل
اىىيج عاهىىا  ثىىار العقىىد و  المدنونيىىة    فىى   فالسىىه، فمهىىر جن المواعىىدة ليسىىت عقىىد

اليىارن  الموعىود، و  تحىدث مىور الايىائج بصىفة تلقائيىة، حيى  فى  اليىارن  الموعىود، بى  نجىىر 

عاىىىد فلىىىا جن نىىىي  اكنجىىىاب والقبىىىو  مىىىن الطىىىرفين علىىى  جنىىىه  ن عىىىر  ألحىىىد الطىىىرفين فىىى  

ا و  نجبىر على   نجىا  المواعدة عور حقيق  مقبو  ماعه من  نجىا  الوعىد، فإنىه نعىد معىوو
ل
ر

جمىا فى  البيىع المضىاف  لى  المسىيقب  فعجىز جحىد الطىرفين ؛ العقد، و  على  دفىع اليعىونة

ىىىا، و نمىىىا نحيىىىاج  لىىى  اكقالىىىة 
إل
مىىىن تافيىىىو مسىىىؤولياته العقدنىىىة   نسىىىبر فسىىى  البيىىىع تلقائي

ا، فال نيجىاو  مىن جن نجبىر الحىاك  الفىرنقي. باليرا  
ل
ن بإنجىا  العقىد جما جثر كون المواعدة   م

ف  اليارن  الموعىود، و ن جخى  جحىدمما بالوفىا  بوعىدر، حملىه الحىاك  مىا تضىرر بىه اآلخىر مىن 

ىا عىن 
ل
الضرر المال  الفعل  الوي حدث بسبر تفلفه عن الوفا ، ومىور الاييجىة مفيلفىة تمام

 نيائج  نجا  العقد الوي ناق  المعقود عليه من فمة  ل  فمة.

و فا وقعىىىت بىىىين المواعىىىدة وبىىىين  نجىىىا  العقىىىد فىىىرو  دقيقىىىة، و  شىىىا جن مىىىور الفىىىرو  

ا، فال نابغى  فى  عامىة 
ل
المواعدة الملزمة من الطرفين، فإنها تشابه العقد ولو ل  تتن عقد

ا لشبهة العقد ف  تارن  مسيقب ، كمىا 
إل
األحوا  جن تجع  المواعدة ملزمة ف  القضا ، تفادن

ىا فى   ، ولتىنصدر به قىرار مجمىع الفقىه اكسىالم 
ل
ا بات

ل
بمىا جن المواعىدة الملزمىة ليسىت عقىد

 ج.مىى.   (82 حقيقة األمر لفوار  فكرناما، فإنها نمتن جن نصار  ليها ف  مواقع الحامة العامة#

 

 المسألة الثالثة: حكم المواعدة الملزمة عي عقود المرابحات:

 ماع المواعدة الملزمة ف  عقود المرابحاأل.القول األول: 

ومى  اليى  تصىدر مىن الطىرفين  –لالمواعىدة  (:41-41مجمع الفقه اإلسالمي ) جاء عي قرار

تجو  ف  بيىع المرابحىة بشىرط الفيىار للميواعىدنن، كليهمىا جو جحىدمما، فىإفا لى  نتىن ماىاك  –

، حيى  نشىيرط ألن المواعدة الملزمة ف  بيىع المرابحىة تشىبه البيىع نفسىه خيار فإنها   تجو ؛

 للمبيىىع حيىى    تتىىون ماىىاك مفالفىىة لاهىى  الابىى  ج عىىن بيىىع عادئىىو جن نتىىون البىىائع ما
ل
لتىىا

 .اكنسان ما لية عادر#

 ( المرابحة: 8وجاء عي المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة، المعيار الشرعي ذي الرقم )

 #.  نجو  جن تشيم  وثيقة الوعد جو ما ف  حتمها عل  مواعدة ملزمة للطرفين 2/3/1ل

 المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البالد:وجاء عي الاوابط 

                                                           

 (.12/678( مجلة مجمع الفقه اكسالم  اليابع لماممة المؤتمر اكسالم  بجدة  82 
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 للطىرفين(: 41الاابط )ل
ل
جو ألحىدمما، وعليىه فىال    نجىو  فى  المرابحىة جن نتىون الوعىد ملزمىا

 بشرا  السلعة#.
ل
 ملزما

ل
  نجو  من الباا جن نأخو من العمي  تعهدا

 

جرنها المؤسساأل الماليىة موا  المواعدة الملزمة ف  عقود المرابحاأل، كما تالقول الثاني: 

    اكسالمية.

لاليتيي  الفقه  السدند فى  نمىري للمواعىدة فى  عمليىاأل المرابحىة  يقول د. نزيه حماد:

مواعىدة ملزمىة لآلمر بالشىرا ، كمىا تجرنهىا معمى  المؤسسىاأل الماليىة اكسىالمية مىو جنهىا: 

 ىمانه، فالمصىرف للطرفين بالبيع، معلقة عل  شرط تملىا المصىرف للسىلعة ودخولهىا فى  

 بأن نبيعه السلعة بعد تملتها ودخولها ف   مانه بىالثمن الميفىق 
ل
 ملزما

ل
نعد العمي  وعدا

 بشىرائها ماىه بعىد جن نيملتهىا المصىرف وتىدخ  فى  
ل
 ملزما

ل
عليه، والعمي  نعد المصرف وعدا

مصىرف ولوا فإنىه بمجىرد تملىا ال  مانه، وفلا مائز صحي ؛ ألنه بمثابة بيع  معلق عل  شرط،

ها  لى  العميى  بمومىر البيىع المعلىق على  فلىا 
ُ
للسلعة ودخولها ف   مانه، تايقُ  ملتيي

 . (83 الشرط الوي ترتر عل  المواعدة الملزمة به من الطرفين#

 

: فىىإن المواعىىدة الملزمىىة مىىن الطىىرفين فىى  عقىىود المرابحىىاأل، بىىأن نىىي  وبنرراء علررى مررا سررب 

فى  محى  واحىد و مىن واحىد غيىر  والبىائع القصىير مالىا األسىه ،  صدار وعدنن ميبادلين بىين

، ومىوا البيىىع 
ل
تمىا

ُ
  لى  المسىيقب  ح

ٌ
 مضىاف

ٌ
مىائزة؛ ألنهىا  ن كانىت فى  حتى  العقىد، فهى  بيىع

؛ و ن كانىت ليسىت فى  حتى  (84 مماوو عاد ممامير الفقها ، وماه  من حت  اكمماو عليىه

ه، حيى  نشىيرط عادئىو جن نتىون العقد، فالمواعدة الملزمة ف  بيع المرابحة تشبه البيع نفس

 للمبيع؛ للاه  عن بيع اكنسان ما لية عادر. 
ل
 البائع مالتا

ىىد البىىائع ] :واقترررح لحررل هرر ا اإلشرركال  نعب
ْ
 نتىىون الوعىىد مىىن الطىىرفين مىىع اخىىيالف األمىى ؛ كىىأن

ْ
جن

م، ونعىىدر الطىىرف اآلخىىر 1/10/2017محىى  الصىىفقة بيىىارن   القصىىير الطىىرف اآلخىىر ببيىىع األسىىه 

 م[. 16/10/2017سه  نفسها، ولتن بيارن  بشرا  األ

 نقىا : 
ْ
 فا كىان الوعىدان واردنىن على  محى  واحىد و مىن واحىد؛ وباا ل على  مىا تقىدم، نمتىن جن

د البىائع القصىير الطىرف اآلخىر ببيىع األسىه  محى  الصىفقة بيىارن    نعب
ْ
م، ونعىدر 1/10/2017كأن

 المواعىدة تأخىو جحتىام المواعىدة 
َّ
الطرف اآلخر بشرا  األسه  نفسها ف  اليارن  نفسىه، فىإن

عها؛ جما  فا كان الوعدان واردنن عل  محى  الملزمة ف  عقود المرابحاأل، وقد سبق بيان ما

د البائع القصير الطرف اآلخر ببيع األسه  مح  الصفقة بيىارن    نعب
ْ
مفيل  جو  من مفيل ؛ كأن

 16/10/2017م، ونعىىدر الطىىرف اآلخىىر بشىىرا  األسىىه  نفسىىها ولتىىن بيىىارن  1/10/2017
َّ
م، فىىإن

 المحىى  ماىىا
َّ
 نقىىا  بىىأن

ْ
اخيلىى  بىىاخيالف مىىا نمثلىىه السىىه  مىىن  الىىزمن اخيلىى  ماىىا، كمىىا نمتىىن جن

                                                           

 (.141( نمرنة الوعد الملزم ف  المعامالأل المالية، د. نزنه حماد  83 

 (.124( نمرنة الوعد الملزم ف  المعامالأل المالية، د. نزنه حماد  84 
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 ليقلر موموداأل الشركة وتغيرما، وموا نجع  ك  واحد من الوعىدنن 
ل
موموداأل الشركة تبعا

المعيرار  مافص  ومسيق  عن اآلخر، فال نتونىا مىن قبيى  المواعىدة الملزمىة، ومىو مىا تضىماه

 (، ونصه:49الشرعي لهيئة المحاسبة الشرعية ذي الرقم )

ة المقصودة ف  موا المعيار: وعدان ميقابالن من طرفين بإنقاو فع   من كى  المواعد 2/2ل

 .ف  مح  واحد و من واحد#واحد ماهما ف  المسيقب  

 كنشا  عقد  نجو  الوعد بإنشا  عقد معاو ة ف  المسيقب ، 3/7ل
ل
ونقدم الموعود له وعدا

 عىن محى  الوعىد األو 
ٌ

ىه مفيلى 
ه
عىدك ببيىع مىور البضىاعة، ، مثى  جن نقىو : جمعاو ة  خىر محل

 فى  القضىا ونقو  اآلخر: جعدك بإمارة عىين معياىة، 
ل
 مىن الوعىدنن   مىا

ٌ
بىر جحىد

َ
عي
ُ
،    فإنىه   ن

.#
ل
 ف  كلفة فيتون   ما

َ
 الموعود

ُ
  فا جدخ  الواعد
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 البديل الثاني: ]البيع القصير القائم على وعدين متبادلين[.

 

 أطراف العملية:

 ليافيىىىو صىىىفقاأل البيىىىع البىىىائع القصىىىير؛ والمسىىى
ل
يثمر؛ وشىىىركة ا سىىىيثمار اليىىى  تتىىىون وسىىىيطا

 القصير؛ حي  تجري صفقاأل البيع القصير بين األطراف، وفق الهيتلة اآلتية:

 الخ وة األولى: اختيار السهم المستهدف بالبيع القصير:

 نفيار البائع القصير السه  المسيهدف الوي تحقق فيه المعياران اآلتيان:

 ع الضواب  الشرعية لألسه  المعيمدة لد  الهيرة الشرعية للمصرف. اليوافق م .1

 ف  السو  بأعل  من قيميه العادلة.  .2
ل
 جن نتون فلا السه  مقيما

( رنىا ، 100عل  سبي  المثىا :  فا كىان سىه  شىركة مىا، تبلىغ قيميىه السىوقية بيىارن  الوعىد  

 قيميىىه العادلىىة  
َّ
فهىىور بالاسىىبة لىىه فرصىىة للىىرب ؛ لىىوا فإنىىه ( رنىىا ، 90ونىىر  البىىائع القصىىير جن

 من جسه  تلا الشركة.1000نبح  عمن نبرم معه صفقة بيع قصير لعدد  
ل
 ( سه  مثال

 الخ وة الثانية: البحث عن مالك للسهم المستهدف:

نبحىى  الوسىىي  عىىن مسىىيثمر نملىىا السىىه  المسىىيهدف، و  نرغىىر فىى  اليىىرب  مىىن توبىىوب 

كالصىىىاادنق ا سىىىيثمارنة، وصىىىادو  المعاشىىىاأل، وخىىىزائن  سىىىعرر، و نمىىىا نسىىىيهدف تو نعاتىىىه؛

الباوك، ونحوما، وني  اليفاو  معه عل  العائىد المسىيهدف مىن دخولىه فى  عمليىة البيىع 

 القصير.

 الخ وة الثالثة: إصدار الوعدين:

نىىي   صىىدار وعىىدنن ميبىىادلين بىىين المسىىيثمر  مالىىا السىىه ( والبىىائع القصىىير؛ كبىىرام صىىفقة 

 المسيهدف، ونتون الوعدان وفق ما نأت :عل  السه  

 القصير بأن نشيري ماه  الوعد األول
َ
 البائع

ُ
( سه  مىن جسىه  الشىركة 1000: نعد المسيثمر

 المسيهدفة، ف  الفيرة ما بين  صدار الوعد وتارن  محدد.  

مىن القيمىة أقرل : جن تتون القيمة السوقية للسه  بيارن  تافيىو الوعىد وشرط سريان الوعد

سوقية للسه  بيارن   صدار الوعد، فإفا كانت القيمة السوقية للسه  مساونة جو جعلى  ال

.
ل
  فال نعد الوعد قائما

 بىىأن نبيعىىه  الوعررد الثرراني
َ
 القصىىير المسىىيثمر

ُ
( سىىه  مىىن جسىىه  الشىىركة 1000: نعىىد البىىائع

 المسيهدفة، ف  الفيرة ما بين  صدار الوعد وحي  تارن  محدد.  

مىىىن  أعلرررىجن تتىىىون القيمىىىة السىىىوقية للسىىىه  بيىىىارن  تافيىىىو الوعىىىد  :وشررررط سرررريان الوعرررد

القيمة السوقية للسه  بيارن   صدار الوعد، فإفا كانىت القيمىة السىوقية للسىه  مسىاونة 

.
ل
 جو جق  فال نعد الوعد قائما

 وسيتم تحديد سعر التنفي  للوعد وقت إصدار الوعد بأحد الخيارين التاليين:
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العائىىىىد اك ىىىىاف  -د= ]القيمىىىىة السىىىىوقية للسىىىىه  بيىىىىارن  الوعىىىىد : سىىىىعر تافيىىىىو الوعىىىىاألول

 رنا (.95رنا أل عائد مسيهدف =  5 –رنا  100المسيهدف للمسيثمر[. مثا :  قيمة األسه : 

العائىىىد اك ىىىاف  -: سىىىعر تافيىىىو الوعىىىد= ]القيمىىىة السىىىوقية للسىىىه  بيىىىارن  الوعىىىد الثررراني

   الفيرة ما بين الوعد وتافيور[. جي تو نعاأل ني  تو نعها ف-المسيهدف للمسيثمر 

جي تو نعىىاأل تىىي  خىىال   -رنىىا ن عائىىد   ىىاف  مسىىيهدف  -رنىىا  100مثىىا :  قيمىىة األسىىه : 

 جي تو نعاأل خال  الفيرة(.  -رنا  98الفيرة = 

 الخ وة الرابعة: تحويل أسهم المستثمر لمحفظة البيع على المكشوف:

حىىو  المسىىيثمر بواسىىط
ُ
ة الوسىىي  جسىىهمه  لىى  محفمىىة البيىىع علىى  بعىىد  صىىدار الوعىىدنن، ن

 المتشوف، ونوكله ف  بيع األسه  ف  السو ، وتتون حصيلة البيع لصال  تافيو الوعد. 

ونتىىون و ىىع حصىىيلة بيىىع جسىىه  المسىىيثمر خىىال  الفيىىرة مىىا بىىين  صىىدار الوعىىد وتافيىىور علىى  

 لفياراأل اآلتية:خياراأل حسر ا تفا  بين الوسي  والمسيثمر والبائع القصير، وفلا وفق ا

 جن تبق  جمانة لد  الوسي ، عل  جن نسيفدمها ف  سداد صفقة تافيو الوعد. .1

 جن نسيثمرما الوسي  ف  صفقاأل مرابحة لصال  المسيثمر. .2

 تحت الحساب لصال  الوعد المقدم ماه، ونحق لىه  .3
ل
جن تحو  للبائع القصير باعيبارما مبلغا

 نمتن سحبها.المضاربة فيها ف  سو  األسه ، ولتن   

 الخ وة الخامسة: تنفي  أحد الوعدين:

  حيمالين، وفق مىا 
ل
 جحدمما، تبعا

ُ
و
َّ
اف
ُ
، و نما ن

ل
ف  تارن  اليافيو لن ني  تافيو الوعدنن مميعا

 نأت : 

من قيميه السىوقية بيىارن   أقل  فا كانت قيمة السه  السوقية عاد اليافيو الحالة األولى:

  :
ل
و الوعد األو ، وفق ما نأت : 90الوعد، كما لو كان سعر السه  مثال

َّ
اف
ُ
، في

ل
 ( رنا 

( جل  رنا ، ث  نبيع 90.000( سه  من السو  بيتلفة  ممالية:  1000نشيري البائع القصير  

د: ]القيمىىىة ( جلىىى  رنىىىا ، وفىىىق سىىىعر تافيىىىو الوعىىى95.000مىىىور األسىىىه  للمسىىىيثمر بمبلىىىغ:  

رنىىىا أل عائىىىد  5 –رنىىىا  100العائىىىد المسىىىيهدف للمسىىىيثمر  -السىىىوقية للسىىىه  بيىىىارن  الوعىىىد 

 رنا ([. 95مسيهدف = 

، اليى  نراعى  فيهىا اليو نعىاأل،  فا كانىت اليو نعىاأل وعي الصورة الثانيرة لسرعر تنفير  الوعرد

 –رنىىا  تو نعىىاأل  2.5 -رنىىا   100( رنىىا ، فيتىىون سىىعر تافيىىو الوعىىد للسىىه :  2.5خىىال  الفيىىرة  

رنىىا (، وعليىىه نبيىىع البىىائع القصىىير األسىىه  اليىى  اشىىيراما مىىن  95.5رنىىا  عائىىد مسىىيهدف= 2

 ( رنا . 95.500السو  للمسيثمر بمبلغ:  

( جلى  رنىا  فى  الصىورة األولى ، جو 5.000وحصيلة العملية بالاسبة للبائع القصىير مى  ربى :  

 .  ( رنا  ف  الصورة الثانية5.500رب   

مىىن قيميىه بيىىارن  الوعىىد،  أكثررر  فا كانىت قيمىىة السىىه  السىوقية عاىىد اليافيىو الحالرة الثانيررة:

  :
ل
و الوعد الثان ، وفق ما نأت : 110كما لو كان سعر السه  مثال

َّ
اف
ُ
 ( رنا أل، في
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( جلىى  رنىىا ، ثىى  110.000( سىىه  مىىن السىىو  بيتلفىىة  مماليىىة:  1000نشىىيري البىىائع القصىىير  

( جلى  رنىا ، وفىق سىعر تافيىو الوعىد: ]القيمىة 95.000سىه  للمسىيثمر بمبلىغ:  نبيع مور األ

رنىىا أل عائىىىد  5 –رنىىىا  100العائىىد المسىىىيهدف للمسىىيثمر   -السىىوقية للسىىىه  بيىىارن  الوعىىىد 

 رنا ([. 95مسيهدف = 

، اليى  نراعى  فيهىا اليو نعىاأل،  فا كانىت اليو نعىاأل وعي الصورة الثانيرة لسرعر تنفير  الوعرد

 –رنىىا  تو نعىىاأل  2.5 -رنىىا   100( رنىىا ، فيتىىون سىىعر تافيىىو الوعىىد للسىىه :  2.5الفيىىرة   خىىال 

رنىىا (، وعليىىه نبيىىع البىىائع القصىىير األسىىه  اليىى  اشىىيراما مىىن  95.5رنىىا  عائىىد مسىىيهدف= 2

 ( رنا . 95.500السو  للمسيثمر بمبلغ:  

  رنا  فى  الصىورة األولى ، ( جل15.000وحصيلة العملية بالاسبة للبائع القصير م  خسارة:  

 ( رنا  ف  الصورة الثانية. 14.500جو خسارة  
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 اإلشكاالت الشرعية عي البديل المقترح:

 

 :إصدار وعدين متبادلين بين المستثمر والبائع القصير اإلشكال األول:

سىىىبق التىىىالم عىىىن حتىىى  المواعىىىدة الملزمىىىة بىىىين الطىىىرفين فىىى  عقىىىود المرابحىىىاأل، وتبىىىين جن 

بالمواعىىدة المشىىتلة فىى  عقىىود المرابحىىاأل:  صىىدار وعىىدنن ميقىىابلين مىىن طىىرفين المقصىىود 

بإنقىىاو فعىى   مىىن كىى  واحىىد ماهمىىا فىى  المسىىيقب  فىى  محىى  واحىىد و مىىن واحىىد؛ بىىأن نتىىون 

ىىد البىىائع القصىىير الطىىرف اآلخىىر ببيىىع   نعب
ْ
الوعىىدان واردنىىن علىى  محىى  واحىىد و مىىن واحىىد؛ كىىأن

الطرف اآلخىر بشىرا  األسىه  نفسىها فى  اليىارن   األسه  مح  الصفقة بيارن  معين، ونعدر

 نفسه.

جما  فا كان الوعدان واردنن عل   من مفيل ؛ جو مح  مفيلى ؛ جو محى  و مىن مفيلى ؛ فهى  

نتىىون مىىوا مىىن قبيىى  المواعىىدة؛ جم نتىىون مىىن قبيىى  الوعىىد مىىن طىىرف واحىىدف فيىىه احيمىىا ن، 

ولىية مىن قبيى  المواعىدة؛  ونمهر جن مىا تضىمايه الصىورة المعرو ىة مىو مىن قبيى  الوعىد،

 ألمرنن:

: جن الوعىىدنن وردا علىى  محلىىين مفيلفىىين؛ فوعىىد البىىائع القصىىير مقيىىد بىىأن تزنىىد القيمىىة األول

 بىىأن تىىاق  القيمىىة عىىن فلىىا 
ٌ
السىىوقية للسىىه  عىىن مبلىىغ محىىدد، ووعىىد الطىىرف اآلخىىر مقيىىد

 المبلغ نفسه.

سىىه  بيىىارن  تافيىىو الوعىىد : جن تتىىون القيمىىة السىىوقية للعشرررط سررريان وعررد البررائع القصررير

من القيمة السوقية للسه  بيارن   صدار الوعد، فإفا كانت القيمة السىوقية للسىه   أعلى

؛ 
ل
: جن تتىىىون القيمىىىة وشررررط سرررريان وعرررد المسرررتثمرمسىىىاونة جو جقىىى  فىىىال نعىىىد الوعىىىد قائمىىىا

عىد، من القيمة السىوقية للسىه  بيىارن   صىدار الوأقل السوقية للسه  بيارن  تافيو الوعد 

.
ل
 فإفا كانت القيمة السوقية للسه  مساونة جو جعل  فال نعد الوعد قائما

 جحدمما: الثاني
ُ
و
َّ
اف
ُ
 .جنه ف  تارن  اليافيو لن ني  تافيو الوعدنن، و نما ن

 

 اإلشكال الثاني: سعر تنفي  الوعد:

بىرام ف  الصورة المعرو ة سيي   صدار وعىدنن ميبىادلين بىين المسىيثمر والبىائع القصىير؛ ك

 صفقة عل  السه  المسيهدف، ونصدر الوعد ماهما بسعر اليافيو بأحد الفيارنن:

العائىىىىد اك ىىىىاف  -: سىىىىعر تافيىىىىو الوعىىىىد= ]القيمىىىىة السىىىىوقية للسىىىىه  بيىىىىارن  الوعىىىىد األول

 رنا (.95رنا أل عائد مسيهدف =  5 –رنا  100المسيهدف للمسيثمر[. مثا :  قيمة األسه : 

ومىىوا   محىىوور فيىىه؛ ألن الوعىىد نصىىدر وفىىق سىىعر محىىدد معلىىوم   مهالىىة فيىىه عاىىد  صىىدار 

 الوعد.  

العائىىىد اك ىىىاف  -: سىىىعر تافيىىىو الوعىىىد= ]القيمىىىة السىىىوقية للسىىىه  بيىىىارن  الوعىىىد الثررراني

جي تو نعاأل ني  تو نعها ف  الفيرة ما بىين الوعىد وتافيىور[. مثىا : -المسيهدف للمسيثمر 
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جي تو نعىىاأل تىىي  خىىال  الفيىىرة = -رنىىا ن عائىىد   ىىاف  مسىىيهدف -رنىىا  100 قيمىىة األسىىه : 

 جي تو نعاأل خال  الفيرة(. -رنا  98

 وموا الفيار سبق مااقشيه ف  البدن  األو . 
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 أحكام بعض المسائل الفقهية الواردة عي البدائل المقترحة

 

 المستثمر، وحكم االنتفاع به:المسألة األولى: حكم رهن ثمن بيع األسهم عند الوسيط أو 

حصىيلة بيىع جسىه  المسىيثمر خىىال  الفيىرة مىا بىين  صىدار الوعىىد وتافيىور على  خيىاراأل حسىىر 

 ا تفا  بين الوسي  والمسيثمر والبائع القصير، وفلا وفق الفياراأل اآلتية:

 جن تبق  جمانة لد  الوسي ، عل  جن نسيفدمها ف  سداد صفقة تافيو الوعد. .1

 جن نسيثمرما الوسي  ف  صفقاأل مرابحة لصال  المسيثمر. .2

 تحىت الحسىاب لصىال  الوعىد المقىدم ماىه، ونحىق  .3
ل
جن تحو  للبائع القصير باعيبارما مبلغىا

 له المضاربة فيها ف  سو  األسه  ولتن   نمتن سحبها.

: رهن النقود:
ً
 أوال

الوسىي  جو المسىيثمر، ألنىه مىن     شتا  ف  موا  رمن ثمن األورا  المالية بعىد بيعهىا عاىد

قبي  رمن الما  الوي نجع  وثيقة بالدنن ليسيوف  من ثماه  ن تعىور اسىييفانر ممىن مىو 

 عليه.

وقد ن  بعة فقها  الشافعية عل  صحة  عارة الاقد للرمن، ث  بعد حلىو  الىدنن  ن وفى  

مىن ماسىه، فىإن  المالا: فمامر، و ن ل  نوف: بيعت الدرام  بجاة حق المرتهن  ن ل  تتن

 .(85)كانت من ماسه معلها له عو ا عن دناه بصيغة تد  عل  نق  الملا

ونى  فقهىا  الحاابلىة على  جنىه نجىو  رمىن مىا نسىرو اليىه الفسىاد بىدنن مؤمى  ونبىاو ونجعىى  

 .(86)ثماه رماا

 

: اشتراط المستثمر أو الوسيط االنتفاع به ا الثمن المرهون، وله حالتان:
ً
 ثانيا

جن تتون األسه  مقير ىة مىن الوسىي  جو مىن المسىيثمر، فيتىون اشىيراط المقيىر   األولى:

ا نيفاو بثمن بيع األسه  المرمون غير مائز؛ ألنه   نجو  انيفاو المرتهن بالرمن  فا كان دنىن 

 عن قر ، ألنه نتون من قبي  الشرط الوي نجر مافعة للمقر 
ل
 .(87)الرمن ناتجا

، فهىوا : جن نتون انيقا  االثانية
ل
ألسه  بالبيع كمىا فى  الصىورة محى  العىر ، ولىية اقيرا ىا

 مبا  عل  الفالف الفقه  ف  انيفاو المرتهن بالرمن، وقد اخيل  فيه عل  قولين:

 ولو بإفن الرامن. القول األول
ل
 : جنه   نجو  انيفاو المرتهن بالمرمون مطلقا

محاسىىبة الشىىرعية فىى  معيىىار ، وجخىىوأل بىىه ميرىىة ال(88)ومىىو قىىو  عاىىد الحافيىىة والشىىافعية

 الضماناأل.

                                                           

 (.3/69(  عانة الطالبين عل  ح  جلفاظ في  المعين  85 

 (.4/256( المغا ،  بن قدامة  86 

(، الميامرة بالهام  2/781المالية المعاصرة د. مبارك    سليمان  ( انمر: جحتام اليعام  ف  األسوا  87 

 295دراسة فقهية د.  ناسر الفضيري ص
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 : جنه نجو  انيفاو المرتهن بالمرمون بدنن غير القر  بإفن الرامن. القول الثاني

، واشيرط المالتية: جن تتىون المىدة معياىة، وجن نشىيرط فلىا (89)ومو قو  المالتية والحاابلة

 ف  صلر العقد. 

 

 ي(:المسألة الثانية: حكم هامش الصيانة )الرهن اإلضاع

مام  الضمان مو رمن   اف  نطلر من البائع القصير جن ندفعه  ل  المرتهن فى  ابيىدا  

العقد، باك افة  ل  ثمن األسه  مح  الصفقة، وموا مائز مىن حيى  األصى ، مىا دام جن فلىا 

؛ ألن فلىا مشىيرط فى  العقىد، والمسىلمون على  شىروطه ، فهىو 
ل
 شىرعيا

ل
  نيضىمن محىوورا

الرمن المشىيرطة فى  العقىد، ولىوا فهىو نأخىو جحتىام الىرمن المىوكورة  من قبي  الزنادة ف 

 ف  المسألة السابقة.

وجما مسألة سحر مز  من الاقود المرمونة عاىد انففىا  القيمىة السىوقية لألسىه ، فهىوا 

 .(90) ف  حقيقيه  خراج لجز  من الاقود عن الرمن، وموا مائز  فا كان بر ا الطرفين

 

  

  الله عل  نبياا محمد وعل   له وصحبه وسل .
َّ
 والله جعل ، وصل

 كيبه: د. فهد بن بادي المرشدي

                                                                                                                                                                                

 (.23/183( الموسوعة الفقهية التونيية  88 

 (.23/184( الموسوعة الفقهية التونيية  89 

 (.2/782( جحتام اليعام  ف  األسوا  المالية المعاصرة د. مبارك    سليمان  90 
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 البيع على المكشوف
 اإلشكاليات والبدائل الرشعية –البيع القصري 

      

 الشرعية لشركة الراجحي المالية اإلدارة

  



 البيع على المكشوف

 

 

 
 

 اإلشكاليات والبدائل الشرعية – (1) )البيع القصير( البيع على المكشوف
 
احلمد هلل رب العاملني، أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي اإلسالم لنا ديناً، وأشهد أال إله  

إال اهلل وحده ال شريك لـه، وأشهد أن نبينا حممدًا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه 
 الدين، أما بعد:والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

لمنتج املعروف بـ "البيع على املكشوف" أو البيع القصري احلكم الشرعي لتتضمن  حبثيةفهذه ورقة 
(short selling) ،وهي أمانة  حول املنتج السابق اجلهة املنظمة للحلقة العلمية استجابة لطلب

 اهليئة الشرعية ملصرف اإلمناء.
وإمنا مت إعدادها من  ،أن هذه الورقة ال متثل رأي اهليئة الشرعية لشركة الراجحي املالية مع التنويه إىل

 .، شكر اهلل هلممع االستفادة من ملحوظات املشايخ أعضاء اهليئة ومرئياهتم اإلدارة الشرعيةقبل 
 

 التالية: النقاطالورقة حسب  حبثمت  وقد
 وإشكالياته الشرعية. المكشوفعلى المحور األول: التكييف الفقهي للبيع 

 حقيقة البيع على على املكشوف.املطلب األول: 
 .املطلب الثاين: التكييف الفقهي النتقال ملكية األسهم إىل البائع على املكشوف

                                                           

يستخدم االقتصاديون يف األسواق املالية لفظي "طويل" و"قصري" لبيان أنواع الصفقات، فهناك البيع الطويل والبيع  (1)
القصري، وليس املقصود من الطول والقصر يف هذا البيع طول أو قصر الفرتة الزمنية، وإمنا يتعلق باهلدف من البيع 

املالية بعد شرائها للحصول على التوزيعات، أما البيع القصري أو البيع على  واالستثمار، فاملراد بالبيع الطويل: بيع الورقة
املكشوف فالغرض منه استفادة املستثمر من الفرق بني السعرين. انظر: املتاجرة باهلامش دراسة فقهية د. ياسر اخلضريي 
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سابقًا عند إجراء  الطريقة املتبعةن أ -حبسب إفادة بعض املختصني  - ع على املكشوف" فاألصل يف تسميتهأما "البي

نكشاف ال "مكشوف"لذلك مسي و ه هلا، حىت اقرتاض أو املالية للورقةامتالكه  أمر البيع دونالعميل يدخل العملية أن 
يف الكثري من  ما حدث الحقاً و  ،( Naked short selling، وهذه الطريقة تسمى )العميل على مركز غري مغطى

 بقي االسم كما هو.و أواًل، سهم تتم من خالل اقرتاض األ أنجيب  يف العملية لألسهمعملية البيع  أنسواق األ



 البيع على المكشوف

 

 

 .املطلب الثالث: احلكم الشرعي لعملية البيع على املكشوف بالصيغة التقليدية
  ن جملس هيئة السوق املاليةع ةلوائح منتج البيع على املكشوف الصادر. 

 .على المكشوف بالصيغة التقليديةالمحور الثاني: البدائل الشرعية للبيع 
 اليت تتضمن إشكاالت مؤثرة.املطلب األول: البدائل 

 .املطلب الثاين: البديل املقرتح
 
  

 
  



 البيع على المكشوف

 

 

 وإشكالياته الشرعية. على المكشوفالمحور األول: التكييف الفقهي للبيع 
 حقيقة البيع على على المكشوف:المطلب األول: 

 وفق الصيغة التقليدية على المكشوفالبيع  صورة: 
إعادهتا إىل مث  على أمل شرائها عند أسعار أقل، ؛بيعها عند أسعار معينةمث  مالية أوراقهو اقرتاض 

تلحق به خسارة ، وقد يف حال استجابة أسعار السوق لتوقعاته رحباً  املستثمروبذلك حيقق  املقرض،
 (1).عند ختلف توقعاته

 
 وفق الصيغة التقليدية البيع على المكشوف إجراءات: 

 (2) ، ميكن عرضها على النحو اآليت:اإلجراءاتتتكون عملية البيع على املكشوف من جمموعة من 
 ، ويسمى "حساب اهلامش"."السمسار" الوسيط يقوم العميل املستثمر بفتح حساب لدى .1
، ميثل نسبة معينة من قيمة الصفقة، ويسمى هذا املبلغ بـ"اهلامش اً مالي اً املستثمر مبلغ يدفع .2

 ."حساب اهلامش"املبدئي"، ويوضع يف 
تشرتط كثري من املؤسسات املمولة دفع فوائد على القرض املقدم للمستثمر، سواء كان هذا  .3

، وهذا هلاعلية املستحقة اشرتاط دفع رسوم خدمات أكثر من القيمة الفبالشرط صراحة، أو 
 الشرط غري مطرد، فبعض البنوك والشركات ال تأخذ فوائد على القروض اليت تقدمها، بل

 .تكتفي باحلصول على أجرة السمسرة
 ، ويتم ذلك بإحدى صورتني:على املكشوفيقوم العميل بإجراء عملية البيع  .4

بأن يبيع له بيعًا قصرياً لعدد  للوسيط "السمسار"املستثمر أوامره  يصدرأن  األولى:الصورة 
باقرتاضها  الوسيط، وقد يقوم الوسيطقد تكون متوفرة عند  األسهموهذه  ،األسهممعني من 

من طرف آخر، كما أن هذه األسهم املتوفرة عنده قد تكون مملوكة له، وقد تكون لبعض 
عنده يف  الوسيطعمالئه، حيتفظ هبا عنده رهنًا لدين له عليهم، كاألسهم اليت يرهنها 

 عمليات الشراء باهلامش.
                                                           

، أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة د. 107انظر: أحكام متويل االستثمار يف األسهم د. فهد العريض ص (1)
 150-148سر اخلضريي ص(، املتاجرة باهلامش دراسة فقهية د. يا2/743مبارك آل سليمان )

، املتاجرة باهلامش 123، األسهم والسندات د. أمحد اخلليل ص70-67انظر: األسواق املالية د. حممد القري ص (2)
 (2/744، أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة د. مبارك آل سليمان )143دراسة فقهية د. ياسر اخلضريي ص
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من االقرتاض ، سواء كان األسهمأن يقرتض املستثمر عددًا معينًا من  الثاني:الصورة 
يصدر املستثمر  األسهمنفسه أو من عميل آخر يف السوق، وبعد اقرتاضه لتلك  الوسيط
 لذلك. يف الوقت الذي يراه مناسباً  األسهمببيع تلك  للوسيطأوامره 

، مث يودع قيمة األسهم املقرتضة يف بعد طلب العميل املستثمر بعملية البيع الوسيطيقوم  .5
حىت يتم إرجاع  -أو املقرض  - السمسارى حساب املستثمر عنده، وتكون رهنًا لد

 األسهم املقرتضة.
 للوسيطفإذا حتققت توقعات املستثمر، واخنفضت القيمة السوقية لألسهم فإنه يصدر أوامره 

 اء نفس الكمية من األسهم، ويعيد األسهم إىل مالكها، ويربح الفرق بني السعرين.بشر 
أما لو خاب توقعه وارتفعت القيمة السوقية لألسهم فإنه حينئذ ملزم بشراء نفس الكمية من 
األسهم بالسعر املرتفع، ويكون قد خسر مبقدار الفرق بني السعرين، أو يقوم املستثمر بدفع 

ترتفع نسبة اهلامش )الضمان( إىل املستوى احملدد، فإن مل يلتزم املستثمر  مبلغ إضايف حىت
، ولو أدى ذلك إىل خسارة الوسيط يقوم بعملية الشراء لضمان حق املقرضبالتغطية فإن 

 املستثمر.
وملا كانت األسعار عرضة للتقلب، فإن نسبة اهلامش ستتغري من يوم آلخر تبعًا للتغري 

، (1) يقوم بتحديد هامش وقاية الوسيطسوقية لألسهم، ولذلك فإن احلاصل يف القيمة ال
عن مستوى  (الضمانات املودعة يف حساب املستثمر)وهي ويشرتط أال يقل اهلامش الفعلي 

 هامش الوقاية احملدد.
بنسبة هامش الوقاية، وال  ويقارنهاهلامش الفعلي يف هناية كل يوم عمل، نسبة  الوسيط يتابع .6

 ختلو هذه املقارنة من حاالت ثالث:
، وهذا "األويل"ي ئعن اهلامش املبد "احلقيقي"ارتفاع نسبة اهلامش الفعلي  الحالة األولى:

                                                           

األدىن من حق امللكية الذي يشرتط أال يقل عنه حق امللكية للمستثمر، ويقصد حبق يقصد به احلد هامش الوقاية   (1)
 امللكية: الفرق بني القيمة السوقية حملل الصفقة ومبلغ التمويل.

به أوراقاً مالية أو نقدية، فإن القيمة السوقية ملا اشرتى جيب أن تكون دائماً فاملستثمر بعد أن حيصل على التمويل ويشرتي 
 من مبلغ التمويل، والفرق بينهما هو هامش الوقاية، فاملقصود هبذا اهلامش هو احملافظة على اهلامش املبدئي، وغالباً  أكرب

ما يكون مستوى اهلامش املبدئي أعلى من مستوى هامش الوقاية بدرجة تسمح باخنفاض القيمة السوقية لألوراق املالية أو 
انظر: املتاجرة باهلامش دراسة فقهية د. ياسر اخلضريي  .طلب زيادة اهلامشإىل  النقدية إىل مستويات معينة، دون اللجوء
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حيدث عندما تنخفض القيمة السوقية لألسهم املقرتضة مثاًل، ويف هذه احلالة ميكن 
وإهناء العملية، وذلك بإصدار أمر بشراء األسهم  الوسيطللمستثمر إما إقفال مركزه لدى 

، - آخر اً نفسه أو طرف الوسيطسواء كان  -وتسليمها للمقرض  من السوق بالسعر السائد،
واسرتداد قيمة الرهن املتمثلة يف اهلامش املدفوع قبل بداية العملية، حمققًا رحبًا مبقدار الفرق 

 بني سعر الشراء وسعر البيع.
املستثمر بسحب جزء من القيمة اليت سبق أن دفعها من أمواله اخلاصة  وإما أن يقوم

 "اهلامش املبدئي".
عن مستوى هامش الوقاية، وهذا  "احلقيقي" اخنفاض نسبة اهلامش الفعلي الحالة الثانية:

 بالطلب من الوسيط، وحينئذ يقوم القيمة السوقية لألسهم املقرتضةحيدث عندما ترتفع 
 الوسيطإضايف خالل مدة حمددة يودع يف حساب املستثمر، أو يقوم  املستثمر دفع رهن

للمقرض بالقدر الذي ترتفع معه نسبة اهلامش الفعلي إىل بشراء جزء من األسهم وإعادهتا 
 مستوى هامش الوقاية.

وقد يقوم السمسار بإهناء الصفقة، وإغالق مركز املستثمر، وشراء نفس الكمية من األسهم 
املقرتضة من أن تصل  األسهمفاض اهلامش الفعلي كبرياً حبيث شخشى على خنيف حال كون ا
 إليها اخلسارة.

، وهذا بني اهلامش املبدئي وهامش الوقاية "احلقيقي"وقوع اهلامش الفعلي  الحالة الثالثة:
حيدث عندما ترتفع القيمة السوقية لألسهم املقرتضة، وتنخفض نسبة اهلامش الفعلي عن 

املبدئي، لكن دون أن تنخفض ألقل من قيمة هامش الوقاية، وحينئذ يصبح مستوى اهلامش 
حساب املستثمر مقيداً، وال حيق للسمسار مطالبته لدفع مبالغ إضافية، كما ال حيق 

 للمستثمر سحب أي مبالغ من حسابه لدى السمسار.
 

  على المكشوف:استخدامات البيع  
 (1) االستخدامات يف األسواق املالية، من أبرزها:لعملية البيع على املكشوف عدد من 

وهذا هو االستخدام الغالب، حيث إن  استخدام البيع على المكشوف بغرض المضاربة: .1
                                                           

، أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة 125-124انظر: املتاجرة باهلامش دراسة فقهية د. ياسر اخلضريي ص (1)
 (2/744د. مبارك آل سليمان )
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معينة فإنه يقوم باقرتاضها وبيعها بالسعر ع اخنفاض األسعار لورقة مالية املستثمر حينما يتوق
، ويربح نه يقوم بشرائها وإعادهتا إىل مالكهااحلايل املرتفع، وإذا حتقق توقعه واخنفض السعر فإ

 الفرق بني السعرين.
 غرض التحوط أو التغطية عند انخفاض األسعار:ب على المكشوفاستخدام البيع  .2

ويقصد هبا محاية املستثمر من خماطر اخنفاض أسعار أوراق مالية ميلكها، فمثاًل لو أن 
املستثمر بأنه قد تنخفض أسعار هذه األسهم مستثمراً ميلك أسهم شركة معينة، ويشعر هذا 

اليت ميلكها حالياً، فإنه يقوم حينئذ بعملية بيع على املكشوف ألسهم نفس الشركة، فإذا 
اخنفضت األسعار كما توقع املستثمر فإن ربح البيع سيعوض اخلسارة اليت ستتحقق على 

ابل لو حصل عكس ما توقعه األسهم اليت ميلكها حاليًا ويرغب يف االحتفاظ هبا، ويف املق
املستثمر وارتفعت األسعار فإن الربح الذي سيحققه على األسهم اليت ميلكها حالياً 
ستعوض خسارة البيع على املكشوف، وعلى كال احلالني يتم التحوط والتأمني ضد خماطر 

 تغري سعر السهم.
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 :على المكشوفع الفقهي النتقال ملكية األسهم إلى البائ التكييف: الثانيالمطلب 
 أوراقاقرتاض  يعرف البيع على املكشوف أو البيع القصري كما سبق عند كثري من الباحثني بأنه:

مث إعادهتا إىل املقرض، إال أن  على أمل شرائها عند أسعار أقل، ؛بيعها عند أسعار معينةمالية مث 
حباجة إىل مزيد  "القرض"هذا التوصيف النتقال ملكية األسهم إىل البائع القصري بأنه: عن طريق 
 ؟مؤجلمتحيص، فهل هو فعالً عقد إقراض؟ أم ميكن تكييفه على أنه بيع مقايضة 

كشوف وفق الصيغة التقليدية وهذا الرتدد بني التوصيفني يرتتب عليه أثر كبري يف حكم البيع على امل
املقدمات اليت توصلنا إىل النتيجة املطلوبة،  بعضمن حيث اجلواز واملنع، لذا كان من املهم حبث 

يف غري الربوي  "التمييز بني البيع والقرض"، وهي: "حكم بيع األموال غري الربوية جبنسها نسيئةو 
 وفيما يلي بياهنا: ،جبنسه متفاضاًل"

 
  نسيئة: ابجنسه ةغير الربوياألموال حكم بيع 

 تحرير محل النزاع: 
 (1) اتفق الفقهاء على جواز بيع األموال غري الربوية جبنسها حاضراً متفاضالً.

 (2) على عدة أقوال: -كالبعري بالبعريين نسيئة  - نسيئة متفاضالً  يف بيع غري الربوي جبنسه وااختلفو 
 حاالً ال ربا يف احليوان والثياب وحنوها من األصناف غري الربوية مطلقاً، سواء بيع أنه  :األولالقول 

وهو اختيار اللجنة ، (4)واحلنابلة (3)أم نسيئة، متفاضاًل أو متساوياً، وهذا القول مذهب الشافعية
 (1) والتابعني.وبه قال بعض الصحابة ، (7)والشيخ ابن عثيمني (6)والشيخ ابن باز (5)الدائمة لإلفتاء

                                                           

 (8/73( شرح السنة للبغوي )6/414البن عبدالرب )( االستذكار 3/593سنن الرتمذي ) انظر: (1)
(، التفريق بني علة ربا الفضل وعلة ربا 6/460انظر: اختيارات شيخ اإلسالم الفقهية )جزء د. عبداهلل آل سيف  (2)

من املسائل املعضلة. انظر: هتذيب السنن ، وقد عد اإلمام ابن القيم هذه املسألة 44النسيئة، علي آل محدان ص
(2/425) 
 (3/431(، هناية احملتاج )9/402(، اجملموع )3/37انظر: األم ) (3)
 (3/264(، كشاف القناع )6/309(، الفروع )6/66انظر: املغين ) (4)
 (11/121انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) (5)
 (19/38انظر: جمموع فتاوى ابن باز ) (6)
 (9/375(، فتح ذي اجلالل واإلكرام )4/308التعليق على الكايف ) :انظر  (7)
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 ومؤجالً  جيوز بيع احليوان باحليوان من جنسه متفاضال كبعري ببعريين وشاة بشاتني حاالً قال النووي: "
هذا مذهبنا وبه قال مجاهري  ،سواء كان يصلح للحمل والركوب واألكل والنتاج أم لألكل خاصة

 (2)".العلماء
واحليوان جيوز النساء فيهما( وهو الصحيح من )وما ال يدخله ربا الفضل كالثياب : "املرداويقال و 

 (3)".املذهب، سواء بيع جبنسه أو بغري جنسه، متساويا أو متفاضال
أنه ال جيوز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة، سواء أكان متساويًا أم متفاضاًل، احتد  :الثانيالقول 

 (5) .ورواية عن اإلمام أمحد(4) ب احلنفية، وهذا مذهاجلنس أم اختلف
وكذلك املروي ، وكذلك شراء احليوان باحليوان نسيئة فاسد ال جيوزقال اإلمام حممد بن احلسن: "

فال جيوز البيع فيه نسيئة مثاًل مبثل وال أكثر من ذلك وال  لثياب بصنفهباملروي وكل صنف من ا
 (6)."أقل

كالنجابة   أنه ال جيوز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة متفاضاًل إال إذا اختلف منافعها :الثالثالقول 
قول اإلمام  حرم التفاضل وإن اختلف اجلنس، وهذا املنافعوالفصاحة وحنوها، فإن اتفقت يف 

 (8) .، وبه قال بعض التابعني(7)مالك
بالبعريين، وباألبعرة من احلمولة من حاشية وال بأس بأن يبتاع البعري النجيب "مالك:  اإلمام قال

اإلبل، وإن كانت من نعم واحدة، فال بأس بأن يشرتى منها اثنان بواحد إذا اختلفت فبان 
أو مل ختتلف، فال يأخذ منها اثنني بواحد إىل  ، واختلفت أجناسهاشبه بعضها بعضاً اختالفها، وإن أ

                                                                                                                                                                          

منهم: علي وعبداهلل بن عمر وجابر ورافع بن خديج وسعيد بن املسيب والزهري وغريهم، انظر: املصنف البن أيب  (1)
 (4/419(، فتح الباري )5/287(، سنن البيهقي )370-11/363شيبة )

 ( 9/402اجملموع ) (2)
 مع املقنع والشرح الكبري( 12/100اإلنصاف ) (3)
(، الدر املختار وحباشيته رد احملتار البن عابدين 8/270(، البناية شرح اهلداية )4/87انظر: تبيني احلقائق ) (4)
(5/172) 
 ( 4/145(، املبدع )6/310انظر: الفروع ) (5)
 (2/439األصل ) (6)
(، القوانني الفقهية البن جزي 2/657(، الكايف البن عبدالرب )2/358)انظر: املوطأ برواية أبو مصعب الزهري  (7)

 169ص
 (6/415منهم: سليمان بن يسار، وربيعة، والشعيب، وابن سريين، وقتادة. انظر: االستذكار البن عبدالرب ) (8)
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ليس بينهما تفاضل يف جنابة  ،ؤخذ البعري بالبعريينه من ذلك: أن ير  قال مالك: وتفسري ما ك   أجل.
 (1)".فإذا كان هذا على ما وصفت، فال يشرتى منه اثنني بواحد إىل أجل ،وال رحلة
، أنه ال جيوز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة متفاضاًل، وجيوز بيعه نسيئة بال تفاضل :الرابعالقول 

وهذا وجيوز بيع بعري ببعري نسيئة،  عبد بعبدين نسيئة، وعليه فال جيوز بيع بعري ببعريين نسيئة، وال
 .(4)وابن القيم (3)شيخ اإلسالم ابن تيمية ورجحه، (2)القول رواية عن اإلمام أمحد

: "وما جاز التفاضل فيه كالثياب واحليوان جيوز النسأ فيه، إن كان حاكياً اختيار ابن تيمية قال البعلي
 (5)ن أمحد".متساوياً وإال فال، وهو رواية ع

وعلى هاتني الروايتني فال جيوز اجلمع بني النسيئة والتفاضل، بل إن و جَد أحدمها وقال ابن القيم: "
 (6) ."..وعبد بعبد نساء حرم اآلخر، وهذا أعدل األقوال يف املسألة، فيجوز عبد بعبدين حااًل، 

 
 : األولأدلة القول 

األصناف غري الربوية مطلقاً، مبا  احليوان والثياب وحنوها منيف استدل القائلون بأن الربا ال جيري 
 يأيت:

صلى اهلل عليه وسلم  أن رسول اهلل -رضي اهلل عنهما  - عبد اهلل بن عمرو حديث الدليل األول:
فكان يأخذ البعري بالبعريين  ،فأمره أن يأخذ يف قالص الصدقة ،فنفدت اإلبل أمره أن جيهز جيشاً 

 (7) إىل إبل الصدقة.

                                                           

 (359-2/358املوطأ برواية أبو مصعب الزهري ) (1)
 (3/430(، شرح الزركشي )4/146انظر: املبدع ) (2)
، الفروع البن مفلح 190انظر: األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، للبعلي ص (3)
مع املقنع والشرح الكبري(، اختيارات شيخ اإلسالم الفقهية )جزء د. عبداهلل آل سيف  12/103(، اإلنصاف )6/310)
6/462) 
 (3/427املعاد )، زاد (2/424هتذيب السنن )انظر:  (4)
 190األخبار العلمية للبعلي ص (5)
 (2/424هتذيب السنن ) (6)
( واحلاكم يف املستدرك 3054( والدارقطين يف السنن )6593( واإلمام أمحد يف املسند )3357) داودأخرجه أبو  (7)
 خمتلفة. ( وغريهم من طرق14144نف )( وعبدالرزاق يف املص5/470( والبيهقي يف السنن الكربى )2/65)
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أن احلديث يدل على جواز التفاضل والنساء عند مبادلة البعري بالبعريين، مما يدل على  وجه الداللة:
 (1) عدم جريان الربا يف بيع احليوان باحليوان، سواء كان نسيئة أم متفاضاًل.

 (2) نوقش احلديث من وجوه: المناقشة:
 (3) لبعض رجاله واضطرابه. الوجه األول: ضعف سنده، فقد ضعفه ابن القطان واخلطايب

  ، ومنهم من حسنهكاحلاكم بعض احملدثنياجلواب: عدم التسليم بذلك، فاحلديث صحيح، صححه 
: ابن حجر ، وقال عنه(5)"إسناده جيد" :الدارقطين طريققال ابن عبداهلادي عن ، (4)كاأللباين

 .(8)والنووي (7)البيهقي ، وصححه(6)"إسناده قوي"
وضوح داللته على املراد، فقد محله اإلمام مالك على إذا ما اختلفت الصفات  الوجه الثاين: عدم
 (9) واألغراض واملنافع.

املسلمني إىل جتهيز اجليش، ومعلوم أن مصلحة  إمنا وقع يف اجلهاد وحاجةأن هذا الوجه الثالث: 
املصلحة الراجحة ألجل جتهيزه أرجح من املفسدة يف بيع احليوان باحليوان نسيئة، والشريعة ال تعطل 

 (10) .ونظري هذا جواز لبس احلرير يف احلرب، وجواز اخليالء فيها، املرجوحة
صلى اهلل عليه وسلم على أن عبداً جاء فبايع النيب  -رضي اهلل عنه  -حديث جابر  الدليل الثاني:

وسلم: )بعنيه(، فاشرتاه اهلجرة، ومل يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النيب صلى اهلل عليه 
 (11)بعبدين أسودين، مث مل يبايع أحداً بعد حىت يسأله: )أعبد هو؟(.

                                                           

 44(، التفريق بني علة ربا الفضل وعلة ربا النسيئة، علي آل محدان ص4/146انظر: املبدع ) (1)
(، التفريق بني علة ربا الفضل وعلة ربا 6/463انظر: اختيارات شيخ اإلسالم الفقهية )جزء د. عبداهلل آل سيف  (2)

 47النسيئة، علي آل محدان ص
(، وكذلك ضعفه األلباين كما يف 4/92(، نصب الراية للزيلعي )5/162انظر: بيان الوهم واإليهام البن القطان ) (3)

 تعليقه على مشكاة املصابيح وتعليقه على سنن أيب داود.
 (5/206انظر: إرواء الغليل ) (4)
 (4/22انظر: تنقيح التحقيق ) (5)
 (4/419انظر: فتح الباري ) (6)
 (5/470لسنن الكربة )انظر: ا (7)
 (9/400انظر: اجملموع ) (8)
 (6/415انظر: االستذكار البن عبدالرب ) (9)
 (3/472زاد املعاد )  (10)
 (1602أخرجه مسلم يف صحيحه )  (11)
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 التفاضل يف بيع العبيد، فال جيري الربا فيه. جوازعلى  أن احلديث يدلوجه الداللة: 
أن احلديث يدل على جواز التفاضل، وليس فيه داللة على جواز النسيئة مع التفاضل، المناقشة: 

: "فيه دليل على جواز بيع احليوان باحليوان متفاضالً املباركفوريفيكون خارجًا عن حمل النزاع، قال 
 (1)إذا كان يداً بيد، وهذا مما ال خالف فيه، وإمنا اخلالف يف بيع احليوان باحليوان نسيئة".

 ورود آثار عن عدد من الصحابة يف جواز ذلك، وهي: الدليل الثالث:
راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها أنه اشرتى  - رضي اهلل عنهما -عن عبداهلل بن عمر أ . 

 (2) .صاحبها بالربذة
 (3) أنه باع مجالً له يسمى عصيفرياً بعشرين بعرياً إىل أجل. - رضي اهلل عنه -عن علي ب . 
أنه اشرتى بعريًا ببعريين، فأعطاه أحدمها وقال: "آتيك  -رضي اهلل عنه  -عن رافع بن خديج ج . 

 (4)باآلخر غداً رهواً إن شاء اهلل".
 -رضي اهلل عنه  - وهو أثر علي بن أيب طالب ،اآلثار منها ما هو ضعيفأن هذه المناقشة: 

، وضعفه (5)احلديث مرسل، ألن احلسن مل يلق جده علياً"األثر فيه انقطاع، قال ابن الرتكماين "هذا ف
 (7).، واأللباين(6)وضعفه ابن حجر

 (8).كعلي وابن عمرومنها ما نقل عن صاحب اآلثر خالفه،  

وميكن محل هذه اآلثار أيضاً على اختالف املنافع املنزّلة منزلة اختالف األجناس كما ذكر ابن بطال 
"راحلة بأربعة أبعرة"  -رضي اهلل عنه  - قوله يف أثر ابن عمر، ومما يدل على ذلك (9)وابن عبدالرب

 (1) .الراحلة ما أمكن ركوهبا من اإلبلو 

                                                           

 (14/127(، انظر: انظر: املفهم للقرطيب )4/438حتفة األحوذي )  (1)
(، ووصله ابن حجر يف تغليق التعليق 3/83قًا بصيغة اجلزم )(، وأخرجه البخاري معل2603رواه مالك يف املوطأ ) (2)
 (9/400(، وصححه النووي يف اجملموع )3/270)
 (.10530(، والبيهقي يف السنن )2602رواه مالك يف املوطأ ) (3)
 (9/400(، وصححه النووي يف اجملموع )3/83أخرجه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم ) (4)
 (5/288)انظر: اجلوهر النقي   (5)
 (3/78انظر: التلخيص احلبري )  (6)
 (5/215انظر: إرواء الغليل )  (7)
 (21659املصنف البن أيب شيبة )انظر:   (8)
 (20/89(، االستذكار )6/355انظر: شرح البخاري البن بطال )  (9)
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ال على النسيئة،  باإلضافة إىل أن بعض أهل العلم محلوا أثر ابن عمر على بيع الغائب على الصفة
 ،فهذا بيع غائب وليس بنسيئة ،بعرة كانت بالربذةن األأول على فيحمل األقال ابن الرتكماين: "

كذا ،  ال بالشرطإعلى البائع  ن من مذهب ابن عمر أن املبيع ال يكون مضموناً منا شرط الضمان ألإو 
 (2)".يف التجريد يذكره القدور 

"أنه اشرتى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة،  :ويدل عليه لفظ األثر الذي رواه ابن أيب شيبة، حيث جاء فيه
 (3)ذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع".فقال لصاحبه: ا

 
  :الثانيالقول  أدلة

ال جيوز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة، سواء أكان متساويًا أم متفاضاًل، احتد  هاستدل القائلون بأن
 اجلنس أم اختلف، مبا يأيت:

هنى عن  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب   -رضي اهلل عنه  - حديث مسرة بن جندب الدليل األول:
 (4) بيع احليوان باحليوان نسيئة.

 نوقش احلديث من وجهني:المناقشة: 
، وقال اإلمام أمحد عن أحاديث (5)الوجه األول: أن احلديث ضعيف السند، حيث ضعفه الشافعي

، وقد ذكر البيهقي أن أكثر احلفاظ ال (6)النهي عن بيع احليوان باحليوان: "ليس فيها حديث يعتمد"
، وممن أنكر مساع احلسن من مسرة: حيىي بن (7)ع احلسن من مسرة يف غري حديث العقيقةيثبتون مسا 

 (8) معني، وشعبة بن احلجاج، والبزار.

                                                                                                                                                                          

 (4/419انظر: فتح الباري )  (1)
 (5/288اجلوهر النقي )  (2)
 (21646املصنف البن أيب شيبة )  (3)
(، واإلمام أمحد يف املسند 2270(، وابن ماجه )4620(، والنسائي )1237(، والرتمذي )3356أخرجه أبو داود ) (4)
(20143.) 
 (5/289، السنن الكربى )(9/192األم )انظر:   (5)
 (6/66املغين )  (6)
 (8/65السنن الكربى )  (7)
 (7/24السنن الصغرى )انظر:   (8)
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اجلواب: أن هناك من أثبت مساع احلسن من مسرة يف غري حديث العقيقة منهم علي بن املديين 
ضعف إال أهنا تدل على أن له ، واحلديث له شواهد عدة وإن كان يف بعضها (1)والرتمذي واحلاكم

 (2) أصالً.
 (3) .الوجه الثاين: أنه حممول على ما إذا كان البيع نسيئة من الطرفني

أن رجاًل قال: يا رسول اهلل: أرأيت الرجل   -رضي اهلل عنهما  - حديث ابن عمر الدليل الثاني:
 (4) يبيع الفرس باألفراس، والنجيبة باإلبل؟، قال: )ال بأس إذا كان يداً بيد(.

أبو جناب الكليب، وامسه حيىي بن أيب حية، ضّعفه ابن سعد، أن احلديث يف سنده المناقشة: 
قال  ،وتكلم يف حديثه أيضًا لتدليسه عن الضعفاء ،والقطان، وأمحد، وأبو داود، والنسائي، وغريهم

مث إن املراد منه بيعه نسيئة من (6) ،. وهو هنا مل يصرِّح بالسماع(5)"ضعفوه لكثرة تدليسه" ابن حجر:
 الطرفني كما قيل يف حديث مسرة.

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال  -رضي اهلل عنه  -حديث جابر  الدليل الثالث:
 (7) يصلح احليوان باحليوان اثنان بواحد نسيئة، وال بأس به يداً بيد(.

 (8) ضعيف اإلسناد، ألن فيه احلجاج بن أرطأة، وهو مدلس وقد عنعن. أن احلديثالمناقشة: 
رب جيأن احلديث له شواهد كثرية من أحاديث النهي عن بيع احليوان باحليوان نسيئة، وهذا الجواب: 

، قال الشوكاين: "فال شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها ال ضعفما يف احلديث من 
شخلو عن مقال، لكنها ثبتت من روايات ثالثة من الصحابة الكرام، هم: مسرة، وجابر بن مسرة، وابن 

                                                           

 (9/92(، اجلوهر النقي للرتكماين )4/93الراية للزيلعي ) (، نصب2/530انظر: سنن الرتمذي )  (1)
 (5/70فتح الباري )  (2)
 (3/653( معامل السنن للخطايب )4/245) األمانظر:  (3)
 (  5885أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) (4)
 (7537تقريب التهذيب )ترمجة  (5)
 (2/494انظر: األحاديث الواردة يف البيوع املنهي عنها د. سليمان الثنيان ) (6)
، واحلديث صححه الرتمذي (14331، واإلمام أمحد يف املسند )(2271(، وابن ماجه )1238أخرجه الرتمذي ) (7)

 واأللباين.
 (2/522التحقيق البن عبداهلادي ) انظر: تنقيح (8)



 البيع على المكشوف

 

 

عباس، وبعضها يقوي بعضاً، فهي أرجح من حديث واحد غري خال من املقال، وهو حديث 
 (1) عبداهلل بن عمرو".

 :، وهي(2)ذلك املنع منورود آثار عن عدد من الصحابة يف  دليل الرابع:ال
عن الشاة بالشاتني إىل احمليا،  -رضي اهلل عنه  - . ما رواه سعيد بن املسيب قال: "سئل عمر أ

 (3)يعين اخلصب، فكره ذلك".
أجل، فنهى أنه سئل عن شراء الشاة بالشاتني إىل  -رضي اهلل عنه  -. ما روي عن أيب هريرة  ب

 (4)إال يداً بيد".ال، عنه وقال: "
 

 :الثالثالقول  أدلة

كالنجابة   ال جيوز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة متفاضاًل إال إذا اختلف منافعهااستدل القائلون بأن 
بالنصوص املانعة واليت ، حرم التفاضل وإن اختلف اجلنس املنافعوالفصاحة وحنوها، فإن اتفقت يف 

عن ابن عباس أنه سئل عن ومما ميكن أن يستدل هلم به ما ما جاء ذكرها يف أدلة القول الثاين، سبق 
 (5)".من بعريين قد يكون بعري خرياً " :فقال ،بعري ببعريين

أن مبادلة اجلنس جبنسه مع التفاضل والنسيئة واالتفاق يف املنافع ليس له معىن عللوا هذا املنع بقد و 
، قال ابن رشد: "وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك املشروطة يف القرض ربا إال القرض، والزيادة

 (6) أنه مينع النسيئة يف هذه؛ ألنه عنده من باب السلف الذي جير منفعة".
                                                           

 (6/566نيل األوطار ) (1)
 وهذه اآلثار تصلح أن تكون أدلة ألصحاب القول الثالث والرابع أيضاً.  (2)
(، قال اإلمام أمحد: "إذا مل يقبل سعيد بن املسيب عن عمر فمن يقبل؟ سعيد 21664املصنف البن أيب شيبة )  (3)

قد تكلمنا فيها ورواية سعيد بن املسيب عن عمر ابن عبدالرب: " (، وقال3/384". هتذيب السنن )عن عمر عندنا حجة
 ،يف غري هذا املوضع وأهنا جتري جمرى املتصل وجائز االحتجاج هبا عندهم ألنه قد رآه وقد صحح بعض العلماء مساعه منه

وقال سعيد ما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقضية وال أبو  ،وولد سعيد بن املسيب لسنتني مضتا من خالفة عمر
 (12/116التمهيد ) ".ابكر وال عمر إال وأنا أحفظه

 (21671املصنف البن أيب شيبة )  (4)
فذكره، انظر: فتح الباري  ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس( عن 3/119أخرجه الشافعي يف األم ) (5)
(4/419) 
(، التفريق بني 6/496(، انظر: اختيارات شيخ اإلسالم الفقهية )جزء د. عبداهلل آل سيف 2/224بداية اجملتهد )  (6)

 49علة ربا الفضل وعلة ربا النسيئة، علي آل محدان ص
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 ،الدراهم نقدا واجلمل إىل أجل ،وأما اجلمل باجلمل مثله وزيادة دراهمقال احلافظ ابن عبدالرب: "و 
فصار كأنه أسلفه إياه  ،ألنه مجل جبمل مثله يف صفته يأخذه إىل أجل وزيادة دراهم ؛فهذا مل جيز

ألنه   ؛إىل أجل وكذلك لو كان اجلمل والدراهم مجيعاً ، إىل أجل على أن زاده دراهم معجلة قرضاً 
فهذا سلف جر  ،كان استسلف اجلمل على أن يرده إليه بصفته ويرد معه إليه دراهم ملوضع السلف

ومعىن قوله ألن احليوان ، هذا كله مذهب مالك ،أخذ املستسلف وهي الزيادة على مثل ما ،منفعة
 ،باحليوان عنده ال جيوز فيه النسيئة إال أن ختتلف األغراض فيه واملنافع بالنجابة والفراهة وحنو ذلك

ألنه إذا تأخر  ؛وسواء كانت الدراهم نقدا أو نسيئة ،وإمنا املراعاة يف هذا الباب تأخري أحد اجلملني
 (1)".أحد اجلملني صار مجال جبمل نسيئة وزيادة دراهم فال جيوز

 أنه يلزم من ذلك اعتبار اجلودة والرداءة يف النقدين وإلغاء الوزن، وهذا خالف اإلمجاع.المناقشة: 

(2) 
  :الرابعالقول  أدلة

 وجيوز بيعه نسيئة بال تفاضلبأنه ال جيوز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة متفاضاًل،  استدل القائلون
لكنهم جعلوا املعترب يف ذلك  ،-رضي اهلل عنهم  - ابن عمر وجابربأدلة القول الثاين كحديث 

 التفاضل يف النسأ وليس اجلنس، وعليه فيجوز بيع حيوان حبيوان نسيئة متساوياً، وال جيوز متفاضالً.
رحيان يف املنع من النسأ أصاًل، سواء  ص -رضي اهلل عنهم  -أن حديث جابر وابن عمر المناقشة: 

 (3) )ال بأس إذا كان يداً بيد(. :كان متفاضالً أو غري متفاضل، ولفظه
بني أن التفاضل من فأن احلديث وقع حسب السؤال، فالسؤال وقع عن التفاضل فيها الجواب: 

 (4) متساوياً.شرطه التقابض، وسكت عن النسأ إذا كان متساوياً، فدل مبفهومه على جوازه نسأ 
 

 :الترجيح

                                                           

 (6/415االستذكار البن عبدالرب ) (1)
 (7/152(، شرح فتح القدير )4/73انظر: شرح معاين اآلثار ) (2)
 (6/469ختيارات شيخ اإلسالم الفقهية )جزء د. عبداهلل آل سيف انظر: ا (3)
 (6/65انظر: املغين ) (4)
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يرتجح واهلل أعلم القول الرابع وهو عدم جواز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة إال مع التساوي متساوياً 
ألهنا مؤيدة مبذاهب مجاعة من الصحابة والتابعني مما  ؛سداً لذريعة الربا احملرم، وتغليباً للنصوص املانعة

 .يرفع احتمال النسخ
العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وغريهم قال الرتمذي: "

 (1)".يف بيع احليوان باحليوان نسيئة
ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة و احلاجة،  وجود وأما حديث ابن عمرو فهو حممول على

 الراجحة.
 

 سبب الخالف في المسألة:
هو ظاهر التعارض بني األحاديث واآلثار الواردة يف بيع سبب اختالف الفقهاء يف هذه املسألة 

نسيئة مع التفاضل،  -كاحليوان باحليوانني، والعبد بالعبدين، والثوب بالثوبني   -األموال غري الربوية 
 (2) وتباين مسالك العلماء يف التوفيق بني هذه األحاديث واآلثار.

 
  متفاضاًل نسيئةالتمييز بين البيع والقرض في غير الربوي بجنسه:  

إال على أصحاب القول األول وهو  يردإن اخلالف السابق يثري إشكااًل يف غاية الدقة والصعوبة، ال 
جواز بيع األموال غري الربوية جبنسها نسيئة متفاضاًل، وهذا اإلشكال هو: ما الفرق بني هذه الصورة 
اجلائزة وبني صورة القرض الربوي احملرم، ألن يف كل من الصورتني متليك لسلعة مقابل سلعة من 

 بني الصورتني؟ جنسها مع التفاضل والنسأ، فما هو الفارق املؤثر
 واحلقيقة أن التفريق بني هاتني الصورتني من أشق األمور وأصعبها.

يقول الدكتور رفيق املصري: "إن حتديد ضابط دقيق هاهنا لالختالف بني البدلني اختالفًا جيوز منه 
النساء مع التفاضل، واختالفًا ال جيوز معه التفاضل مع النساء هو من أشق األمور وأصعبها على 
العلماء، حبيث ال يقل صعوبة عن حتديد ضابط للسنة التشريعية من غري التشريعية، وذلك الضابط 
هو الذي يفصل البيع عن القرض، أو عن شبهة القرض بزيادة، فاختالف البدلني يعين: البيع، 

                                                           

 (2/530سنن الرتمذي ) (1)
(، التفريق بني علة ربا الفضل وعلة ربا 6/470انظر: اختيارات شيخ اإلسالم الفقهية )جزء د. عبداهلل آل سيف  (2)

 43النسيئة، علي آل محدان ص
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ا بأنه واحتادمها يعين: القرض، وتقارهبما فيه شبهة القرض، فإذا وجدت الزيادة مع احتاد اجلنس حكمن
  (1)."قرض ربوي، وإذا وجدت مع تقارب اجلنس حكمنا بشبهة القرض الربوي

التفاق على حترمي الزيادة يف مية هذا املعىن فقال بعد حكايته اوقد الحظ شيخ اإلسالم ابن تي
التفاضل والنساء  :فيه نوعا الربا وهذا من أقوى احلجج على أن اجلنس الواحد إذا اجتمعالقرض: "

لو أقرضه ما يوزن ، مل جيز ذلك، وإن كان ال جيري فيه ربا الفضل، فإهنم متفقون على هذا يف القرض
لرطل برطلني من : بعتك هذا امل جتز الزيادة وإن قيل: ليس فيه ربا الفضل، فيجب أن يكون إذا قال
؛ ألنه لو مالك وأمحد يف رواية جنسه إىل شهر، وهذا الكيل بكيلني إىل شهر: مل جيز، وهذا مذهب

رضتك : أقولو قال. ؛ إذ االعتبار باملقاصد ال باأللفاظلك جلاز أن جيعل ذلك قرضا بزيادةجاز ذ
: ، فيجب إذا قالطلقه وكان حاالً ، سواء أّجل القرض أو أهذا الرطل على أن ترد رطلني، مل جيز

 (2) ."و معىن القرض بزيادة؛ ألن هذا هالرطل برطلني إىل أجل أن ال جيوزبعتك هذا 
وتكمن خطورة اخللط بني البيع والقرض يف استحالل الربا باسم البيع، فال يتصور أن يستحل أحد 

فإن األمة مل يستحل أحد منها الربا الربا الصريح، وإمنا يكون ذلك باسم البيع، قال ابن القيم: "
ومن املعلوم أن الربا مل ، البيع وأعاروه لفظهالصريح، وإمنا استحل باسم البيع وصورته، فصوروه بصورة 
  (3) ."حيرم جملرد صورته ولفظه، وإمنا حرم حلقيقته ومعناه ومقصوده

لذا فإن من أجاز بيع غري الربوي جبنسه متفاضاًل مع النسيئة مطالب بالتمييز بني ما أجازه وبني 
 القرض الربوي احملرم.

 مور:لذا ميكن أن يقال يف التمييز بينهما بأ
إذا وجدت يرتتب عليه احلكم بالتحرمي قرض فإن تسمية العقد بأنه  العقد: صيغة -1

على التحذير منه  النصوصتظافرت  الزيادة فيه، ألن هذه هي صورة الربا احملرم، والذي
والوعيد على مرتكبه، أما تسمية العقد بأنه عقد بيع مع اجتماع النسأ فيه والتفاضل يف 

الربا الصريح، لكنه حيوجه إىل معيار  الوقوع يفاجلنس الواحد فإن هذا وإن أبعده عن 
 ده عن الوقوع يف شرك التحايل عليه.ع  آخر يؤكد فيه بـ  

                                                           

 133الربا صاجلامع يف أصول  (1)
 (2/669تفسري آيات أشكلت ) (2)
 (1/352إغاثة اللهفان ) (3)
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عقد القرض فهو اإلرفاق  موضوععقد البيع هو املعاوضة، أما  فموضوع :العقد موضوع -2
 إشكالني: يرد عليهواإلحسان، إال أن هذا املعيار 

أن القرض وإن كان على سبيل اإلرفاق واملعروف إال أنه ليس شرطًا جلواز  األول:
أشار إىل هذا املعىن قد ، و (1)القرض، وليس خروجه عن املعروف واإلرفاق مناطًا للمنع

، (2)الشاطيب بقوله: "والقرض أجيز للرفق باحملتاج، مع أنه جائز أيضًا مع عدم احلاجة"
وقال الشرباملسي: "ومل يذكر املباح، وميكن تصويره مبا إذا دفع إىل غين بسؤال من 
الدافع مع عدم احتياج الغين إليه، فيكون مباحًا ال مستحباً، ألنه مل يشتمل على 

 .(3) ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه يف ذمة املقرتض"تنفيس كربة، وقد يكون يف
ومما يدل على ذلك أثر الزبري بن العوام، وفيه: "إمنا كان دينه الذي عليه أن الرجل كان 
يأتيه باملال فيستودعه إياه، فيقول الزبري: ال، ولكنه سلف، فإين أخشى عليه 

 بالزبري، وإمنا حفظ أمواهلم.، فقصد هؤالء املقرضني ليس اإلرفاق (4)الضيعة"
ألنه حيتمل أن يكون قصد  إمنا يتأتى يف القرض احلسن، املوضوعأن هذا  الثاني:

القرض الربوي فال ميكن حتقق  أما يف املقرض دائرًا بني إرفاق املقرتض أو عدم إرفاقه،
 الزيادة على املقرتض.اإلرفاق حبال، الشرتاط املقرض 

وهذا معيار مهم، ألن املقاصد معتربة يف التصرفات من العقود  قصد المتعاقدين: -3
، ويرتتب على هذا أنه عند وقوع اختالف بني مسمى (5)وغريها كما ذكر ابن تيمية

العقد الظاهر وبني قصد املتعاقدين وإرادهتما فإن احلكم يكون للقصد واإلرادة، قال ابن 
منا األعمال بالنيات وإمنا المرئ ما رجب: "وقد استدل بقوله صلى اهلل عليه وسلم )إ

نوى( على أن العقود اليت يقصد هبا يف الباطن التوصل إىل ما هو حمرم غري صحيحة،  

                                                           

  362يف القرض د. عبداهلل العمراين ص انظر: املنفعة( 1)

 (2/83املوافقات ) (2)
 (4/221حاشية الشرباملسي ) (3)
 (3129أخرجه البخاري ) (4)
 (6/67الفتاوى الكربى ) (5)
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كعقود البيع اليت يقصد هبا معىن الربا وحنوها كما هو مذهب مالك وأمحد وغريمها، فإن 
 (1)هذا العقد إمنا نوي به الربا ال البيع، وإمنا المرئ ما نوى".

بعد ظهور مراد املتكلم  إمنا النزاع يف احلمل على الظاهر حكماً ل ابن القيم: "قاو 
والفاعل خبالف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع، وهو: هل االعتبار بظواهر 
األلفاظ والعقود وإن ظهرت املقاصد والنيات خبالفها أم للقصود والنيات تأثري يوجب 

ها؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود يف االلتفات إليها ومراعاة جانب
، ويف حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك العقود معتربة، وأهنا تؤثر يف صحة العقد وفساده

تارة  تارة وحراماً  وهي أهنا تؤثر يف الفعل الذي ليس بعقد حتليال وحترميا فيصري حالالً 
 (2)".تارة باختالفها تارة وفاسداً  باختالف النية والقصد، كما يصري صحيحاً 

وبناء على ما سبق ميكن أن يقال: إن وقع التوافق بني مسمى العقد وبني قصد 
املتعاقدين فال إشكال يف احلكم على العقد حبسب اتفاقهما سواء كان قرضًا أم بيعاً، 

اً التعارض بينهما فينظر: فإن كان مسمى العقد بيعًا والقصد أن يكون قرضوإن وقع 
ربويًا فال إشكال يف احلكم على العقد بالتحرمي، وإن كان مسمى العقد قرضاً وقصد به 

فاألصل أن يغلب القصد؛ ألن العربة يف أن يكون بيعًا فهذا حيتاج إىل تأمل ونظر، 
يف هذه مما يرجح كونه قرضًا  لكن، (3)لأللفاظ واملباين ال العقود للمقاصد واملعاين

 احلاكمة على العقد كما سيأيت. وهي اللوائح والنظموجود مؤثر خارجي، الصورة 
 

 :أثر ما سبق في التوصيف الفقهي النتقال ملكية األسهم إلى البائع القصير 
بعد استعراض اخلالف السابق يف حكم بيع غري الربوي جبنسه متفاضاًل مع النسيئة، وبعد استعراض 

الصورة السابقة وبني القرض الربوي احملرم فإنه ميكننا االستفادة مما معايري التمييز بني قول من جييز 
 سبق يف تكييف منتج البيع على املكشوف بصيغته التقليدية وفق النقاط التالية:

                                                           

 (1/91جامع العلوم واحلكم ) (1)
 (3/89إعالم املوقعني ) (2)
 (2/1184انظر: تعارض داللة اللفظ والقصد، د. خالد آل سليمان ) (3)
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جيوز بناء على األقوال الفقهية اليت متنع من بيع غري الربوي جبنسه متفاضاًل مع النسيئة فإنه ال  أواًل:
ع على املكشوف بصيغته التقليدية، ألنه ال يعدو إما أن يكون قرضًا فهو قرض نتج البيالتعامل مب

 .على الراجح ربوي حمرم، أو أن يكون بيعاً لغري ربوي جبنسه متفاضاًل مع النسيئة فهو حمرم أيضاً 
فيظهر القول الفقهي الذي يقضي جبواز بيع غري الربوي جبنسه متفاضاًل مع النسيئة  على أما ثانياً:

ألن عقد انتقال األسهم إىل  ؛نتج البيع على املكشوف بصيغته التقليديةمب أيضاً  جيوز التعاملال  هأن
 وائحللاوجاء النص صراحة على ذلك يف  ،جرت العادة بتسميته "قرضاً" على املكشوفالبائع 

كونه قرضًا حىت لو قصد املتعاقدان   منتج البيع على املكشوف، فهذا مما يرجح والنظم احلاكمة على
 خالفه.

 يتضمن إشكااًل مؤثراً  العقدأنه على التسليم بأن انتقال األسهم كان عن طريق البيع، فإن هذا  ثالثاً:
، وهو مقدار ما توزعه األسهم من أرباح خالل مدة العملية، فهي غري وفق الصيغة التقليدية للمنتج
 غرر ظاهر يف العقد.من قبل البائع "املقرض" معلومة للطرفني، واشرتاطها 
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 :بالصيغة التقليدية الحكم الشرعي لعملية البيع على المكشوف: الثالثالمطلب 
 يتضمن البيع على املكشوف بالصيغة التقليدية عدداً من اإلشكاالت الشرعية، وهي:

 حكم رهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به: اإلشكال األول:
املقرض على املقرتض يف عملية البيع على املكشوف أن له احلق يف االنتفاع باملبلغ املرهون يشرتط 

عنده وهو املكون من قيمة األسهم املقرتضة باإلضافة إىل نسبة معينة من قيمة الصفقة )اهلامش 
 املبدئي(، فما حكم ذلك؟

بعد بيعها عند املقرض، ألنه من قبيل ال إشكال يف جواز رهن مثن األوراق املالية أو النقدية املقرتضة 
 رهن النقود.

أما اشرتاط املقرض االنتفاع هبذا الثمن املرهون فهو شرط باطل، ألنه ال جيوز انتفاع املرهتن بالرهن إذا  
قرض، ألنه يكون من قبيل الشرط الذي جير منفعة للمقرض، وهذا حمرم  ناجتَا عنكان دين الرهن 

 (1) بإمجاع العلماء.
 

 :تملكهاقبل  األسهمحكم بيع اإلشكال الثاني: 
أن يعقد السمسار الصفقة لصاحل الراغب يف البيع قبل أن يتملك  على املكشوفمن صور البيع 

املباعة، فقد يتم تنفيذ أمر البيع، مث قبل تاريخ التسليم الذي قد يتأخر يومًا أو أكثر  األسهمالبائع 
اليت باعها، أو يقوم السمسار باقرتاضها له، وتسليمها  األسهمء عن تاريخ التنفيذ يقوم البائع بشرا

  للمشرتي.

وهذا يعين أن البائع قد باع عيناً معينة ليست مملوكة له وقت البيع، وقد اتفقت املذاهب األربعة على 
عدم جواز ذلك، قال ابن هبرية: )واتفقوا على أنه ال جيوز بيع ما ليس عنده، وهو أن يبيعه شيئاً 

 (2) ليس عنده، وال يف ملكه، مث ميضي فيشرتيه له(.
عيناً ال ميلكها، ليمضي ويشرتيها  يبيعبل ذكر ابن قدامة أنه ال يعلم فيه خمالفاً، فقال: )وال جيوز أن 

 (3) ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، وال نعلم فيه خمالفاً(.

                                                           

 د. املتاجرة باهلامش دراسة فقهية ، (2/781أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة د. مبارك آل سليمان )انظر:  (1)
 295صياسر اخلضريي 

 (1/360اإلفصاح ) (2)
 (6/296املغين ) (3)
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أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  -رضي اهلل عنهما  -وقد دل على ذلك حديث عبداهلل بن عمرو 
 وسلم قال: )ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس عندك(.

(1) 
على عضو  اللوائح الصادرة عن هيئة سوق املال يف تنظيم منتج البيع على املكشوفاشرتطت وقد 

قبل  الية املتاحة يف حساب عميله )البائع( وفقاً ملا حتدده السوقالتحقق من كفاية األوراق املالسوق 
 ، وهبذا االشرتاط ينتفي اإلشكال.(2)بيع لعميلهالإدخال أمر 

 
 له:  أن تكون توزيعات األسهم: حكم اشتراط المقرض الثالثاإلشكال 

، األسهم املقرتضةتوزيعات يشرتط املقرض على املقرتض يف عملية البيع على املكشوف أن يدفع له 
القرض ينقل امللك للمقرتض بغري خالف بني أهل وهذا الشرط يتعارض مع مقتضى عقد القرض، ف
ه، وله بيعه إن شاء، وهبته، والتصرف فيه كسائر كَ لَ العلم، قال ابن حزم: )من استقرض شيئًا فقد مَ 

  (3) ملكه، وهذا ال خالف فيه، وبه جاءت النصوص(.
وتوزيعات يكون مالكاً هلا بالقرض،  -على القول جبواز اقرتاضها  -وعلى ذلك فإن مقرتض األسهم 

ملن  التوزيعات ت، فإن تصرف فيها بالبيع وحنوه صار تكون له إذا احتفظ هبا إىل وقت التوزيع األرباح
 انتقلت إليه.

، سواء أبقيت يف ملك له مأن تكون توزيعات األسهاشرتاط املقرض وبناء على ذلك فإنه ال جيوز 
 .عًا للمقرض، وهو من الربا احملرماملقرتض أم خرجت منه ببيع أو غريه، وإال كان ذلك شرطًا جر نف

(4) 
                                                           

( 6628) ( خمتصراً، وأمحد2188)( وابن ماجه 4654( والنسائي )1278) ( والرتمذي3504د )أخرجه أبو داو  (1)
( وابن 24/384وغريهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الرتمذي وابن عبدالرب يف التمهيد )

( ، 5/146وحسنه األلباين يف إرواء الغليل ) (2/486( وابن باز يف حاشيته على بلوغ املرام )8/520حزم يف احمللى )
وقال الباجي )وتلقي األمة له بالقبول والعمل به يدل على صحة معناه، وذلك يقوم له مقام اإلسناد( املنتقى شرح املوطأ 

(6/374) 

 انظر: الئحة "إجراءات التداول" املادة اخلامسة، الفقرة )أ( (2)
 (6/350( احمللى )3)
ياسر اخلضريي  د.املتاجرة باهلامش دراسة فقهية  ،96أحكام متويل االستثمار يف األسهم د. فهد العريض ص انظر: (4)
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 اشتراط المقرض أن يكون حق التصويت له:حكم : الرابعاإلشكال 

 يشرتط املقرض على املقرتض يف عملية البيع على املكشوف أن يستأثر حبق التصويت كمالك
 (1) وميكن مناقشة حكم هذا الشرط من خالل تقسيمه إىل حالتني: للسهم يف اجلمعية العمومية،

معتربة، وتعرف هذه القيمة من خالل مساح السوق املالية أن يكون هلذا احلق قيمة مالية  األولى:
يف  فئة أ. ذات أحقية تصويت)كما يف بعض األسواق العاملية( بإصدار أسهم ذات فئات خمتلفة: 

رمز يف  لكل فئةويكون يف اجلمعية العمومية،   فئة ب. ال متلك أحقية التصويت اجلمعية العمومية،
 عن الفئة األخرى.مؤشر السوق شختلف فيه 

 وفروقها كالتايل: ثالث فئات أ، ب، ج  ألسهمها يوجد شركة قوقل: مثال:
سعر السهم: )  GOOGLمزحق التصويت ويتم تداوله حتت ر  وله :أ: ميلكها عامة املسامهني

 دوالر(. 952.5
 ة قوقل: وال يتم تداوله يف السوق.ب: ميلكه مؤسسو شرك

سعر )  GOOGاملسامهني: وليس له أحقية التصويت ويتم تداوله حتت رمزج: ميلكه عامة 
 (2) .(%1.7(، )فرق السعر بني أ و ج دوالر 936السهم 

 ومن أهم فوائد تقسيم األسهم إىل فئات خمتلفة هو: 
أن يرغب املؤسسون أو كبار املالك أو املدراء حبصر التصويت على القرارات املهمة يف  .1

 الشركة مبجموعة حمددة من املسامهني.

                                                           

  le/detail/19549http://alphabeta.argaam.com/artic توضيح لفكرة األسهم املختلفة يف أحقية التصويتانظر ل (1)

 ومن األمثلة على ذلك أيضاً: (2)
  discovery communications, incشركة ديسكفري -

 %( 3)فرق السعر  27.3$ ، سعر السهم الغري مصوت 28سعر السهم املصوت 
    Viacom’sشركة فياكم  -

 %( 11)فرق السعر  35.15$ ، سعر السهم الغري مصوت  38.85سعر السهم املصوت 
  News Corp.’sشركة نيوز  -

 %(3% )فرق السعر  11.73$ ، سعر السهم الغري مصوت  12.05سعر السهم املصوت 
 .م28/7/2017هـ املوافق 5/11/1438ة اجلمعواألسعار هي أسعار آخر إغالق بتاريخ 

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/19549
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من عمليات االستحواذ )حيث قد  حبماية شركتهماملؤسسون أو كبار املالك  يرغبأن  .2
تستحوذ شركة أخرى على جمموعة كبرية من األصوات فتقوم بإجبار الشركة باملوافقة على أن 

 يتم استحواذها من شركة أخرى(.
، (1) واألغلب أنه يكون لألسهم ذات أحقية التصويت مثن أعلى من األسهم املسلوبة من هذا احلق

أن املقرض اشرتط  التصويت قيمة مالية مقصودة، ويرتتب على ذلكوبناء على ذلك يكون حلق 
منفعة مالية من املقرتض، فيكون احلكم هو التحرمي، كما سبق بيانه يف إشكال اشرتاط املقرض دفع 

 املقرتض األرباح له، واشرتاطه االنتفاع بالرهن.
يف األسواق اليت ال يتم  كونوهذه احلالة تأن يكون جمرد حق معنوي ليس له قيمة مالية،  الثانية:

، والبعض اآلخر ال يتضمن التصويتفيها إصدار أسهم ذات فئات خمتلفة، بعضها يتضمن حق 
يف سوق األسهم السعودية حىت اآلن، وبناء على ذلك ال يكون حلق التصويت ذلك، كما هو احلال 

هي منفعة معنوية حمضة، فال قيمة مالية مقصودة، فال يرتتب عليه اشرتاط املقرض ملنفعة مالية، بل 
 (2) يكون اشرتاطها حمرماً.

 
 : حكم إقراض األسهم:الخامساإلشكال 

يعد هذا اإلشكال من أشهر إشكاالت عملية البيع على املكشوف، وكثري من الباحثني جيعلونه 
 ؛املنعمقدماً على غريه من اإلشكاالت، واحلقيقة أن مسألة إقراض األسهم وإن كان األقرب فيها هو 

إال أن اخلالف يف ذلك سائغ، ولذلك كان األوىل تأخريه عن اإلشكاالت األخرى واليت متنع من 
 عملية البيع على املكشوف سواء قيل جبواز إقراض األسهم أم ال.

معرفة األعيان واألموال اليت جيوز إقراضها واليت  هومسألة إقراض األسهم و مما ينبغي أن يبحث قبل 

                                                           

سعر يبلغ أقل من تداول األسهم ذات أحقية التصويت بب ،هلذه القاعدة احلاالت الشاذةبعض  مع مالحظة وجود( 1)
حدث يف  %،  وهذا نادر، ومن األمثلة على ذلك ما3% إىل 1( مبقدار أحقية التصويت املسلوبة منالفئة األخرى ) 

  أسهم شركة فوكس اإلعالمية بفئتيها:يف 23/12/2016تاريخ 
 دوالر.  27.7مصوت مت تداوله بسعر   FOXأ.

 دوالر. 28.38مصوت مت تداوله بسعر غري   FOXAب.

  (354، قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي، القرار رقم )334يف القرض د. عبداهلل العمراين ص انظر: املنفعة( 2)
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 (1) ضها، وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على النحو اآليت:ال جيوز إقرا
أنه يصح إقراض املثليات، أما القيميات اليت تتفاوت آحادها تفاوتًا ختتلف به قيمتها  القول األول:

 (2) كاحليوان والعقار واجلواري وحنو ذلك فال يصح إقراضها، وهو مذهب احلنفية.
أنه ال سبيل إىل إجياب رد العني، وال إىل إجياب رد القيمة، ألنه يؤدي إىل  دليل القول األول:

املنازعة، الختالف القيمة باختالف تقومي املقومني، فتعني أن يكون الواجب فيه رد املثل، فيختص 
 (3) جوازه مبا له مثل.

قيمة يف ضمان أن هذا يفضي إىل إغالق باب القيمة، وهذا فاسد، فإنه حيتاج إىل ال المناقشة:
املتلفات وغريه، وميكن دفع مفسدة االختالف يف التقومي باالعتماد على القيمة اليت يذكرها الثقات 

 (4) املعتمد عليهم، وعند االختالف يؤخذ بالرأي الوسط، وهبذا يتحقق العدل.
وز السلم أنه جيوز إقراض كل ما جيوز السلم فيه، أما ما ال ينضبط بالصفات وال جي القول الثاني:

 .(6)والشافعية (5)فيه فال يصح إقراضه، وهو مذهب املالكية
أن القرض يقتضي رد املثل، وما ال ينضبط بالوصف أو يعز وجوده يتعذر أو  دليل القول الثاني:

 (7) يعسر رد مثله، إذ الواجب يف املتقوم رد مثله صورة.
مث إن هذا القول مفاده قياس القرض على يناقش مبا سبق ذكره يف مناقشة القول األول،  المناقشة:

السلم، وهذا قياس مع الفارق، ألن عقد السلم عقد معاوضة، أما القرض فهو عقد تربع، وألن عقد 
السلم قد اختلف العلماء يف مشروعيته على مقتضى القياس أو خالفه، وعلى القول بذلك فإنه ال 

 (8) ل معدول به عن سنن القياس.يصح قياس القرض عليه، ألنه ال يصح القياس على أص

                                                           

املتاجرة باهلامش ، 111، أحكام متويل االستثمار يف األسهم ص226صاألسهم والسندات د. أمحد اخلليل نظر: ا (1)
 (2/781التعامل يف األسواق املالية املعاصرة د. مبارك آل سليمان )، أحكام 293صياسر اخلضريي  د.دراسة فقهية 

 (7/388(، حاشية ابن عابدين )7/581انظر: بدائع الصنائع ) (2)

 (7/581انظر: بدائع الصنائع ) (3)

 226انظر: أحكام األسهم والسندات د. أمحد اخلليل ص (4)

 (2/758) (، عقد اجلواهر الثمينة529-6/528التاج واإلكليل ) (5)

 (5/56، حتفة احملتاج )2/155انظر: مغين احملتاج ) (6)

 (7/388(، حاشية ابن عابدين )7/581انظر: بدائع الصنائع ) (7)

ياسر  د.املتاجرة باهلامش دراسة فقهية ، 79-78انظر: نظرية القرض يف الفقه اإلسالمي د. أمحد احلاج ص (8)
 323صاخلضريي 



 البيع على المكشوف

 

 

أنه جيوز قرض كل عني جيوز بيعها إال الرقيق، سواء كان قيميًا أو مثلياً، وسواء كان  القول الثالث:
 (1) يصح السلم فيه أو ال، وهذا مذهب احلنابلة.

يستثنوا ، حيث أجازوا قرض كل عني جيوز بيعها مطلقاً، ومل (2)وقريب من هذا القول قول الظاهرية
 شيئاً.

  دليل القول الثالث:
قال: "كان لرجل على النيب  -رضي اهلل عنه  - ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة.  1

صلى اهلل عليه وسلم سن من اإلبل، فجاءه يتقاضاه، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
أعطوه، فقال: أوفيتين أوىف اهلل بك، فقال )أعطوه(، فطلبوا سنه فلم جيدوا إال سنًا فوقها، فقال: 

 (3) النيب صلى اهلل عليه وسلم: )إن من خياركم أحسنكم قضاء(".
دل هذا احلديث على جواز قرض احليوان، وليس هو مبكيل وال موزون، مع كون  وجه الداللة:

 من اإلقراض. احليوان مما يعظم فيه التفاوت، فدل ذلك على أنه ال وجه جلعل عظم التفوات مانعاً 

(4) 
. أن اهلل شرع القرض ورغب فيه، ومل يعني مااًل دون مال، فال شخصص شيء من ذلك إال بدليل،  2

قال ابن حزم: "والقرض جائز يف اجلواري والعبيد والدواب والدور واألرضني وغري ذلك، لعموم قوله 
جيوز التخصيص يف ذلك  تعاىل )إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى(، فعمم تعاىل ومل شخص، فال

  (5)بالرأي الفاسد بغري قرآن وال سنة".
الراجح واهلل أعلم ما ذهب إليه احلنابلة والظاهرية وهو جواز إقراض كل عني جيوز بيعها،  الترجيح:

سواء كانت مما تنضبط بالصفة وجيوز فيها السلم، أو مل تكن كذلك، لصراحة الدليل النصي يف 
 .احلكمالداللة على 

 
 :آراء المعاصرين في حكم إقراض األسهم 

                                                           

 (5/1544(، كشاف القناع )12/325انظر: الشرح الكبري ) (1)

 (8/221انظر: احمللى ) (2)

 (4086(، ومسلم برقم )2393أخرجه البخاري برقم ) (3)

 (2/688انظر: السيل اجلرار للشوكاين ) (4)

 (8/225احمللى ) (5)
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 اختلف املعاصرون يف حكم إقراض األسهم واالعتبار الذي يبىن عليه يف ذلك على أقوال:
وندوة الربكة أنه ال جيوز إقراض األسهم: وهذا ما ذهبت إليه هيئة احملاسبة واملراجعة  القول األول:

 -بالنظر إىل ما متثله  -سهم وقت الرد ليست أن األالثامنة والدكتور يوسف الشبيلي وكان مأخذهم 
التغري املستمر ملوجودات الشركة، وملنافاة تنفيذ القرض ملبدأ خلط  مثاًل هلا وقت القرض، بسبب

 وذلكاألسهم تتقلب أمثاهنا بدرجة كبرية،  وكان مأخذه أن والدكتور حممد العصيميأموال الشركة، 
وهو ما انتهت إليه أيضًا هيئة (1) ،يفضي إىل النزاع واخلصومة وشعور أحد الطرفني بالغنب الفاحش

 (2)الفتوى والرقابة الشرعية لسوق ديب املايل.
كانت موجودات الشركة    فإن باعتبار النظر إىل املوجودات: جيوز إقراض السهمأنه  القول الثاني:

ة، وتربأ ذمة املقرتض برّد السهم إذا كانت موجودات الشركة باقية كلها نقوًدا، أو كانت أعيانًا مثلي
، أما إذا كانت األعيان من القيميات، أو  على حاهلا. أما إذا تغريت فالواجب عليه رّد مثل ما اقرتضه

كان بعضها قيميًا وبعضها مثليًا فإن اقرتاض السهم ال جيوز يف هذه احلالة، بناء على أن قرض 
ئز، وجيوز أن يكون االقرتاض لقيمة السهم السوقية، ويف هذه احلالة تكون قيمة القيمي غري جا

السهم هي الواجب يف ذمة املقرتض، فإذا حل األجل وكانت قيمة األسهم السوقية كما هي مل تتغري 
فإن رد السهم يكون مربئًا لذمة املقرتض، أما إذا تغريت قيمة السهم فالواجب رد القيمة السوقية 

، وإذا كانت املوجودات خليطًا من األعيان والنقود والديون فإن احلكم يكون حبسب الغالب األوىل
منها، فإن مل يكن هناك غالب رجع إىل األصل وهو قيمته االمسية النقدية، وهذا ما ذهب إليه 

 (3) الشيخ حممد الصديق الضرير.

                                                           

هـ، 1413رمضان  9-8، قرارات وتوصيات ندوة الربكة الثامنة املنعقدة يف جدة 364املعايري الشرعية ص( انظر: 1)
 )ضمن حبوث مؤمتر شورى السادس( 248التوصيف الشرعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليه ص

https://ar.islamway.net/fatwa/40531/%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85 
وأعضاء اهليئة هم: د. حسني حامد حسان، د. (، 9انظر: معيار سوق ديب املايل إلصدار ومتلك وتداول األسهم )ص (2)

 عبدالستار أبو غدة، د. معبد اجلارحي.

حبث بعنوان "اقرتاض األسهم أو رهنها أو بيعها مراحبة أو تأجريها" الدكتور حممد الصديق الضرير، أعمال الندوة  (3)
 15، ص1413الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوييت املنعقد يف الكويت عام 
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 (1) :الدكتور الضرير، منهاوجه عدد من الباحثني مجلة من املناقشات على رأي المناقشة: 
أن الشيخ الضرير تباينت نظرته يف املأخذ الذي أجاز به إقراض األسهم، حيث نظر تارة إىل ما   -1

ميثله السهم من موجودات، وتارة نظر إىل القيمة السوقية لألسهم وقت القرض، وفرق كبري بني 
شختلف باختالف موجودات  األمرين، فيكون قد خالف األصل الذي قرره من أن حكم األسهم

 الشركة.
أن املقرتض مل يقرتض نقوداً، وال أسهمًا متثل نقوداً، وإمنا اقرتض أسهمًا متثل أعياناً، فكيف  -2

جيوز أن يعد مقرتضًا نقودًا بقيمة األسهم السوقية، وإلزام املقرتض بأن يرد إىل املقرض نقودًا بقيمة 
ن يرد شيئًا آخر ليس مثاًل ملا اقرتض، وهذا خمالف حلكم األسهم السوقية وقت القرض إلزام له بأ

 القرض.
ذلك أن ميزانية الشركة ليست  ،الصحيح أن السهم حصة شائعة يف املوجودات "الصافية" أن -3

عبارة عن موجودات )أصول( فقط، بل فيها مطلوبات )خصوم( أيًضا. وهذا ما يزيد هذا الرأي 
 تعقيًدا.

الغالب يف املوجودات إمنا يكون ممكنًا يف حالة بيع األسهم، أما يف حالة أن النظر إىل الصنف  -4
إقراضها فإن ذلك متعذر، وذلك ألن الواجب يف القرض رد املثل، وهذا يوجب أن يعطى لكل 

 صنف حكمه، بصرف النظر عن كونه غالباً أو غري غالب.
أنه جيوز إقراض األسهم باعتبار النظر إىل السهم نفسه بغض النظر عن املوجودات،  القول الثالث:

وله وقد تباينت تعبريات أصحاب هذا القول يف تقريره، فمنهم من ذكر أن السهم حبد ذاته مثلي، 
، ومالك السهم ال يهمه النشاط االقتصادي للشركة وموجوداهتا، سواء  قيمة مالية تظهر يف البورصات

ت موجودات الشركة مثلية أو قيمية، وإمنا هتمه القيمة السوقية للسهم وكثرة الطلب عليه ومسعة كان
الشركة، وبناء على هذا أصبحت هذه القيمة السوقية مبثابة األوراق النقدية، فاإلنسان يستطيع إذا 

ن قد رد سهماً من أسهم هذه الشركة، ويكو  50سهماً مثاًل من أي شركة كانت أن يرد  50اقرتض 

                                                           

املصري، مركز أحباث االقتصاد األسهم هل جيوز إقراضها ؟ يعرضه: د. رفيق يونس  :ندوة حوار األربعاء بعنوان( انظر: 1)
ياسر اخلضريي  د.املتاجرة باهلامش دراسة فقهية ، هـ12/11/1426جدة، األربعاء  - اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزيز

أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة د. ، 112أحكام متويل االستثمار يف األسهم د. فهد العريض ص، 326ص
 (2/762مبارك آل سليمان )
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والدكتور فهد  أمحد اخلليلالشيخ حممد املختار السالمي والدكتور مثل ما أخذ متاماً، وهذا ما ذكره 
 (1) .العريض

ومنهم من ذكر أن إقراض األسهم يعترب إقراضًا حلق املالك يف حصة شائعة من موجودات الشركة، 
ال يستطيع املالك التصرف هبا ال بالبيع  وال يعترب إقراضًا لألعيان اليت يف الشركة، ألن هذه األعيان

وال بالشراء وال بالرهن وال باهلبة وال بغريها من التصرفات، فاملالك إمنا ميلك التصرف حبقه فقط يف 
تلك املوجودات، وهذا طبيعة األمر الشائع، ألن ال ميكن فرز احلصة اليت ميثلها السهم عن حصص 

 (2) عصام العنزي.بقية الشركاء، وهذا ما ذكره الدكتور 
 المناقشة: 

أن السهم يف أصله ميثل حصة شائعة يف موجودات الشركة، فهو ليس كالنقود الورقية، ذلك أن 
النقود الورقية أوراق مستقلة، مقصودة بذاهتا، ملا هلا من وظائف ليست لألسهم، فهي متثل نفسها 

بل باعتبارها حصة مشاعة يف شركة  وال متثل شيئًا آخر، أما األسهم فهي أوراق ال تقصد بذاهتا،
 (3) قائمة.

 
 الترجيح:

نظرًا للتغري املستمر ملوجودات الشركة ما بني أعيان  ؛الراجح واهلل أعلم عدم جواز إقراض األسهم
وذلك يفضي إىل النزاع واخلصومة بني  ،جداً  ألسهم تتقلب أمثاهنا بدرجة كبريةألن اونقود وديون، و 

 املتعاقدين.
  

                                                           

، أعمال الندوة الفقهية أو تأجريها" الدكتور حممد املختار السالمي"اقرتاض األسهم أو رهنها أو بيعها مراحبة انظر:  (1)
، أحكام متويل 230سهم والسندات د. أمحد اخلليل صاأل، 1413وييت املنعقد يف الكويت عام الثالثة لبيت التمويل الك

 115العريض صاالستثمار يف األسهم د. فهد 
 44انظر: إقراض وتأجري األسهم، د. عصام العنزي ص (2)
 (2/768أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة د. مبارك آل سليمان )انظر:  (3)
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  يةسوق المالالهيئة مجلس عن  ةالبيع على المكشوف الصادر منتج لوائح: 
ظيمية ملنتج "البيع على جملس هيئة السوق املالية خالل األشهر السابقة عددًا من اللوائح التن أصدر

، "قواعد مركز (1)، وهذه اللوائح هي: "قائمة املصطلحات املستخدمة يف قواعد السوق"املكشوف"
القواعد املنظمة لبيع األوراق " ،(3)، "الئحة إقراض األوراق املالية املدرجة"(2)لية"إيداع األوراق املا

، وتضمنت هذه (6)"إجراءات السوق واملركز"، (5)"إجراءات التداول" ،(4)املالية على املكشوف"
اللوائح األطر العامة لتنظيم السوق اخلاصة مبنتج البيع على املكشوف، وفيما يلي استعراض لعدد من 

 عليق على بعضها اآلخر:وتاليت تطرقت إليها اللوائح  النقاط
قت اتفاقية يقوم مبوجبها املقرض بتحويل مؤ  :فت اللوائح اتفاقية إقراض األوراق املالية بأهناعرّ  أواًل:

واشرتطت أن يكون الدخول يف صفقة إقراض أوراق مالية ، مللكية أوراق مالية مدرجة إىل املقرتض
فقط، وأن يضمن وكالء اإلقراض  "مركز إيداع األوراق املالية"باألوراق املالية املدرجة اليت حيددها 

ابات مهيئة واالقرتاض أن عمالءهم ال يدخلون يف صفقات إقراض أوراق مالية إال من خالل حس
 (7) .لدى "مركز إيداع األوراق املالية"

 (8) األغراض اآلتية: على أحدالدخول يف صفقة إقراض أوراق مالية  قتصر غرضيثانياً: 
تنفيذ صفقة البيع على املكشوف وفق أحكام القواعد املنظمة لبيع األوراق املالية على  .1

 املكشوف.
 تنفيذ صفقة إعادة إقراض أوراق مالية. .2
 معاجلة تعثر يف تسوية أوراق مالية. .3
 إصدار وحدات صناديق مؤشرات متداولة. .4
 من وقت آلخر. "مركز إيداع األوراق املالية"أغراض أخرى يقرها  .5

                                                           

 ( صفحة.7وعدد صفحاهتا ) (1)
 ( صفحة.30وعدد صفحاهتا ) (2)
 ( صفحة.14وعدد صفحاهتا ) (3)
 ( صفحة.9وعدد صفحاهتا ) (4)
 ( صفحة.5عدد صفحاهتا )و  (5)
 ( صفحة.29وعدد صفحاهتا ) (6)
 (5/3( )5/2( )5انظر: الئحة "إجراءات السوق واملركز" الفقرة ) (7)
 انظر: الئحة "إقراض األوراق املالية املدرجة" املادة الثالثة، الفقرة )ب( (8)
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منعت اللوائح أن يشارك أي عميل يف صفقة إقراض أوراق مالية بصفته الطبيعية، ويقتصر  ثالثاً:
 الدخول يف صفقات إقراض األوراق املالية سواء بصفة مقرض أو مقرتض على اآليت بياهنم:

( عميل شخص مرخص له يف ممارسة أعمال اإلدارة 3( صندوق استثمار. 2( شخص اعتباري. 1
 شريطة توافر اآليت:

أن يعني الشخص املرخص له بشروط متكنه من اختاذ قرار الدخول يف صفقة إقراض األوراق  . أ
 املالية نيابة عن عميله دون احلاجة إىل احلصول على موافقة مسبقة منه.

أن يكون قرار الدخول يف صفقة إقراض األوراق املالية اختذ من الشخص املرخص له نيابة  . ب
 (1) عن عميله.

 (2) وضحت اللوائح أدوار املشاركني يف العملية وفق اآليت: رابعاً:
يقوم مبطابقة وتسوية صفقات إقراض األوراق املالية من خالل و : مركز إيداع األوراق املالية .1

  حتويل األوراق املالية بني املقرض واملقرتض.

لتنفيذ طلب  "األشخاص املرخص هلم" توجيه وكالء اإلقراضويكون دورهم هو املقرضون:  .2
 اإلقراض على نظام اإليداع والتسوية لألوراق املالية املراد نقلها من املقرض للمقرتض.

لوضع بيانات  "األشخاص املرخص هلم" توجيه وكالء االقرتاضويكون دورهم املقرتضون:  .3
طلب االقرتاض على نظام اإليداع والتسوية، واعتماد أو رفض طلبات القروض املتحصل 

 وكالء اإلقراض.عليها من 

نيابة عن املقرضني واملقرتضني  "مركز إيداع األوراق املالية"يتواصل الوكالء مع حيث الوكالء:  .4
لتقدمي طلبات القروض، من أجل متكني نقل األوراق املالية املقرتضة، سواء من املقرض إىل 

ق املالية املقرتضة،  املقرتض يف البداية، أو من املقرتض إىل املقرض السرتداد أو إعادة األورا
 كما يقوم املركز بالتواصل مع املقرضني من خالل وكالئهم.

عن عمليات البيع على  أنصت اللوائح على عدد من اإلجراءات لتاليف ما قد ينش خامساً:
 املالية األوراق جمموع على املكشوفة املراكز إمجايل يتجاوز ال، كأن اقتصاديةاملكشوف من أضرار 

أن يكون سعر بيع الورقة املالية حمل الصفقة أعلى من سعر أفضل ، و (3)%10 مصدر ألي املصدرة
                                                           

 انظر: الئحة "إقراض األوراق املالية املدرجة" املادة الرابعة (1)
 (5/1انظر: الئحة "إجراءات السوق واملركز" الفقرة ) (2)
 (6/4/1انظر: الئحة "إجراءات السوق واملركز" الفقرة ) (3)
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هليئة السوق تعليق صفقات البيع على املكشوف على ورقة وأن ، (1)عرض لبيع تلك الورقة املالية
مالية معينة أو حظرها بشكل تام، وهلا كذلك تعليق مجيع صفقات البيع على املكشوف يف اململكة 

بشكل تام، وذلك يف أي وقت وفقاً لتقديرها، يف عدد من احلاالت، منها: إذا بلغ إمجايل أو حظرها 
املراكز املكشوفة على ورقة مالية مدرجة مؤهلة ملستوى ترى اهليئة فيه أنه من الضروري ممارسة هذه 

 (2) الصالحيات.
 عدد من وإمنا اشرتطت توفر ،قراض واالقرتاضاتفاقية موحدة لعملية اإل اللوائح تفرض مل سادساً:

 (3) :بني طريف العملية، وهيجيب ذكرها باالتفاقية اليت نقاط ال

 االقرتاض )إن  األطراف: اسم املقرض ووكيل االقرتاض )إن وجد(، واسم املقرتض ووكيل
 وجد(.

 .شهر حسب الباب الثاين:  12)حبيث ال تزيد عن  املدة: مدة إقراض األوراق املالية
 (4) .وراق املالية(األقراض إصفقات 

  إعادة األوراق املالية املقرتضة: األحكام اخلاصة بإعادة األوراق املالية املقرتضة مبا يف ذلك أي
 إقراض صفقة هناية تاريخ يف املقرتضة املالية األوراق تعادمدد إشعار ذات عالقة. )حبيث 

 يف عليه تفقحبسب ما ي توجيهه مت الذي املقرض/املقرتض طلب على بناءً  أو املالية، األوراق
 (5)املالية(. األوراق إقراض اتفاقية

 ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك، النص على أن األوراق املالية املقرتضة وراق املاليةاأل :
وغريها من األوراق املالية املقدمة كضمان مسلمة للطرف املعين دون أن تكون خاضعة ألي 

 عائق أو قيد.
  جراءات استبدال إاملقبولة: الرتتيبات اخلاصة بالضمانات وصيانة اهلامش و الضمانات

 .الضمانات

                                                           

 املادة الثالثة، الفقرة )ب("القواعد املنظمة لبيع األوراق املالية على املكشوف" انظر: الئحة  (1)
 املادة السادسة، الفقرة )أ(املكشوف"  "القواعد املنظمة لبيع األوراق املالية علىانظر: الئحة  (2)
 ( من : متطلبات اتفاقية إقراض األوراق املالية، يف "الئحة إقراض األوراق املالية املدرجة"1يف امللحق )كما (3)
 (5/4/1/1/1"إجراءات السوق واملركز" الفقرة )الئحة انظر:  (4)
 (5/5"إجراءات السوق واملركز" الفقرة )الئحة انظر:  (5)
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 وإجراءات املصدر: حتديد حقوق األطراف والتزاماهتم فيما التوزيعات و  حقوق التصويت
يتعلق حبقوق التصويت والتوزيعات وإجراءات املصدر عن األوراق املالية املقرتضة أو املقدمة  

  كضمان.
 ويشمل ذلك  ،خرلتعثر: حقوق وصالحيات كل طرف عند تعثر الطرف اآلحاالت ا

 .الضمانات
 شعارات فيما بني الطرفني. لية تسليم اإلآشعارات: اإل 

سهم بني املقرض قراض واالقرتاض سوى حتويل األيداع يف عملية اإلال يوجد دور ملركز اإلسابعاً: 
على بعض املهام  قراض واالقرتاضيف عملية اإل همدور ، أما األشخاص املرخص هلم فيقتصر واملقرتض

 ـ :حسب التعليمات وينحصر ب ةداحملدو 
 .البحث عن طرف مقابل 
  ن على االتفاقية.ان يوقع الطرفأتنفيذ العملية من خالل نظام تداول بعد 
 سهم املقرتضة/املقرضة من حساب العميل.ضافة/حذف كمية األإ 
و فرتات أقراض املستحقة للمقرض على املقرتض من عملية اإل ال يوجد حتديد لنسبة الفائدةثامناً: 

بني  يف االتفاقية وتذكررتض على هذه النسبة املقحيث يتم التفاوض بني املقرض و  ،دفع الفائدة
 .الطرفني
التحقق من كفاية األوراق املالية املتاحة يف حساب عميله اشرتطت اللوائح على عضو السوق  :تاسعاً 

، وهبذا ينتفي اإلشكال الثاين من (1)بيع لعميلهالإدخال أمر قبل  ملا حتدده السوق )البائع( وفقاً 
إشكاالت الصيغة التقليدية للبيع على املكشوف )بيع األسهم قبل متلكها( بأن يعقد السمسار 

بل الصفقة لصاحل الراغب يف البيع قبل أن يتملك البائع األسهم املباعة، فقد يتم تنفيذ أمر البيع، مث ق
تاريخ التسليم الذي قد يتأخر يومًا أو أكثر عن تاريخ التنفيذ يقوم البائع بشراء األسهم اليت باعها، 

 أو يقوم السمسار باقرتاضها له، وتسليمها للمشرتي.
أشارت اللوائح إىل فرض رسوم على املقرتض باسم "رسوم البدء" باإلضافة إىل رسوم يف  :عاشراً 

 (2).رف املتعثر باسم "رسوم اإلهناء"حال تعثر الصفقة على الط

                                                           

 انظر: الئحة "إجراءات التداول" املادة اخلامسة، الفقرة )أ( (1)
 (5/6/4( )5/4/11"إجراءات السوق واملركز" الفقرة )الئحة انظر:  (2)
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، حيث نصت يف الئحة "إجراءات السوق واملركز" تعارض بني مادتنيال شيء من وقعحادي عشر: 
 حدود ضمن املقرضة املالية األوراق احتساب يتم القرض فرتة خالل( على أنه 5/4/9) الفقرة
أن  ( على5/4/10) الفقرةبينما نصت (، ومجاعي فردي   مستوى على( باملقرض اخلاصة امللكية
 .املقرتض ملكية حد ضمن حتتسب املقرتضة املالية األوراق

 5/8/1: )23اليت تضمنتها اللوائح ما جاء يف "إجراءات السوق واملركز" ص األمورمن ثاني عشر: 
 :التايل على بناءً  املصدر إلجراءات نتيجةً  القرض حمل املالية األوراق عدد املركز يعدل

 األسهم جتزئة أو املنحة أسهم توزيع حال يف القرض حمل املالية األوراق عدد زيادة يتم 5/8/1/1
 .املصدر إجراءات عن الناجتة

 الناتج الدمج أو املال رأس خفض حال يف القرض حمل املالية األوراق عدد ختفيض يتم 5/8/1/2
 .املصدر إجراءات عن
 يف العالقة ذات املالية األوراق إقراض اتفاقية يف القرض حمل املالية األوراق عدد تعديل جيب 5/8/2

 .(جراءاتاإل هذه من 1.1.1 الفقرة يف الواردة احلاالت من أي حدوث حال
بعض الطوارئ على رأس مال الشركة املصدرة لألسهم زيادة أو نقصاً،  هذه الفقرة حيث تضمنت

 مثل توزيع أسهم املنحة أو خفض رأس املال، فما أثر ذلك على أحكام رد القرض؟
 

  



 البيع على المكشوف

 

 

 .على المكشوف بالصيغة التقليديةالمحور الثاني: البدائل الشرعية للبيع 
 التي تتضمن إشكاالت مؤثرة: البدائل المطلب األول:

نظرًا ملا تتضمنه الصيغة التقليدية للبيع على املكشوف من إشكاالت عديدة من أبرزها أن هيكلة 
 لذا متالعملية تبىن على صيغة القرض الربوي احملرم، كان من املهم البحث عن صيغ شرعية بديلة، 

ملنتج البيع على  أخرىاستكشاف صيغ التواصل مع عدد من اجلهات الشرعية والفنية بغرض 
 املكشوف يتم فيه تاليف اإلشكاليات السابقة.

إال أنه حلظ أن أكثرها مل ختل من إشكاالت  ،على عدد من الصيغ البديلة ودراستها الوقوفوقد مت 
 وفيما يلي استعراض موجز هلا:، مؤثرة

ه الصيغة على وميكن تلخيص مراحل إجراء عملية البيع على املكشوف وفق هذ :صيغة السلمأواًل: 
 (1) النحو اآليت:

حيث  -" املشرتي"إىل العميل املستثمر  األسهمعدداً معيناً من  "البائع" األسهميبيع مالك  .1
القيمة  يعادل الثمنعلى أن ، بثمن مؤجل -املستثمر أن أسعارها سوف تنخفض  يتوقع

 ؛ وهامش ربحالعمليةاملتوقع توزيعها خالل مدة السوقية لألسهم؛ باإلضافة إىل األرباح 
 .لتشجيع البائع على البيع إضايف

من العميل املستثمر  األسهمعدداً معينًا من  "املسلم" األسهميف نفس الوقت يشرتي مالك  .2
املباعة يف العقد األول، وذلك وفق شروط وضوابط عقد السلم،   لألسهممماثلة  "املسلم إليه"

 األسهم، ونوع "تاريخ االستحقاق"كتسليم رأس املال يف جملس العقد، وحتديد األجل 
 .وعددها، وغري ذلك

يف السوق يف الوقت الذي يراه  يف بداية العملية فإنه يقوم ببيعها لألسهم عند شراء املستثمر .3
 .مناسباً 

                                                           

انظر: قضايا شرعية فيما يتعلق بالبيع القصري وتطبيقاته يف بورصة قطر، عبدالعظيم أبو زيد، السيد السيفي، وفاء  (1)
سائل معاصرة يف الصريفة اإلسالمية(، تقرير عن الصيغة البديلة للبيع على املكشوف، )ضمن كتاب: م 71البحري ص

 13معد من شركة آيديل ريتنق، ص
وقد اعتمدت هذه الصيغة إلجراء عمليات البيع على املكشوف يف منصة صناديق التحوط املتوافقة مع أحكام الشريعة، 

، انظر: قضايا شرعية فيما يتعلق 2005وسيتيه جنرال يف أكتوبر ( التابعة لبنك سnewedgeواليت أطلقتها جمموعة )
 71بالبيع القصري وتطبيقاته يف بورصة قطر، عبدالعظيم أبو زيد، السيد السيفي، وفاء البحري ص
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 -إىل حد يرغب فيه العميل  األسهماخنفضت قيمة إذا  قبلهأو  - االستحقاقيف تاريخ  .4
املسلم فيها من السوق وتسليمها  األسهممطالبًا بشراء  "املسلم إليه"يكون العميل املستثمر 

 .إىل املالك
، حيث يرى عدد من الباحثني والفقهاء حكم السلم يف األسهموهري هلذه الصيغة هو اجل واإلشكال

حمل السلم هو الدين ال العني،  ، منها: أنلعدد من األدلة (1)املعاصرين عدم جواز السلم يف األسهم
ن من شروط عقد السلم أن يكون املسلم فيه موصوفاً وأل، وأسهم الشركات ال يتأتى فيها إال التعيني

يؤثر يف قيمتها من يف الذمة، وهذا الشرط يتعذر حتققه يف األسهم، ألن األسهم ختتلف صفاهتا مبا 
يوم آلخر، بل قد يتولد عن السهم الواحد أكثر من سهم من خالل ما يعرف بأسهم املنحة، وقد 
ترفع الشركة رأس ماهلا وتصدر أسهماً جديدة، وهذا التحرك املستمر للشركة املسامهة تتغري به صفات 

، فال ميكن عند إبرام عقد أسهمها قوة وضعفًا ومكونات وعددًا مبا يؤثر بشكل كبري على قيمتها
  .السلم ضبط الصفات اليت ستؤول إليها تلك األسهم عند التسليم

 
وميكن تلخيص مراحل إجراء عملية البيع على املكشوف وفق هذه الصيغة : صيغة العربونثانياً: 

 (2) على النحو اآليت:

                                                           

وهذا ما ذهب إليه جمموعة من الباحثني، كالدكتور يوسف الشبيلي، والدكتور أمحد اخلليل، والدكتور مبارك آل  (1)
  وهو ما انتهت إليه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق ديب املايل، واجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة. سليمان،

)ضمن حبوث مؤمتر شورى السادس(،  248ص د. يوسف الشبيلي التوصيف الشرعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليهانظر: 
)ضمن  2/1477، األوراق املالية، األسهم والسندات، د. مبارك آل سليمان 244صاألسهم والسندات د. أمحد اخلليل 

شرعية هليئة املعايري ال(، 8/1/9معيار سوق ديب املايل إلصدار ومتلك وتداول األسهم الفقرة )دراسات املعايري الشرعية(، 
 (3/11احملاسبة واملراجعة، معيار األوراق املالية )األسهم والسندات(، الفقرة )

وهناك من ذهب إىل جواز السلم يف األسهم، كالدكتور حممد يوسف علي أمحد، وهو ما صدر به قرار اجمللس االستشاري 
الشرعي املاليزي للجنة األوراق املالية، وقد نقل القول باجلواز عن عدد من أعضاء اهليئات الشرعية املعروفني، لكن مل يتم 

 التحقق من ذلك بشكل موثق.
قضايا شرعية فيما يتعلق بالبيع القصري وتطبيقاته يف بورصة قطر، عبدالعظيم أبو زيد، السيد السيفي، وفاء  انظر: (2)

)ضمن كتاب: مسائل معاصرة يف الصريفة اإلسالمية(، تقرير عن الصيغة البديلة للبيع على املكشوف،  72البحري ص
 8معد من شركة آيديل ريتنق، ص
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حيث  - "املشرتي"إىل العميل املستثمر  األسهمعدداً معيناً من  "البائع" األسهميبيع مالك  .1
وفق صيغة العربون )بدفع جزء من قيمة  –املستثمر أن أسعارها سوف تنخفض  يتوقع

 يعادل املبلغ املدفوع، على أن الصفقة مقابل حق املشرتي يف إلغائها خالل مدة معينة(
  .لبائع على البيعلتشجيع ا؛ وهامش ربح إضايف املتوقع توزيعها خالل مدة العمليةاألرباح 

يف السوق يف الوقت الذي يراه  يف بداية العملية فإنه يقوم ببيعهالألسهم  عند شراء املستثمر .2
 .مناسباً 

 -إىل حد يرغب فيه العميل  األسهماخنفضت قيمة إذا  قبلهأو  - يف تاريخ االستحقاق .3
 ،وإعادهتا إىل البائعمن السوق  مماثلة أسهممطالبًا بشراء  "املشرتي"يكون العميل املستثمر 

 .ومن مث خسارة مبلغ العربون
عن طريق استخدام  - ستحقاقاال تاريخ يف مماثلةبتوفري أسهم  البائعلصاحل  يتعهد الوسيط .4

إذا مل يقم العميل املستثمر بإعادة  -أموال العميل املستثمر يف حسابه لدى الوسيط 
 .األسهم إىل البائع

ألن األسهم اليت وقع  ؛لعربونبيع االصورة الفقهية ل حتققوهري هلذه الصيغة هو عدم اجل واإلشكال
، خمتلفةتم إرجاعها يف هناية املدة، فهي مبثابة عني ياألسهم اليت  نفسعليها عقد العربون ليست هي 

 .وبناء على ذلك ال يصح اعتبارها جزءاً من عملية العربون
 

تلخيص مراحل إجراء عملية البيع على املكشوف وفق هذه الصيغة وميكن : صيغة اإلجارةثالثاً: 
 (1) على النحو اآليت:

 -" املستأجر"إىل العميل املستثمر  األسهمعددًا معينًا من  "املؤجر" األسهممالك  يؤجر .1
أموال نقدية، على أن تعادل مقابل  -املستثمر أن أسعارها سوف تنخفض  يتوقعحيث 

                                                                                                                                                                          

ء عمليات البيع على املكشوف يف منصة صناديق التحوط املتوافقة مع أحكام الشريعة، وقد اعتمدت هذه الصيغة إلجرا
، انظر: قضايا شرعية فيما يتعلق بالبيع القصري وتطبيقاته يف 2008( يف Barclays Capitalواليت أطلقتها جمموعة )

 72بورصة قطر، عبدالعظيم أبو زيد، السيد السيفي، وفاء البحري ص
ا شرعية فيما يتعلق بالبيع القصري وتطبيقاته يف بورصة قطر، عبدالعظيم أبو زيد، السيد السيفي، وفاء انظر: قضاي (1)

 )ضمن كتاب: مسائل معاصرة يف الصريفة اإلسالمية(  71البحري ص
 وقد مت تطبيق هذه الصيغة يف التسعينات امليالدية وذلك يف البورصة املاليزية، كما يف املصدر السابق.
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؛ وهامش ربح إضايف لتشجيع املتوقع توزيعها خالل مدة العمليةاألرباح األموال النقدية 
 البائع على التأجري.

 .يف السوق يف الوقت الذي يراه مناسباً  فإنه يقوم ببيعها لألسهماملستثمر  استئجارعند  .2
إىل حد  األسهمقيمة  أو قبله إذا اخنفضت - "انتهاء مدة اإلجارة"يف تاريخ االستحقاق  .3

من  مماثلة أسهممطالبًا بشراء  "املستأجر"يكون العميل املستثمر  -العميل يرغب فيه 
 .املؤجرإىل  وإعادهتاالسوق 

 وقد تضمنت هذه الصيغة عدداً من اإلشكاالت املؤثرة، وهي:
  املعاصرين عدم جواز إجارة ، حيث يرى عدد من الباحثني والفقهاء األسهم إجارةحكم

وألن األسهم ليست املساهم ال ميلك التصرف مبوجودات شركة املسامهة،  ن؛ أل(1) األسهم
 (2) منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها.هلا 

                                                           

كالشيخ حممد األمني الضرير، والشيخ حممد املختار السالمي، الباحثني،  العلماء و ا ما ذهب إليه جمموعة من وهذ (1)
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ندوة الربكة الثامنة، و  ، وهو ما انتهت إليهفهد العريضالدكتور يوسف الشبيلي، والدكتور و 

 بة واملراجعة.لسوق ديب املايل، واجمللس الشرعي هليئة احملاس
، اقرتاض األسهم أو رهنها 22انظر: اقرتاض األسهم أو رهنها أو بيعها مراحبة أو تأجريها للشيخ حممد األمني الضرير ص

د. يوسف التوصيف الشرعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليه ، 34أو بيعها مراحبة أو تأجريها للشيخ حممد السالمي ص
، 225شورى السادس(، أحكام متويل االستثمار يف األسهم د. فهد العريض ص)ضمن حبوث مؤمتر  247صالشبيلي 

هـ ، معيار سوق ديب املايل إلصدار ومتلك 1413رمضان  9-8قرارات وتوصيات ندوة الربكة الثامنة املنعقدة يف جدة 
ق املالية )األسهم والسندات(، معيار األورا ،املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة(، 8/1/8وتداول األسهم، الفقرة )

 (3/15الفقرة )
 44وهناك من ذهب إىل جواز إجارة األسهم، انظر: إقراض وتأجري األسهم، د. عصام العنزي ص

إجارة األسهم يقصد منها احلصول على التوزيعات النقدية على األسهم يف مقابل األجرة اليت باإلضافة إىل أن  (2)
 يصح ألمور:يدفعها املستأجر، وهذا ال 

 األول: اشتمال املعاملة على الغرر: ألن التوزيعات النقدية غري معلومة عند إبرام عقد اإلجارة.
 الثاين: اشتماهلا على الربا يف حال كانت األجرة نقوداً؛ ألهنا مبادلة نقد بنقد من غري تقابض وال متاثل.

 املؤجر والشريك غري املؤجر، وهذا ينايف مقتضى عقد الشركة.الثالث: أهنا تؤدي إىل قطع املشاركة يف الربح بني الشريك 
 )ضمن حبوث مؤمتر شورى السادس( 247صد. يوسف الشبيلي التوصيف الشرعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليه انظر: 
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 األسهم  نفسهي  ليست عند تطبيق هذه الصيغة أن األسهم اليت وقع عليها عقد اإلجارة
صح اعتبارها ، وبناء على ذلك ال يخمتلفةتم إرجاعها يف هناية املدة، فهي مبثابة عني ياليت 

 .جزءاً من عملية التأجري
  أن املستأجر لألوراق املالية ليس مالكًا هلا، فبيعه لتلك األوراق يف السوق يعد داخاًل يف

 .النهي الشرعي عن بيع ما ال ميلك
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 :البديل المقترح :الثانيالمطلب 
بعد استعراض الصيغ املذكورة يف املطلب السابق يتضح أن أي منها مل شخل من إشكال شرعي مؤثر 

أن الصيغة الشرعية األسلم من اإلشكال هي  تطبيق الصيغة بشكل صحيح، لذا يظهرل ميثل عائقاً 
 ، واليت سنتناوهلا فيما يلي:صيغة البيع مع الوعد

تلخيص مراحل إجراء عملية البيع على املكشوف وفق ميكن  :الوعدالمكشوف بصيغة  على بيعال
 (1) هذه الصيغة على النحو اآليت:

حيث  - "املشرتي"إىل العميل املستثمر  األسهمعدداً معيناً من  "البائع" األسهميبيع مالك  .1
مؤجل، على أن يعادل الثمن القيمة بثمن  -املستثمر أن أسعارها سوف تنخفض  يتوقع

 املتوقع توزيعها خالل مدة العملية.األرباح السوقية لألسهم؛ باإلضافة إىل 
 أسهماً بأن يبيعه  "البائع" األسهممالك  "املشرتي"املستثمر  العميليَع د  نفس الوقت يف  .2

 .األوىل األسهم سعر؛ بسعر متفق عليه مسبقاً يكون أقل من "مبثل العدد والوصف"
يف السوق يف الوقت الذي يراه  فإنه يقوم ببيعهايف بداية العملية  لألسهم عند شراء املستثمر .3

 .مناسباً 
 -إىل حد يرغب فيه العميل  األسهماخنفضت قيمة إذا  قبلهأو  - يف تاريخ االستحقاق .4

وتنفيذ الوعد من السوق  املطلوبة األسهممطالبًا بشراء  "املشرتي"يكون العميل املستثمر 
  .ببيعها للمالك

 ميكن أن تتم بطريقتني: بصيغة الوعد وبناء على ما سبق فإن عملية البيع على املكشوف
"مركز إيداع كون وهذه اجلهة قد تالعملية:  طرفًا في تكون" ةمنظم جهةالطريقة األولى: وجود "

 الطريقة وفق اخلطوات التالية:ويتم تنفيذ هذه صندوقاً استثمارياً،  تكونوقد  األوراق املالية"
 .بعدد ووصف معني أسهمشراء الرغبة يف ب اً للجهة املنظمةطلب يقدم املستثمر .1

                                                           

في، وفاء انظر: قضايا شرعية فيما يتعلق بالبيع القصري وتطبيقاته يف بورصة قطر، عبدالعظيم أبو زيد، السيد السي (1)
)ضمن كتاب: مسائل معاصرة يف الصريفة اإلسالمية(، تقرير عن الصيغة البديلة للبيع على املكشوف،  73البحري ص

 24معد من شركة آيديل ريتنق، ص
صندوق أمريي السرتاتيجيات االستثمارات البديلة يف وقد اعتمدت هذه الصيغة إلجراء عمليات البيع على املكشوف يف 

، ومتت إجازته من أعضاء اهليئة الشرعية التالية أمساؤهم، : د. حسني حامد  2008والذي مت طرحه يف عام ، األسهم
قضايا شرعية فيما يتعلق بالبيع القصري بكر.  انظر:  داودحسان، د. عبدالستار أبو غدة، د. علي القرة داغي، د. حممد 

 73سيفي، وفاء البحري صوتطبيقاته يف بورصة قطر، عبدالعظيم أبو زيد، السيد ال
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 .عليه الدخول يف العملية وتعرضاملطلوبة  األسهمميلك  عميلبالبحث عن  تقوم اجلهة .2
، مث مؤجل يف مدة معينةبثمن  النفسه األسهمبشراء  قامت اجلهة، موافقته العميلإذا أبدى  .3

 .أيضاً ويف نفس املدة مؤجلمباشرة على املستثمر بثمن  األسهمبيع تلك بإعادة  تقوم اجلهة
 أسهماً  ابأن يشرتي منه لجهة املنظمةل يصدر وعداً البائع  العميل بالتوازي مع العملية فإن .4

إىل حد  األسهماخنفضت قيمة إذا  قبلهاأو ) مبثل العدد والصفة وبسعر أقل يف هناية املدة
 بأن يبيعها لجهة املنظمةل يصدر وعداً  "املستثمر"، وكذلك املشرتي (يرغب فيه العميل

إىل  األسهماخنفضت قيمة إذا  قبلهاأو ) مبثل العدد والصفة وبسعر أقل يف هناية املدة أسهماً 
 (1) .(حد يرغب فيه العميل

يف السوق يف الوقت الذي يراه  ببيعهافإنه يقوم يف بداية العملية  لألسهم عند شراء املستثمر .5
 .مناسباً 

 -إىل حد يرغب فيه العميل  األسهمأو قبله إذا اخنفضت قيمة  -يف تاريخ االستحقاق  .6
املطلوبة من السوق وتنفيذ الوعد  األسهميكون العميل املستثمر "املشرتي" مطالبًا بشراء 

 .األسهمشراء بلجهة املنظمة، ومن مث تقوم اجلهة مبطالبة العميل اآلخر بتنفيذ وعده ببيعها ل
وهنا تكون العالقة مباشرة بني  :كون طرفًا في العمليةت "جهة منظمة"الطريقة الثانية: عدم وجود 

بوجود وسيط منظم يستقبل طلبات البيع والشراء وجيمع بني طريف العملية دون أن البائع واملشرتي 
 ويتم تنفيذ هذه الطريقة وفق اخلطوات التالية:يتدخل فيها، 

 .بعدد ووصف معني أسهمشراء يف  اً للوسيط بالرغبةطلب يقدم املستثمر .1
 .ول يف العمليةعليه الدخ ويعرضاملطلوبة  األسهمميلك  عميلبالبحث عن  يقوم الوسيط .2
يف مدة  مؤجل، بثمن املطلوبة األسهمعلى املستثمر  يبيعفإنه  موافقته العميلإذا أبدى  .3

 .معينة
 "املشرتي"يصدر وعداً ملزماً بأن يشرتي من املستثمر البائع  العميل بالتوازي مع العملية فإن .4

إىل حد  األسهماخنفضت قيمة إذا  قبلهاأو )بنفس العدد والصفة يف هناية املدة  أسهماً 
وعدًا ملزمًا بأن يبيع على  "املشرتي"يصدر املستثمر  أووبسعر أقل، ( يرغب فيه العميل

                                                           

وقد اعتمدت هذه الطريقة إلجراء عملية البيع على املكشوف بصيغة الوعد يف البورصة املاليزية عن طريق "وكالة  (1)
تسهيل مركزية" تكون طرفاً يف العملية، ومتت إجازهتا من عدد من أعضاء اهليئات الشرعية، منهم: د. عبدالستار أبو غدة، 

 ، د. حممد داود بكر، وغريهم.د. علي القرة داغي
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إىل حد  األسهماخنفضت قيمة إذا  قبلهأو )بنفس العدد والصفة يف هناية املدة أسهماً البائع 
 وبسعر أقل.( يرغب فيه العميل

يف السوق يف الوقت الذي يراه  فإنه يقوم ببيعهالعملية يف بداية ا لألسهم عند شراء املستثمر .5
 .مناسباً 

 فإن -إىل حد يرغب فيه العميل  األسهمأو قبله إذا اخنفضت قيمة  -يف تاريخ االستحقاق  .6
تنفيذ الوعد يكون مطالبًا باملطلوبة من السوق و  األسهم يشرتيالعميل املستثمر "املشرتي" 

 األسهم املطلوبة.أو يطالب الطرف اآلخر بتنفيذ وعده بشراء ، للطرف اآلخرببيعها 
 

 الدورة المستندية للصيغة:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 مركز إيداع البائع (المستثمر )المشتري
 صندوق استثماري

 بالبيعوعد  وعد بالشراء

 شراء بيع

 الطريقة األولى

 (المستثمر )المشتري البائع الوسيط المنظم

 أو البيع وعد بالشراء

 الثانيةالطريقة 

 شراء بيع

 شراء

 بيع
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  المكشوف بصيغة الوعد:الحكم الشرعي لعملية البيع على 

تتميز صيغة الوعد خبلوها من جل اإلشكاالت الشرعية اليت سبق استعراضها يف هذه الورقة، وال 
والكالم ، -والذي ال ميكن االستغناء عنه عملياً عند تطبيق املنتج  - الوعد امللزميبقى سوى إشكال 

ع مستفيضة، واخلالف فيه مشهور، يف مدى إلزامية الوعد من عدمه يطول، والبحوث يف هذا املوضو 
يستحسن االقتصار يف هذا املوضع على رأي كل من جممع الفقه اإلسالمي وهيئة احملاسبة لذا 

  واملراجعة يف حكم الوعد امللزم.
الوفاء بالوعد، واملراحبة لآلمر ( بشأن: "41-40الدويل رقم ) جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي

 نصه: ما هـ، 1409لعام امسة يف دورته اخل،  "بالشراء
، راد( يكون ملزًما للواعد ديانةً وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنف"ثانياً: الوعد )

. ويتحدد جة الوعد، ودخل املوعود يف كلفة، نتيم قضاًء إذا كان معلًقا على سـببإال لعذر، وهو ملز 
بالتعويض عن الضرر الواقع فعاًل، بسبب عدم الوفاء  ، وإماالوعداإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ أثر 

 بال عذر".
( بشأن: "الوعد واملواعدة" من املعايري الشرعية هليئة احملاسبة 49وجاء يف املعيار الشرعي رقم )

 واملراجعة ما نصه:
خالفه بدون عذر إمث، الوعد بفعل أو تصّرٍف مايل  مباٍح شرعاً جيب  الوفاء به ديانة، مبعىن أن إ 3/4"

ولكنه غري ملزم يف القضاء، فإن ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرٌر على املوعود له فيلزم الواعد 
التعويض عن الضرر قضاًء، مثل أن يقول الواعد لتاجر: اشرت هذه البضاعة لنفسك، وإين أعدك بأين 

لم يف الواعد، فحينئٍذ يلزمه قضاء سوف أشرتيها منك، فاشرتاها التاجر اعتماداً على ذلك الوعد ف
أن جيرب ما حلق التاجر املوعود له من ضرر فعلي، مبعىن أنه إن مل يستطع التاجر أن يبيعه يف السوق 
مبا يغطي كلفته فالواعد بالشراء يتحمل الفرق بني التكلفة والثمن الذي باعه به. وليس من الضرر 

 الفعلي الفرصة الضائعة".
 

  الوعد مع لوائح البيع على المكشوف الصادرة عن هيئة السوق:مدى توافق صيغة 
على أطراف الصفقة إبرام اتفاقية إقراض أوراق  جملس هيئة السوق املاليةالصادرة عن  اللوائح أوجبت

وقد نصت اللوائح على أن املركز ال يعد ملزماً مبراجعة اتفاقية إقراض ، مالية مكتوبة وملزمة فيما بينهم
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الية أو التأكد من حمتواها، لكن للمركز أن حيظر على أي طرف حمتمل يف صفقة إقراض األوراق امل
أوراق مالية )سواء أكان أصياًل أم وكياًل( من الدخول يف الصفقة إذا رأى أن أحكام اتفاقية إقراض 

 (1) األوراق املالية ال تستويف املتطلبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
وبناء على ذلك فإنه ميكن لكل من طريف العملية االتفاق على أي صيغة تعاقدية بشرط أن تستويف 

 - وراق املاليةاأل -إعادة األوراق املالية املقرتضة  -املدة  -املتطلبات املنصوص عليها )األطراف 
- حاالت التعثر - وإجراءات املصدرالتوزيعات و  حقوق التصويت - الضمانات املقبولة

(، لذلك ميكن القول مبدئيًا أن إجراء عملية البيع على املكشوف بصيغة الوعد ميكن شعاراتاإل
 تطبيقها إذا اتفق طرفا العملية عليها، إال أن هناك عدداً من األمور اليت قد تعيق ذلك، وهي:

، فهل تضمنت اللوائح تسمية كل من طريف العملية بـ"املقرض" و"املقرتض" يف كل املواضع أواًل:
يتعارض ذلك مع تطبيق عالقة تعاقدية بني بائع ومشرت باسم "املقرض" و"املقرتض"؟ يظهر أن ذلك 

، ألنه وإن متت تسمية العملية بالقرض، ومتت تسمية الطرفني بـ"املقرض" و"املقرتض" إال غري مؤثر
البيع مع الوعد تسميتها  صيغة أن العربة يف العقود باحلقائق واملعاين ال باأللفاظ واملباين، فال يضري

 بذلك ما دام أن العملية ملتزمة بضوابط البيع وأحكامه.
على عدد من الشروط املطلوب توفرها يف  جملس هيئة السوق املاليةالصادرة عن  نصت اللوائح ثانياً:

مللكية أوراق مالية مدرجة إىل املقرتض.  مؤقتصفقة إقراض أوراق مالية، منها: قيام املقرض بتحويل 
 اللوائح ، وأوجبت(2)والتزام املقرتض بإعادة أوراق مالية مدرجة مماثلة للمقرض حبسب ما حيدده املركز

على أطراف الصفقة إبرام اتفاقية إقراض أوراق مالية مكتوبة  جملس هيئة السوق املاليةالصادرة عن 
على أحكام وشروط تنظم  - كحد أدنى -هذه االتفاقية  وملزمة فيما بينهم، على أن حتتوي

، ومن هذه األحكام والشروط (3)( والذي سبق استعراضه1املسائل املنصوص عليها يف امللحق رقم )
، وهذا إشكال، فاشرتاط اللوائح صراحة تأقيت نقل ملكية اليت تضمنها امللحق )مدة اإلقراض(

                                                           

قراض األوراق املالية الئحة "إقراض األوراق املالية املدرجة" املادة السابعة، الفقرة )ج( ، انظر أيضاً: الئحة "إانظر:  (1)
 املدرجة" املادة الثالثة عشرة

 املادة الثالثة، الفقرة )أ(الئحة "إقراض األوراق املالية املدرجة" انظر:  (2)
الفقرة "إجراءات السوق واملركز" قراض األوراق املالية املدرجة" املادة السابعة، انظر: الئحة الئحة "إظر: ان (3)
(5/4/1/1) 
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القرض يف االتفاقية قد يعكر على أي صيغة أخرى بديلة  األسهم إىل املقرتض، واشرتاط ذكر مدة 
 .اليت ال حتتمل تأقيت امللكية فيها كصيغة البيع مع الوعد أو غريها من الصيغ

، يعاتأوكلت اللوائح إىل أطراف العملية مهمة االتفاق على ما يتعلق حبقوق التصويت والتوز  :ثالثاً 
  على حق التصويت أو توزيعات األرباح؟حصوله  على املشرتي فما حكم اشرتاط البائع

ما يتعلق باشرتاط احلصول على حق التصويت فقد سبق يف اإلشكال الرابع تقسيم هذا احلق إىل  أما
 قسمني:

، ألن يف صيغة البيع مع الوعد ، فال مانع من اشرتاطهاألول: أن يكون هلذا احلق قيمة مالية معتربة
ة للطرفني، فاستثناء أحقية التصويت فيها من قبل البائع هو مواعيد عقد اجلمعية العمومية معلوم

 ، فال غرر يف هذا االشرتاط.استثناء ملنفعة معلومة
 ، وهنا ال مانع من اشرتاطه أيضاً من باب أوىل.يكون جمرد حق معنوي ليس له قيمة مالية الثاين: أن

معلومة للطرفني، فاشرتاطها غرر  فهي غري ما توزعه األسهم من أرباح خالل مدة العمليةمقدار  وأما
، والبديل لذلك هو تقدير هذه التوزيعات وإدخاهلا ضمنًا يف قيمة األسهم املباعة يف يف العقد ظاهر

 بداية العملية.
سهم بني املقرض قراض واالقرتاض سوى حتويل األيداع يف عملية اإلال يوجد دور ملركز اإل رابعاً:

 يف الصيغة الشرعية البديلة )صيغة الوعد( الطريقة األوىلكن إجراء ، وبناء على ذلك ال ميواملقرتض
صندوق استثماري يكون  إنشاء، وإمنا ميكن العملية يف" مركز إيداع األوراق املالية"عن طريق دخول 

طرفًا يف العملية، سواء كان صندوق خاصًا بشركة مالية وسيطة "الشخص املرخص له" أو صندوقاً 
ص املرخص هلم" لتوفري خيارات أكرب امشرتكًا بني جمموعة من الشركات املالية الوسيطة "األشخ

 لعمالئها.
العالقة فيها مباشرة بني البائع واملشرتي بوجود  باإلضافة إىل إمكانية تطبيق الطريقة الثانية واليت تكون

ويرد على هذه  ،مركز إيداع األوراق املالية""أو  "وسيط منظم وهو "شركات االستثمار والوساطة
 على إمتام الصفقة. وهذا يشكل خطراً  ،الصيغة إمكانية تراجع الطرف غري امللزم بالوعد

 
 مد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حم
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 إعداد: أمانة الهيئة الشرعية              



 

 

 الشرعية بدائلهو  المكشوف على المالية األوراق بيع
 

 :(1)تعريف البيع على المكشوف
بيع لورقة مالية مقترضة من قبل " هو: املكشوف؛ على املالية األوراق لبيع املنظمة الئحة القواعديف جاء 

 .(2)"وفًقا ألحكام الئحة إقراض األوراق المالية المدرجة البائع عن طريق صفقة إقراض أوراق مالية
 الهدف من البيع على المكشوف:

قيمة  تغريمن أهم أهداف املتعامل بالبيع القصري املضاربة على فروق األسعار، وكذلك التحوط من خماطر 
 ، وهي كاآليت:الورقة املالية اململوكة

هو احلصول على فيكون اهلدف  :”Speculation“ األسعار فروق على المضاربة: األول الهدف
يقرتض السهم وقيمته مئة ريـال إىل أجل شهر مثالً  كأناملقرتضة،   للورقة املاليةفارق السعر بني البيع والشراء 

ريااًل مثاًل، فيشرتي السهم عند األجل  سبعنيمث يبيعه، ويتوقع عند حلول األجل أن تكون قيمة السهم 
 .بني سعر البيع والشراء ويعيده للمقرض، فيكسب الفرق

الورقة  قيمة تغريمن خماطر املستثمر محاية فيكون اهلدف هو  :”Hedging“ التحوط: الثاني الهدف
قيمة فإذا اخنفضت يت ميلكها، للمشاهبة  ألسهمبالبيع على املكشوف املستثمر قوم ي كأنميلكها،  اليت  املالية

، وإذا ارتفعت اليت وقعت على حمفظته سيعوض اخلسارةالقصري فإن ربح البيع  حمفظتهأسهمه اليت يف 
 (3)سيحققه من بيع األسهم اليت ميلكها سيعوض خسارة البيع على املكشوف.األسعار فإن الربح الذي 

  

                                       
 ويسمى أيضاً البيع القصري. (1)
، وينظر أيضاً: املعجم 54، وينظر أيضاً: مبادئ االستثمار، طاهر حردان ص4ص تداول املنشورة يف موقعالقواعد املنظمة لبيع األوراق املالية على املكشوف   (2)

، اخلضريي، واملتاجرة باهلامش يف األسواق املالية، د. ياسر 322، واألسواق املالية والنقدية، د. فليح قحف ص667االقتصادي املوسوعي، د.غازي األمحد ص
 .investopedia: https://www.investopedia.com/terms/s/shortsale.aspوموقع 

 investopedia: https://www.investopedia.com/university/shortselling/shortselling1a.asp#ixzz4yIxuylxUموقع ( 3)

https://www.investopedia.com/terms/s/shortsale.asp
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  صورة البيع على المكشوف:
مع حتديد  أسهًما  يقرضهأن  الوسيطسهم معني من  قيمةيتوقع اخنفاض العميل الذي يطلب  .1

 كميتها ونوعها.
، ميثل نسبة معينة من قيمة الصفقة "هامش مبدئي" الوسيطبدفع هامش نقدي العميل يقوم   .2

 .(1)ضمان وتقدمي
 ميلكها، أو من أسهم العمالء لديه.أسهًما العميل  الوسيط يقرض  .3
 أو يبيعها عنه الوسيط.يف السوق  يبيع العميل هذه األسهم  .4
 تودع حصيلة قيمة هذه األسهم يف حساب املستثمر وترهن حىت إرجاع األسهم. .5
، جتنًبا لنزوله عن القيمة السوقية لألسهم "اهلامش املبدئي"مع  "ش الفعلياهلام"يراجع الوسيط نسبة  .6

املقرتضة، ويف حال نزوهلا يطالب املستثمر بإقفال مركزه لدى الوسيط وميكن أن يدفع هامش 
عمليات  ، وتوجدإضايف، وقد يقوم بإقفال مركزه املايل مع العميل وشراء نفس الكمية من األسهم

متعددة ألجل متابعة نسبة اهلوامش ومقارنتها يف عدد من األحوال كاالرتفاع أو االخنفاض أو 
 التوسط.

مع فائدة أو نسبة معلومة،  وسيطللإذا جاء وقت التسليم يشرتي املستثمر مثل األسهم ويعيدها  .7
 مة األسهم.وميكن للعميل خالل املدة أن يشرتي أسهًما ويعيدها للوسيط يف حال نزول قي

على متطلبات جيب توفريها يف اتفاقية إقراض األوراق املالية  املدرجة املالية األوراق إقراض الئحةنصت  وقد
 األوراق نوع المقترضة، المالية األوراق إعادة أحكام اإلقراض، مدة األطراف،أمهها النص على اآليت: )

 حاالت المصدر، وإجراءات والتوزيعات التصويت حقوق المقبولة، الضمانات وعددها، المالية
 (.اإلشعارات التعثر،

                                       
 القيمة من% 100 عن املقرض من املقدم الضمان قيمة تقل أن -وقت أي يف– جيوز ال" املدرجة املالية األوراق إقراض الئحة من السادسة املادة يف ورد (1)

 ".  املقرتضة املالية للورقة احلالية السوقية



 

 

 :البيع على المكشوفحكم 
 :، وهي على النحو اآليتبالبحث املسائل بعض إفراد جيب املكشوف على البيع حكم تقرير قبل
 :ثبوتها في الذمة مدىو  ،هاحكم قرضو  ،تكييف األسهم األولى: مسألةال

 يصعب حصرها وضبطها من أمهها ما يأيت: (1)يف تكييف السهمللفقهاء املعاصرين أقوال متعددة 
 أن السهم سلعة قائمة بذاهتا ال عالقة هلا مبوجودات الشركة. :األول القول
 مستقلة مالية وذمة اعتبارية شخصية باعتبارها نفسها سامهةامل ركةشال يف حصة أن السهم :الثاني القول
 .أسهم من فيها لكهمي ما بنسبة نفسها عنويةامل الشخصية يف حصة لكمي ساهمفامل فيها، نيسامهامل ذمم عن

 ،املعاصرين الفقهاء مجهور وهذا هو قول ،الشركة موجودات من شائعة حصة أن السهم :الثالث القول
التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  وصدر به قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، واملعيار الشرعي

 املالية اإلسالمية.
 هو السهم بيع في عليه المتعاقد المحل: "65/1/7جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم 

 ".الحصة تلك في للحق وثيقة عن عبارة السهم وشهادة الشركة، أصول من الشائعة الحصة
 حصة السهم يمثل: 3/1: ""األوراق املالية )األسهم والسندات("(، 21وجاء يف املعيار الشرعي رقم: )

 عند العقد ومحل...  موجوداتها في شائعة حصة يمثل كما المساهمة، شركة مال رأس في شائعة
 ".الشائعة الحصة هذه هو األسهم تداول

الفقهاء املعاصرون يف حكم قرض األسهم على  اختلف ،يف تكييف السهم السابق بناء على اخلالفو 
 أقوال:

                                       
حامد حسان، التوصيف الشرعي  حسنيالفقهي ألسهم الشركات املسامهة، د.  التكييف ؤمتر شورى الفقهي السادس، وهي:األحباث املقدمة مل :انظر( 1)

الشبيلي، التكييف الفقهي ألسهم الشركات املسامهة، د. حممد علي القري، التكييف الفقهي ألسهم شركات املسامهة،  يوسفلألسهم واآلثار املرتتبة عليه، أ.د. 
 .البصر أبو الناصر عبد.د. أ املسامهة، الشركات ألسهم الفقهي التكييفمحاد،  نزيهأ.د. 
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 ال 3/9)األوراق املالية "األسهم والسندات"(: ) 21؛ جاء يف املعيار الشرعي رقم المنع األول:القول 
 إقراض يجوز: )ال الثامنة البركة ندوة وتوصيات قرارات في وجاء(، الشركات أسهم إقراض يجوز

 لمبدأ القرض تنفيذ ولمنافاة قيمية، الموجودات كون حالة في مقابل بغير وكذلك بمقابل، األسهم
 (.الشركة أموال خلط

حبيث ينظر يف األسهم ملوجودات الشركة وما ميثله السهم منها، فقرض السهم هو  التفصيل، القول الثاني:
 .(1)قرض هلذه املوجودات وعليه فينظر لكل حالة حبسبها

وقت  مبأن املعترب القيمة السوقية للسه اجلواز واختلفوا يف التعليل فمنهم من عللالجواز،  القول الثالث:
يعيدها مئة  ، فإنهفمن اقرتض مئة سهم من شركة كذا ،األسهم مثلية منهم من علل اجلواز بأن، و (2)القرض

 .(3)سهم من نفس الشركة
 تكييف السهمب فإذا ُأخذ، الذمة في األسهم ثبوت يعود إلى مدى جوازأصل هذه المسألة أن  الظاهرو 

هلذه احلصة  قرض   يف حقيقته فإن قرض األسهم هو الشرعية، املعايري الفقه اإلسالمي، وبرأي معجميف قرار 
، فإذا جاء وقت سداد القرض فيجب على املقرتض رد مثل ما اقرتض، وهذا متعذر يف األسهم يف الشائعة

 .باستمرار تتغري الشركة موجودات ألنالغالب، 
ألن الفرق بني قرضها وبني بيعها أن القرض يوجب  ،وال يصح االعرتاض على منع قرض السهم جبواز بيعه

فيه ما ال فيجوز ، خبالف البيع فالواجب فيه الثمن، لتغريها املستمر رد مثل ما أخذ وهذا متعذر يف األسهم
 .(4)يف القرضجيوز 

عدد  بعض حتتف بهالبيع على املكشوف يف األسواق املالية  فإن، القول جبواز إقراض األسهم حىت علىو 
 :اآليت النحو على وهي ،الشرعية احملاذير من

                                       
 .سليمان ال مبارك. ود الضرير، الصديق. د: الرأي هذا اختار  (1)
 .السالمي املختار حممد الشيخ: الرأي هذا اختار (2)
 .العريض صاحل بن فهد. ود اخلضريي، ياسر. ود العنزي، عصام. ود اخلليل، أمحد. د: الرأي هذا اختار (3)
 (.2/1459) الشرعية املعايري دراسات يف منشور حبث سليمان، آل مبارك. د ،"والسندات األسهم" املالية األوراق :انظر (4)



 

 

، كأن يقوم الوسيط ببيع حقيقة االقرتاض قبل البيعحيصل  ، ووجه ذلك أنيملك ال ما بيع -1
، وهذا متنعه بعض األسهم نيابة العميل وإيداع حصيلتها له من غري متليك األسهم له

 املكشوف على املالية األوراق لبيع املنظمة القواعداألسواق املالية كما هو منصوص يف 
 األوراق اقترض قد البائع يكون أن: 3/بجاء يف املادة الثالثة: ) تداول املنشورة يف موقع

 المكشوف على البيع حساب إلى تحويلها اكتمل قد يكون وأن الصفقة محل المالية
 .(به الخاص

، املقرضة األسهم بتوزيعات املقرض انتفاعووجه ذلك  ،القرض في المحرمةالمنفعة  -2
 لعمولةا، وكذلك والقرض ميلكه املقرتض، فانتفاع املقرض منه من قبيل املنفعة يف القرض

 هو الوسيط كان إن القرض يف املنفعة قبيل من فهي كذلك ،للوسيط املستثمر يدفعها اليت
 األجر أخذ" أخرى وهي: مسألة على حتمل فرمبا ثالث طرف املقرض كان وإن املقرض،

 ."الجاه على
 بصـورته املكشـوف علـى البيـع منـع الـدويل اإلسالمي الفقه جممع قررهذه اإلشكاالت الشرعية  وجودل ألجو 

 :ربوية بطرق األسهم يف التعامل. 7): [7/1] 63رقم  هقرار يف  وذلك، التقليدية
 مـن ذلـك يف ملـا السـهم، رهـن لقـاء يللمشـرت  غـريه أو السمسـار يقدمـه ربـوي بقرض السهم شراء جيوز ال -أ

 .وشاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل لعن على بالنص احملرمة األعمال من ومها بالرهن وتوثيقها املراباة
 فووي السووهم بإقراضووه السمسووار موون وعووداً  يتلقووى وإنمووا البووائع يملكووه ال سووهم بيووع أيضوواً  يجوووز ال -ب

 للسمسووار الووثمن إقبوواض اشووترط إذا المنووع ويقوووى البووائع، يملووك ال مووا بيووع موون ألنووه التسووليم، موعوود
 (. اإلقراض مقابل على للحصول بفائدة بإيداعه به لينتفع

ال يجووز بيوع أسوهم  3/6: )"(والسوندات األسوهم" الماليوة األوراق) 21المعيار الشرعي رقوم وجاء يف 
، وال أثــر لتلقــي وعــد مــن السمســار بإقراضــه (SHORT SALEال يملكهووا البووائع )البيووع القصووير 

 إياها يف موعد التسليم(.



   

109 

 

 أن جيب" الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد: ( من426الضابط رقم: ) وجاء يف
 البيع أو ،القصير البيع دون املباحة، للشركات الفوري البيع على الدولية األسهم يف الوساطة تقتصر

 ".املستقبليات أو املؤجلة، العقود أو باخليار، أو املكشوف،
 

حكم بيع غير الربوي بجنسه نسيئة متفاضاًل:المسألة الثانية:   
ومـن أبـرز  حتويل صيغة العقد من كونه قرض إىل بيع يُعـد مـن بـدائل البيـع علـى املكشـوف بصـيغته التقليديـة،

 هـذه اختلـف الفقهـاء يفقـد التفاضل والنسـأ يف اجلـنس الواحـد غـري الربـوي، و  املسائل اليت ينبغي حبثها حكم
 أقوال:عدة املسألة على 

 (4)، وابن القيم(3)ابن تيمية اختارها ،(2)اإلمام أمحد ورواية عن ،(1)احلنفيةوهو مذهب  التحرمي،القول األول: 
 .-نسيئة بال تفاضل إال أهنما أجازا بيعه–

، وهي فتوى (6)احلنابلةو ، (5)الشافعية جواز بيع غري الربوي جبنسه نسيئة متفاضالً وهو مذهبالقول الثاني: 
  .(9)، وابن عثيمني(8)، والشيخ ابن باز(7)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 األغراض اتفاق -ج. النسيئة -ب. التفاضل -أ: وهي أوصاف ثالثة املنع إذا اجتمعت القول الثالث:
 كان فإن أجل، إىل بفرسني للركوب فرس وبيع أجل، إىل بثوبني ثوب كبيع،  (10)املالكيةوهو قول  ،واملنافع
 .(11)املنافع الختالف جاز، اآلخر، دون للركوب أحدمها

                                       
 (.5/172) عابدين ابن حاشية(، 4/87) احلقائق تبيني: انظر( 1)

 (.3/430) اخلرقي خمتصر على الزركشي شرح(، 4/146) املبدع: انظر( 2)

 (.12/103) اإلنصاف(، 6/310) الفروع(، 190)صـ الفقهية االختيارات من العلمية األخبار: انظر( 3)

 (.2/424) السنن هتذيب(، 3/427) املعاد زاد: انظر( 4)

 (.9/402) اجملموع(، 3/37) األم: انظر( 5)

 (.6/309) الفروع(، 3/264) القناع كشاف: انظر( 6)

 (. 11/121: فتاوى اللجنة الدائمة )انظر( 7)

 (.19/38) باز ابن فتاوى جمموع: انظر( 8)

 (.9/375) واإلكرام اجلالل ذي فتح: انظر( 9)

 (.169)صـ الفقهية القوانني(، 2/657) الكايف(، 2/358) املوطأ: انظر( 10)

 (.22/73) الكويتية الفقهية املوسوعة: انظر (11)



 

 

 :لااألقو  أدلة
 :األول القول أدلة

 أحاديث النهي عن بيع احليوان باحليوان نسيئة. :األول الدليل
: قـال كلهـا، املنـع أحاديـث يعلـل كـان فإنـه أمحـد اإِلمـام أمـا: "القيم ابنبأهنا أحاديث ضعيفة، قال  :نوقش
 مهـــا: فقـــال عمـــر، وابـــن عبـــاس ابـــن حـــديثا لـــه وذكـــر ،يتوقـــاه أن ويعجبـــي عليـــه، يعتمـــد حـــديث فيهـــا لـــيس

 .(1)"مسرة من احلسن مساع يصح ال: اهلل عبد أبو قال: األثرم قال احلسن، عن مسرة، وحديث مرسالن،
 مـن ثالثـة طريـق مـن ثبتـت لكنهـا مقـال، من خيلو ال منها واحد كل كان وإن النهي، أحاديث أن" :أجيب

 خـال غـري واحـد حديث من أرجح فهي بعًضا، يقوي وبعضها عباس، وابن ة،ر مس بن وجابر مسرة،: الصحابة
 .(2)"املقال من

 حترمي على االتفاق حكاية بعد ابن تيمية مؤيًدا مذهب املنع قالسد ذريعة الربا احملرم،  :الثاني الدليل
 التفاضل الربا نوعا فيه اجتمع إذا الواحد الجنس أن على الحجج أقوى من هذا): القرض يف الزيادة

 لو القرض، في هذا على متفقون فإنهم الفضل، ربا فيه يجري ال كان وإن ذلك، يجز لم والنساء،
 هذا بعتك: قال إذا يكون أن فيجب الفضل، ربا فيه ليس: قيل وإن. الزيادة تجز لم يوزن ما أقرضه
 مالك مذهب وهذا يجز، لم :شهر إلى بكيلين الكيل وهذا شهر، إلى جنسه من برطلين الرطل
 ال بالمقاصد االعتبار إذ بزيادة؛ قرضا ذلك يجعل أن لجاز ذلك جاز لو ألنه رواية؛ في وأحمد

 .(3)(باأللفاظ
  

                                       
 (.5/31) السنن هتذيب (1)

 (.316/ 5) األوطار نيل (2)

 (.2/669) أشكلت آيات تفسري( 3)
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 :الثاني القول أدلة
أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه  رضي اهلل عنهما قال: اهلل بن عمرو بن العاصحديث عبد  :األول الدليل

فكنت آخذ البعري بالبعريين إىل  قالص الصدقة، فأمرين أن آخذ على وسلم أن أجهز جيشا، فنفدت اإلبل،
 .(1)إبل الصدقة

 .(2)بأن احلديث متكلم فيه، وأحاديث النهي أرجح :نوقش
مــا ورد عــن بعــض الصــحابة أهنــم بــاعوا البعــري بــالبعريين وعــو ذلــك، و ــن روي عنــه ذلــك:  :الثوواني الوودليل

 عون األحاديوث اختلفت إذا): داود أبو قال ،(5)، وعلي بن أيب طالب(4)، ورافع بن خديج(3)عبداهلل بن عمر
 عوون اآلثووار ذكرنووا وقوود بعووده، موون أصووحابه بووه عموول مووا إلووى نظرنووا - وسوولم عليووه اهلل صوولى - النبووي

 .(6) (الجنس اتحاد مع كله وهذا ونسيئة، متفاضاًل، ذلك بجواز الصحابة
 .(7)أنه ال حجة يف فعل الصحايب إن خالف احلديث، وخالف غريه من الصحابة :نوقش
 واملنـــافع، األغـــراض اتفـــاق علـــى املنـــع حـــديث فحملـــوا األحاديـــث، هـــذه بـــني مـــعاجل :الثالوووث القوووول دليووول

 .(8) اختالفهما على اجلواز وأحاديث
وهــــي مســــألة مشــــكلة يصــــعب اجلــــزم بأحــــد األقــــوال فيهــــا، قــــال ابــــن القــــيم بعــــد أن ســــاق األقــــوال واألدلــــة 

 .(9)ال تكاد توجد جمموعة يف كتاب" المعضلة المسألةومناقشاهتا: "هذه نكت يف هذه 
 

  

                                       
 (.5/470) والبيهقي ،(2/65) واحلاكم ،(3054) والدارقطي ،(6593) أمحد واإلمام ،(3357) داود أبو أخرجه( 1)

 (.4/92) الرابة نصب(، 5/162) واإليهام الوهج بيان: انظر( 2)

 (.2603) املوطأ يف مالك رواه( 3)

 (.3/83) اجلزم بصيغة معلًقا صحيحه يف البخاري ذكره( 4)

 (.2602) املوطأ يف مالك رواه( 5)

 (4/277) الفقه جامع( 6)

 (.316/ 5) األوطار نيل: انظر (7)

 (.6/415) االستذكار(، 2/224) اجملتهد بداية: انظر( 8)

 (.9/153) املوقعني إعالم: انظر( 9)



 

 

 :البيع مع استثناء المنفعةحكم المسألة الثالثة: 
وحقـوق األسهم املقرضـة توزيعات على املكشوف، وحتديداً مسألة إمكانية جعل عند البحث يف بدائل البيع 

للمقــرض يف البيــع التقليــدي، فــيمكن أن يكــون البــديل هلــذه املســألة، هــو أن تكــون األســهم مباعــة تصــويتها 
 مستثناة املنفعة مدة األجل.للبائع على املكشوف 

 واختلف الفقهاء يف مسألة البيع مع استثناء املنفعة على أقوال:
واشــرتطوا مــدة يســرية، ال يتغــري فيهــا املبيــع -(1)، وهــو مــذهب املالكيــةصــحيح الزمأن الشــرط  القووول األول:

 .(2)، واحلنابلة- غالًبا
 .(4)، والشافعية(3)أن الشرط باطل، وهو مذهب احلنفية القول الثاني:
 أدلة األقوال:

 أدلة القول األول:
  أن األصل يف الشروط واملعامالت احلل مامل يرد دليل املنع. :الدليل األول
أنووه بوواع جمووالً لووه للنبووي صوولى اهلل عليووه وسوولم، واسووتثنى حمالنووه إلووى حــديث جــابر: ): الوودليل الثوواني

 .(5)(أهله
 .(6)أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يرد البيع، بل أراد أن يعطي جابر الثمن نوقش:

: أن هذا خالف الظاهر فقد صرح النيب صلى اهلل عليـه وسـلم بلفـل البيـع )بعنيـه(، وصـرح يمكن أن يجاب
 .(7)جابر بلفل البيع: )فبعته(

ان واســتثناء بعضــه وهــو جــائز باتفــاق القيــاس علــى بيــع العــني واســتثناء بعضــها، كبيــع البســت الوودليل الثالووث:
العلماء، جاء يف شرح صـحيح مسـلم: )فلـو قـال بعتـك هـذه األشـجار إال هـذه الشـجرة أو هـذه الشـجرة إال 

                                       
 .(901/ 1) اجملتهد بداية ،(212/ 4) للباجي املنتقى ،(220/ 4) املدونة: انظر (1)

 (.190/ 3) القناع كشاف ،(81 ،80/ 4) املغي: انظر (2)

 (.169/ 5) الصنائع بدائع ،(18/ 13) املبسوط: انظر (3)

 (.268/ 1) املهذب ،(452 ،451/ 9) اجملموع ،(41/ 3) األم: انظر (4)

 بيع باب املساقاة، كتاب: مسلم ورواه ،(3/189( )2569)ح جاز، مسمى مكان إىل الدابة ظهر البائع اشرتط إذا باب الشروط، كتاب: البخاري رواه (5)
 (.3/1221( )715)ح ركوبه، واستثناء البعري

 (.42/ 4) اآلثار معاين شرح ،(11/30) مسلم على النووي شرح: انظر (6)
 (.319/ 5) الباري فتح: انظر (7)
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ربعهـــا أو الصـــربة إال ثلثهـــا أو بعتـــك بـــألف إال درمهـــا ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن الثنيـــا املعلومـــة صـــح البيـــع باتفـــاق 
جــزء منهــا، وهــذا بيــع عــني مــع اســتثناء منفعتهــا ولــيس بينهمــا فــارق فهــذا بيــع عــني مــع اســتثناء  (1)العلمــاء(

 .(2)مؤثر
 أدلة القول الثاني: 

 .(3)الثنيا عن هنى  -وسلم عليه اهلل صلى-أن النيب ما روي : الدليل األول
 .(4)اجملهولة بالثنيا يقيد أن ينبغي مسلم رواية يف املطلق الثنيا عن النهى بأن: أجيب

 . (5)هنى عن بيع وشرط صلى اهلل عليه وسلم:ما روي أن النيب : الدليل الثاني
 .(6)أن هذا احلديث منكر ال يُعرف نوقش:

  

                                       
 (.195/ 10) مسلم على النووي شرح (1)

 (.301/ 5) الدبيان لدبيان ومعاصرة، أصالة املالية املعامالت: انظر (2)

 (.1175/ 3) مسلم صحيح (3)

 (.291/ 5) ومعاصرة أصالة املالية املعامالت :انظر (4)

 ،(9/195) احمللى يف حزم وابن ،(3/124) السنن معامل يف واخلطايب ،(160صـ) حنيفة أيب مسند يف واألصبهاين ،(4/335) األوسط يف الطرباين أخرجه (5)
 وقال ،([18/63) الفتاوى جمموع. ]باطل حديث: تيمية ابن عنه وقال([ 9/273) اجملموع] النووي واستغربه ،([6/323) املغي] أمحد اإلمام أنكره واحلديث

 ([.232صـ) املرام بلوغ ،(5/394) الباري فتح] حجر ابن ضعفه كما ،([2/311) املوقعني إعالم. ]يصح إسناد له يُعلم ال: القيم ابن
 من وغريه أمحد، أنكره وقد احلديث، دواوين من شيء يف يوجد وال الفقه، يف املصنفني من مجاعة ذكره)(: 29/123) الفتاوى جمموع يف تيمية ابن الق (6)

 (.250 – 2/249) املوقعني إعالم: وانظر ،(تعارضه الصحيحة األحاديث وأن يُعرف، ال أنه وذكروا العلماء،



 

 

 البدائل الشرعية للبيع على المكشوف

 
  البديل األول: بيع األسهم بمثلها وزيادة إلى أجل مع استثناء منفعتها مدة األجل:

 املؤجـل الـثمن ويكـون املكشـوف، علـى البيـع يريـد الـذي العميل على سهم 100 الوسيط يبيع أن الصورة:
 كـي األجـل، مـدة املبيعـة األسـهم منفعـة اسـتثناء مـع ،ريـاالت لكـل سـهم 10مـع ربـح  أجل إىل سهم 100
 .األجل مدة بأرباحها البائع ينتفع

 اإلشكاالت:
 يشكل على هذه الصيغة:

 متفاضاًل  مؤجاًل  ببعضه الواحد اجلنس بيع" :مسألة." 
 الذمة يف األسهم ثبوت" :مسألة." 
 معلومة مدة املنفعة استثناء مع البيع" :مسألة." 

 المميزات:
 :من  يزات هذه الصورة

 للبائع مستثناة املبيع منفعة ألن( التقليدي املنتج يف املقرض) للبائع األسهم أرباح تكون أن ميكن أنه 
 .األجل مدة

 للبـائع ربـح ألهنـا جـائزة، والوسـيط البـائع، سـيأخذها اليت الزيادة وأن للبائع، مثلها سيعود األسهم أن 
 .للوسيط وكالة أو مسسرة وعمولة

 وبـني بينـه فـرق يوجـد وال وأرباحهـا عمولتهـا مـع األسـهم عـدد نفس سيعيد املكشوف على البائع أن 
 .التقليدي املنتج يف املكشوف على البائع
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البديل الثاني: بيع األسهم على العميل مع وعد ملزم من العميول بوأن يبيوع علوى الوسويط 
 مثل هذه األسهم بسعر معين في المستقبل: 

 العميل ويعد ، مع استثناء منفعة األسهم،لاـري103بـ  أسهًما العميل على الوسيط يبيع أن الصورة:
 الفرق ويكون ،الـري 100كـ بعد شهر   به اشرتاها  ا أقل بثمن عليه األسهم يبيع بأن ملزًما وعًدا الوسيط

 .الوسيط يأخذها اليت العمولة هو البيع وسعر الشراء سعر بني
 اإلشكاالت:

 :الصيغة هذا على يشكل
  العينة شبهة. 

 يف جاء وقد ،(1)أقل بثمن منه بشرائها ملزًما وعًدا سيعده مث للعميل، األسهم سيبيع الوسيط أن ذلك ووجه
: اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة التابعة الشرعية املعايري من( والمواعدة الوعد: )معيار

أكان الوعد في صلب  سواءوعٍد من المشتري أو البائع يؤدي إلى العينة ممنوٌع شرًعا،  كل  3/3)
 بثمن منه اشتراه من إلى ببيعه ويَِعدَ  مؤجل بثمن شيًئا يشتري أن مثل بعده، أمعقد البيع أم قبله 

 (.أقل
ــــــد بعــــــض – أنــــــه قــــــد اختــــــل يف هــــــذه املعاملــــــة شــــــرط  مــــــن شــــــروط حتــــــرمي العينــــــة يُمكوووووون أن ينوووووواقش: عن

وهـــــــو: أال يتغـــــــري املبيـــــــع، واألســـــــهم املباعـــــــة ليســـــــت هـــــــي عـــــــني األســـــــهم املشـــــــرتاة بالعقــــــــد  -(2)الفقهـــــــاء

                                       
األول( العقد )الثاين بطال( أي: العقدان )قاله الشيخ وقال هو قول أمحد وأيب حنيفة ومالك (: ))إن قصد بالعقد 186 - 3/185( جاء يف كشاف القناع )1)

 قال يف الفروع( : ويتوجه أنه مراد من أطلق؛ ألن العلة اليت من أجلها بطل الثاين وهو كونه ذريعة للربا، موجودة إذن يف األول(.
(، من املعايري الشرعية التابعة هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ما نصه: )إذا كانت 9(، من املعيار الشرعي رقم )5/8وجاء يف البند رقم: )

املؤجرة أو قيمتها ما بني العني املؤجرة مشرتاة من املستأجر قبل إجارهتا إليه إجارة منتهية بالتمليك؛ فال بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغري فيها العني 
 إلجارة وموعد بيعها(.عقد ا

( من الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد، ما نصه: )جيوز شراء العني مث تأجريها للبائع تأجريًا منتهًيا 144كما جاء يف الضابط رقم: )
 بالتمليك، بشرط أن يكون التمليك بعد مضي مدة تتغري فيها العني عادة(.  

(: ))وعكسها(؛ أي: عكس مسألة العينة، بأن يبيع شيًئا بنقد حاضر، مث يشرتيه من مشرتيه أو وكيله بنقد أكثر من 3/58يل النهى )( جاء يف مطالب أو 2)
(؛ أي: ن تغريت صفتهااألول من جنسه غري مقبوض، إن مل تزد قيمة املبيع بنحو مثن أو تعلم صنعة )مثلها( يف احلكم نقله حرب؛ ألنه يتخذ وسيلة إىل الربا )وإ
نعة؛ فيجوز بيعه بأكثر السلعة )مبا ينقصها(؛ كهزال العبد وعوه؛ فيجوز بيعه بدون الثمن األول، ويصح )أو( تغريت صفة السلعة مبا )يزيدها( كالثمن وتعلم الص

 من الثمن األول(.



 

 

ـــــــــة للتغـــــــــري، وقيمتهـــــــــا الســـــــــوقية ةمتذبذبـــــــــ األول، مث إن األســـــــــهم ألن أصـــــــــول الشـــــــــركة  (2)متغـــــــــرية (1)وقابل
 وموجوداهتا تتغري يف مكوناهتا وقيمتها بشكل مستمر. 

  المرابحات عقود في بالوعد اإللزام. 
 .(3)جائز غرياملعاملة تتضمن وعًدا ملزًما، وهو  أن وذلك
 .(4)بل هو جائزالتسليم من كون الوعد امللزم حمرم،  بعدم: يُناقش أن يمكن

 الئحووووةقــــد خيــــالف " أن هــــذا  :فووووالجواباحللــــول املقرتحــــة أن يكــــون الوعــــد غــــري ملــــزم،  مــــنفووووإن قيوووول: 
ــــــــا بــــــــني  املدرجــــــــة "الماليووووووووة األوراق إقووووووووراض ــــــــى وجــــــــوب أن يكــــــــون اإلقــــــــراض ملزًم ــــــــث نصــــــــت عل حي
 .(5)األطراف

 المميزات:
 وتتميز هذه الصورة بذات  يزات الصورة السابقة.

                                                                                                                                                                                                

ة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ما نصه: )إذا كانت (، من املعايري الشرعية التابعة هليئ9(، من املعيار الشرعي رقم )5/8وجاء يف البند رقم: )
املؤجرة أو قيمتها ما بني العني املؤجرة مشرتاة من املستأجر قبل إجارهتا إليه إجارة منتهية بالتمليك؛ فال بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغري فيها العني 

 عقد اإلجارة وموعد بيعها(.
( من الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد، ما نصه: )جيوز شراء العني مث تأجريها للبائع تأجريًا منتهًيا 144ابط رقم: )كما جاء يف الض

 بالتمليك، بشرط أن يكون التمليك بعد مضي مدة تتغري فيها العني عادة(.  
 (: )ما مُيكن أن ُتشرتى به الوحدة أو ما شاهبها يف وقت ما(.25/8( جاء تعريف سعر السوق يف املوسوعة الفقهية الكويتية )1)
، 625-624، تعقيب حممد تقي عثماين يف ملتقى اشرتاط اإلجارة يف عقد البيع، امللتقيات الفقهية ص585( انظر: اشرتاط عقد اإلجارة يف البيع للعمار ص2)

 .651البيع، امللتقيات الفقهية صتعقيب عبدالستار أبو غدة يف ملتقى اشرتاط اإلجارة يف عقد 
 نوك اإلسالمية.( وهذا القول يُفهم من كالم اإلمام الشافعي، وابن القيم، وصدرت به فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، وأخذت به بعض اهليئات الشرعية للب3)

( من قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي، 278رقم: ) (، القرار13/166(، فتاوى اللجنة الدائمة )40-4/39(، إعالم املوقعني )3/39]انظر: األم )
ه، من قرارات اهليئة الشرعية 15/4/1430(، بتاريخ 40( من الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد، القرار رقم: )40الضابط رقم: )
 ملصرف اإلمناء[.

واملعايري الشرعية التابعة هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وأخذت به بعض اهليئات ( وهذا القول أخذ به جممع الفقه اإلسالمي أخريًا، 4)
 الشرعية للبنوك اإلسالمية.

جتربة البنوك التجارية  (،2/3/1(، بشأن املراحبة لآلمر بالشراء، البند: )8(، املعايري الشرعية، املعيار الشرعي رقم: )6/17(، )157]انظر: قرار جممع الفقه رقم: )
 ([.81 – 80السعودية يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء، عبد الرمحن احلامد، )

صة تتم تسويتها من ( حيث جاء يف املادة الثالثة: )صفقات إقراض األوراق املالية(: )أ: يُقصد بصفقة إقراض أوراق مالية: صفقة تربم بناًء على مفاوضات خا5)
( التزام املقرتض بإعادة 2( قيام املقرض بتحويل مؤقت مللكية أوراق مالية مدرجة إىل املقرتض. 1املركز، وتقتضي شروطها وأحكامها باآليت: خالل حسابات 

 نظر: ، ي(أوراق مالية مدرجة  اثلة للمقرض حبسب ما حيدده املركز
https://www.tadawul.com.sa/wps/wcm/connect/23f6d7c4-70fa-473f-ab15-2fd8fe0f6c19.الئحة+إقراض+األوراق+املالية/pdf?MOD=AJPERES 

https://www.tadawul.com.sa/wps/wcm/connect/23f6d7c4-70fa-473f-ab15-2fd8fe0f6c19/لائحة+إقراض+الأوراق+المالية.pdf?MOD=AJPERES
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 :صيغة السلمالثالث:  البديل
ال، مع ربح معلوم، ومع استثناء منفعة األسهم مدة ـري 1000بـ  العميل، على سهم 100 الوسيط يبيع أن

ال، ـري 1000بـ سهم )املسلم فيه(  100 مث يبيع العميل على الوسيط معلومة )مدة أجل تسليم األسهم(،
 العقد. ، ويسلم مثنها )رأس مال السلم( يف جملسشهر تسلم بعد

 اإلشكاالت:
 فيه املسلم يكون أن السلم عقد شروط ومن العني، ال الدين هو السلم حمل أنيشكل على هذه الصيغة 

 ترفع وقد باستمرار، يتغري السهم ميثله ما لكون األسهم، يف حتققه يتعذر قد الشرط وهذا الذمة، يف موصوفًا
 قيمة على كبري بشكل يؤثر ذلك وكل منح، أسهم تصدر وقد جديدة، أسهًما بإصدار ماهلا رأس الشركة
 من عدد رأى ولذا متعذرًا، التسليم عند األسهم تلك إليه ستؤول اليت الصفات ضبط جيعل  ا األسهم
 .(1)األسهم يف السلم جواز عدم والفقهاء الباحثني

 :المميزات
 .السابقة الصورة  يزات بذات الصورة هذه تتميز

 العربون: صيغة :الرابع البديل
سهم إىل العميل، ويدفع العميل إىل الوسيط عربونًا )يعادل األرباح املتوقع  100وذلك بأن يبيع الوسيط 

 سهم، وخيسر العربون الذي دفعه. 100توزيعها + هامش ربح(، وعند األجل يعيد العميل 
 

  

                                       
يلي، و د. مبارك آل سليمان، وهو رأي اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات وقد ذهب إىل هذا القول: د. أمحد اخلليل، و د. يوسف الشب (1)

 املالية اإلسالمية، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق ديب املايل.
(، األوراق املالية واألسهم 248)صـ (، التوصيف الشرعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليه، د. يوسف الشبيلي244]انظر: األسهم والسندات، د. أمحد خليل، )صـ

(، املعايري الشرعية التابعة هليئة احملاسبة 8/1/9(، معيار سوق ديب املايل إلصدار ومتلك وتداول األسهم، الفقرة )2/1477والسندات، د. مبارك آل سليمان )
 ([.3/11، الفقرة )واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار األوراق املالية، )األسهم والسندات(



 

 

 اإلشكاالت:
 يشكل على هذه الصيغة:

 العميل سوف يتصرف يف األسهم، وهذا يعي أنه قد أبطل حقه يف الرتاجع عن عقد بيع  أن
 األسهم.

 معينة، واألسهم موصوفة يف الذمة سلعة على إال يكون ال العربون أن. 
  فلن املتوقع من أكثر أرباح توزيع حال يف أنه الفنية الناحية من الصيغة هذه على يشكل كما 

 .الوسيط على خماطرة هذا ويف الوسيط، وسيتحملها بتغطيتها، ملزًما العميل يكون

 
 :اإلجارة صيغة: الخامس البديل

)تعادل األرباح املتوقع توزيعها + هامش سهم إىل العميل، مقابل أجرة  100بأن يؤجر الوسيط  وذلك
وعند استئجار العميل لألسهم يقوم ببيعها يف السوق، ويف تاريخ االستحقاق )انتهاء مدة اإلجارة(،  ربح(،

 يعيد مثل األسهم اليت استأجرها.

 اإلشكاالت:
 يشكل على هذه الصيغة:

 استأجره ما يبيع أن املستأجر ميلك وال استأجرها، اليت األسهم سيبيع العميل أن. 
 اليت األسهم أن أيًضا الصيغة هذه على ويشكل هبا، االنتفاع ميكن منفعة هلا ليس األسهم أن 

 .املستأجرة األسهم عني هي ليست دةامل هناية يف ستعاد
 ملزًما العميل يكون فلن املتوقع من أكثر أرباح توزيع حال يف أنه فنية ناحية من عليه يشكل كما 

 .الوسيط على خماطرة هذا ويف الوسيط، وسيتحملها بتغطيتها،
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إلى مزيد بحث وعناية، ألن كثيًرا منها ال يخلو من  تحتاج المقترحة البدائل هذه جميعفإن  وختاًما
أن ينظر في التجارب العملية وواقع السوق مع  الصدد هذا في ويُقترحإشكاالت شرعية أو نظامية، 

 .بحث العديد من البدائل وآثارها قبل الخروج بقرار شرعي فيها

 

 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأعلم وصلى اهلل وسلم على نهذا واهلل 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

بأمانة الهيئة الشرعية موضوع بيع األوراق المالية فقد درست إدارة الدراسات واالستشارات 

على المكشوف دراسة فنية شرعية، وعرض على الهيئة الشرعية في أربع اجتماعات، وفق 

 ما يأتي:

ناقشت الهيئة في اجتماعها األول الجانب الفني للموضوع وصور التطبيق المتصورة من  -

، ومسودة القواعد المنظمة لبيع خالل مسودة الئحة إقراض األوراق المالية المدرجة

األوراق المالية على المكشوف، ووجهت أمانتها بمواصلة عرض الموضوع.

ناقشت الهيئة في اجتماعها الثاني التكييف الشرعي لبيع األوراق المالية على  -

المكشوف وما يرد على تخريجه على كٍل من البيع والقرض، واطلعت على "الئحة إقراض 

ة المدرجة" و"القواعد المنظمة لبيع األوراق المالية على المكشوف" وفق األوراق المالي

النسخة النهائية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووجهت أمانتها بعرض البدائل 

 المقترحة في اجتماع قادم.

ناقشت الهيئة في اجتماعها الثالث بعض البدائل والمقترحات المقدمة من أمانتها،  -

عقد حلقة علمية مع الهيئات الشرعية والباحثين وأهل االختصاص.ووجهت أمانتها ب

استكملت الهيئة في اجتماعها الرابع مناقشة بعض البدائل والمقترحات المقدمة من  -

أمانتها في ضوء المالحظات والمقترحات الفنية الواردة من الزمالء المختصين في شركة 

 اإلنماء لالستثمار.

من قبل أمانة الهيئة الشرعية، ولم يصدر عن الهيئة الشرعية وقد تم إعداد هذه الورقة 

 لدراستها لهذا 
ً
قرار بهذا الشأن؛ حيث وجهت الهيئة بتنظيم هذه الحلقة العلمية، امتدادا

 في مثل هذه النوازل 
ً
 منها على استجالء وجهات النظر الشرعية خصوصا

ً
الموضوع، وحرصا

عية باحثين لدراسة الموضوع وذلك على النحو الفقهية، حيث استكتبت أمانة الهيئة الشر

 اآلتي:

حكم بيع األوراق المالية على المكشوف: للباحث الدكتور خالد السياري. .1

دراسة شرعية للبديلين المقترحين من أمانة الهيئة الشرعية: للباحث الدكتور فهد  .2

المرشدي.

واالتجاهات التي ظهرت أثناء ونقدم في هذه الورقة خالصة دراسة أمانة الهيئة الشرعية، 

 عرض الموضوع على الهيئة الشرعية، وذلك في ضوء المطالب اآلتية:

المطلب األول: صورة بيع األوراق المالية على المكشوف المزمع تطبيقها في السوق 

 المالية السعودية.

 المطلب الثاني: حكم بيع األوراق المالية على المكشوف.

 المقترحة للبيع على المكشوف.المطلب الثالث: البدائل 

 والله الموفق....
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المطلب األول:  صورة بيع األوراق المالية على المكشوف المزمع تطبيقها في السوق 

 المالية السعودية:

: صورة بيع األوراق المالية على المكشوف:
ً
 أوال

قبل يقصد بالبيع على المكشوف )البيع على المكشوف( ]بيع لورقة مالية مقترضة من 

 ألحكام الئحة إقراض األوراق المالية 
ً
البائع عن طريق صفقة إقراض أوراق مالية وفقا

المدرجة[، وفق المادة الثالثة من "القواعد المنظمة لبيع األوراق المالية على المكشوف" 

 الصادرة من هيئة السوق المالية.

 المالية فيما يأتي:وتتلخص هيكلة البيع على المكشوف المشروط باقتراض مسبق للورقة 

يبدي الراغب في البيع على المكشوف للوسيط رغبته في تنفيذ صفقة بيع على  .1

: سهم سابك الذي يتوقع 
ً
المكشوف على سهم يتوقع انخفاض قيمته السوقية )مثال

ريال(.  80ريال "سعره الحالي" إلى  100انخفاض سعره من 

ى عوائد التوزيعات( يملك يبحث  الوسيط عن مستثمر )يقتني السهم للحصول عل .2

سهم،  1000الكمية المطلوبة من السهم المحدد  ليقرض البائع على المكشوف 

 وعندها يتم تنفيذ الصفقة وفق الخطوات اآلتية:

سهم سابك لمدة ستة أشهر مقابل عمولة ريالين  1000يقرض مالك سهم سابك  .3

وائد يتم توزيعها خالل ريال للصفقة( إضافة إلى أي ع 2000للسهم الواحد )بإجمالي 

فترة االقتراض.

 100ريال وذلك بثمن إجمالي  100يبيع البائع على المكشوف السهم في السوق بسعر  .4

 ال يقل عن 
ً
 يبقي في محفظته مبلغا

ْ
ألف ريال، ويجب على البائع على المكشوف أن

 يشترط هامش صي100
ْ

انة % من السعر الحالي لألسهم المقترضة، كما يجوز للوسيط أن

: هامش ال يقل عن 
ً
 )مثال

ً
% من السعر الحالي لألسهم المقترضة طيلة الفترة(.20إضافيا

يتم إقفال الصفقة وفق ما يأتي: .5

 80إذا تحقق توقع البائع على المكشوف فنزل سهم سابك إلى السعر المستهدف ) .أ

ثم ألف ريال،  80ريال بتكلفة إجمالية  80سهم بسعر  1000ريال(، فعندها يشتري 

ريال عمولة الصفقة + أي  2000سهم سابك للمقرض +  1000يقفل الصفقة بإعادة 

أرباح تم توزيعها خالل فترة االقتراض، كما يدفع للوسيط عمولته حسب االتفاق 

بينهما.

 للوسيط أن يستخدم مبلغ بيع  .ب
َّ

إذا عكس السهم توقع المقترض فارتفع سعره، فإن

ألف ريال( لشراء األسهم  20وهامش الصيانة )ألف ريال(  100األسهم المقترضة )

ريال للسهم بثمن  118سهم سابك بـ  1000المقترضة وإيقاف الخسارة، فيشتري 

ألف ريال، وعندها تعاد األسهم المقترضة للمقرض مع العمولة وأي  118إجمالي 

توزيعات خالل الفترة، ويأخذ الوسيط عمولته، ويعيد للبائع على المكشوف المتبقي 

 من هامش الصيانة إن وجد.
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: أبرز ما تضمنته اللوائح التنظيمية الخاصة بالبيع على المكشوف:
ً
 ثانيا

م "الئحة إقراض األوراق 15/03/2017 -هـ 16/06/1438أصدرت هيئة السوق المالية بتاريخ 

و"القواعد المنظمة لبيع األوراق المالية على المكشوف"  )"الالئحة"(المالية المدرجة" 

 -هـ 24/06/1438، كما أصدرت شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ  لقواعد"()"ا

وخصصت القسم الخامس منها  )"اإلجراءات"(م "إجراءات السوق والمركز" 23/03/2017

 لـ"إقراض األوراق المالية"، والقسم السادس منها لـ"البيع على المكشوف".

القيود النظامية إلقراض األوراق  ة منوقد وردت في الالئحة والقواعد واإلجراءات جمل

 المالية والبيع على المكشوف، أبرزها ما يأتي:

تنفيذ صفقة بيع على المكشوف،  يتم إقراض األوراق المالية ألغراض محددة أبرزها -1

)يجوز إعادة اإلقراض لمرة واحدة فقط وفق  ماليةوتنفيذ صفقة إعادة إقراض أوراق 

ا ورد في المادة الثالثة من الالئحة، والمادة الرابعة من من الالئحة(، وفق م 9المادة 

القواعد.

، وفق المادة الثالثة من الالئحة، وبمجرد  -2
ً
يجب أال تتجاوز مدة اإلقراض اثني عشر شهرا

 يتفقوا على صفقة 
ْ

انتهاء هذه الفترة يجب إعادة األوراق المالية، ويمكن لألطراف أن

من اإلجراءات. 5.4.1.1.1وفق الفقرة  إقراض جديدة للورقة المالية نفسها

يقتصر إقراض األوراق المالية واقتراضها والبيع على المكشوف على ثالث فئات هي: -3

الشخص االعتباري. .أ

الصناديق االستثمارية .ب

 يعينها العميل بشروط تمكنها  .ج
ْ

عميل شركة مالية مرخصة في اإلدارة شريطة أن

المالية والبيع على المكشوف نيابة عنه من قرار الدخول في صفقة إقراض األوراق 

 يكون القرار اتخذ من الشركة المالية 
ْ

دون حاجة إلى موافقة مسبقة منه، وأن

نيابة عن العميل.

وفق ما ورد في المادة الرابعة من الالئحة، والمادة الرابعة من القواعد.

يشترط في البائع على المكشوف ما يأتي: -4

المالية محل الصفقة، واكتمل تحويلها لحساب البيع أن يكون قد اقترض األوراق  .أ

على المكشوف الخاص به.

 يكون بيع الورقة المالية محل الصفقة أعلى من سعر أفضل عرض لبيع تلك  .ب
ْ

أن

الورقة المالية.

أال يترتب على الصفقة إخالل بقيود االستثمار التي تحددها السوق في هذا الشأن. .ج

قواعد.كما في المادة الثالثة من ال

% من القيمة 100ال يجوز في أي وقت أن تقل قيمة الضمان المقدم من المقترض عن  -5

.وفق ما ورد في المادة السادسة من الالئحةالسوقية الحالية للورقة، 

6-  
ْ

يكون التعامل في اإلقراض واالقتراض بواسطة وكيل إقراض ووكيل اقتراض، ويجب أن
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 من هيئة السوق الم
ً
الية بنشاط الحفظ، وفق المادة العاشرة من يكون الوكيل مرخصا

الالئحة.

لهيئة السوق المالية ومركز األوراق المالية تعليق صفقات اإلقراض على ورقة مالية  -7

أو حظرها، أو تعليق جميع صفقات إقراض األوراق المالية المدرجة في المملكة أو 

وفق المادة  حظرها بشكل تام، وذلك في أي وقت حسب تقدير الهيئة والمركز،

الثانية عشرة من الالئحة، والمادة السادسة من القواعد.

% من 10المراكز المكشوفة من أي ورقة مالية مصدرة على  إجمالييجب أال يزيد  -8

 من اإلجراءات. 1.4.6إجمالي الورقة المالية المصدرة، كما في الفقرة 
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 المطلب الثاني: حكم بيع األوراق المالية على المكشوف:

 للصورة المتقدمة للبيع على المكشوف المشترط بأن يسبقه إقراض األوراق المالية، 
ً
وفقا

 فقد ناقشت الهيئة الشرعية الموضوع وفق االتجاهين اآلتيين:

:
ً
 االتجاه األول: تحريم بيع األوراق المالية على المكشوف لتضمنه القرض المحرم شرعا

 المقرض في البيع على المكشوف يب
َّ

ذل األوراق المالية للبائع على المكشوف، ثم حيث إن

 هذه هي صورة القرض، وبذلك 
َّ

يعيد البائع على المكشوف األوراق المالية للمقرض، فإن

 تطبق أحكام القرض على هذا المنتج.

، وذلك لما يأتي:
ً
 شرعا

ٌ
 وبناًء على تكييف البيع على المكشوف بالقرض، فإنه محرم

المساهمة، وقد أخذ بهذا المعيار الشرعي الخاص عدم جواز إقراض أسهم شركات  .1

باألوراق المالية.

على القول بجواز إقراض األسهم فهل القرض لعين األسهم أم لقيمتها؟  .2

 إقراضها في صورة البيع على المكشوف  .أ
َّ

 اإلقراض لعين األسهم فإن
َّ

إن قيل بأن

، حيث سيحصل المقرض على 
ً
 نفعا

َّ
عمولة مقابل يعد من قبيل القرض الذي جر

إقراضه.

 يعيد  .ب
ْ

 الواجب على البائع على المكشوف أن
َّ

 اإلقراض لقيمة األسهم، فإن
َّ

إن قيل بأن

قيمة األوراق المالية التي اقترضها وفق قيمتها السوقية حين االقتراض، فال 

يستفيد البائع على المكشوف من انخفاض سعر األوراق المالية المقترضة حين 

دخل المقرض في مخاطر تقلب سعر السهم، وهو ما يتنافى مع إقفال الصفقة، وي

الغرض من المنتج للطرفين.

 العالقة العقدية بين 
َّ

االتجاه الثاني: جواز بيع األوراق المالية على المكشوف باعتبار أن

 مالك األسهم والبائع على المكشوف هي عقد البيع:

 المقرض في البيع على المكشوف يبذل للبا
َّ

ئع على المكشوف أسهم شركة معينة حيث إن

 يبذل له البائع على المكشوف في األجل أسهم الشركة نفسها 
ْ

، على أن
ً
يسلمها له فورا

وبالعدد نفسه، مع مبلغ مالي محدد، إضافة إلى أي أرباٍح توزعها الشركة خالل الفترة بين 

 تسلم البائع على المكشوف الثمن وتسليمه المثمن.

 الطرفين
َّ

هنا يتبادالن سلعتين إحداهما حاضرة )األسهم محل الصفقة( واألخرى  وحيث إن

 هذه معاوضة 
َّ

مؤجلة )األسهم محل الصفقة مع مبلغ ثابت وأي توزيعات خالل الفترة(، فإن

 تنطبق عليها حقيقة البيع وصورته.

ويمكن مناقشة هذه التكييف من ناحية شرعية بإيراد المستندات المؤيدة له، ومناقشتها 

 فق ما يأتي:و

 يكون  .1
ْ

، وعليه فيمكن أن
ً
 مثليا

ُّ
عد

ُ
 السهم بالنظر إلى األسهم األخرى للشركة نفسها ي

َّ
أن

.
ً
 مؤجال

ً
ثمنا

 ويمكن مناقشة ذلك بما يأتي:



126 

 

 بالنظر إلى األسهم األخرى للشركة، فهو قيمي بالنظر  .أ
ً
 كان مثليا

ْ
 السهم وإن

َّ
أن

 هذه الموجودات تتغير إلى الحصة التي يمثلها من موجودات الشركة، 
َّ

وحيث إن

.
ً
 مؤجال

ً
ها ال تصلح ألن تكون ثمنا

َّ
بشكل مستمر، فإن

 األسهم التي أخذها البائع على المكشوف إما أن تكون مختلفة عن األسهم  .ب
َّ

أن

 
ْ

 باعتبار تغير ما يمثله السهم من موجودات الشركة، وأما أن
ً
التي سيبذلها الحقا

 
َّ
ها أسهم شركة واحدة:تكون مماثلة لها باعتبار أن

 األسهم التي أخذها البائع على المكشوف تختلف عن األسهم  -
َّ

فعلى القول بأن

التي سيبذلها عند حلول األجل فيرد عليها ما يأتي:

  
ً
 مؤجال

ً
 تكون ثمنا

ْ
 األسهم ال تثبت في الذمة لكونها قيمية، فال يصلح أن

َّ
إن

كما في هذا التكييف.

  البائع على المكشوف 
َّ

 ليست في أن
ً
باع على الطرف اآلخر )المقرض( أسهما

 ضمانه وال في ملكه.

 األسهم التي أخذها البائع على المكشوف مماثلة لألسهم  -
َّ

وعلى القول بأن

التي سيعيدها في نهاية األجل، وبالتالي فهي مما يثبت في الذمة، فيرد 

عليها ما يأتي:

  
َّ

  -كان لفظ بأي– هنا التعامل أن
ُّ
عد

ُ
: اإلسالم شيخ قال البيع، ال القرض قبيل من ي

 هذه في الربا فيجري ،"الصفة اختلفت إذا فيما بمثله الشيء يباع وإنما"

 والنسأ التفاضل مع جنسها من سلعة مقابل سلعة تمليك من فيها لما الصورة

  خاصة ربوية، غير السلعة كانت ولو
َّ

 القرض بلفظ صراحة جاء هنا التعامل وأن

  التعامل فيكون
ً
.التعامل بصيغة التفريق يرى من قول على حتى محرما

   الثمن فيه جهالة حيث ال تعلم األرباح التي ستوزع خالل الفترة، وهي جزء 
ّ

أن

من الثمن.

ه يرد على هذا التكييف ما يرد على السلم في األسهم، وال يجوز السلم في  .ج
ّ
أن

 محل السلم هو الموصوفات، واألسهم ال يتأتى فيها إال التعيين.
َّ

األسهم ألن

 أنه بالنظ .2
َّ

ر إلى التطبيقات الخاصة بتعويض المتضرر الذي فقد أسهم شركة ما؛ فإن

التطبيقات القضائية في مقدار التعويض عن الضرر تختلف بحسب الحال، فبعضها يعوض 

 األسهم لها 
َّ

 يقال بأن
ْ

عن عين األسهم، وبعضها يعوض عن قيمتها، وعليه فيمكن أن

 نقول إنها مثلية
ْ

من كل وجه، وال قيمية من كل وجه. حالة خاصة فال يمكن أن

 التعويض له أحكامه الخاصة واالستثنائية، وال يمكن استصحاب 
َّ

ويمكن مناقشة ذلك بأن

هذه األحكام في المعامالت المعتادة.

القياس على ما ورد في بيع البعير بالبعيرين. .3

 بيع البعير بالبعيرين ال يرد عليه التعيين، 
َّ

بخالف األسهم فهي ويمكن مناقشة ذلك بأن

 معينة.
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 المطلب الثالث: البدائل المقترحة للبيع على المكشوف:

 تلك 
َّ

درست أمانة الهيئة الشرعية بعض البدائل المقترحة للبيع على المكشوف، وحيث إن

البدائل لم تسلم من المناقشة إما من الناحية الفنية أو الناحية الشرعية، فقد شرعت أمانة 

في محاولة ابتكار  -بقسمي ابتكار المنتجات والدراسات والبحوثممثلة -الهيئة الشرعية 

على الكشوف، وخرجت ببديلين، أسلم من غيرهما من الناحية الشرعية، كما بديل للبيع 

 يتحقق فيهما استكمال األهداف المالية واالستثمارية اآلتية:

ربح البائع على المكشوف من انخفاض سعر السهم. .1

 على توزيعات  .2
ً
 إضافيا

ً
تحقيق المستثمر )المقرض في البيع على المكشوف( ربحا

أسهمه في نهاية الصفقة، دون الدخول في مخاطر تقلب أسعار السهم، مع استعادة 

األسهم.

تحقيق الوسيط إيرادات من  عموالت الصفقة، إضافة إلى رسوم الوساطة عند بيع  .3

األسهم في بداية الصفقة، وعند شرائها عند إقفال الصفقة، دون الدخول في مخاطرة 

ائتمانية مع الطرفين.

 وفق ما يأتي:

: هيكلة ا
ً
 لبديلين المقترحين:أوال

بيع مالك األسهم أسهمه على البائع على المكشوف مع وعد منه بشرائها  البديل األول:

 منه في أجل محدد، ووعد من البائع على المكشوف ببيعها عليه في أجل مختلف:

يتلخص هذا البديل في بيع المستثمر في السهم المستهدف )المقرض في البيع على 

للبائع على المكشوف، ووعده البائع على المكشوف بشراء أسهم المكشوف( أسهمه 

الشركة نفسها وبالعدد نفسه وذلك في موعد مؤجل، مع التزامه بتعويضه عن الضرر 

 ببيع  األسهم نفسها 
َ

الفعلي في حال نكوله، كما يعد البائع على المكشوف المستثمر

راء، مع التزامه بتعويضه عن وذلك في موعد مؤجل يختلف عن األجل المحدد في وعد الش

 الضرر الفعلي في حال نكوله.

وذلك وفق الخطوات اآلتية:

بيع األسهم على البائع على المكشوف: .1

:  01/01بتاريخ 
ً
سهم سابك قيمتها السوقية  1000يبيع مالك األسهم أسهمه )مثال

( 105ألف ريال( للبائع على المكشوف بثمن مؤجل ) 100حينها 
ً
يستحق  ألف ريال مثال

، وتحول هذه األسهم إلى حساب البيع على المكشوف الخاص بالبائع 30/06بتاريخ 

.
ً
على المكشوف فورا

إصدار الوعدين: .2

 على المكشوف بشراء  01/01بتاريخ  .أ
َ

 البائع
ُ

ِعد المستثمر
َ
سهم سابك بثمن  1000ي

 يكون ذلك البيع في موعد محدد بتاريخ  100
ْ

ه.أو قبل 30/06ألف ريال، على أن

 ببيع  .ب
َ

 على المكشوف المستثمر
ُ

ِعد البائع
َ
سهم سابك  1000في اليوم نفسه ي
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 يكون ذلك البيع في موعد محدد يلي تاريخ نهاية  100بثمن 
ْ

ألف ريال، على أن

(. 10/07الوعد السابق )
ً
مثال

بيع األسهم في السوق وإيداع هامش الصيانة: .3

ألف ريال. 100يبيع البائع على المكشوف األسهم في السوق بـ .أ

ألف ريال  20يودع البائع على المكشوف في حسابه االستثماري المرتبط بالمحفظة  .ب

)هامش صيانة للبيع على المكشوف(.

إقفال العملية: .4

قد ترتفع األسهم بعد ذلك وقد تنخفض وذلك وفق ما يأتي:

، عندها يشتري  80إذا انخفضت القيمة السوقية لسهم سابك فأصبحت  .أ
ً
 مثال

ً
رياال

ألف ريال، وينفذ البائع على المكشوف وعده  80البائع على المكشوف ألف سهم بـ

ألف ريال تحول لمحفظة المستثمر(، وتتم  100المتقدم )بيع ألف سهم سابك بـ

مقاصة بين البيعين، وحصيلة المقاصة هي خمسة آالف يدفعها البائع على 

لصيانة المقدم من المكشوف للمستثمر في السهم، ويتم فك الحجز عن هامش ا

البائع على المكشوف، وتكون النتيجة النهائية للتعامل على النحو اآلتي:

o  ألف ريال وذلك وفق ما يأتي: 15البائع على المكشوف: ربح من التعامل

 ريال 5000 -آالف =  105 –ألف  100الخسارة من بيع األسهم التي اشتراها:  -

 20ألف تكلفة األسهم = ربح  80 –يع ألف ثمن الب 100الربح من تنفيذ الوعد:  -

 ألف ريال

o .المستثمر: عادت له األسهم إضافة إلى خمسة آالف ريال 

، عندها يجب على البائع  115إذا ارتفعت القيمة السوقية لسهم سابك فقاربت  .ب
ً
رياال

على المكشوف زيادة هامش الصيانة، وإال سيشتري الوسيط األسهم لتنفيذ 

بائع على المكشوف الهامش، يتم شراء األسهم من السوق الوعد، فإذا لم يزد ال

سهم للمستثمر مقابل  1000ألف ريال، ويتم تنفيذ الوعد ببيع  115بثمن إجمالي 

ألف ريال، وتتم المقاصة بين البيعين، وحصيلة المقاصة هي خمسة آالف  100

على  يدفعها البائع على المكشوف للمستثمر، وتكون النتيجة النهائية للتعامل

النحو اآلتي:

o .المستثمر: عادت له األسهم إضافة إلى خمسة آالف ريال

o  وذلك وفق ما  20البائع على المكشوف: خسر ،)
ً
ألف ريال )هامش الصيانة كامال

يأتي:

 )ثمن بيع األسهم في السوق(ألف  100الخسارة من بيع األسهم التي اشتراها:  -

 ريال 5000 -=  باألجل()ثمن شراء األسهم من المستثمر آالف  105 –

  15-=  )تكلفة األسهم(ألف  115 – )سعر التنفيذ(ألف  100الخسارة من تنفيذ الوعد:  -

 ألف ريال.
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 :1البديل الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع مع اختالف شرط سريان الوعد

 يتلخص هذا البديل في الخطوات اآلتية:

إصدار الوعدين: .1

  01/01بتاريخ  .أ
ُ

ِعد المستثمر
َ
 على المكشوف بشراء  ي

َ
سهم  1000في السهم البائع

 )قيمتها السوقية الحالية 
ً
 يكون ذلك الشراء في  100سابك مثال

ْ
ألف ريال(، على أن

 :
ً
أو قبله(. 30/06موعد محدد أو قبله )مثال

العائد المستهدف  -= القيمة السوقية للسهم بتاريخ الوعد سعر تنفيذ الوعد  -

: بيع 
ً
رياالت عائد مستهدف = 5 -ريال 100أسهم  سابك بثمن: للمستثمر. )مثال

 ريال(95

 30/06أن تكون القيمة السوقية للسهم بتاريخ تنفيذ الوعد ) شرط سريان الوعد: -

من سعر التنفيذ، فإذا كانت القيمة السوقية مساوية أو أعلى فال  أقلأو قبله( 

.
ً
 يعد الوعد قائما

 على  .ب
ُ

ِعد البائع
َ
 ببيع في اليوم نفسه ي

َ
سهم سابك، على  1000المكشوف المستثمر

 يكون ذلك البيع في موعد الوعد السابق نفسه )
ْ

أو قبله(، وذلك وفق ما  30/06أن

 يأتي:

العائد المستهدف  -= القيمة السوقية للسهم بتاريخ الوعد سعر تنفيذ الوعد  -

: بيع أسهم  سابك بثمن: 
ً
تهدف = رياالت عائد مس5 -ريال 100للمستثمر. )مثال

 ريال(95

أن تكون القيمة السوقية للسهم بتاريخ تنفيذ الوعد  شرط سريان الوعد: -

من سعر التنفيذ، فإذا كانت القيمة السوقية مساوية  أعلىم أو قبله( 30/06)

.
ً
 أو أعلى فال يعد الوعد قائما

.ويكون كل وعد من الوعدين مع التزام الواعد بالتعويض عن الضرر الفعلي حين النكول

إيداع البائع على المكشوف هامش الصيانة وتحويل أسهم المستثمر لحساب البيع  .2

على المكشوف وبيعها في السوق:

( في حسابه لدى  20يودع البائع على المكشوف هامش الصيانة ) .أ
ً
ألف ريال مثال

الوسيط.

ل المستثمر )المقرض في البيع على المكشوف(  .ب
ِّ

عن طريق –بعد إصدار الوعدين، يحو

له في بيع األسهم في  -يل اإلقراضوك
ِّ
أسهمه إلى حساب البيع على المكشوف، ويوك

                                                           

1
ذ في المملكة المتحدة عن طريق صندوق أميري مجاز من تم تطوير هذا البديل باالستفادة من منتج منف 

الهيئة الشرعية للصندوق، وبعد دراسة المنتج فقد تبين عدم توافقه للمنتج المزمع تطبيقه من حيث اإلجراء 

واألطراف وهدف المنتج، وعليه فقد أدخلت األمانة تعديالتها على هذا البديل بحيث يتم تالفى الجوانب غير 

المتوافقة.
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 السوق، وتكون حصيلة البيع لصالح تنفيذ الوعد.

 تنفيذ أحد الوعدين: .3

(؟  30/06ما الذي يحدث بتاريخ تنفيذ الوعد )
ً
 مثال

 الحتمالين، وفق ما 
ً
 يأتي:لن يتم تنفيذ الوعدين، بل سينفذ وعد واحد منهما، تبعا

أن تكون القيمة السوقية للسهم حينها أقل من القيمة السوقية بتاريخ الوعد  .أ

 :
ً
ريال(، عندها سوف يتم تنفيذ الوعد األول )وعد الشراء(  80)سعر سهم سابك مثال

 أ( وفق ما يأتي:-1)

 80سهم سابك من السوق بتكلفة إجمالية  1000يشتري البائع على المكشوف  -

 ألف ريال.

ألف ريال. 95سهم سابك بثمن إجمالي  1000ئع على المكشوف يبيع البا -

 ألف ريال. 15هي ربح  حصيلة العملية بالنسبة للبائع على المكشوف

 آالف ريال. 5هي ربح  حصيلة العملية بالنسبة للمستثمر

أن تكون القيمة السوقية للسهم حينها أعلى من القيمة السوقية بتاريخ الوعد  .ب

 
ً
ريال(، عندها سوف يتم تنفيذ الوعد الثاني )وعد البيع(  115: )سعر سهم سابك مثال

 ب( وفق ما يأتي:-1)

 115سهم سابك من السوق بتكلفة إجمالية  1000يشتري البائع على المكشوف  -

 ألف ريال.

 ألف ريال. 95سهم سابك بثمن إجمالي  1000يبيع البائع على المكشوف  -

 هي خسارة عشرين ألف ريال. فحصيلة العملية بالنسبة للبائع على المكشو

 آالف ريال. 5هي ربح  حصيلة العملية بالنسبة للمستثمر

: مقترحات إضافية للبديلين المقترحين:
ً
 ثانيا

 التزام البائع على المكشوف للمستثمر بالتوزيعات: .1

يمكن تضمين الوعدين أي عوائد يتم توزيعها خالل الفترة مع تخفيض عمولة المستثمر 

 بحيث يتم تعديل البديلين وفق ما يأتي:الثابتة، 

تعديل البديل األول: -

ثمن بيع األسهم في بداية العملية: يكون ثمن بيع المستثمر أسهمه للبائع  .أ

 من  102,000على المكشوف 
ً
 ريال. 105,000ريال بدال

 يتم تعديل سعر الوعدين ليكون وفق المعادلة اآلتية: سعر الوعدين: .ب

 عدد األسهم× توزيعات تتم خالل الفترة(  أي –ريال للسهم  100)

 الشركة وزعت خالل الفترة  .ج
َّ

رياالت، يكون سعر  3عند التنفيذ، وعلى افتراض أن

 ريال. 97,000التنفيذ 

 تعديل البديل الثاني: -

 يتم تعديل سعر الوعدين ليكون وفق المعادلة اآلتية: سعر الوعدين: .أ
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 عدد األسهم× الفترة( أي توزيعات تتم خالل  –ريال للسهم  98)

 الشركة وزعت خالل الفترة  .ب
َّ

رياالت، يكون سعر  3عند التنفيذ، وعلى افتراض أن

ريال. 95,000التنفيذ 

استخدام البديلين في األغراض األخرى إلقراض األوراق المالية: .2

بالنسبة للبديل األول، فيمكن استخدامه في جميع األغراض األخرى إلقراض األوراق  -

 لتملك البائع على المكشوف لألسهم محل الصفقة، وبالتالي فيحق المالية
ً
؛ نظرا

 له استخدامها في أي غرض مشروع.

 لعدم تملك  -
ً
بالنسبة للبديل الثاني فيتعذر استخدامه في األغراض األخرى، نظرا

البائع على المكشوف لألسهم محل الصفقة.

لتعامل مع حصيلة البيع؟عندما تباع األسهم )المقترضة( في السوق، فكيف يتم ا .3

يمكن في البديلين أن تبقى حصيلة البيع أمانة لدى الوسيط لصالح تنفيذ الوعد. -

يمكن في البديلين أن تستثمر حصيلة البيع لصالح المستثمر في صفقات مرابحة أو  -

 صندوق سيولة حتى تاريخ التنفيذ.

 يضارب البائع القصير بحصيلة البي -
ْ

ع في سوق األسهم يمكن في البديل األول أن

دون أن يتمكن من سحبها من المحفظة، على أال يقل تقييم المحفظة عن سعر 

 التنفيذ مع هامش الصيانة.

: المستندات الشرعية للبديلين:
ً
 ثالثا

مستند جواز بيع المستثمر أسهمه للبائع على المكشوف ثم شرائها منه عند تنفيذ  -1

 األسهم تتغير بتغير موجودات الوعد والمقاصة بين البيعين )في البديل 
َّ

األول( هو أن

الشركة التي تمثلها، فال يتحقق فيها بسبب ذلك صورة العينة، وال مسألة بيع غير 

الربوي بجنسه نسيئة مع التفاضل، وال بيع الوفاء.

بالنسبة للوعد فهو وعد مع االلتزام بالتعويض عن الضرر الفعلي حال نكول الواعد  -2

ه ال دون عذر، ويختلف ع
َّ
ن الوعد الملزم بالتنفيذ بمحل االلتزام، ومقدار التعويض، وبأن

تعويض عند النكول عن الوعد مع االلتزام بالتعويض عن الضرر الفعلي إذا كان ذلك 

، يترتب عليها جواز الوعد مع االلتزام بالتعويض 
ً
النكول بعذر، فهذه فروق مؤثرة شرعا

عن الضرر الفعلي.

بالنسبة لوجود وعدين متقابلين مع اختالف أجل التنفيذ )في البديل األول( أو مع  -3

اختالف شرط السريان في كل منهما )في البديل الثاني(، فيستند لعدم كون الوعدين 

هنا من المواعدة التي تأخذ حكم العقد، بكون الوعدين هنا هما وعدان بالتعويض عن 

 بالتنفيذ في المستقبل، كما يستند في  الضرر الفعلي عند النكول، وليسا
ً
التزاما

البديل األول إلى اختالف أجل التنفيذ في كل منهما، وفي البديل الثاني إلى اختالف 

 عن اآلخر.
ً
شرط السريان في كل من الوعدين، فيكون كل وعد بموجب ذلك مستقال
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 يستند لجواز تأثر سعر تنفيذ الوعد بأي أرباح يتم توزيعه -4
ْ

ا خالل الفترة، إلى يمكن أن

ه ال عقد هنا بل وعد فقط وحين يبرم العقد يكون ذلك وفق سعر معلوم حينها، 
َّ
أن

ه من باب الجبر لما ورد على األسهم من نقص، 
َّ
كما يمكن االستناد في ذلك إلى أن

 على السهم 
ً
 مباشرا

ً
 حتميا

ً
 للتوزيعات أثرا

َّ
 آخر بحيث إن

ً
انخفاض قيمته الدفترية، وأثرا

عند افتتاح السوق في أول يوم تداول بعد  -في الغالب–خفاض القيمة السوقية بان

تاريخ االستحقاق.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 






