Copyright (C) 2019
IIUM Press
International Islamic University Malaysia

eISSN 2600-8408
http://journals.iium.edu.my/al-fiqh
Pp. 31 - 46

إمكانية تطبيق المشاركة المتناقصة في التم ويل العقاري في هونغ ليونغ إسلاميك بنك
عائشة حميراء بنت ذو القرنين( ،)1لقمان زكريا

()2

ملخص البحث
تُ َعدّّصيغةّاملشاركةّاملتناقصةّمنّالعقودّالتمويليةّاملتوافقةّمعّالشريعةّاإلسالميةّ،وقدّأدخلتّالعديدّمنّاملصارفّاإلسالميةّيفّماليزايّهذهّالصيغّةّ
يفّمنتجاهتاّحىتّاآل ّنّ.وعليهّ
ضّاملصارفّاإلسالميةّاألخرىّملّتتعاملّهبذهّالصيغةّ ّ
أنّه ّونغّليّونغّإسالميكّبنكّ،وبع ّ
يفّمنتجّالتمويلّالعقاريّ،إ ّلاّ ّ
فإ اّنّهذاّالبحثّيهدفّإىلّدراسةّإمكانيةّتطبيقّاملشاركةّاملتناقصةّيفّالتمويلّالعقاريّيفّه ّوّنغّليّونغّإسالميكّبنكّ.ولتحقيقّهذاّاهلدفّّيستخد ّمّ
الباحثا ّن ّالدراسةّامليدانية؛ ّللحصول ّعلى ّاملعلومات ّمن ّخالل ّإجراء ّالعديد ّمن ّاملقابالت ّمع ّعدد ّمن ّالعاملني ّيف ّإدارة ّتطوير ّاملنتجاتّ ،وإدارّةّ
ض ّاملصارف ّاإلسالمية ّاملاليزيةّّّ،كما ّّيستعرض ّالباحثا ّن ّاجلانبّالنظريّملفهومّالتمويل ّالعقاريّواملشاركةّاملتناقصةّ،معّبيانّاجلانبّ
الشريعة ّيف ّبع ّ
ىّ
الفقهيّللمشاركةّاملتناقصةّ،مثّعملّالباحثانّعلىّحتليلّنتائج ّاملقابالت ّاليتّمتّإجراؤهاّ.وخلصت ّنتائج ّهذا ّالبحث ّإىل ّأ اّن ّهناك ّإمكانية ّلد ّ
ه ّونغّليّونغّإسالميكّبنكّللتعاملّبصيغةّاملشاركةّاملتناقصةّيفّالتمويلّالعقاريّ،معّاألخذّبعنيّالعتبارّالقرتاحات املقدمةّيفّهذاّالبحثّّ.
الكلمات املفتاحية :املشاركة املتناقصة ،التمويل العقاري ،هوغ ليوغ إسالميك بنك.
The Possibility of Implementing Mushārakah Mutanāqiṣah Contract in Home Financing at Hong Leong
Islamic Bank
Abstract
Mushārakah Mutanāqiṣah (MM) or Diminishing Partnership is one of the financing contracts that comply with Shariah and
many Malaysian Islamic banks have introduced this mode of contract into their home financing product except Hong Leong
Islamic Bank and some other Islamic banks who have not yet done so. Thus, this research intends to study the possibility of
offering MM contract in Islamic Home Financing as a product at Hong Leong Islamic Bank. The researchers conducted a
field study through several interviews with the staff working in the product development department and department of
Shariah in some of the Malaysian Islamic banks. From the theoretical aspect, the researchers explain the concept of home
financing, MM and the fiqh perspective of the subject in question. The responses received during the interviews are used to
analyze the possibility of offering MM contract in Islamic Home Financing product at Hong Leong Islamic Bank. This
research concludes that there is a possibility for Hong Leong Islamic Bank to do so, should it consider the suggestions
presented in this paper.
Keywords: Mushārakah Mutanāqiṣah, Home Financing, Hong Leong Islamic Bank.
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املقدمة
احلمدّهللّربّالعاملنيّ،والص الةّوالس المّعلىّرس ولهّاألمنيّ،
أماّبعد؛ّ
حيتلّاملس كنّس لمّاألولوايتّالض روريةّلسنس انّيفّأيّّ
ُ
زمانّومكان؛ّحيثّيُ َعدّمنّأس اس ياتّاحلياةّبعدّاملأكلّ،
واملش َربّ،وامللبَسّ.وهوّض روري؛ّلتحقيقّالس تقرارّا تمعيّ
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ال ذيّلع لّالفردّق ادراأّعلىّأداءّدورهّيفّا تمع؛ّل ذاّف الن ا ّ
يس عونّمنّأجلّإلادّاملس اكنّاملرحيةّبغرضّالس تقرارّ
والسكينةّفيها؛ّليتمكنواّمنّأداءّواجباهتمّجتاهّدينهمّ،وأسرهمّ،
ووطنهمّ.فاملس كنّاملري ّمنّأس بابّس عادةّاملرءّيفّاحلياةّ
الدنياّ،كماّوص فّذلكّرس ولّهللاّﷺّ،ففيّاحلديثّ َعنّّ َانفعّّ
ﷺّ:
اّللّ ّ
ولّ اّ
الّ َر ُس ُّ
الّ:قَ َّ
بنّّ َعبدّّاحلَارثّّ-رض يّهللاّعنهّ،-قَ َّ
ارّ
الص احلَةَُ ّ،وال َمس َك ُّنّال َواس ُعَ ّ،واجلَ ُّ
الس َع َادةّّ:ال َمرأَّةُّ ا
(أَربَعّّمنّّ ا
ارّالس وءُّ،
الش َقاءّّ:اجلَ ُّ
بّاهلَِن ّءَُ ّ.وأَربَعّّمنّّ ا
الص ال ُ َ ّ،وال َمرَك ُّ
ا
بّالس وءَُ ّ،وال َمس َك ُّنّالضاي ُّق)ّ(ابنّحبانّ،
َوال َمرأَّةُّالس وءَُ ّ،وال َمرَك ُّ
ّ.)4032ّ،4122

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،3العدد 1441 ،2ه2019/م

إمجايلّحمفظتهّ.ومنّهناّتززّمش كلةّالبحث؛ّحيثّتتجمعّ
املخاطرّيفّص يغةّمتويليةّواحدة؛ّاألمرّالذيّيتطلبّمنّهوغّ
ق ّ-؛ّ
ليوغّإسالميكّبنكّتقدميّصيغّإسالميةّأخرىّ-غريّالتور ّ
الأّبتوجيه اتّالبن كّاملركزيّامل اليزيّ
لتف اديّهذهّاملخ اطرّ،وعم ّ
الذيّو اّجهّاملص ارفّاإلس الميةّاملاليزيةّإىلّض رورةّالبحثّعنّ
ص يغّمتويليةّتكونّمالئمةّ،ومناس بةّ،ومرض يةّلعمالئهمّ،
ومتطابقةّمعّالش ريعةّاإلس المية؛ّلذاّس وفّيقومّالباحثانّيفّ
هذاّالبحثّبتس لي ّالض وءّعلىّإمكانيةّتطبيقّاملش اركةّ
املتناقص ةّيفّالتمويلّالعقاريّيفّهوغّليوغّإس الميكّبنكّ،
وذلكّمنّخاللّاإلجابةّعلىّاألسئلةّالتاليةّ:

يفّع امّ2006مّأدخ َّلّبي تّالتموي لّالكوييتّالتموي َّلّ  .1ماّمفهومّالتمويلّالعقاريّاإلسالمي؟ّ
العقار اّ
يّابملشاركةّاملتناقصةّإىلّالسوقّاملاليزيةّ( .2 ّ،)ّ Subky,2017ماّمفهومّاملش اركةّاملتناقص ةّ،وماّمدىّتوافقهاّمعّأحكامّ
إ ّلاّأ اّنّهذهّالفكرةّتعودّإىلّالباحثّ/س اميّحس نّأمحدّمحودّ
املشاركةّيفّالفقهّاإلسالمي؟ّ
الذيّطرحهاّألولّمرةّيفّعامّ1976مّيفّأطروحتهّلنيلّدرجةّ  .3ماّمدىّإمكانيةّتطبيقّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّالتمويلّ
الدكتوراهّجبامعةّالقاهرةّ،حيثّحتدثّعنّاملش اركةّاملتناقص ةّ،
العقاريّيفّهوغّليوغّإسالميكّبنك؟ّ
أوّماّيس مىّب ّّ(املش اركةّاملنتهيةّابلتمليك)ّّكأحدّأنواعّ
وذلكّمنّأجلّحتقيقّاألهدافّالتاليةّ:
فّأبهناّاتفاقّطرفنيّعلىّإنش اءّش ركةّيفّ
الس تثمارّ،واليتّتُ َعر ُ
 .1توضي ّمفهومّالتمويلّالعقاريّاإلسالميّ.
مش روعّ،وتنتهيّابنتقالّحص ةّأحدّالش ريكنيّإىلّاآلخرّ
 .2بيانّمفهومّاملش اركةّاملتناقص ةّ،ومدىّتوافقهاّمعّأحكامّ
تدرليّاأّبعقودّبيعّمستقلةّ.
املشاركةّيفّالفقهّاإلسالميّ.
وقدّمتّالتعاملّهبذهّالص يغةّيفّاالّالتمويلّالعقاريّ
يفّحوايلّأحدّعش رّمص رفّاّإس الميّاّيفّماليزايّ،إ ّلاّأ اّنّس تةّمنّ  .3دراس ةّإمكانيةّتطبيقّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّالتمويلّ
أ
أ
العقاريّيفّهوغّليوغّإسالميكّبنكّ.
هذهّاملص ارفّقدّتوقفتّعنّالتعاملّهبذهّالص يغةّ (Subky,
س يعتمدّالباحثانّعلىّاملنهجّالس تقرائي؛ّوذلكّمنّ
)2017؛ وذلكّألس بابّعديدةّ،منهاّ:قض يةّإلزاميةّالوعدّيفّ
املش اركةّاملتناقص ةّ،وتوزيعّاملخاطرّبنيّاملص ارفّوالعمالء ّ،خاللّالقيامّابلبحثّوالس تقص اءّآلراءّالفقهاءّوالعلماءّ ّ-
والتكلفةّعلىّواثئقّاملش اركةّاملتناقص ةّ،وكيفيةّحس ابّمعدلّ املتخص ص نيّيفّاالّالفقهّوأص ولّالفقهّ-اخلاص ةّابملش اركةّ
املتناقص ةّوالتمويلّالعقاريّيفّاملص ارفّاإلس الميةّ،إض افةّإىلّ
اإللارّ.
ومعّأنّهذهّالص يغةّمنّص يغّالتمويلّاإلس الميّقدّ الطالع ّعلى ّالكت ب ّواملق الت ّوالبحوث ّالعلمي ةّ ،وا التّ
أثبتتّجناحهاّيفّبعضّاملص ارفّاإلس الميةّ،إلّّأنّهوغّليوغّ احملكمةّ،والرسائلّاجلامعيةّ،اليتّتناولتّهذاّاملوضوعّ.

إس المي ك ّبن ك)ّ ، (Hong Leong Islamic Bankوبعضّ
املص ارفّاإلس الميةّاألخرىّملّتعتمدّهذهّالص يغةّيفّتعامالهتاّ
التمويليةّبَع ُّدّ.ويتعاملّهوغّليوغّإس الميكّبنكّبص يغةّالتورقّ
يفّمعظمّمنتجاتهّ،مثلّ:حس ابّالودائعّ،واحلس ابّاآلجلّ،
والتمويلّالش خص يّ،والتمويلّالعقاري ّ،اّنس بتهّّ%57منّ

كماّس يقومّالباحثانّابس تخدامّاملنهجّاملس حي؛ّوذلكّ
منّخاللّ:إجراءّالعديدّمنّاملقابالتّمعّاملوظفنيّالعاملنيّيفّ
إدارةّتطويرّاملنتجاتّ،وإدارةّالش ريعةّيفّهوغّليوغّإس الميكّ
بنكّواملص ارفّاإلس الميةّاألخرىّاليتّمازالتّتتعاملّبص يغةّ
املش اركةّاملتناقص ةّيفّالوقتّالراهنّأوّاليتّتعاملتّهباّيفّ

إمكانية تطبيق املشاركة املتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسالميك بنك
عائشة حميراء بنت ذوالقرنين ،لقمان زكريا

املاض يّ.بعدّجتميعّّكلّاملعلوماتّاملتعلقةّ وض وعّالبحثّ،
الأّنقدايأ؛ّ
س يقومّالباحثانّبعمليةّالتحليل إلجاابتّاملقابلةّحتلي ّ
ملعرف ةّم دىّإمك اني ةّتطبيقّاملش ارك ةّاملتن اقص ةّيفّالتموي لّ
العقاريّيفّهوغّليوغّإسالميكّبنكّ.
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املص ارفّاإلس المي ةّامل اليزي ةّ،ومنه اّم اّيتعلقّحبقّمتلي كّ
يتحمّلّالعمي لّّك ل ّاملخ اطرّ
العق اراتّأم ام ّالق انون؛ّحي ث ّ ا
لوحدهّ،ابلرغمّمنّأ اّنّاملص رفّش ريكّمعهّيفّهذاّالعقارّّ،كماّ
يتحملّالعميلّأيض ّاأّأيّخس ارةّانجتةّعنّتقص ريّأوّس وءّ
اس تخدامّمنّقبلهّ،لكنّإذاّّكانتّاألض رارّانمجةّعنّّكارثةّ
طبيعيةّ،مثلّ:الفيضاانتّ،والزلزالّ،وغريها؛ّفإنّاخلسارةّ،وكافةّ
تكاليفّاإلصالحّتكونّمشاركةّبنيّالعميلّوالبنكّ.

اطلَ َّع ّالب احث انّعلى ّالع دي د ّمن ّالرس ائ ل ّاجل امعي ةّ،
يّ
واملق التّ،والكت بّالعلمي ةّاملتعلق ةّابملوض وع؛ّفلمّل داّأ اّ
دراس اتّّأوّّكتاابتّتناولتّهذاّاملوض وعّابلتحديدّ،وإمناّوجداّ
بعضّالكتاابتّالقريبةّمنهّ،واليتّأش ارتّإىلّقض يةّالتمويلّ
ومنّاملقالتّاليتّهلاّعالقةّهبذاّالبحثّاملقالةّاملعنونةّّبّ:
واملش اركةّاملتناقص ةّواملنتجاتّالتمويليةّالعقاريةّبش كلّعام ّ.حتليل الفجوة بني قوانني ض ا ا ااواب البنك امل ك ي املالي ي،
وسوفّيعملّالباحثانّعلىّالستفادةّمنّهذهّالدراسات؛ّمنّ بني تطبي املشا ا اااركة املتناقصا ا ااة يف املصا ا ااار اإلسا ا ااالمية
خاللّاس تقراءّماّفيهاّ اّخيدمّموض وعّهذاّالبحثّ.ومنّأهمّ )ّ،(Rahman, Hilmy, Saifurrahman & Hassan, 2018حيثّ
هذهّالدراساتّ:
قامّاملؤلفونّبتحليلّالفجوةّبنيّض واب ّاملش اركةّالص ادرةّمنّ
رس الةّاملاجس تريّاملعنونةّب ّ"ّ:املشا اااركة املتناقصا ااة يف البن ك ّاملركزي ّامل اليزيّ ،وبني ّتطبيق ّمي ّبن كّ.إس المي ك
ب.س ي ّأم ان ة (HSBC
الاتاماويا ا اال الاعاقا ا اااري مبا ا ااالايا ا يما بانا ا ااك مناوجاا ا ااا (إبراهيمّّ (Maybank Islamic) ّ،إيّش.إ ّ .
2010م)ّ،واليتّهدفتّإىلّبيانّاملش اركةّاملتناقص ةّ،وأمهيةّ )ّAmanahيفّالتمويلّالعقاريّ،وتوصلتّالدراسةّإىلّاكتشافّ
اس تخدامهاّّكص يغةّمنّص يغّالس تثمارّالناج ّ،معّدراس ةّ فجوةّأس اس يةّمتعلقةّبرس ومّالتس ويةّاملبكرة؛ّحيثّيتقاض ىّ
ص ورةّاملش اركةّاملتناقص ةّاليتّطبقهاّميّبنكّ،وبيانّمدىّ (إيش.إ ّ.بّّ.س يّأمانة)ّرس ومّاأّيفّحالةّتس ويةّمبكرةّّكماّهوّ
موض ّ ّيفّاإلفص احّعنّمنتجاهتاّ،علمّاأّأبنّالبنكّاملركزيّ
ا
ُموافقتهاّللشريعةّاإلسالميةّ.
ض ّأنّ ّتلتزمّمجيع ّاملص ارفّ
فرت ُّ
كماّيهدفّالكتابّاملعنونّب ّ"ّ:شا ا الطلب على امل اليزي ّمنع ّذل ك؛ّحي ث ّّيُ َ
التموي اال العق اااري اإلس ا ا ا ا ااالم يف م ااالي ا :حتلي اال اإلدراك اإلس الميةّبقواننيّ،وتعليماتّالبنكّاملركزيّاملاليزي؛ّألنّعدمّ
)ّ(Samad, 2011إىلّدراسةّالتصورّوالنم ّالسلوكيّللمسلمنيّ اللتزامّهبذهّالقواننيّخيلّابجلانبّالقانويّ،ويؤثرّعلىّص حةّ
يف ّم اليزاي ّفيم ا ّيتعلق ّابلتموي ل ّالعق اري ّاإلس الميّ.وق دّ العقودّ.وقدّأوص ىّاملؤلفونّهذاّاملص رفّبتحويلّأموالّأمانةّ
استخدمتّاملؤلفةّاملقابلةّ،والستبانة؛ّللحصولّعلىّاملعلوماتّ الرسومّإىلّاملؤسساتّاخلرييةّ.
كماّتُ َعدّّاملقالةّاملعنونةّب ّ"ّ:ملاجا املصااار اإلسااالمية
منّالعمالءّ،واملمارس نيّ،واملوظفنيّيفّاملص ارفّاإلس الميةّ
والبنوكّالتقليديةّيفّماليزايّ.وخلص تّاملؤلفةّيفّّكتاهباّإىلّأ اّنّ مرتددة يف تقدمي املش ا اااركة املتناقص ا ااة للتمويل العقاري؟ م .
العمالءّيبحثونّعنّاألس عارّاملعقولةّ،وعلىّإدارةّاملص ارفّ بنك إسالميك ،أففني إسالميك بنك دراسة حالة ّ( Zaaba
ّ)& Hassan, 2019منّاملقالتّاملفيدةّيفّهذاّاملوضوع؛ّحيثّ
اإلسالميةّوضعّذلكّيفّالعتبارّ.
البحثّاملوس ومّب ّ"ّ:املشا اااركة املتناقصا ااة يف التمويل انقش تّاملقالةّاألس بابّاليتّجعلتّبعضّاملص ارفّاإلس الميةّ
العقاري :إش ا ا ا ااكاليات التطبي  (Asadov, Sori, Ramadili,تتوقفّعنّتقدميّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّمنتجاهتاّ،مثلّ:قض يةّ
ّ،)Anwer & Shamsudheen, 2016وال ذيّي ع دّمنّالبحوثّ اإلل ارّاملق دمّ،وعجزّنظ امّاملص ارفّعنّإدارةّه ذا ّالعق دّ
َُ
جعتّبعضّ
املثرية ّواملفي دة ّيف ّه ذا ّاجل ان ب؛ ّحي ث ّانقش ّفي ه ّاملؤلفونّ بسببّطبيعته ّّ.كماّانقشتّأيضّاأّاألسبابّاليتّش اّ
اإلش كالياتّوالقض اايّاملثارةّأثناءّتطبيقّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّ املص ارفّاإلس الميةّاألخرىّلتقدميّهذهّالص يغةّمنّالعقودّ،
مثلّ:تنوعّاملنتجّ،وختفيفّاملخاطرّ.
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املبحث األول :مفهوم التمويل العقاري واملشاركة املتناقصة
سيتم ّيف ّهذا ّاملبحث ّتسلي ّالضوء ّعلى ّمفهوم ّالتمويلّ
يّ،ومفهومّاملشاركةّاملتناقصّةّّ:
العقار ّ
املطلب األ ل :مفهوم التمويل العقاري:
يفّهذاّاملطلبّس يتمّعرضّمفهومّالتمويلّالعقاريّاإلس الميّ
ابعتبارهّمركباأّوصفيّاأّ،وابعتبارهّلقباأّ.
الف ع األ ل :مفهوم التمويل العقاري ابعتباره م كبا ِ
صفيا:
التمويلّالعقاريّاإلس الميّ:يتكونّمنّكلمةّ(التمويل)ّ،وكلمةّ
(العقاري)ّ،وكلمةّ(اإلس المي)؛ّولذاّفاحلاجةّالبحثيةّداعيةّإىلّ
تعريفّالكلماتّاآلتية(ّ:التمويل)(ّ،العقار)ّ.

 .1التمويلّ:
الأّ،
لغةأّ:أييتّمنّمص درّالفعلّ"مول"ّ،يقالّ:مولّ،ميولّ،متوي ّ
ّومتولأّ،ويطلقّعلىّمتلكّاملالّبص فةّعامةّ،ويطلقّأيض ّاأّعلىّ
اختَ َّذهّقُّنّّيَّةأّ(ابنّمنظورّ،
إعطاءّاملالّللغريّ.ويعرفّمتولّمالأّأيّّ اّ
1994م)ّ.وأيض اأّ،مولّاملش روعّأيّ:أمدهّ الّّ،وقدمّلهّماّ
حيتاجّإليهّمنّمالّ(مص طفىّ،والزايتّ،وعبدّالقادرّوالنجارّ،
1989م)ّّ .وَّمتَاو َّل ّالش يء ا
ّإذاّاختَّ َذهّم ا ّلأّ ،وقُّن يَّ ّةأ ّلنفس ّهّ
َ
(املطرزي1979،م)ّ.
أم اّاص طالح ّاأ؛ّفهن اكّع دةّتعريف اتّللتموي لّ،منّ
(مّتَ َّم ّول)ّمبلغّّاأّمنّ
)ّآلخر ّ ُّ
َّ
أمهه اّ :أنّيق دمّش خ ّ ّ( ُّمَّولّ
النقودّ،أوّعناص رّإنتاجية؛ّلغرضّالس تثمارّ،دونّاملطالبةّ
ابلس دادّالفوريّملبالغهاّ(قحف1998ّ،م)ّ.أوّهوّ:قيامّاجلهةّ
ص احبّاملالّ–س واءّكانّمص رفاأّ،أوّمؤس س ةّماليةّعامةّأوّ
خاص ةّ-بتقدميّاملالّالالزمّللعمالءّ،أوّاملتعاملنيّمعها؛ّمنّ
أجلّحص وهلمّعلىّحاجةّماّ،أس اس يةّأوّغريهاّ،كاملس كنّ
فّأبناهّ:إعط اءّامل الّملنّحيت اجّإلي ّه؛ّ
وحنوهّ(إبراهيم)ّّ.كم اّعُر َ
لينتفعّبهّيفّقض اءّحاجةّمنّحاجاتهّ،وفقاأّلألحكامّالش رعيةّ
(القاضي2011،م)ّ.
ّ
ّ
ّ

املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية
املجلد  ،3العدد 1441 ،2ه2019/م

الع يقارّ:
 .2ي
فّأبناهّّكلّملكّاثبتّلهّأص لّ
لغ ّةأّ:مص درّللفعلّعقَّرّ.ويَُّّعّار ُّ
غريّمنقولّ،ك األرضّوال داارّ(عمر2008،م)ّّ .ويطلقّعلىّ
الضاي َّعةَّّ،والناخلّّ،واألَرضَّ ّ،وَحنوّّذلكّ(ابنّمنظور1994ّ،مّ)ّّ.
أماّاص طالحّاأ؛ّفقدّاختلفتّأقوالّالفقهاءّيفّتعريفّ
العقارّعلىّرأينيّ(محاد1995ّ،م)ّّ:
الرأيّاألولّ:وهوّرأيّاحلنفي ةّ،حي ثّق الواّ :العق ارّ
يطلقّعلىّماّلهّأص لّ-منّدارّ،أوّض يعةّ-لّميكنّنقلهّ
وحتويلهّكاألراض يّوالدورّ،وإنّّكانّاتبعّاأّلألرض(ّ.ابنّاهلما ّمّ،
1900م)ّ
وق الّالرأيّالث اينّ:إنّالعق ارّيطلقّعلىّاألرضّ،وم اّ
اتصلّهباّمنّبناءّأوّشجرّ(الدسوقي).
الف ع الثاين :مفهوم التمويل العقاري ابعتباره لقباّ:
عرفّ(القاض ي2011،م)ّالتمويلّالعقاريّ:إبمدادّالراغبّيفّ
احلص ولّعلىّالعقارّالس كِنّأوّاخلدميّ،أوّبنائهّ،أوّترميمهّ،
أوّحتس ينهّ،ابملالّالالزمّ،عنّطريقّإحدىّوس ائلّالتمويلّ
رعيةّ.كماّعرّفهّ
اإلس الميةّ،وفقاأّألحكامّالش ريعةّوالض واب ّالش ّ
(ش ح ات ه2009ّ،م)ّأبناهّح اج ةّاألفرادّأوّالش رك اتّأوّ
املؤس س اتّوغريهاّإىلّمتويلّش راءّأوّتص نيعّ،أوّبناءّعقارّ،
حيثّيذهبّاملتمولّ(العميل)ّإىلّاملص رفّأوّاملؤس س ةّاملاليةّ
ّ
أوّأيّجه ةّمتوي ل؛ّلغرضّاحلص ولّعلىّالتموي لّ،مثّيقومّ
العميلّبس دادّقيمةّهذاّالتمويلّعلىّججالّيتمّالتفاقّعليهّاّ،
نظريّعائدّمعلومّللجهةّاملمولةّ.
ّ
ّويُعدّالتعريفّاألولّاألنس بّهلذاّاملبحث؛ّألنهّح اّددّ
اهلدفّمنّهذهّالعمليةّ،أيّ:منّأجلّاحلص ولّعلىّالعقارّ
عنّطريقّالبيعّأوّاإللارّأوّأيّوس يلةّأخرىّ،كماّأنّس دادّ
مبلغّالتمويلّلّبدّأنّيكونّوفقاأّلوس يلةّالتمويلّاملتبعةّ،فإذاّ
كانّبوس يلةّالبيعّابلثمنّاآلجلّأوّاإلجارةّاملنتهيةّابلتمليكّ،
فيكونّمقس طاأّأوّمؤجالأّ.وهذاّالتمويلّأيض اأّس يتمّوفقاأّ
للضواب ّالشرعيةّاليتّحتكمّاملعامالتّاملاليةّ.
ّ
ّ

إمكانية تطبيق املشاركة املتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسالميك بنك
عائشة حميراء بنت ذوالقرنين ،لقمان زكريا

املطلب الثاين :مفهوم املشاركة املتناقصةّ
يفّهذاّاملطلبّس يتمّعرضّمفهومّاملش اركةّاملتناقص ةّابعتبارهاّ
مركباأّإض افياأّ،وابعتبارهاّلقبّاأ؛ّحىتّيتمّالتوص لّإىلّالفهمّ
األس اس يّاملفروضّهلذاّالعقدّ،فاحلكمّعلىّالش يءّفرعّعنّ
تصورهّ.
ّ
الف ع األ ل :مفهوم املش ا ا ا ا اااركاة املتنااقص ا ا ا ا ااة ابعتباارهاا م كباا
ِ
صفيا:
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الف ع الثاين :مفهوم املشاركة املتناقصة ابعتبارها لقباّ:
لذاّفهيّتعدّ
ّ
املشاركةّاملتناقصةّملّتكنّموجودةّقبلّ1976مّ؛ّ
مصطلحاأ ّجديداأ ّمل ّتتطرق ّإليها ّالكتب ّالرتاثية ّالقدميةّ ،وقدّ
عارفهاّالفقهاءّوالعلماءّوالباحث ّونّيفّاالّالقتصادّاإلسالميّ
عدةّتعريفاتّحسبّفهمهمّّ،ومنّخاللّاملناقشاتّواحلواراتّ
حولّمفهومهاّوتطبيقهاّيفّالوقتّاحلاضرّ.ومنّالتعاريفّاملهمةّ
يفّهذاّاجلانبّ،واليتّلّب ّدّمنّاإلشارةّإليهاّهناّّ:

خل ّاملؤمترون ّيف ّالدورة ّاخلامسة ّعشرة ّمن ّدوراتّ
املشاركة ّاملتناقصة ّتتكون ّم ّنّ :منّكلمة ّ(املشاركة)ّّ ،وكلمةّ امعّالفقهّاإلسالميّإىلّتعريفّاملشاركةّاملتناقصةّأهناّ:معاملةّ
(املتناقصة)ّ؛ ّلذا ّسيتم ّتعريف ّكلتا ّالكلمت ّ
ني ّ(املشاركة ّ،جديدةّحتتويّعلىّشركةّبنيّطرفنيّيفّمشروعّذيّدخلّمتوقعّّ،
املتناقصةّ)ّ،علىّالنحوّاآليتّّ:
يلتزمّفيهاّأحدمهاّبشراءّنصيبّالطرفّاآلخرّتدرليّاأّّ ،سو ّاءأّ
أ َّكا َّن ّالشراءّبطريقةّإعطاءّاملشرتيّالدخلّمنّحصتهّ ،أمّمنّ
 .1املشاركة:
ى؟ّ(امعّفقهّاإلسالمي2004ّ،م)ّّ.
الّ:شارَكّفَُالنّفَُالانّمشارَكّةّّ،وفعلُهّ مواردّأخر ّ
لغةّ:هيّمص َد ُر َ
أ ََُأ َ ُ
َ
ّش َارَّكّّ،يُ َق ُ َ َ
ت ّأبهنا"ّ:شركةّبنيّطرفنيّ ،يتعهدّفيهاّأحدّ
كماّعُارف ّ
ّ
اّوشرَكةأّ:إذاّّ َكا َنّ
ّ:شرَكّ،يُ َق ُ
ال َ
الث َالثي َ
ّ:شرَكّفَُال أانّيفّاألَمرّشرأك َ
يكّ .والشرَكة ّهي ّخمالطةّ الشريكنيّأبنّيشرتيّحصةّالطرفّاآلخرّتدرلياأّ،إىلّأنّيصب ّ
ّشر ّ
ل ُكل ّمن ُه َما ّنَصيب ّمنّهُّ ،فَ ُه َو َ
الشريكنيّ،ولمعّالشريكّعلىّ(شركاء)ّ،والشاركّ ّ:حبائلّالصيدّ املشروع ّبكامله ّملكاأ ّللمشرتي" ّ(هيئة ّاحملاسبة ّواملراجعةّ
َ
كّ للمؤسساتّاملاليةّواإلسالميّة2010ّ،م)ّّ.
وماّينصبّللط ّريّ،والطرقّّاليتّلّختفىّعليكّولّتستجمعّل ّ
(الزبيدي2007،مّ)ّّ .والشَاركةّ :معظم ّالطريق ّووسطهّ ،واجلمعّ
وذكرّالزحيليّأنه"ّ:يتفقّفيهاّالشريكانّعلىّأنّيكونّ
أشرَك
ومشركي؛ّ املصرفّمولّاملشروعّمقابلّحصولهّعلىّحصةّمعينةّمنّصايفّ
ّفالنّابهللّ،فهوّمشركُ ّ،
ُ
َشَركّ.والشركّ:ال ُكف ُرّ،و َ
إذاّجعلّلهّشري أكاّيفّملكهّ.وال اشريكّ:هوّامل َّ
شاركّ،واجلمعّ األرابحّ ،ويكون ّللعميل ّاحلق ّيف ّدفع ّمثن ّحصة ّاملصرف ّيفّ
أشر
كتّفال أانّ:إذاّصرتّشريكهّ،وشركتهّيفّ املشروعّتدرلياأّخاللّفرتةّمتفقّعليّهّ،سواءّكانّالدفعّبطريقةّ
ُ
اكّ،وشَرَكاءّ،وشار ُ
َ
ّ
ة
ص
ّاحل
ّوهو
،
ك
ر
ّالش
السم
و
ّ
ة،
ك
ر
ّش
كه
ر
َش
أ
ّ
اث،
ري
امل
و
ّ
البيع
ُ
ا إعطاءّالعميلّالدخلّمنّحصتهّ،أمّمنّمواردّأخرىّ.وكلماّ
َ
يبّ(اجلوهري1999،م)ّّ.
والناص ُّ
دفعّالعميلّقسطاأّللمصرفّ،نقصتّحصةّملكيةّاملصرفّيفّ
املشروع ّمع ّازدايد ّحصة ّالعميلّ؛ ّحىت ّيصب ّالعميل ّمالكاأّ
 .2املتناقصةّ:
فّمنه"ّ(الزحيلي2002ّ،م)ّّ.
لغةّ:علىّوزنّمتفاعلَةّ،مشتقةّمنّالفعلّ(ن ق )ّ،والناق  ّ:للمشروعّبكاملهّ،وخيرجّاملصر ّ
ُ
ُ
ََ َ
يفّحنيّعارفهاّالشاذيلّأبهنا"ّ:عقدّشركةّبنيّجهتنيّيفّ
عفّ،ويقالّ:دخلّعليهّنق ّ
اخلُسَرانّيفّاحلَظّ.والناق ُ ّ:الض ُ
صا ُنّ:اسمّ عني ّمعينّةّّ ،يّتف ّق ّالطرفان ّعلى ّأن ّتعود ّملكية ّالعني ّألحدّ
هابّبَع َدّالت َامامّ،والن ق َ
يفّدينهّوعقلهّ،والن ق َ
صا ُنّ:ال اذ ُ
يصةُّّ :الوقيعة ّيف ّالنا  ّ.الطرفنيّيفّهنايةّفرتةّمعينّةّ،يبيعّأحدمهاّلآلخرّجزءاأّحمدداأّمنّ
لل َقدر ّال اذاهب ّمن ّاّملن ُقوصّ .والناق َ
الأّ؛ّلتصب ّ
ّاملشرتيّالثامن ّ:حصتهّفيهاّ،كالعشرّمثالأّخاللّمدةّعشرّسنواتّمث ّ
َخ َذ ّمنّهُّقليالأّ،واستَن َق َ َ
اصهُّ:أ َ
ّ،وتَنَق َ
وان تَ َق َ
ََ
صهُ َ
العنيّملكاأّجلهةّاملشرتيّيفّهنايةّالفرتةّ،علىّأنّيؤجرهّماّميلكهّ
استَ َحطاّهُّ(اجلوهري1999ّ،م؛ّالزبيدي2007،مّ)ّّ.
فيهاّكلّعامّخاللّهذهّالفرتةّاليتّيتنازلّفيهاّعنّملكيتهّإىلّ
ّ
ّ
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نيّ-ويقتسماّاألجرةّ
شريكهّ،أوّعلىّأنّيؤجراهّلغريمهاّ–الشريك ّ
بنسبةّماّميلكهماّيفّالعني"ّ(الشاذيل2001ّ،م)ّّ.

للمش اركةّاملتناقص ةّ-الذيّيدمجّبنيّش ركةّامللكّوش ركةّ
العقد.

وجخرّماّنذكرهّمنّالتعريفاتّالتايل"ّ:أنّيتفقّطرفانّ
علىّأنّينشّئَاّشركةّامللكّبينهماّيفّمشروعّ،أوّعقارّ،أوّغريّ
ّ
ني ّ ّ-
ذلكّ ،وتنتهي ّهذه ّالشركة ّابنتقال ّحصة ّأحد ّالشريك ّ
املصرفّ-إىلّاآلخرّتدرلياأّبعقودّبيعّمستقلةّمتعاقبة"ّ(محادّ،
2001مّ)ّّ.

التع ِيف امل ياح عن يد الباحثينيّ:منّالتعريفاتّالسابقةّ،
ّيرىّالباحثانّأنّالتعريفّاألولّوالثاينّمهاّاألقربّواألنس بّ،
نيّ،يفّ
فاملش اركةّاملتناقص ةّلدىّالباحثنيّهيّ:ش ركةّبنيّطرف ّ
مش روعّذيّدخلّمتوقعّ،يلتزمّفيهاّأحدمهاّبش راءّنص يبّ
الطرفّاآلخرّتدرليّاأّ،س واءّكانّالش راءّبطريقةّإعطاءّاملش رتيّ
الدخلّمنّحص تهّأمّمنّمواردّأخرىّ،إىلّأنّيص ب ّاملش روعّ
بكاملهّملكاأّللمش رتيّ،وخيرجّش ريكهّمنهّ.ومثالّذلكّأنّ
يدخلّاملصرفّمعّالعميلّيفّشراكةّلشراءّعقارّ،فيدفعّالعميلّ
ّ%10منّس عرّالعقارّ،ويدفعّاملص رفّماّنس بتهّّ،%90ويتفقّ
العميلّمعّاملص رفّأبنّيقومّبش راءّحص ّتهّبواقعّّ%1لكلّ
ش هرّحىتّيص ب ّالعمي لّم الك اأّللعق ارّبك امل هّ،ومنفرّدّاأّ
ابلتصرفّفيهّ،أيّ:بدونّأيّمشاركةّمعّاملصرفّ.

مناقشة التع يفات ،ه كاآليتّ:لكي ّيكونّالتعريفّ
لشيءّماّأقربّوأنسب؛ّلّبدّمنّتوافرّشروطّالتعريفّاجلامعّ
املانعّ،حبيثّيكونّجامعاأّلكلّفردّمنّأفرادّاملعرفّ،ومانعاأّمنّ
دخولّفردّليسّمنّأفرادهّ.وقدّلحظّالباحثانّعدةّمالحظاتّ
تّ،وهيّكالتايلّّ:
يفّهذهّالتعريفا ّ

 .1التعريفّاألولّوالث اينّمتق ارابن ّمعّبعض هم اّ ،إ ّلاّأ اّنّ
التعريفّاألولّأوض ؛ّحيثّذكرّطريقةّش راءّاملش رتيّ
ويش ريّلفظّ"املش اركةّاملتناقص ةّ"ّإىلّاجلهةّاملش اركةّ
حص ةّالش ريكّ،فإمّاّأنّتكونّمنّنس بةّالرب ّاليتّحص لّ
فّ-
علي هّ،أوّمنّمواردّأخرىّ،ولكنّهّملّي ذكرّأب اّنّاملش رتيّ جبزءّمنّرأ ّاملالّ،واليتّسوفّتنتقلّمنّالشريكّ-املصر ّ
سّوفّيص ب ّمالكاأّللمش روعّأبكملهّيفّهنايةّالفرتةّ،فر اّ آلخر؛ّحيثّإنّمش اركةّاملص رفّتتناق ّكلماّدفعّالعميلّ
للمص رفّلش راءّحص تهّ.ولعلّالس ببّيفّتس ميةّاملش اركةّ
يشرتيّحصةّشريكهّبنسبةّمعينة.
 .2حددّالتعريفّالثالثّالتطبيقّللمش اركةّاملتناقص ةّبنيّ املتناقص ةّهبذاّالسمّ:هوّعدمّاس تمرارّنس بةّاملش اركةّبنيّمجيعّ
إنّالطرفّامل َمولّ-املص رفّأوّغريهّ -لّينويّ
ّ
ف"ّيفّ أطرافه اّ،إذّ ّ
املص رفّوالش ريكّعندماّاس تخدمّكلمةّ"املص ر ّ
ُ
تعريفّعامّّ،وخترجّمنهّأيّشركةّبنيّشركتنيّأوّشخصنيّ الس تمرارّيفّاملش اركةّإىلّهنايةّالش راكةّ،بلّإنهّيعطيّاحلقّ
للش ريكّليحلّحملهّيفّملكيةّاملش ّروعّ،ويوافقّعلىّالتنازلّعنّ
غريّاملصرف.
حص تهّيفّاملش اركةّحبس بّالش روطّاملتفقّعليهاّ(الكواملةّ،
 .3التعريفّالرابعّمنّأوض ّالتعريفاتّ،إ ّلاّأّناهّجتاوزّش روطّ
2008م)ّ.
التعريفّاجلامعّاملانع؛ّحيثّأص ب ّهذاّالتعريفّعب ارةّ
عنّش رحّملفهومّاملش اركةّاملتناقص ةّ.كماّأش ارّأيض ّاّإىلّ ّ
أ
املبحث الثاني :املشاركة املتناقصة يف الفقه اإلسالمي
عقّدّبنيّالش رك اءّ ،أوّمعّالغريّيفّ
عق دّاإلج ارةّاليتّّيُ َ
املش اركةّاملتناقص ةّ،ولكنّهذهّص ورةّمنّص ورّاملش اركةّ س يعملّالباحثانّيفّهذاّاملبحثّعلىّبيانّالتكييفّالفقهيّ
للمشاركةّاملتناقصةّ،ومناقشةّحكمهاّالشرعيّ.
املتناقصةّوليستّحقيقتهاّاألصلية.
 .4راكَّزّالتعريفّاخلامسّعلىّإنش اءّش ركةّامللكّبنيّالش ركاء ّ،املطلب األ ل :التكييف الفقه للمشاركة املتناقصة:
ولّيدخلّفيهّشركةّالعنانّ،ولّشركةّالوجوهّأوّغريّذلك ّ.كيفّالعلماءّوالباحثونّاملش اركةّاملتناقص ةّبتكييفاتّفقهيةّ
وه ذا ّل ّيتفقّمع ّالتكييفّاملخت ار ّ-عن د ّالب احثنيّ خمتلفةّ،فهناكّفريقّيقولّإ انّاملش اركةّاملتناقص ةّكش ركةّالعقد؛ّ
وذلكّلوجودّخص ائ ّش ركةّالعقدّيفّاملش اركةّاملتناقص ةّ،مثلّ

إمكانية تطبيق املشاركة املتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسالميك بنك
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 .2األص لّيفّاملع امالتّاإلابح ةّحىتّيقومّال دلي لّعلىّ
حترميهاّّ،وتشملّهذهّالقاعدةّالعقودّوالتصرفاتّاليتّملّيردّ
ن ّّص ري ّجبوازه اّولّبتحرميه اّ،وليسّفيهّاّش به ةّ
الرابّأوّالض رر؛ّوعليهّفإنّاملش اركةّاملتناقص ةّتعدّّتعامالأّ
مباحاأّبناءأّعلىّهذهّالقاعدة؛ّأل اّنّاألص ّ َّلّيفّاألش ياءّّ
احللّّ،واإلابح ّةُّ(الزركشي1985،م).

الوكالةّبنيّاجلهتنيّ،أيّ:اإلذنّللش ريكنيّابلتص رفّابلوكالةّ
عنّش ريكهّاآلخرّ-أيّ:يتص رفّلنفس هّولش ريكهّ،-وهكذاّ
واقعّاألمرّيفّاملش اركةّاملتناقص ةّ،فالعميلّهوّالذيّيتص رفّيفّ
املش روعّوكيالأّعنّاملمولّ-أيّ :املص رف(ّ -أبوّالغ دةّ،
2007م)ّ.وأم اّالفريقّالث اين؛ّفق دّاعتزه اّمنّجنسّش رك ةّ
امللكّخص وص اأّيفّتقس يمّالرب ّواخلس ارةّ،أيّ:حس بّ
حص ص همّيفّملكيةّاملش روعّأوّالعنيّ(محاد2002ّ،م) .3 ّ.إ انّهذهّالعقودّجتمعّبنيّالعقودّاملش روعةّ،وليسّفيهاّماّ
وذهبّفريقّاثلثّ:إىلّأهناّش ركةّامللكّوش ركةّالعقدّحس بّ
خيالفّنص اأّش رعياأّ،ولّيعارضّأيّقاعدةّعامة؛ّولذلكّ
االّاس تخدامهاّ.يفّحنيّيرىّالفريقّالرابعّأهناّش ركةّجديدةّ
فإهناّجائزةّشرعاأّ(شبري2007،م).
مستحدثةّ(النشمي2001،م)ّ.
 .4حاجةّاألفرادّوا تمعّ:يعدّعقدّاملش اركةّاملتناقص ةّأحدّ
ويرىّالباحثانّأنّتكييفّالفريقّالثالثّيُعدّاألنس بّ
أدواتّالس تثم ارّاحل ديث ة؛ّمل اّل هّمنّفوائ دّعلىّالفردّ
واألقربّإىلّالواقعّيفّماليزايّ،كماّأنّهذاّالرأيّأيض اأّمتوافقّ
وا تمعّقدّلّتوجدّأوّتتحققّيفّالش ركاتّاألخرىّ(أبوّ
معّض واب ّاملش اركةّاملتناقص ةّاليتّأص درهاّالبنكّاملركزيّ
غدة2004،م).
اليتّيتوج ّب ّعلى ّاملص ارفّ
امل اليزي ّ(ّ ،)BNM, 2018و
ا
إلّأ انّهناكّبعضّالض واب ّالش رعيةّاليتّلّب اّدّمنّ
اإلسالميةّيفّماليزايّاتباعهاّ.
اللتزامّهباّعندّتطبيقّهذهّالص يغة؛ّحىتّلّيقعّهذاّالعقدّيفّ
ّ

مواقعّالشبهاتّ.وفيماّأييتّهذهّالضواب ّوالشروطّ:

املطلب الثاين :حكم املشاركة املتناقصةّ:

 .1ألاّيتمّالتعهدّعندّإنش اءّالش ركةّبش راءّحص ةّالش ريكّ
اآلخرّابلقيم ةّاملثلي ة؛ّألنّذل كّس يؤديّإىلّض م انّ
الش ريكّحص ةّش ريكهّ،وهوّمنوعّيفّعقدّاملش اركةّ
(فهمي2004،م)ّ،وعليهّفالّبدّأنّحيددّسعرّبيعّاحلصةّ
ابلقيمةّالس وقيةّ،أوّابلقيمةّاملتفقّعليهاّعندّالبيعّ(أبوّ
غدة2004ّ،م).

اس تعرضّالباحثانّس ابقاأّالتكييفّالفقهيّللمش اركةّاملتناقص ةّ،
معّالعلمّأنّكلّالتكييفاتّاملعروض ةّلّيتناقضّأيّّمنهاّمعّ
الش ريعةّاإلس الميةّ،إلاّأ انّهناكّاختالفاأّبنيّالفقهاءّيفّجوازّ
هاّ.وفيماّأييتّعرضّ
التعاملّهباّ،فبعض همّلوُزهاّ،والبعضّحيرُم
َ
لكلّذلكّ:
ال أي األ ل :القائلون ابجلواز:

 .2ألاّيتحملّأحدّالش ريكنيّتكلفةّالتأمنيّ،أوّالص يانةّ،أوّ
يّتكاليفّأخرىّ،بلّتكونّمش رتكةّبنيّالش ريكنيّ(أبوّ
أ اّ
غ دة2004ّ،م)ّ،وذل كّ اّيتوافقّمعّمق دارّنس ب ةّ
مشاركتهما.

انقشّاملؤمترونّوالباحثونّاملش اركونّيفّالدورةّاخلامس ةّعش رةّ
معّالفقهّاإلس الميّالدويلّموض وعّاملش اركةّاملتناقص ةّنقاش اأّ
ّ،وتوص ّلواّإىلّإقرارّجوازّالتعاملّبعقدّاملش اركةّ
ا
طويالأّودقيقاأ
 .3عدمّاش رتاطّمبلغّخمص ّمنّاألرابحّألحدّالطرفنيّ،بلّ
املتناقصةّ،وفيماّيليّعرضّّحلججهمّيفّجوازّهذهّاملعاملةّ:
توازعّاألرابحّحسبّنسبةّكالّمنهماّيفّالشركة.
ّ
 .1األدلةّالعامةّعلىّمشروعيةّالشركةّ:قالّرسولّهللاّ-صلاىّ

الفصلّبنيّكلّالعقودّاملتعلقةّابملشاركةّّكعقدّالبيعّ،وعقدّ
ّ
هللاّعليهّوس لام(ّ:-إ انّهللاَّيقولّ:أانّاثلثّالش ريكنيّماّملّ .4
اإلجارة.
خينّأحدمهاّص احبهّ،فإذاّخانهّخرجتّمنّبينهما)ّ(رواهّ
أبوّداود.)3/ّ3383.277ّ،
يّمبالغّمقدمةّمنّالشركنيّألجلّاملسامهةّ.
 .5مينعّاسرتدادّأ اّ
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التع ام لّهب اّحمرم ّاأ؛ّوعلي هّفه ذاّالرأيّهوّرأيّظِنّمردودّيفّ
ال أي الثاين :القائلون ابلتح مي:
ذهبّفريقّمنّالفقهاءّوالباحثنيّاملعاص رينّإىلّالقولّبتحرميّ حالّتوفرتّيفّعقدّاملش اركةّاملتناقص ةّاألركانّ،والش روطّ
التعاملّابملش اركةّاملتناقص ة؛ّنظراأّلطبيعتهاّوص ورهاّاليتّتقعّيفّ الواجبّتوافرهاّيفّالعقودّواملعامالتّالشرعيةّاألخرىّ.
إطارّدائرةّالش بهةّواحلرمةّ،حيثّاس تعرض واّجراءهمّمنّخاللّ  .2الردّعلىّشبهةّبيعّالعينة:
أحب اثهمّاملق دم ةّيفّمؤمترّامعّالفق هّاإلس الميّال دويلّ،وق دّ إ انّاملقارنةّبنيّص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّوبيعّالعينةّمقارنةّغريّ
خلص واّإىلّالقولّ:أب انّهذاّالعقدّيدخلّيفّاببّالش ب َهةّ،كماّ دقيقة؛ّفهناكّفرقّكبريّبينهماّ،فاملش اركةّاملتناقص ةّتُعدّص يغةّ
أييتّ:
متويلّمنّطرفّلطرفّجخرّ،وليسّلغرضّالس تمرارّيفّش راكةّ
 .1شبهةّانعدامّعنصرّالستمرارية:

دائمةّ.أماّبيعّالعينة؛ّفهوّعبارةّعنّش راءّوإعادةّبيعّاملبيعّإىلّ
املالكّاألصليّالذيّلّيتحملّأيّخسارةّأوّأضرارّانمجةّعنّ
هذاّالبيعّ،بلّيض منّالثمنّبس عرّاثبتّ،وهذاّخمتلفّ ّعنّ
املش اركةّاملتناقص ةّاليتّيتغريّفيهاّالس عرّحس بّالقيمةّالس وقيةّ
(سانو2004،م)ّ.

حيثّينايفّهذاّالعقدّاملقص دّاألس ا ّمنّإنش اءّالش ركةّ،وهوّ
الدميومةّ،ففيّاملش اركةّاملتناقص ةّتكونّهناكّنيةّمنّالش ريكنيّ
منّبدايةّالعقدّعلىّانتقالّملكيةّاملش روعّإىلّأحدّالش ريكنيّ،
حبيثّتنتهيّملكيةّأحدّالش ركاءّمتاماأّيفّهنايةّالفرتةّ،وذلكّ
 .3الردّعلىّشبهةّالقرضّابلفائدة:
حبسبّإبرامّالوعدّاملسبقّبينهمّ(فهمي2004ّ،م)ّ .

إنّاملس تقرضّيض منّمالّالقرضّ،ويلتزمّبردّاملبلغّإىلّاملقرضّ
 .2شبهةّبيعّالعينة:
إ انّهذاّالعقدّيعدّمنّص ورّبيعّالعينةّاملتعارفّعلىّحرمتهّاّ معّالفائدةّ،ولكنّيفّاملش اركةّاملتناقص ةّتكونّالعالقةّبنيّ
لدىّالفقهاء؛ّوذلكّأل انّاملش رتيّيعيدّبيعّالس لعةّإىلّاملالكّ األطرافّهيّالشركةّ،حيثّيتشاركّالشريكانّابلرب ّواخلسارةّ،
كم اّيُ َع دّك لّطرفّوكيالّعنّالطرفّاآلخرّ،ولّيكونّهن اكّ
األصليّكماّيفّبيعّالعينةّ(فهمي2004ّ،م)ّ.
اعديّوالتقصريّ.وعليهّفهذاّالقولّمردودّ.
ضمانّإلاّيفّحالةّالت َ
 .3شبهةّالقرضّابلفائدة:

يرىّأصحابّهذاّالقولّ:أب انّهذاّالعقدّماّهوّإلاّقرضّربويّ  .4الردّعلىّشبهةّبيعّالوفاء:
حمض؛ّألنّاهلدفّاألس اس يّمنهّهوّاحلص ولّعلىّالنقود ّ،يفّبيعّالوفاءّيش رتطّعلىّاملش رتيّأنّيقومّإبرجاعّاملبيعّإىلّ
وليسّاملشاركةّيفّالرب ّواخلسارةّكماّهوّمتعارفّعليهّيفّعقدّ البائعّأايأّكانّدافعّالثمنّ،وهذاّالش رطّيناقضّمقتض ىّالعق ّدّ.
أماّيفّاملشاركةّاملتناقصة؛ّفليسّهناكّشرطّ،ولكنّوعدّابلبيعّ،
الشركةّ(فهمي2004ّ،م)ّ.
فالوعدّليسّ كانةّالش رطّ،كماّأنّالش ريكّيفّاملش اركةّ
 .4شبهةّبيعّالوفاء:
املتناقص ةّيتمتعّجبميعّحقوقّالش راكةّ،ويلتزمّبكلّالتزاماهتاّ،
إ انّعقدّاملشاركةّاملتناقصةّإنّملّيكنّكبيعّالوفاءّفهوّأسوأّمنّه؛ّ
حّ،
ويتحملّحص تهّمنّاخلس ارةّ،وحيص لّعلىّنص يبهّمنّاألراب ّ
أل انّالش ريكّيفّاملش اركةّاملتناقص ةّملتزمّبدفعّاملبلغّ،ولكنّيفّ
فاملرادّمنّاملشاركةّاملتناقصةّهوّالستثمارّوتشغيلّاألموالّ،أماّ
بيعّالوفاءّإنّملّيردّالعنيّفالّيدفعّشيئاأّ(السالو 2004ّ،م)ّّ.
يفّبيعّالوف اء؛ّف الب ائعّيه دفّإىلّالقرضّبض م انّالعنيّولّ
املناقشاة الرتايحّ:فيماّيليّمناقش ةّالباحثَنيّللش بهاتّاألربعّ
يقص دّالبيعّنفس ه؛ّوعليهّواس تناداأّإىلّماّتقدمّفإنّاملش اركةّ
املتقدمةّ،وبيانّرأيهماّيفّاملسألةّ:
املتناقصةّختتلفّعنّبيعّالوفاءّ(سانو2004،م).
 .1الردّعلىّشبهةّانعدامّعنصرّالستمرارية:
وبذلكّيتض ّأنّعقدّاملشاركةّاملتناقصةّلوزّشرعاأّمعّ
إ انّعنص رّالس تمراريةّليس تّركناأّمنّأركانّالش ركةّ،ولّمنّ مراعاةّالض واب ّالش رعيةّاملفروض ة؛ّلكيّختلوّهذهّالص يغةّمنّ
ش روطهاّ(ابنّعابدين1992،م)ّ،فانعدامّهذاّالعنص رّلّلعلّ الشبهاتّاليتّاهتّمتّهباّ.وبناءأّعلىّكلّماّتقدم؛ّفإ انّالباحثنيّ
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ميتلكّ(هوغّليوغّإس الميكّبنك)ّحاليّاأّس بعةّفروعّ
يرجحانّالقولّاألولّالقائلّجبوازّالتعاملّبص يغةّاملش اركةّ
إس الميةّموزعةّعلىّعدةّمناطقّداخلّماليزايّ،ابإلض افةّإىلّ
املتناقصة.
ش بكةّمش رتكةّتض مّحوايلّ(ّ)270فرعّاأّمنّفروعّهوغّليوغّ
ّ
بنكّبرهدّ،وأكثرّمنّ(ّ)1400حمطةّللخدمةّالذاتيةّيفّمجيعّ
املبحث الثالث :إمكانية تطبيق املشاركة املتناقصة يف
أحناءّالبالدّ،حيثّيتمّالس تفادةّمنّش بكةّالتوزيعّاملنتش رةّيفّ
التمويل العقاري يف هوغ ليوغ إسالميك بنك
املطلب األ ل :مجع البياانت حول إمكانية تطبي املشا ا ا اااركة الع دي دّمنّاألم اكنّيفّتق دميّاملنتج اتّواخل دم اتّاملص رفي ةّ
املتناقصة يف التمويل العقاري يف هوغ ليوغ إسالميك بنك :اإلس الميةّاملتوافقةّمعّالش ريعةّاإلس المية؛ّكبديلّعنّاخلدماتّ
املصرفيةّالتقليديةّ.
س يتطرقّهذاّاملطلبّإىلّذكرّنبذةّتعريفيةّخمتص رةّعنّهوغّ
يفّنوفمزّ2011مّأكملّهوغّليوغّإس الميكّبنكّ
ليوغّإس الميكّبنكّ،إض افةّإىلّإجراءاتّمجعّالبياانتّحولّ
إمكانيةّتطبيقّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّالتمويلّالعقاريّيفّهوغّ اندماجه معّّّEONCap Islamic Bank Berhadكجزءّمنّعمليةّ
ان دم اجّأكزّبنيّهوغّليوغّبن كّبره دّوّّ،EON Bank Berhad
ليوغّإسالميكّبنكّ.
وميث لّه ذاّأكزّح دثّ ّمتاّمنّخالل هّالن دم اجّبنيّمص رفنيّ
ّ
إس المينيّيفّم اليزاي؛ّاألمرّال ذيّأاتحّالفرص ةّهلوغّليوغّ
الف ع األ ل :التع يف هبوغ ليوغ إسالميك بنك:
إس الميكّبنك؛ّليتوس عّبش كلّأكزّ( Business News The
سّمل ّوطّئّق َّدمّّاثبت ةّوقوي ةّيفّص ن اع ةّ
ّ
ّيُعدّهوغّليوغّإس الميكّبنك فرعاأّملوكاأّابلكاملّهلوغّليوغّ ّ،)Star, 2011ويؤس
َ
بن كّبره دّ(ّ،)Hong Leong Bank Berhadوال ذيّيُع دّجزءأاّ املصارفّاإلسالميةّيفّماليزايّ،ويدخلّسوقّاملنافسةّبشدةّّ.
ل ّيتجزأّمن ّاموع ة ّهوغ ّليوغ ّامل الي ة ّ (Hong Leong
يعم ل ّهوغّليوغّإس المي كّبن كّعلىّتوفريّحلولّ
)ّ.Financial Groupوفيم اّأييتّاهليك لّالتنظيميّ موع ةّهوغّ
اس رتاتيجيةّوش املةّ،تس تندّإىلّمبادعّقواننيّالش ريعةّ
ل ي وغ ّBusiness News The Star (ّ )Groupّ (Hong Leong
اإلس المية؛ّحيثّيقدمّلعمالئهّاموعةّواس عةّمنّخياراتّ
ّ.)Online, 2016
الدخ ارّ،مث ل(ّ:حس اابتّالتوفريّ،واحلس اابتّاجل اري ةّ،
الشكل (رقم  : )1اهليكل التنظيم جملموعة هوغ ليوغ
واحلساابتّالثابتةّ،وحساابتّالستثمار)ّ،واملنتجاتّالتمويليّةّّ،
مثل(ّ:التمويلّالش خص يّ،ومتويلّش راءّالس ياراتّ،والتمويلّ
العقاري)ّ،وخدماتّإدارةّالثرواتّللمس تهلكنيّس واءّكانواّ
أفراداأّأوّش ركاتّ،إض افةّإىلّتقدميّخدماتّاألس واقّاملاليةّ،
وخدماتّالتمويلّالتجاريّللش ركاتّاحملليةّوالش ركاتّالدوليةّ
(ّ.)Hong Leong Islamic Bank, 2019

ّ

ويع دّالتموي لّالعق اريّمنّاملنتج اتّالتمويلي ةّاليتّ
يقدّمهاّهوغّليوغّإس الميكّبنكّلعمالئهّس واءّكانواّأفراداأّأوّ
ش ركاتّ،حيثّكانتّالبدايةّمنّخاللّاس تخدامّهوغّليوغّ
إس الميكّبنكّعقدّالبيعّابلثمنّاآلجلّ،وقدّغريّهذهّالص يغةّ
إىلّعقدّاملراحبةّابلتورقّيفّعامّ2013مّ،ومازالّمس تمرّاأّيفّ
العملّهباّحىتّاآلنّ.
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الف ع الثااين :مجع البيااانت حول إمكاانياة تطبي املشا ا ا ا ا اااركاة

املتناقصة يف التمويل العقاري يف هوغ ليوغ إسالميك بنك:

لتحقيقّه دفّالبح ث؛ّق امّالب احث انّإبع دادّثالث ةّأنواعّمنّ
ض ّ اّمنّاموعةّمنّاألس ئلةّ،أُجريتّعلىّ
املقابالتّ،كلّنوعّت َ
ثالثّاموع اتّ،هيّ:ا موع ةّاألوىلّ :الع املونّيفّقس مّ
ومطوّروّاملنتجّيفّاملص ارفّاإلس الميةّاليتّ
الش ريعةّاإلس الميةّ ّ،
مازالتّتقدّمّص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّلعمالئهاّحىتّاآلن؛ّ
ملعرفةّكيفيةّتطبيقّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّمنتجّالتمويلّالعقاريّ
يفّهذهّاملص ارفّ،إض افةّإىلّالوقوفّعلىّأهمّاإلش كالياتّ
والتحدايتّاليتّتززّأمامّهذهّاملصارفّأثناءّعمليةّتطبيقّهذهّ
الص يغةّ.أماّا موعةّالثانية؛ّفهمّالعاملونّيفّقس مّالش ريعةّ
ومطوّروّاملنتجّيفّاملص ارفّاإلس الميةّاليتّكانتّ
اإلس الميةّ ّ،
تقدمّص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّلعمالئهاّس ابقّاأ؛ّلغرضّالوقوفّ
علىّأهمّالتحدايتّاليتّواجهتهاّهذهّاملص ارف؛ّاألمرّالذيّ
دفعهمّإىلّإيقافّالتعاملّبص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّ
منتج اهتمّ.وأخ ّرياّ،ا موع ةّالث الث ةّ:وهمّالع املونّيفّقس مّ
ومطوّروّاملنتجّيفّهوغّليوغّإس الميكّ
الش ريعةّاإلس الميةّ ّ،
بن ك؛ّلغرض ّالوقوفّعلىّم دىّإمك اني ةّتطبيقّاملش ارك ةّ
املتناقصةّيفّالتمويلّالعقاريّيفّهذاّاملصرف؛ّوذلكّمنّخاللّ
معرفةّرأيّإدارةّهوغّليوغّإسالميكّاخلاصّابملشاركةّاملتناقصةّ،
والعملّعلىّاس تكش افّاملوانعّاليتّحتولّبينهّوبنيّاختيارهّ
تطبيقّهذهّالصيغةّيفّمنتجاتهّ.
حددّالباحثانّ َمص رفَنيّّمنّاملص ارفّاإلس الميةّاليتّ
كانتّتتعاملّبص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّاملاض يّ،وتوقّ َّفاّعنّ
التعاملّهباّيفّالوقتّالراهنّّ،ومها(ّ:ميّ.بنكّإس الميكّبرهدّ،
وبيتّالتمويلّالكوييت)ّ.أماّ(بوبليكّإس الميكّبنكّبرهدّ)؛ّ
ّفَماّزالّيتعاملّبص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّالوقتّالراهنّ،
إضافةّإىلّهوغّليوغّإسالميكّبنكّموضوعّالبحثّ.
تواصلّالباحثانّمعّإدارةّقسمّالشريعةّوتطويرّاملنتجّيفّ
البنوكّاحملددةّ،وأرس الّطلبّإجراءّاملقابلةّعزّالزيدّاإللكرتوينّ
متض مناأّكلّالتفاص يلّ،وقدّقامتّاإلدارةّاملختص ةّبتحديدّ
مك انّوزم انّاملق ابل ةّواألش خ اصّال ذينّس ّتتمّمق ابلتهمّ.

وأُجريتّاملقابالتّمعّمثانيةّموظفنيّيعملونّيفّقس مّالش ريعةّ
وتطويرّاملنتجّيفّالبنوكّالت الي ة(ّ:هوغّليوغّإس المي كّبن كّ،
وميّ.بنكّإس الميكّبرهدّ،وبيتّالتمويلّالكوييتّ،وبوبليكّ
إس الميكّبنكّبرهد)ّيفّالفرتةّمنّّ11فزايرّ2019مّحىتّ
ّ 27م ار ّ2019م ّيفّاملقراتّالرئيس ي ةّلتل كّالبنوكّيفّ
كوالملبورّ–ّماليزايّ.
ّ
املطل ااب الث اااين :حتلي اال البي اااانت املتعلق ااة إمك اااني ااة تطبي

املش ا ا اااركة املتناقص ا ا ااة يف جمال التمويل العقاري يف هوغ ليوغ

إسالميك بنكّ:

س يقومّالباحثانّيفّهذاّاملطلبّبتحليلّاملعلوماتّوالبياانتّ
اليتّمتّضّاحلص ولّعليه اّمنّخاللّاملق ابالتّاملي داني ةّ،وق دّ
متتّعمليةّحتليلّوتقييمّالبياانتّعلىّأس ا املوض وعاتّ
الرئيسةّاألربعةّاآلتيةّ:
الف ع األ ل :تطبيقات املش ا اااركة املتناقص ا ااة التحدات ال

توااهها املص ا ااار اإلس ا ااالمية عند تقدصها هليفه الص ا ااي ة يف
التمويل العقاريّ:

بناءّعلىّاملقابالتّاليتّّأُجريتّ،فقدّأوض ّاملس تجيبونّيفّ
ئيس نيّّ،مهاّ
إجابتهمّأ انّاملش اركةّاملتناقص ةّحتتويّعلىّعقدينّر َ
املش اركةّواإلجارةّ.فاملش اركةّ:تكونّيفّالبدايةّبناءّعلىّنس بةّ
رأ ّمالّاملصرفّوالعميلّيفّقيمةّالعقارّ،إلّأ انّنسبةّاملصرفّ
يفّملكيةّالعقارّتتناق ّتدرلياأّ،أماّنس بةّالعميلّيفّملكيةّ
العقار؛ّفتزدادّتدرلياأّ قدارّالنس بةّاليتّيدفعهاّيفّكلّقس ّ
منّاألقس اطّاملتفقّعليهاّ،علماأّأنّهذهّاألقس اطّتتض منّ
أيض اأّاس تئجارّالعميلّحلص ةّاملص رفّيفّالعقارّش هرّايأّ.وتقدمّ
املص ارفّاإلس الميةّهذاّاملنتجّلش راءّالعقارّس واءّكانّالعقارّ
جاهزاأّ،أوّحتتّالتش ييدّ،حيثّإ انّبعضّاملص ارفّاإلس الميةّ
مثلّ(بوبليكّإس الميكّبنك)ّتقدمّهذاّاملنتجّمنّخاللّعددّ
منّمطوريّاملش روعّالذينّيتمتعونّابلس معةّاجليدةّيفّالس وقّ
العقاريّدونّغريهم.
وقدّوافقّالعاملونّيفّ(ميّ.بنكّإسالميكّبنك)ّ،و(بيتّ
التمويلّالكوييت)ّ،و(بوبلي كّإس المي كّبن ك)ّعلىّأ انّهن اكّ

إمكانية تطبيق املشاركة املتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسالميك بنك
عائشة حميراء بنت ذوالقرنين ،لقمان زكريا
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القوة ّالق اهرةّ :هيّاحل دثّأوّالظرفّاخل ارجّعنّس يطرةّ
املتعاقدينّ،مثل(ّ:احلروبّ،أوّاإلض راابتّ،أوّالش غبّ،أوّ
اجلرائم)ّ،أوّاحلدثّاملوص وفّيفّاملص طل ّالقانوين" :تص رفّ
هللا"ّ،مثل(ّ:األعاص ريّ،أوّالفيض اانتّ،أوّالزلزلّ،أوّالثوراتّ
الزكانية)ّ،فاملص رفّ(املؤجر)ّهوّاملس ؤولّعنّأيةّأض رارّتلحقّ
ابلعقارّإذاّكانتّهذهّاألض رارّانجتةّبس ببّالقوةّالقاهرةّ،
وعليهّحتَّمّ َلّّكلّتكاليفّاإلص الحّ،أوّتعويضّاملس تأجرّ،كماّ
يفّضاب ّاإلجارةّالتايلّ:

حت دايتّمنّحي ثّكثرةّاملتطلب اتّ،وزايدةّاملخ اطرّأم امّ
مص ارفهمّعندّتطبيقّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّمنتجاهتم؛ّوذلكّ
بس ببّالض واب ّاليتّأص درهاّالبنكّاملركزيّاملاليزيّواليتّتتعلقّ
ابملش اركةّواإلجارةّأيض اأّ.و اّأنّاملش اركةّاملتناقص ةّحتتويّعلىّ
عق ديّاملش ارك ةّواإلج ارة؛ّفيتوج بّعلىّك لّاملص ارفّ
اإلس الميةّالعاملةّيفّماليزايّاليتّتقدمّهذهّالص يغةّمنّالعقودّ
اّتاباعّض واب ّاملش اركةّواإلجارةّاليتّأص درهاّالبنكّاملركزيّ
الباحثَنيّّهبذاّاجلانب؛ّفقدّملساّظهورّ
املاليزيّ.ومنّخاللّّإملامّّ ّ
الع دي دّمنّالتح دايتّواملش كالتّل دىّبعضّاملص ارفّ
"عندماّتكونّهناكّخس ارةّأوّتلفّأوّأيّأض رارّ
اإلسالميةّابتباعهاّهلذهّالضواب ّ،وهيّكاآليت:
تلحقّالعنيّاملؤجرةّبس ببّقوةّقاهرة؛ّفإنّاملؤجرّمس ؤولّعنّ
وحتملّكلّهذهّ
إص الحّتلكّاألض رارّأوّتعويضّاملس تأجرّ ّ،
 .1اإللارّاملقدم:
كماّس بقّوأوض ّالباحثانّأ اّنّاملش اركةّاملتناقص ةّحتتويّعلىّ التكاليف")ّ. (BNM, 2018
وللتقليلّمنّهذهّاملخاطرّ-فيماّيتعلقّابخلس ارةّ،أوّ
بّ
األض رارّ،أوّاخنفاضّالقيمةّ-اليتّيتحملهاّاملص رف؛ّفيتو اج ُّ
أمنيّعلىّالعق ارّ،ولكنّاملش كل ةّهن اّأن هّلّ
علىّالعمي لّالت ُّ
يوج دّأيّش رك ةّأتمنيّتق دمّأيّنوعّمنّأنواعّالت أمنيّعلىّ
حوادثّالقوةّالقاهرةّ.

عقدّاملش اركةّوعقدّاإلجارةّ،فاإلجارةّهيّعقدّبيعّاملنفع ّةّ،
ففيّحالةّمتويلّمش روعّحتتّالتش ييدّحبيثّملّيكنّالعقارّ
ج اهزاأّ،فس وفّيقومّالعمي لّب دفعّاإلل ارّاملق دمّخاللّفرتةّ
البناءّلبيعّاملنفعةّ(العقار)ّالذيّس يتمّتس ليمهّلهّيفّاملس تقبلّ.
ّويفّحالةّتعثرّاكتمالّاملشروعّ،وعدمّقدرةّاملصرفّعلىّتسليمّ
العق ارّإىلّالعمي لّ،فيتوج بّعلىّاملص رفّإع ادةّاألجرةّإىلّ
وإض افةّإىلّذلكّ،فقدّذكرّاملوظفّالعاملّيفّبيتّ
العميلّالذيّقامّبدفعهّمقدماأّ.وقدّوردّهذاّالش رطّيفّض واب ّ التمويلّالكوييتّأنّمش كلتهمّيفّتقدميّاملش اركةّاملتناقص ةّه ّيّ:
اإلجارةّالصادرةّمنّالبنكّاملركزيّاملاليزيّكالتايلّ:
ّ
أنهّعندماّّكانّاملص رفّيس تخدمّامللكيةّالقانونيةّبد ّلأّ ّمنّ
"يفّح ال ةّمتّدفعّاإلل ارّمق دم اأّ،واملؤجرّملّيس تطعّ امللكيةّاملس تفيدةّيفّمعاملته؛ّاألمرّالذيّجعلّاملص رفّيواجهّ
تس ليمّالعنيّاملؤجرةّإىلّاملس تأجرّ،فعلىّاملؤجرّإعادةّاإللارّ إش كالياتّأخرىّأ اّدتّيفّالنهايةّإىلّتوقفّاملص رفّعنّتقدميّ
املشاركةّاملتناقصةّيفّالتمويلّالعقاريّ.
املقدمّإىلّاملستأجر"ّ)ّ. (BNM, 2018
وهن اّف املص رفّهوّاملؤجرّ،والعمي لّهوّاملس ت أجرّ الف ع الثااين :طلاب العميال لتمويال عقااري ابس ا ا ا ا ااتخادام عقاد
ابإلجارةّاملوص وفةّيفّالذمةّ،ويفّهذهّاحلالةّفخس ارةّاملص رفّ املشاركة املتناقصة:
لّتكونّاإللارّاملقدمّمنّالعميلّفق ّ،بلّأيض اأّقيمةّالتمويلّ اتفق تّك لّإج اابتّمنّ لتهمّاملق ابالتّأهنمّملّيتلقواّأيّ
اليتّدفعهاّإىلّمطورّاملش روعّمنّأجلّمتويلّذلكّاملش روع ّ.طلبّمباش رّأوّغريّمباش رّمنّأيّعميلّمنّعمالئهمّبش كلّ
وبناءّعلىّذلكّفاملص رفّس يتحملّخماطرّعدةّيفّحالّتعاملّ فرديّيطلبّفيهّمنّاملص رفّتقدميّمتويلّعقاريّابس تخدامّ
بص يغةّاملش اركةّاملتناقص ة؛ّلذاّلّتفض لّالعديدّمنّاملص ارفّ ص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّ،أوّأيّعقودّأخرىّ،لكنّ(بوبليكّ
خوضّهذهّاملغامرة.
إس الميكّبنك)ّحص لّعلىّبعضّالطلباتّمنّقبلّالش ركاتّ

 .2خماطرّالقوةّالقاهرةّ(:)Force Majeure

الكبريةّطالبتّفيهّابس تخدامّبعضّالعقودّاخلاص ةّ،مث ّلّ:
التورقّ،أوّاإلجارةّ.وعليهّفإنّاملص رفّس ّيحاولّتلبيةّهذهّ
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الع املنيّعلىّالعم لّمنّخالل هّ،وه ذاّحيت اجّإىلّتك اليفّ
ماليةّ،واملصرفّلّيفضّلّأنّخيوضّهذهّاملخاطرّ.

الطلب اتّاملق دمّةّمنّقب لّهؤلءّالعمالءّمنّخاللّالنظرّإىلّ
حجمّحمفظةّأعماهلمّ،وترجعّأس بابّظهورّهذهّالطلباتّمنّ
قب لّه ذاّالنوعّمنّالعمالء؛ّإلدراكهمّوإح اطتهمّببعضّعقودّ  .3ليسّهناكّأيّقض يةّمتعلقةّبص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّ
الش ريعةّاإلس الميةّدونّغريهاّ،ومالءمةّالنظامّاملعمولّبهّ
االّالتمويلّالعقاريّس بقّوأنّ ّمتاّمناقش تهاّيفّاحملكمةّ
عندهمّمعّبعضّالعقودّدونّغريهاّ.
املاليزيةّ،تش ريّإىلّأ انّهناكّإش كالياتّش رعيةّمتعلقةّهبذهّ
الص يغةّ()Shariah Non-Compliance؛ّوعليهّفالّيتوفرّأيّ
الف ع الثااالاث :رأي إدارة هوغ ليوغ إس ا ا ا ا ااالميااك بنااك حول
مصدرّقانوينّأوّمرجعيةّشرعيةّميكنّللبنكّالرجوعّإليها؛ّ
تقدمي املشاركة املتناقصة يف التمويل العقاري:
ليتنب أّابملش كالتّوالتح دايتّاليتّميكنّأنّتززّيفّ
بن اءّعلىّاإلج اابتّاليتّتلقاّاه اّالب احث انّمنّإدارةّ(هوغّليوغّ
املستقبلّمنّقبلّالعمالء؛ّوعليهّفلمّيشعرّالبنكّابلرتياحّ
دمّوجودّحاجةّماس ةّلتغيريّ،أوّ
إس الميكّبن
اَ
ك)ّ،تبنيّع ُ
إلدخالّهذهّالصيغةّيفّاالّالتمويلّالعقاريّ.
اس تبدالّعقودّالش ريعةّاإلس الميةّاملعمولّهباّيفّالوقتّالراهنّ
يفّا الّالتموي لّالعق اريّ،لكنّإدارةّالبن كّتتع ام لّبنوعّمنّ الف ع ال ابع :الض ا ا ا ا ااواب ا ا ااددة مك قبا اال البنا ااك امل ك ي
املرون ةّمعّه ذهّاملس أل ةّ،حي ثّلّترفضّأيّاحتم الّلتغيريّ املالي ي لتحكيم ممارسا ا ااة املشا ا اااركة املتناقصا ا ااة يف املصا ا ااار
العقودّاحل الي ةّ،والعم لّبعق دّاملش ارك ةّاملتن اقص ةّ،أوّعق دّ اإلسالمية املالي ية:
اإلجارةّ،أوّأيّعقودّأخرىّيفّاملس تقبلّإذاّدعتّاحلاجةّإىلّ اتفقتّإجاابتّكلّمنّمتتّمقابلتهمّ،علىّأ انّالض واب ّاليتّ
ذلكّ.
حددهاّالبنكّاملركزيّاملاليزيّكافيةّوواض حةّلتحكيمّمارس ةّ

حيثّبنيّ
ابإلض افةّإىلّذلكّ،فقدّأش ارّا يبونّمنّ(هوغّليوغّ املش اركةّاملتناقص ةّيفّاملص ارفّاإلس الميةّاملاليزية؛ّ
ا
إس الميكّبنك)ّإىلّبعضّالتحدايتّواملالحظاتّاملهمةّمنّ فيهاّنوعّالش راكةّاليتّلب اّدّأنّتس تخدمهاّاملص ارفّاإلس الميةّ
قبلّإدارةّاملص رف؛ّواليتّتعيقّإمكانيةّتطبيقّاملش اركةّاملتناقص ةّ حسبّطبيعةّالشراكةّ)ّّ.(BNM, 2015
يفّالتمويلّالعقاريّ،وهيّكماّأييتّ:
كماّحددّأيض اأّأ انّهذاّالعقدّمكنّأنّيت اّمّداهّمعّ

 .1ض رورةّإظهارّاملش اركةّاحلقيقيةّيفّهذاّاملنتجّ،وذلكّمنّ
حيثّتقاس مّاملخاطرّبنيّاملص رفّوالعميلّ.حيثّميكنّ
إلادّحلّهلذهّاملس ألةّعنّطريقّاحلص ولّعلىّأتمنيّ
التك اف ل ّمن ّأج ل ّتغطي ةّأي ّاحتم الت ّأو ّتوقع ات ّيفّ
املستقبلّ.ولكنّالتساؤلّالذيّيززّهناّ،هوّمنّسيتحملّ
تكلفةّهذاّالتأمني؟ّفإذاّّكانّاملصرفّمنّسيتحملها؛ّفإنهّ
س ريفعّس عرّاألرابحّ،وعليهّس يكونّهذاّاملنتجّفاش الأّ،
ولنّيستطيعّمنافسةّالبنوكّالتقليدية.

عق دّأوّعقودّأخرىّ،مث ل(ّ:عق دّاإلج ارةّ،أوّعق دّالبيعّ،أوّ
عقدّالس تص ناعّ،أوّعقدّاإلجارةّاملوص وفةّيفّالذمة)ّ،ولوزّ
ّجخرّلتقدميّالوعدّلش راءّحص ّتهّ
للش ريكّأن َ
ّيطلبّش ريكاأ َ
ت درليّاأّيفّفرتةّزمني ةّمتفقّعليه اّ،ابلقيم ةّالس وقي ةّأوّالقيمةّ
عرّيُتفقّعليهّّ،ويفّحالةّخمالفةّأحدّالش ركاءّ
العادلةّ،أوّأيّس ّ
يكّاآلخرّكماّهوّمتفقّعليهّأوّعدمّ
ّ
بوعدهّابقتناءّحص ةّالش ر
قدرتهّعلىّدفعّإلاره؛ّفيجوزّللش ريكّاآلخرّبيعّحص تهّإىلّ
ذلكّالشريكّ،أوّلطرفّاثلثّحسبّالشروطّاملتفقّعليهاّيفّ
عقدّاملشاركةّبينهمّ.

 .2إلدخالّعقدّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّنظامّالتمويلّ،حيتاجّ
البنكّإىلّإنش اءّنظامّجديدّحلس ابّالنس بّاملئويةّ
لكنّبعضّالعاملنيّيفّاملص ارفّاإلس الميةّاملاليزيةّ
املتعلقةّ لكيةّاملص رفّوحبص ةّالعميلّ،حبيثّتكونّهذهّ أش ارّإىلّأنّهناكّص عوبةّيفّاتباعّهذهّالض واب ّ،وذلكّمنّ
النس بّمعلومةّلدىّالعميلّخاللّفرتةّعمليةّالتموي ّل؛ّ خاللّالعمليةّالتش غيليةّاليتّتواجههاّاملص ارفّاإلس الميةّيفّ
األمرّالذيّيتطّلابّاس تحداثّنظامّمايلّجديدّ،وتدريبّ إدارةّاملخاطرّاملتعلقةّهبذاّالعقد.

إمكانية تطبيق املشاركة املتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسالميك بنك
عائشة حميراء بنت ذوالقرنين ،لقمان زكريا

املطلب الثالث :مناقشة إمكانية تطبي املشاركة املتناقصة يف

جمال التمويل العقاري يف هوغ ليوغ إسالميك بنك:
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والعمي ل؛ّحىتّيتمّإظه ارّاملش ارك ةّاحلقيقي ةّيفّه ذاّاملنتجّ،
والعملّعلىّتقاسمّاملخاطرّبنيّاملصرفّوالعميل.

س بقّوأنّتعاملتّبعضّاملص ارفّاإلس الميةّاملاليزيةّبص يغةّ اثنيا :التحدات القانونية:
املش اركةّاملتناقص ة؛ّاألمرّالذيّأاتحّّالفرص ةّللباحثنيّ تعرتفّمعظمّاملص ارفّاإلس الميةّاملاليزيةّابمللكيةّاملس تفيدةّ،
لالس تفادةّمنّهذهّاخلزاتّوالتجاربّالس ابقةّ،حيثّأاثرتّ وعليه؛ّفيمكنّ(هلوغّليوغّإس الميكّبنك)ّاس تخدامّهذاّالنوعّ
بعضّهذهّاملص ارفّاإلس الميةّعدةّقض اايّمنّمش كالتّ منّامللكي ةّكب دي لّعنّامللكي ةّالق انوني ّة؛ّحىتّلّيواج هّأيّ
وحتدايتّ ّمتاّمواجهتهاّخاللّعمليةّتطبيقّهذهّالص يغةّ،كماّ إش كالياتّأمامّالقانونّيفّتس جيلّملكيةّالعقارّ،وتقدميّهذاّ
أوردتّبعضّاملص ارفّاإلس الميةّبعضّاملزاايّلتطبيقّهذهّ املنتج ّّ،كماّحدثّمعّ(بيتّالتمويلّالكوييت)ّيفّاملاضيّّ.
الص يغةّمنّص يغّالعقودّ.وعليهّفإ انّالباحثَنيّس يحاولنّدراس ةّ اثلثا :التحدات مك ط اثلث:
كلّهذهّالقض اايّوالس تفادةّمنهاّيفّابتكارّحلولّانجعةّ
تعدّّاملص ارفّاإلس الميةّالعمودّالفقريّللنظامّالقتص اديّ
للمش كالتّوالتح دايتّاليتّتواجهه اّبعضّاملص ارفّ
اإلس الميّالش امل؛ّلذاّيتوجبّعليهاّأنّّتراعيّتطبيقّالش ريعةّ
اإلس الميةّاملاليزيةّيفّتطبيقّص يغةّاملش اركةّاملتناقص ة؛ّاألمرّ
اإلس المي ةّيفّك لّمنتج اهت اّ ّ،وتس عىّإىلّحتقيقّالع دال ةّ
الذيّس يتي ّالفرص ةّ(هلوغّليوغّإس الميكّبنك)ّلالس تفادةّ
الجتم اعي ةّوبن اءّا تمعّاملتوازنّ،منّخاللّتق دمي ّاملنتج اتّ
منهاّ.
واخلدماتّاليتّتس اعدّالعمالء؛ّلتحس نيّأوض اعهمّالقتص اديةّ
أ ال :التحدات لدى إدارة هوغ ليوغ إسالميك بنك:
والرقيّ س توىّحياهتمّعلىّاملس توينيّالروحيّواملاديّ،ويفّ
إلدخالّعقدّاملش اركةّاملتناقص ةّيفّالنظامّاملص ريفّلتقدميّأيّ نفسّالوقتّحتقيقّأقص ىّاألرابحّاملمكنةّاليتّتض منّاس تمرارّ
منتجّمنّاملنتجاتّاملص رفيةّ،حيتاجّاملص رفّإىلّاس تحداثّ ودميومةّهذهّاخلدماتّ.
نظ امّتش غيليّج دي دّمنّأج لّالتع ام لّمعّه ذهّالص يغ ةّ،
وكأيّمؤس س ةّماليةّأوّجتاريةّ،فإ انّعلىّاملص ارفّ
وحس ابّالنس بّاملئويةّاخلاص ةّ لكيةّالبنكّوالنس بّاخلاص ةّ اإلس الميةّأنّتوازنّبنيّاملخاطرّوبنيّاألرابحّاملتوقعةّ،فكلماّ
حبصةّالعميلّ،وهذاّاألمرّيتطلبّإنفاقّالعديدّمنّاألموالّمنّ زادتّاملخاطرّاخنفض تّنس بةّاألرابحّاملتوقعة؛ّوعليهّفإ انّ
أج لّإدخ الّه ذاّالنظ امّ،وت دري بّالع املنيّعلىّالتع ام لّمع ّه ّ.اإلدارةّتفضّلّتقدميّاملنتجّالذيّليسّلهّخماطرّأوّنسبةّاملخاطرّ
وعليهّفإنّإدارةّهوغّليوغّإس الميكّبنكّينبغيّأنّتكونّعلىّ فيهّقليلةّ،إلّأ انّص يغةّاملش اركةّاملتناقص ةّمنّالعقودّالتمويليةّ
اس تع دادّل دفعّه ذهّالتك اليفّامل الي ةّ،وه ذاّيُّ َعّدّّواح دّاأّمنّ اليتّتكونّفيهاّنسبةّاملخاطرّأكزّمنّأيّصيغةّمتويليةّأخرىّ،
التحدايتّاليتّتقفّأمامّاملص ارفّاإلس الميةّبش كلّعام ّ،وخاص ةّخماطرّالقوةّالقاهرةّ،وخماطرّتعثرّاكتمالّبناءّاملش روعّ،
وهوغّليوغّإس الميكّبنكّبش كلّخاص؛ّذلكّأنهّعندماّيتمّ فهذهّاملخاطرّأتيتّمنّطرفّاثلثّ،فالّيس تطيعّاملص رفّمنعّ
دراس ةّاس تحداثّأوّإدخالّص يغّمتويليةّجديدةّ،فاملص ارفّ ح دوثه اّأوّالتحكمّفيه اّ،لكن هّيس تطيعّالعم لّعلىّإدارهت اّ
اإلس الميةّلّتفض ّلّاخلوضّيفّاملخاطرّاليتّتكلفهاّإنفاقّ والتخفيفّمنّأض راره اّ.وهن اّبعضّالقرتاح اتّاملق اّدم ةّمنّ
الكثريّمنّاألموالّمنّأجلّاس تح داثّأوّإدخالّأوّجتريبّ الباحثَنيّللتخفيفّمنّهذهّاملخاطرّاليتّميكنّأنّيس تفيدّمنهاّ
صيغّمتويليةّجديدةّ.
(هوغّليوغّإسالميكّبنك).
وعلي ه؛ّف إن هّإبمك انّإدارةّهوغّليوغّإس المي كّبن كّ
القي امّب دراس ةّحولّإدارةّاملخ اطرّ،والقي امّابختب ارّاإلجه ادّ
يُعّدّّمطوروّاملش روعاتّطرفاأّاثلثاأّمنّغريّاملتعاقدينّ،وليسّهلمّ
(ّ)stress testingأليّإشكالياتّأخرىّمتوقعةّمنّقبلّاملصرفّ
أيّعالق ةّمب اش رةّابلعق د؛ّحي ثّيقومّالعمالءّابختي ارّ
أ ّ -املخاطرّاملتعلقةّ طورّاملشروعّ:
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مش روعاهتمّ-اجلاهزةّأوّاليتّحتتّالتش ييدّ،-فإذاّكانّاملش روعّ
جاهزاأّ،فليسّهناكّأيّخماطرّمنّقبلّمطورّاملش روعّ،أماّإذاّ
كانّاملش روعّحتتّالتش ييدّ،فإنّنس بةّاملخاطرّتكونّكبريةّ،
فهناكّاحتمالّتعثرّاكتمالّبنائهّ.
ولتفاديّهذهّاملخاطرّأوّختفيفهاّ،فإنّعلىّاملص رفّ
أنّيقومّابختيارّمطوريّاملش روعاتّمنّيتمتعونّابلس تقرارّ
املايلّوالس معةّاجليدةّيفّس وقّالعملّ،وعليه؛ّميكنّإلدارةّ
(هوغّليونغّإس المي كّبن ك)ّأنّتض عّاموع ةّمنّاملعّايريّ
واملواصفاتّلعمليةّاختيارّمطوريّاملشروعاتّّّ.
بّ-خماطرّالقوةّالقاهرةّ:
اّأ ان ّخم اطرّالقوةّالق اهرةّمتع ددةّ،وحت دثّفج أةّدونّأي ةّ
مق دم اتّيفّالكثريّمنّاألحي انّ،ك احلروبّ،واإلض راابتّ،
واجلرائمّ،واألع اص ريّ،والزلزلّ،والزاكنيّ،وغريه اّ،ولّميكنّ
للمص ارفّأوّالعمالءّالتنبؤّهباّ،كماّأهناّغريّمص نفةّأمامّ
القانون؛ّلذاّفماّقدّيعتزهّالعميلّحاداثأّمنّهذهّاحلوادثّ،قدّ
لّيعدهّاملص رفّكذلكّ.وبناءّعلىّذلك؛ّفعلىّإدارةّ(هوغّ
ليوغّإس الميكّبنك)ّأنّحتددّاحلوادثّاليتّتُعدّمنّحوادثّ
القوةّالقاهرةّّ،واليتّس يتحملّاملص رفّأيّخس ارةّانمجةّعنهاّ،
ّواإلشارةّإىلّذلكّيفّالعقدّاملوقعّبنيّاملصرفّوالعميلّّ.

 .1أنّّيتمّتقدميّاملش اركةّاملتناقص ةّمنّخاللّاملش اريعّ
اجل اهزة؛ّأل انّخم اطره اّأق لّمنّاملش روع اتّاليتّحت تّ
التش ييدّ،بينماّميكنّتقدميهاّمنّخاللّاملش روعاتّاليتّ
حتتّالتشييدّيفّاملستقبلّإذاّأثبتّهذاّاملنتجّجناحهّ.
 .2أنّّيعرتفّ(هوغّليوغّإسالميكّبنك)ّابمللكيةّاملستفيدةّ،
ويس تخ دمه اّب دلأّعنّامللكي ةّالق انوني ة؛ّحىتّلّيواجهّ
اإلشكالياتّاليتّواجههاّمصرفّبيتّالتمويلّالكوييتّّ.
 .3أنّّيعملّاملصرفّعلىّتصنيفّاحلوادثّاليتّتندرجّحتتّ
مس مىّالقوةّالقاهرةّ،واليتّس يتحملّأيّخس ارةّانمجةّ
عنها.
ّ
اخلامتة
صلّالباحثانّإىلّعدةّنتائجّ،منهاّ:
تو اّ
.1
.2

.3

ومنّخاللّاس تعراضّحتليالتّاملقابالتّواملناقش اتّ
اليتّختللتّهذاّالعرضّ،خيل ُّّالباحثانّإىلّأنهّليسّهناكّأيّ
طلباتّمنّقبلّعمالءّاملصرفّلتقدميّصيغةّاملشاركةّاملتناقصة.4 ّ،
أوّأيةّص يغّأخرىّيفّمنتجاهتم؛ّلذاّفإ انّالعميلّلّيش كلّ
عاملّدفعّللمص رف؛ّليتخذّالقرارّحولّالص يغةّالتمويليةّاليتّ
سوفّيعملّعلىّاستخدامهاّيفّتقدميّمنتجاتهّ.

التمويلّالعقاريّاإلس الميّذوّأمهيةّقص وىّ،خص وص اأّيفّ
ا تمعّاملسلمّ،كبديلّعنّاخلدماتّالربوية.
إدارةّاملص ارفّاإلس الميةّلّبدّأنّتتس مّابإلبداعّيفّ
ابتكارّمنتجاتّجديدةّ،تتناس بّواحتياجاتّالعمال ّءّ،
وتتوافقّمعّالشريعةّاإلسالمية.
املش اركةّاملتناقص ةّعبارةّعنّعقدّمس تجدّ،حيتويّعلىّ
عددّمنّالعقودّ،مثل(ّ:البيعّ،واإلجارةّ،واملشاركة)ّ،وتتفقّ
هذهّالصيغةّمعّالشريعةّاإلسالمية.
هن اكّإمك اني ةّلتطبيقّاملش ارك ةّاملتن اقص ةّيفّالتموي لّ
العق اريّيفّهوغّليوغّإس المي كّبن كّابلرغمّمنّوجودّ
بعضّالتح دايتّاليتّس تّواج هّاملص رفّأثن اءّعملي ةّ
التطبيقّ،وميكنّإلدارةّ(هوغّليوغّإس الميكّبنك)ّات بَاعُّ
القرتاحاتّاليتّق اّدمهاّالباحثانّيفّهذاّا ال.

ولكيّيتمكنّ(هوغّليوغّإس الميكّبنك)ّمنّتقدميّ
املشاركةّاملتناقصةّيفّالتمويلّالعقاري؛ّفينبغيّلهّأنّّيكونّعلىّ ّ
التوصيات
اس تعدادّلدفعّتكاليفّاس تحداثّالنظامّالتش غيليّاجلديدّ،
وحتملّاملخاطرّابعتبارهّش ريكاّيفّاملش اركةّ.ومنّأجلّتفاديّ يوص ّيّالباحثانّ اّيليّّ:
ومعاجلةّهذهّاملخاطرّينبغيّعلىّإدارةّ(هوغّليوغّإس الميكّ  .1ينبغي ّللبنك ّاملركزي ّاملاليزي ّتشجيع ّاملصارف ّاإلسالميّةّ
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ىّ
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إمكانية تطبيق املشاركة املتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسالميك بنك
 لقمان زكريا،عائشة حميراء بنت ذوالقرنين

ّغري ّالتورقّ؛ ّإلبرا ّز ّميزات ّاملصارف ّاإلسالميّة ّعل ّى
.ّاملصارفّالتقليدية
ّفّاإلسالميةّالعاملةّيفّماليزايّالقيامّبعق ّد
ّ  ينبغيّعل ّىّاملصار.2
ّ ّوخاصّة،ّش ّوتشاورّ؛ ّلتدار ّ ّالصي ّغ ّالتمويلية
ّ ت ّنقا
ّ حلقا
ّ ّواليت ّتتناسب ّم ّع ّالبيئّة ّاحملليّة،ّصي ّغ ّالتموي ّل ّالعقاري
.ّّوتتوافقّمعّالشريعّةّاإلسالميّة،املاليزية
ّني ّبقضا ّاي ّاملعامالت ّاملاليّة
ّ ني ّاملهتم
ّ  ينبغ ّي ّعل ّى ّالباحث.3
ّ ّواملتعلقّة،الستفادة ّمن ّالبحوث ّوالدراسات ّاملعاصرة
ّ ّوحماولة ّتكييفهّا ّ ا ّيتوافق ّم ّع ّالشريعّة،ّت ّاملالية
ّ ابملعامال
ّ ّإضافة ّإىل ّإلا ّد، ّواحتياجات ّا تمع ّاملعاصر،اإلسالمية
.ّيتّتواجههّاّاملصارفّاإلسالميّة
ّ احللولّللمشكالتّال
ّتّاملاليّةّتتب ّع
ّ يفّاالّاملعامال
ّ ّني
ّ نيّاملشتغل
ّ  ينبغ ّيّعل ّىّالباحث.4
ّ،ّ ّوالستفادة ّمنه،يفّاا ّل ّاملصارف ّاإلسالمية
ّ ّ كل ّجديد
ّيف
ّ ّ واقرتاح ّاحللول ّاليت ّتعمل ّعلى ّتطوي ّر ّعملية ّالتطبيق
.ّاملصارفّاإلسالميّة
ّف ّاإلسالميّة ّأ ّلا ّتكتف ّي ّبتطبي ّق ّصيغّة
ّ  ينبغ ّي ّعل ّى ّاملصار.5
ّ ّبل ّعليهاّأنّتعم ّل،ّيف ّمنتجاهتا
ّ ّ واحدة ّم ّن ّصيغ ّالعقوّد
ّت
ّ ب ّم ّع ّاحتياجا
ّ  ّتتناس،ّث ّعن ّصي ّغ ّمتعددة
ّ على ّالبح
.ّتّعمالئها
ّ وتطلعا
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