
بعقد المضاربة التمويل 

بن سعد الدغيثرعبد العزيز . د



بسم هللا الرحمن الرحيم



موله أي قدم له ما يحتاج من المال: مشتق من المال، يقال

جه حصول شخص ال يملك سيولة نقدية على ما يحتا
من أموال نقدية أو عينية

يتجر عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماله إلى اآلخر ل
رطانهله فيه فما حصل من الربح فهو بينهما حسب ما يشت

تعريفات

التمويل لغة

المضاربة

التمويل اصطالحا
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نماذج من عقود المضاربة في زمن الصحابة 

َعن  :روى اإلمام مالك 
حْ اْلعاَلء  ْبن  عَ  َمن  ْبد  الرَّ
ه  أَ َعْن أَب يه  َعنْ  نَّ  َجد  
: فَّاَن ُعثَْماَن ْبَن عَ 
َراًضا أَْعَطاهُ َماالً ق  
لَى أَنَّ يَْعَمُل ف يه  عَ 
ْبَح بَْينَ  "ُهَما الر  

وروى اإلمام الدارقطني عن 
عروة بن الزبير وعن غيره أن

صاحب حكيم بن حزام 
ى كان يشترط علرسول هللا 

الرجل إذا أعطاه ماالً مقارضةً 
ي يضارب له به أن ال تجعل مال
بحر في كبد رطبة وال تحمله في

إن وال تنزل به في بطن مسيل و
لي فعلت شيئاً من ذلك ضمنت

مالي 

عن العالء بن عبد الرحمن
ال بن يعقوب عن أبيه أنه ق
لت جئت عثمان بن عفان فق

قد قدمت سلعة فهل لك: له
أن تعطيني ماال فاشترى

؟ أتراك فاعال: بذلك؟ فقال
نعم، ولكني رجل : قال

مكاتب، فأشتريها على أن
نعم، : الربح بيني وبينك، قال

فأعطاني ماال على ذلك
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طريقة التمويل بصيغة المضاربة

للتمويل بالمضاربة 
:طريقتان

عن طريق مؤسسات ( 1
ل التمويل من التي تمو
رأس المال الجريء

عن طريق التمويل( 2
األفراد

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



التمويل عن طريق مؤسسات التمويل

القيود االئتمانية إلنجاحه

التأكد من أمانة المضارب•

التعمق في دراسة موضوع المضاربة•

تحديد سقوف للتمويل•

.فتح حساب مستقل لكل عملية مضاربة•

الغ على المضارب تقديم كشف تفصيلي بالمب•
المطلوب صرفها يلتزم المضارب بسداد كل 
صير مستحقات المصرف فور طلبها عند حصول تق

.أو إخالل

نا يلتزم المضارب بالتأمين على المشروع تأمي•
.تعاونيا إن وجد ضد كافة األخطار

ص يتعهد المضارب بعدم استخدام التمويل المخص•
للمشروع في أي من مشروعاته األخرى

ق بعملية يلتزم المضارب بإمساك دفاتر منتظمة تتعل•
تنفيذ المشروع

:خطواته

بة؛ يتقدم العميل للممول بطلب إجراء عملية مضار•
مرفق به المستندات الالزمة للدراسة

:  نتقوم اإلدارة المعنية لدى الممول بإعداد تقرير ع•
لتنفيذ كفاءة العميل ودقته، وتناسب الجدول الزمني ل
مع كشف التدفقات النقدية، وتناسب التمويل

المطلوب مع حجم العملية، والربحية المتوقعة

يطلب ضمانات عقارية أو عينية أو أسهم، يمكن •
تسييلها

مانات تقوم اإلدارة المعنية لدى الممول بتقييم الض•
المقدمة من العميل

امال، يفتح حساب للمضاربة، ويودع فيه المبلغ ك•
ويتاح للمضارب السحب منه

عةتقوم اإلدارة المعنية لدى الممول بعملية المتاب•

وقوف يتم إعداد تقرير لل: في حال وجود أي تقصير•
ةعلى األسباب وتحليلها ورفع األمر بالتوصي
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كيف ينجح عقد المضاربة ؟

األمانة 
والصدق 

طريق البركة 
فيها

أن تكون مع 
رجل يخاف هللا

اشتراط الحافز 
التشجيعي 

أن يحفز المضارب الممولين بأن من يدخل 
ه معه لسنة له نسبة، ومن يدخل لسنتين ل

نسبة أكبر

قد تضمين الع
المشاركة 
المتناقصة

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



فسخ المضاربة عقد جائز ينفسخ ب

:أحدهما، إال

العملشرع المضارب في إذا / 1

الحقيقي أو التنضيضإلى 

الحكمي

اربة المضتأقيتاتفقا على إذا / 2

فإذا فسدت؟

ذهب الجمهور إلى أن -

امطلقللمضارب أجرة المثل 

ي المثل فله نصيب : وقيل-
بحالرالمضاربة، بنسبة من 

حكم عقد المضاربة؟

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



المتطلبات 
:الوقائية

أن يكون 
التعامل قائما 
على الصدق 

خلو العقد من 
دةالشروط الفاس

مطابقة العقد 
ألنظمة الدولة

صياغة العقد
ووضوحه 

االتجار في 
سلع مباحة

وضوح نصيب 
ل المستثمر والممو

العلم برأس
المال

تقييم إذا كان رأس
مال المضاربة 
عروضاً أو منفعة

تسليم رأس مال 
مر الشركة للمستث
أو بعضه

عدم الجمع مع عقد 
المضاربة عقد 
معاوضة آخر

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



المتطلبات 
:الوقائية

سالمة رأس 
المال قبل 
احتوزيع األرب عند توزيع األرباح؛ 

تأكد من أن الخسارة 
ح السابقة يجبرها الرب

الالحق

ر يكون نصيب المستثم
من الربح أكثر من ربح 
ماله إذا اشترك بشراء 

أسهم

وجود ضمانات تمنع
ر من تعدي المستثم
أو تفريطه

أن يعمل 
المستثمر 
لمصلحة 
ثمر توثيق المستالشركة

جميع تعامالته

أن يأخذ المستثمر 
ضمانات مناسبة إذا

باع بأجل

مال أال يدفع المستثمر
المضاربة إلى 

مضارب من الباطن 
إال بإذن الممول

أن يطالب 
ع المستثمر بجمي
حقوق الشركة

ر أن يتولى المستثم
بنفسه جميع األعمال
التي يتوالها 
المستثمرون مثله

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



:  تنبيه

سباب يلحظ أن المؤسسات المالية اإلسالمية غير مستعدة للمضاربة لعدة أ
من ضمنها قوة المخاطرة في التمويل بالمضاربة للمنشآت، وتزيد 

المخاطرة في المنشآت المبتدئة والصغيرة، حيث إن المضارب أمين ال
في حالة يضمن إال بالتعدي أو التفريط كما هو معلوم في الفقه اإلسالمي ، ف

ا فشل المشروع ، فإن المؤسسات المالية اإلسالمية ستخسر رأس ماله
اع كما أن من المقرر فقها أنه عند النز. والمضارب ال يخسر إال جهده فقط

وهذه المخاطر ال. فالقول قول المضارب، وعلى رب المال إثبات ما ينافيه
ت على توجد في التمويل المبني على عقد التورق مثال ألن الدَّين قد ثب

المتمول من خالل معاملة بيع السلع لها

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



المضاربة بالدين

فيهعقد صحيح عند ابن القيم خالفا لجماهير الفقهاء؛ إذ ال محظور•

كون رأس المال بضاعة

رأس أجازها ابن تيمية بشرط أن تقوم البضاعة بالدراهم، وتكون هي•
مال الشركة

كون رأس المال منفعة كأجرة عقار، أو عمل لمدة معنية

ن أجابت الهيئة الشرعية لمجموعة البركة بأن رأس المال ال يجوز أ•
.يكون عمالً، ويفهم من فتوى ابن تيمية رحمه هللا جواز ذلك

نهامسائل في عقد المشاركة بالمضاربة يكثر السؤال ع

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



إذا كانت الشركة في أصل مدر، كسوق تجاري له دخل من إيجارات، 
ن نسبة وسيباع بعد انتهاء عقد الشراكة، فهل يمكن أن يتفق على أن تكو

من الربح الناتج من بيع األصل العقاري% 25من األجرة، و% 50المال 

ابعة يجوز ذلك بشرط أن تكون األجرة تحت الحساب، فقد أفتت الندوة الس•
لمجموعة البركة كما أفتت الندوة السابعة لمجموعة البركة

ن الربح ال يصح أن يشترط أحد الشركاء مبلغا مقطوعاً إضافة إلى نصيبه م•
اح إذا زادت األربما إذا اتفق الطرفان على أنه وإال بطلت الشركة، بخالف 

تلك عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن
النسبة

الضمانات التي يمكن للمول اشتراطها على العامل

ط أن يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب ، بشر•
الفة ال ينفذ رب المال هذه الضمانات إال إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخ

شروط عقد المضارب
يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



حدود مسؤولية العامل

إن خالف ال يجوز له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، وال أن يبيع بأقل من ثمن المثل، ف•
.فعليه ضمان الفرق

.ال يجوز له أن يقرض وال أن يهب، وال أن يتصدق من مال الشركة•

.يلزمه أن يوثق العقود اآلجلة بعقود مكتوبة أو بشهود، حفظا لحق الشركة•

، إال بإذن (المضاربة من الباطن)ال يحق له أن يدفع مال الشركة إلى مضارب آخر، •
الممول

ارة، إذا أعطى المضارب المال لشخص آخر ليتجر فيه بال إذن الممول، فإنه يضمن الخس•
.والربح للمول

.ال يجوز للمضارب أن يتاجر في المحرمات، فإن فعل فعليه الضمان•

ه، وال يلزم المضارب أن يطالب بمال المضاربة إن اعتدي عليه، وال يصح له التنازل عن•
المصالحة عليه إال في حدود مصلحة الشركة

متى يضمن المضارب الخسارة؟

ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط•
يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



أحوال المضارب

له حكم الوديع، إذا قبض المال ولم يشرع في العمل•

له حكم الشريك، إذا حصل ربح في المال•

له حكم الوكيل، إذا شرع المضارب في العمل كان وكيال لرب المال •

له حكم األجير ، إذا فسدت اإلجارة ألي سبب، فإن المضارب له أجرة المثل عند •
الجمهور

له حكم الغاصب، إذا خالف شروط المضاربة•

هل للمضارب أن يحمل نفقات السفر واإلقامة على مال المضاربة؟

ال، إال إذا شرط في العقد أو جرى به العرف•

؟هل من حق الممول أن يعين مندوبين من قبله في أعمال المضاربة

ال•

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



سوابق قضائية في الشركات

لو استعمل أحد الشركاء المال المشترك دون إذنهم ضمن أجرة مثل •
(.4/81كشاف القناع . )حصصهم، فال أثر لتأويل الملك في المنافع

اء الشريكان بعين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبق•
(.76القاعدة –قواعد ابن رجب . )منفعة أجبر أحدهما على موافقة اآلخر

حاشية . )الشريكان في عقار مشاع؛ إذا أجر أحدهما وامتنع اآلخر أجبر•
(.5/309الروض المربع 

جد إذا دعا الشريك شريكه إلى بيع مال الشراكة فيجاب إلى ذلك ما لم يو•
، 7/568حاشية الروض المربع . )مبرر مقبول لالمتناع من ضرر ونحوه

(.6/476كشاف القناع 

اً، كان قراض: كان قرضاً، وقال العامل: قال رب المال: القرض والمضاربة•
المغني . )فقول رب المال، ألن األصل في قابض مال الغير الضمان

.3/524، كشاف القناع 7/187
يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



عاوضة اشتراط حلول جميع األقساط غير صحيح، ألن الطرفين دخال في عقد م: بيع األجل•
استحقت فال يجوز اشتراط ما يسقط المعاوضة، وهو ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي

(.3/338، كشاف القناع 13/182فتاوى اللجنة الدائمة . )به الزيادة

حكم على القاضي أن يسأل عن سبب الحق، فإن كان سببه معاوضة محرمة فإنه ي: القرض•
.  رف العامةبرأس المال ويلزم المدعى عليه بدفع الباقي لبيت المال من أجل صرفه في المصا

.1/30، الفروق 29/419مجموع الفتاوى 

شيئاً، لو اقترض من رجل قروضاً متفرقة؛ ووكل المقرض في ضبطها، أو ابتاع: القرض•
. من مقبوالً ووكل البائع في ضبط المبيع حفظاً أو كتابة، فينبغي أن يكون قول هذا المؤت

.195االختيارات ص 

أن كل إذا وجد كفيالن، فهو ضمان مشترك بينهما، ما لم ينص على: الكفالة•
.13/60، الشرح الكبير 6/232واحد منهما لوحده، منح الجليل 

ض الدين يحكم على الكفل بالمبلغ الحال والمؤجل وقت حلوله إذا بع: الكفالة•
بذلكذلك حاالًّ، ألن الكفيل قائم مقام األصيل، فإذا جاز الحكم على األصيل ب

.1/655، درر الحكام شرح مجلة األحكام 4/104المدونة . فيجوز الكفيل به

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



ا طالبه تقام دعوى التخليص من الكفيل ضد مكفوله إذ: الكفالة•
كشاف القناع / 2/412قليوبيحاشية . صاحب الحق بحقه

3/379

، فإن إذا أبطل العقد أو وجد عيب وفسخ العيب بطلب المشتري: السمسرة•
مسار، العقد يبطل من حينه ال من أصله على الصحيح، فال يرجع على الس

علم ألن السمسار أخذ أتعابه على عمل معين قام به، إال إذا كان السمسار ي
مسائل. على المشتري فحينئذ يلزمه رد ما أخذودلسبالعيب ودلس 

.39ص لألطرم، الوساطة التجارية 35ص لألبيانيالسمسرة 

اع يحرم اشتراط خيار الشرط للتحايل على االنتف: القرض•
.6/47المغني . بالقرض

جب عليك بخصوص المشاركة في بقالة تبيع الدخان، أفتت اللجنة بأن الوا•
لى االنفصال من الشركة بعدا عن الكسب الحرام، وحذرا من إثم التعاون ع

عبد هللا بن غديان ، عبد الرزاق ( : 13853)الفتوى رقم . اإلثم والعدوان
.عفيفي ، عبد العزيز بن باز

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



المضاربةسوابق قضائية في 
بات الحكم على مضارب ادعى الخسارة في اأٍلسهم بضمان رأس المال لعجزه عن إث•

الخسارة سما وقد صدر عليه حكم باالحتيال على المواطنين وتوظيف األموال
(.22ص 5هـ ج 1434حكم سنة . )بطريقة غير نظامية

الحكم على المضارب بضمان رأس المال ألنه سلم رأس المال لمضارب آخر دون •
وال وليس له أن يشارك بمال الشركة:" قال في المغني. إذن رب المال، وهذا تعد ٍ 

". يس له ذلكيدفعه مضاربة ألن ذلك يثبت في المال حقوقاً ويستحق ربحه لغيره ول
قد عليك ضمانه لم يضمنه ألن الع: فلو قال رب المال:" وقال في كشاف القناع

ر مجمع وبذلك صدر قرا". يقتضي كونه أمانة غير مضمون، ما لم يتعدَّ أو يفرط
(.135ص / 5هـ ج 1434الحكم سنة . )123الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

.  يمينهإذا اختلف قول الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع•
(.108ص 5هـ ج 1434الحكم سنة )

در فساد عقد المضاربة إذا حدد الربح بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال، وقد ص•
(.118ص 5هـ ج 1434الحكم سنة . )الحكم بإعادة رأٍس المال إلى المدعي

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



والعامل أمين في مال المضاربة ، والقول قوله في قدر رأس: 8/524قال في كشاف القناع •
اف وقال في الكش". المال والربح وأنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هالك أو خسران

لة أو مع رب المال في صفة اإلذن في الوكا–أي الوكيل والمضارب –أو اختلفا : " 8/457
".  ل قولهماالمضاربة فقولهما أو الوكيل والمضارب بيمينهما ألنهما أمينان في التصرف فقب

.  ينهوقد صدر الحكم بأن القول قول المضارب في الخسارة وعدم تحديد المضاربة مع يم
(.68ص 5هـ ج 1424الحكم )

اية فيه اتفق أهل العلم أن المضارب ال ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جن•
بداية وال استهالك له وال تصحيح، وأن هذه سبيل األمانة وهذا سبيل األمناء كما في

(  128ص 5هـ ج 1434الحكم سنة . )8/524، كشاف القناع 2/178المجتهد 

:" ونصه3/542عقد المضاربة يصح بكل لفظ يدل عليه كما في كشاف القناع •
(.161ص 5هـ ج 1434الحكم سنة " )وتنعقد المضاربة بما يؤدي معنى ذلك ، 

ي لزوم عدم تحديد نسبة المضارب من الربح تؤدي إلى فساد عد المضاربة وبالتال•
ومن شرط صحتها : 3/453رد رأس المال إلى صاحبه، وقد قال في كشاف القناع 

وإن تعدى العامل : " 3/542وفي الكشاف أيضاً ". تقدير نصيب العامل من الربح ، 
".  ما أمر به رب المال فغصب يرد المال وربحه وال شيء له نظير عمله كالغاصب

(161ص 5هـ ج 1434الحكم سنة )
يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



هـ 1434الحكم سنة . )يقبل قول المضارب بيمينه على عدم الربح•
(5ص 3ج 

كم إن ادعى أنه مضاربة، ودفع بأنه سداد قرض وأحضر البينة ح•
(68ص 3هـ ج 1434الحكم سنة . )له

وقال كان قرضاً،: قرر الفقهاء بأن المال المدفوع إذا هلك فقال رب المال•
لقناع كان قراضاً أن القول قول رب المال بيمينه كما في كشاف ا: العامل
(469ص 1ج 87، 463ص 1ج 86هـ ، 1435الحكم سنة ). 8/526

كم سنة الح. )المضارب أمين، يقبل قوله بيمينه في دعوى التلف•
(469ص 1ج 87، 463ص 1ج 86هـ ، 1435

نه إن سلم رب المال ماله للعامل فلم يعمل ومضت مدة كافية فإ•
ص 3ج 186هـ ، 1435الحكم سنة . )يلزم برد رأس المال

55)
يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



بات تسليم رأس المال كاش يحتاج إلى إثباته بطرق اإلث•
.  مع يمين االستظهار( ومزكينشيك أو حوالة أو شهود )
(76ص 3ج 186هـ ، 1435الحكم سنة )

المال فساد عقد المضاربة إن لم يحدد الربح فيلزم رد رأس•
بربحه وللمضارب أجرة المثل، واألصل في قابض مال

(93ص 3ج 193هـ ، 1435الحكم سنة . )الغير الضمان

. المضارب أمين ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط•
(129ص 3ج 201هـ ، 1435الحكم سنة )

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



ة يجوز االتفاق على عدد المذكرات منعا إلطال
.أ-9الئحة م . أمد التقاضي

الئحة م. يجوز االتفاق على إجراءات اإلخطار
.ب-9

يجوز االتفاق على المهل المحددة لتقديم 
ج-9الئحة م . المستندات

.  برةيجوز االتفاق على إجراءات معينة في الخ
.د-9الئحة م 

.  يةيجوز االتفاق على تقليص المدد اإلجرائ
.و-9الئحة م 

شروط مهمة عند صياغة العقود التجارية 
لنظام المحاكم التجارية الجديدوفقا 

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



.يجوز االتفاق على خطة نظر الدعوى
.هـ-9الئحة م 

ي يجوز االتفاق على أن يكون التقاض
 ًّ .7م . إلكترونيا

يجوز االتفاق على إجراءات المصالحة
.57الئحة م . والوساطة

يه من يجوز االتفاق على من يستأنس برأ
.19الئحة م . التجار الممارسين للنشاط

يجوز اتفاق التاجرين على إجراءات 
6م . الترافع وما يتصل به 

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



، وعنوان (أ-1–9م) المختار اإليميليلزم أن يشمل العقد على 
–1–9م) ، والعنوان المعتمد (ب-1–9م )اإلقامة المختار 

إضافة إلى بيانات الطرفين ( 2-9م ) ، وعنوان المحامي (ج
(.االسم ورقم الهوية ورقم الجوال ورقم السجل التجاري)

اني في ضرورة االنتباه لتحديد االختصاص المك
(.1-17م ) العقد 

يه يحسن التنبيه إلى وجوب إخطار المدعي المدعى عل
ً 15بوجوب الحق المدعى قبل رفع الدعوى ب .  يوما

.1-19م

ت يجوز االتفاق على شكل خاص إلثبا
.2-38م . االلتزام

.  تيجوز االتفاق على قواعد محددة في اإلثبا
.4-38م

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



38م. يجوز االتفاق على نقل عبء اإلثبات
–5.

يجوز االتفاق على حجية أي إقرار تم أثناء 
إجراءات المصالحة والوساطة أو استنتج من 
.  نهاالعروض والمستندات المقدمة فيها أو الناتجة ع

.116الالئحة م 

ادرة الصاإليميالتيجوز االتفاق على حجية 
.  من الممثل النظامي للطرفين أو أحدهما

.55م

ونية يمكن االتفاق على حجية األدلة اإللكتر
من المحررات والوسائط ووسائل االتصال

.139، والالئحة م 55م . وغيرها

ة م الالئح. يصح االتفاق على خبير محدد 
143.

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د



الت يجوز االتفاق على أن الفواتير واإليصا
، بشرط إشعار (67م ) والعقد نفسه أوامر أداء 

(.68م )أيام 5المدين قبل التقدم للمحكمة بـ 

ئرة يجوز االتفاق على أن يكون حكم الدا
 ًّ .74/2م . االبتدائية نهائيا

يجوز االتفاق على وجوب اإلحالة 
ةللتسوية الودية قبل الرفع للمحكم

أن وأخيرا يمكن االتفاق في العقد على
.يجميع المستندات سرية أثناء التقاض

يثربن سعد الدغعبد العزيز . د
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