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األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق السعودي
تصوّ ٌر وحك ٌم وتطبيقٌ
Floating Rate (Ijara) in Saudi mortgage market
Perception, Jurisprudential ruling and Application
إعداد:
د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي

األتساذ املاسذد بكلية اآلداب والعلوم اإلناسذنية جبذععة املل دد العزيز جب ة
الربي اإللكرتوين:

maalghamdi6@kau.edu.sa

وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

وبع

املستخلص
حبث :األجرة املاغرية يف الامويالت العقذرية يف الاسوق الاسعودي تصور وحكم وتطديق
احلم هلل رب العذملني ،والصالة والاسالم دلى ندينذ حمم ودلى آله وصحده أمجعني،

فهذه أهم ناذئج الدحث:
 -1ال عذنع عن تغري األجرة شردذ أثنذء فرتة اإلجذرة عع لزوعهذ إ ا مت ربطهذ مبؤشر
واضح وحم د دلى وجه يقطع النزاع .بشرط (أ) أن يام حت ي عؤشر عنضدط يرجع إليه؛
ميكن ألي عن طريف العق احااسذب األجرة وفقذ له؛ دون أن ياساأثر أح الطرفني بطريقة
احااسذهبذ وإبالغ الطرف اآلخر هبذ لاطديقهذ ،وبشرط (ب) عرادذة العرف املذيل املعارب شردذ
يف طريقة احااسذهبذ وحت ي هذ ،وبشرط (ج) أن ال يكون لاأخر العميل يف تس اد قاسط عن
أقاسذط األجرة دن عود ه احمل د أي أتثري دلى طريقة احااسذب األجرة؛ ألن الزايدة دلى
العميل املاأخر ألجل أتخره يف الاس اد تعارب عن قديل راب اجلذهلية احملرم شردذ ،وبشرط (د)
حت ي ح أدلى وأدىن لزايدهتذ ونقصهذ ختفيفذ للجهذلة والنزاع فيهذ ،وبشرط (هـ) أن يكون
هذا املؤشر الذي مت االرتدذط به ا دالقة يف قيذس قيمة العنصر اجملهول ،كمؤشر تسذيدو عثال
دن احااسذب قيمة األجل يف الاورق.
 -2دلى الدنوك الاسعودية وشركذت الامويل العقذري بافذدي امللحوظذت الاطديقية
املاعلقة بطريقة احااسذب األجرة املاغرية؛ حاسمذ ملذدة النزاع واخلالف بني الدنوك ودمالئهذ.
 -3دلى جهذت اإلشراف املذيل وابألخص عؤتساسة النق العريب الاسعودي إص ار
دليل إجرائي يدني طريقة احااسذب األجرة املاغرية وفقذ لألدراف املذلية والعذملية وتودية العمالء
به ،وإلزام الدنوك للعمل وفقذ له.
وصلى هللا وتسلم دلى ندينذ حمم ودلى آله وصحده أمجعني
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 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be
upon our Prophet Muhammad and his family and companions,
These are the most important findings of the research:
 There is no objection to agree on floating rate rent legally during the
period of leasing, if it is linked with a clear and specific indicator. Provided
that the following conditions are fulfilled (A) a disciplinary indicator is to
be determined; either party may calculate the fare accordingly, without one
party accounting for the method of calculation and informing the other party
of its application; (B) to observe the financial custom that is legally
considered in the way it is calculated and specified, (C) that the customer’s
late payment of the wage installments over the specified date does not have
any effect on the way the wages are calculated; because to increase the
payment of a customer who is late to pay is considered as riba, which is
forbidden in the Sharia. And (C) to specify an upper and lower limit to
increase and decrease it in order to reduce ignorance and conflict in it, on a
condition (D) that this related indicator is relevant in measuring the value of
the unknown element, such as the SIBOR indicator for example when
calculating the value of the term in At-Tawarruq.
 Saudi banks and mortgage companies should avoid the applicable
mistakes related to the method of calculating the floating rent; in other to
settle down dispute between banks and their customers.
 Financial supervisory authorities, in particular SAMA, should issue
a procedural manual showing the method of calculating variable rates
according to financial and international norms, educating customers about it,
and requiring banks to act accordingly.
May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and
companions
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وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

وبع

احلم هلل رب العذملني ،والصالة والاسالم دلى ندينذ حمم ودلى آله وصحده أمجعني،
()1

فإن ععذعالت األجرة املاغرية يف الامويالت العقذرية ق اناشرت اناشذرا واتسعذ يف
اململكة العربية الاسعودية ،وكذن عن أتسدذب اناشذرهذ تاسويقهذ للعمالء عن خالل الدنوك
وشركذت الامويل العقذري.
وكذنت ععذعالت األجرة املاغرية ععروفة ل ى قطذع الشركذت ،ولكنهذ اناشرت اناشذرا
واتسعذ يف قطذع األفراد ابا اء عن دذم 2010م1430/هـ 2017 -م 1438 /هـ ،وددم
هذا االناشذر :اخنفذض عؤشر الفذئ ة دلى الرايل الاسعودي (تسذيدور)( ،)2وملذ ب أ عؤشر
(تسذيدور) ابالرتفذع يف دذم 1438هـ أدى ل إىل ارتفذع األجرة يف العقود املاغرية ،ممذ ضج
()3
ععه العمالء اجل د دلى هذه الاجربة.

( )1الامويل العقذري درفه نظذم الامويل العقذري الصذدر دن احلكوعة الاسعودية دذم 1433هـ يف عذدته األوىل
مبذ أييت" :دق ال فع اآلجل لامل املاسافي للاسكن" .ينظر عوقع عؤتساسة النق العريب الاسعودي:
http://www.sama.gov.sa/arsa/Laws/FinanceRules/Implementing_Regulation_of_the_Real_Estate_Finance_Law_AR.pdf

( )2تسذيدور هو كاذبة دربية للكلمة االجنليزية  ،SIBORوهذه الكلمة االجنليزية عشكلة عن أول
حرف عن أحرف الكلمذت اآلتية ،Saudi Inter Bank Offer Rate :وتعين هذه
العدذرة :تسعر العرض لالئامذن ابلرايل الاسعودي بني الدنوك .وعفهوعه أنه ميثل قيمة األجل دن
حصول ائامذن (قرض ربوي أو تورق أو خالفه) دلى دملة الرايل الاسعودي بني الدنوك ،ويع هذا
الاسعر قذد ة أتسذتسية لاح ي أتسعذر الفذئ ة دلى الرايل الاسعودي دن الاعذعل عع العمالء شركذت
وأفرادا ،ألن الدنوك متثل أجود شرحية عن شرائح املاعذعلني -ابتساثنذء احلكوعة -يف أي دملة ،وعن
مَث فإن احااسذب الفذئ ة دلى الشركذت واألفراد يكون بقيذس خمذطرهم اإلضذفية ،وتق ير قيمة
خمذطرهم اإلضذفية يف شكل ناسدة تضذف إىل تسذيدور ،فيقذل إن تسعر اقرتاض شركة (أ) عثال هو
تسذيدور  .%2 +ينظر :حنو عؤشر إتسالعي للمعذعالت اآلجلة ،عع الاطديق دلى املصذرف
اإلتسالعية ،لل كاور حاسني شحذته ،الع د الرابع عن حولية الربكة ،ص (-210 ،191-190
.)211
( )3ينظرhttps://tradingeconomics.com/saudi-arabia/interbank-rate :
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شكل بياين رقم ()1
وق كذنت هذه الاجربة ج ي ة دلى الاسوق الاسعودي يف قطذع الامويل العقذري
لألفراد ،ومل ياساوددوا هذا االرتفذع يف عؤشر تسذيدور ،ومل حياسنوا قدل ل قراءة عؤشر تسعر
الفذئ ة ،ومل حتاسن الدنوك وشركذت الامويل العقذري يف تاسويق عناج اإلجذرة املاغرية هلم.
قذم هؤالء العمالء املاضررون عن ارتفذع تسذيدور ابلشكوى إىل عؤتساسة النق العريب
الاسعودي ،وإىل هيئة كدذر العلمذء ،ورفع ال دذوى القذنونية ض الدنوك يف ديوان املظذمل
واحملذكم العذعة وجلنة الفصل يف املنذزدذت املصرفية وغريهذ عن اجلهذت.
وأصل هذا الدحث كذن اتساكاذاب عن هيئة كدذر العلمذء ابململكة العربية الاسعودية ملذ
رغدوا عنذقشة هذا املوضوع يف علاقى اهليئة صيف دذم 1438هـ يف ن وهتم الاسنوية ابلطذئف.
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وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

مشكلة البحث:
ميكن تلخيص عشكلة الدحث يف أتسئلة عهمة:
أوال :عذ ع ى احلذجة ملعذعالت األجرة املاغرية؟ وعذ عنشأ هذه الفكرة أصال دن
املمذرتسني؟ وهل هي حذجة أو تزي يف األرابح أو حتوط عن املخذطر؟
اثنيذ :عذ احلكم الشردي لألجرة املاغرية؟
اثلثذ :عذ هي اإلشكذالت الاطديقية ملوضوع األجرة املاغرية يف الاسوق الاسعودي؟

أهداف البحث:
ميكن تلخيص أه اف الدحث فيمذ أييت:
أوال :بيذن واقع حجم الامويالت العقذرية املاغرية يف الاسوق الاسعودي ،وع ى احلذجة
للامويل أبجرة عاغرية.
اثنيذ :بيذن خماصر لضوابط جواز األجرة املاغرية.
اثلثذ :توضيح إشكذليذت تطديقذت األجرة املاغرية يف الاسوق الاسعودي.
خطة البحث:

هذا الدحث يشامل دلى:
مقدمة :وتشامل دلى عشكلة الدحث ،وخطة الدحث ،وعنهج الدحث ،وإجراءات
الدحث.
املبحث األول :واقع األجرة املاغرية يف اململكة العربية الاسعودية وع ى احلذجة إليهذ.
املبحث الثاين :حكم األجرة املاغرية.
املبحث الثالث :تطديقذت األجرة املاغرية يف تسوق الامويل العقذري ابململكة العربية
الاسعودية.
خامتة :وتشمل أهم الناذئج والاوصيذتَ ،ث قذئمة املصذدر وفهرس احملاوايت.
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الدراسات السابقة:
هنذك د د عن ال راتسذت الاسذبقة حول عوضوع األجرة املاغرية دموعذ ،وعنهذ:
 -1أحكذم األجرة املاغرية؛ هلشذم بن صذحل الذكري ،رتسذلة عذجاساري إبشراف د.
دد العزيز احملمود دذم 1428هـ.
 -2األجرة املاغرية يف اإلجذرة املناهية ابلاملي  ،د .ولي شذويش.
 -3صكوك اإلجذرة ،د .حذع عرية ،دار امليمذن .أصل الكاذب رتسذلة عذجاساري.
 -4أحبذث وقرارات اجملمع الفقهي اإلتسالعي برابطة العذمل اإلتسالعي يف دورته :الثذنية
والعشرين املنعق ة مبكة املكرعة ،يف امل ة عن  25-21رجب 1436هـ اليت يوافقهذ
 14-10عذيو 2015م.
الفروق بني هذه الدراسات ،وهذا البحث:
دنيت هذه ال راتسذت ابجلوانب الفقهية ملوضوع اإلجذرة واإلجذرة املاغرية ،ولذل فق
أدرض الدحث دن كر عذ مت حبثه يف ال راتسذت الاسذبقة ،عثل :تعريف اإلجذرة لغة
واصطالحذ ،وأدلة عشرودية اإلجذرة ،وحكم دق اإلجذرة ،وشروط دق اإلجذرة ،وعدطالت
اإلجذرة ،وغريهذ عن عوضودذت ابب اإلجذرة اليت حبثاهذ الدحوث الاسذبقة بافصيل .واقاصر
هذا الدحث دلى اجلذنب الاطديقي دلى الامويل العقذري يف الاسوق الاسعودي ،وحبث
اإلشكذالت الاطديقية يف عوضوع األجرة املاغرية يف الامويل العقذري يف الاسوق الاسعودي،
وهو عذ يع إضذفة للدحث العلمي.
منهج البحث:
ادام هذا الدحث دلى املنهج الاأصيلي الاطديقي ،و ل عن خالل بيذن احلذجة إىل
صورة األجرة املاغريةَ ،ث بيذن حكمهذَ ،ث إشكذالهتذ الاطديقية .
إجراءات البحث:
 .1دزو اآلايت بديذن اتسم الاسورة ،ورقم اآلية ،يف صلب الدحث بع كر اآلية عدذشرة
حبيث يكون العزو بني ععكوفاني.
 .2دزو األحذديث إىل عصذدرهذ األصلية ،فإن كذن احل يث يف الصحيحني أو يف
- 673 -

وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

أح مهذ فق مت االكافذء ابلعزو إليهمذ ،وإن مل يكن يف أح الصحيحني فإن العزو
يكون إىل املصذدر األخرى املعام ة.
 .3توثيق املعذين اللغوية عن ععذجم اللغة املشهورة ،واإلحذلة دليهذ بذكر املذدة.
 .4تذييل الدحث خبذمتة تشامل دلى أهم الناذئج ،والاوصيذت.
 .5وضع قذئمة يف هنذية الدحث تشامل دلى كر بيذانت املصذدر عرتدة وفق حروف
املعجم.
أتسأل هللا أن جيعل هذا الدحث عن العلم النذفع يف حق كذتده وقذرئه وانشره ،وأن
يلهمنذ فيه احلق والاوفيق والاس اد ،وصلى هللا دلى ندينذ حمم ودلى آله وصحده أمجعني.
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املبحث األول :توصيف واقع األجرة املتغرية يف اململكة العربية السعودية ،ومدى
احلاجة إليها (صورة املسألة)
أ-ينقسم أتجري العقارات يف صيغ التمويالت العقارية من حيث اعتبار حتديد األجرة يف
العقد إىل طريقتني:
الطريقة األوىل :أتجري العقذرات أبجرة اثباة .ويراد هبذ أن يكون عق ار األجرة حم دا يف
العق  ،برقم اثبت؛ ال يزي وال ينقص عهمذ اخالفت الظروف واألحوال.
الطريقة الثذنية :أتجري العقذرات أبجرة عاغرية .ويراد هبذ أن يكون عق ار األجرة عاغريا
يف العق ؛ حبيث يام ربطه مبؤشر الاسذيدور (وهو عؤشر قيمة االئامذن للعقود اآلجلة تسواء
كذنت قذئمة دلى الفذئ ة أو دلى الربح املدذح) .ولاقليل اجلهذلة يف األجرة فإن هذا الاغري يام
ضدطه بع د عن األعور؛ تسيام بيذهنذ يف طريقة احااسذب األجرة.
ب-طريقة احتساب البنك لألجرة يف عقود التمويل العقاري:
يقوم الدن ابحااسذب األجرة يف ابا اء العق حبيث تشامل دلى أعور ،تغطي تكذليفه
وأرابحه ،وحيرص الدن دلى تغطية تكلفاني أتسذتسية َث حياسب رحبه فوق ل :
 -1عدلغ رأس املذل األتسذس ،)Principle( ،ويقاسطه الدن حبيث ياساوفيه دلى
طول ع ة اإلجذرة  ،وهو ميثل تكلفة شراء الدن هلذا العقذر .وهذا املدلغ هو أح عكوانت
األجرة اليت حياسدهذ الدن  .وهو عدلغ اثبت حم د ععلوم عن ب اية العق وال ياغري ،وهو غذلب
األجرة.
 -2تكذليف الاأعني دلى العقذر وتكذليف الاأعني دلى تعثر العميل يف الاس اد،
( ،)Insurance Costوهذه املدذلغ ي فعهذ الدن لشركذت الاأعني ،وتكون تكلفة الاأعني
عضمنة يف األجرة ،وتكذليف الاأعني تكون اثباة حم دة ععلوعة عن ب اية العق  ،وال تاغري
ّ
غذلدذ.
 -3تكذليف الاورق للمدلغ املعذدل لثمن شراء العقذر ،)Cost of Fund( ،عن
املعروف أن الدنوك اإلتسالعية ال تقوم بامويل النذس عن أعواهلذ اخلذصة يف الغذلب ،وإمنذ عن
األعوال اليت أتخذهذ عن اآلخرين تسواء كذن أخذهذ لألعوال عن اآلخرين دلى جهة االقرتاض
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وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

أو كذن دلى جهة الاورق .فإ ا أخذهتذ دلى جهة االقرتاض فاسيكون قرضذ حاسنذ ب ون
فذئ ة ،وهذا ينطدق دلى الـحاسذابت الـجذرية) ،وإ ا أخذهتذ دلى جهة الاورق فاسيكون هنذك
املمول عن دملية الاورق ،وهذا ينطدق
دليهذ تكلفة ت فعهذ دلى الاورق ،وهي ربح الطرف ّ
دلى حاسذابت الوديعة ألجل.
 -4عدلغ ربح الدن الصذيف؛ ( ،)Profitوهو ميثل أي عدلغ إضذيف أيخذه الدن فوق
تكلفة شرائه للعقذر وفوق الاكذليف اليت ي فعهذ للاأعني دلى العقذر ،وفوق تكذليف الاورق
للمدلغ املعذدل لثمن شراء العقذر .وهو ربح اثبت غذلدذ ،تكون ناسداه عئوية اثباة؛ وتع أح
عكوانت األجرة.
ج -ملاذا حيتاج البنك لألجرة املتغرية؟
* كران أن األجرة تشامل دلى أربعة عكوانت؛ ثالثة عنهذ حم دة وععلوعة حني الاعذق
دلى اإلجذرة ،وال إشكذل فيهذ ،وأح هذ عاغري وغري ععلوم حني الاعذق دلى اإلجذرة ،أال
وهو تكلفة الاورق للمدلغ املعذدل لثمن شراء العقذر.
يامول بـهذ الدن يف حاسذابت الوديعة ألجل تكون غذلدذ قصرية
*إن الاورقذت اليت ّ
األجل ،بل ال يوج ودائع تورق أيخذهذ الدن تاجذوز يف أجلهذ تسنة واح ة .ويف املقذبل
أجره للعميل تسااسامر إجذرته دشر تسنني أو دشرين تسنة.
فإن العقذر الذي اشرتاه الدن َث ّ
*فكيف تعمل الدنوك إ ن؟ تاورق الدنوك باسلاسلة تورقذت تغطي بـهذ احايذجذتـهذ دلى
ع ى الاسنني القذدعة.
* هنذ تظهر املشكلة؛ فذلدن رمبذ ياورق هذه الاسنة وتكون تكلفة الاورق دليه ،%1
ولكن يف الاسنة القذدعة رمبذ ياورق وتكون تكلفة الاورق دليه  ،%2ويف الاسنة الثذلثة تكون
تكلفة الاورق دليه  ،%3وهكذا.
*كيف يعذجل الدن هذه املشكلة؟ أبن يقول للعميل إن األجرة اليت آخذهذ عن
تشامل دلى أربعة عكوانت :أوهلذ :قيمة شراء العقذر وهي ععلوعة يل ول ؛ واثنيهذ تكذليف
الاأعني اليت أحتملهذ لاغطية خمذطر العقذر وال يون وهي ععلوعة يل ول  ،واثلثهذ رحبي اخلذص
يب وهو ععلوم يل ول  ،ورابعهذ وهي تكذليف وخاسذئر الاورق اليت أتكلفهذ لاوفري املدلغ
املعذدل لثمن شراء العقذر؛ وهي يف هذه الاسنة األوىل  ،%1ولكنهذ ق تزي يف الاسنة الثذنية
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والثذلثة وق تنخفض ،فإ ا زادت فاسازي األجرة بق رهذ ،وإ ا اخنفضت فاسانخفض األجرة
بق رهذ .ودلي مبراقدة عؤشر (تسذيدور) كل تسنة؛ ألنه ميثّل تكلفة الاورق اليت أتورق بـهذ.
*فظهر دن ان أن األجرة اليت أيخذهذ الدن عشاملة دلى أربع عكوانت؛ ثالثة عنهذ
اثباة وهي ععلوعة وحم دة متثل غذلب األجرة ،والرابعة عنهذ عاغرية وهي عربوطة مبؤشر تكلفة
األعوال دلى الدن واملاسمى مبؤشر الفذئ ة تسذيدور.
د -مثال رقمي يبني طريقة احتساب األجرة ومكوانهتا:
*وهذا عثذل رقمي يدني طريقة احااسذب األجرة يف الدنوك :طلب العميل عن الدن أن
يشرتي العقذر الفالين َث يؤجره دليه ،دلمذ أبن قيمة العقذر عليون رايل عثال وتكلفة الاأعني
دليه  %1تسنواي ،وربح الدن  %2تسنواي ،وتكلفة الاورق دلى الدن لشراء العقذر يف الاسنة
األوىل  .%1وع ة الامويل العقذري  10تسنني عثال .فاسوف تكون األجرة حماسوبة كذلاذيل:
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وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

جدول تقرييب يبني مكوانت األجرة وطريقة احتساهبا يف التمويل العقاري
جدول رقم ()1

السنة

1

تكلفة شراء
العقار
1.000.000
رايل

100
ألف

تكلفة التأمني
على العقار
 %1سنواي =
 10.000رايل
سنواي
ربح البنك من
التمويل اإلجياري
 %2سنواي
تكلفة التورق
 %1للسنة
األوىل (سايبور
)2017
األجرة السنوية
=
األجرة الشهرية
=
األجرة السنوية /
12

2

100
ألف

3

100
ألف

4

100
ألف

5

100
ألف

6

100
ألف

7

100
ألف

8

100
ألف

9

100
ألف

10

100
ألف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

10
آالف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

20
ألف

10
آالف

*

*

*

*

*

*

*

*

*

140
ألف
12
ألف

فمن خالل هذا اجل ول ياضح اآليت:
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* أن األجرة يف الاسنة األوىل :عكوانهتذ األربعة ععلوعة.
* أن األجرة يف الاسنوات الالحقة للاسنة األوىل :ثالثة عن عكوانهتذ ععلوعة ومتثل
غذلب األجرة ،وأعذ املكون الرابع وهو تكلفة الاورق فإنه غري ععلوم دن الاعذق  ،ولكنه
عربوط مبؤشر ميكن الرجوع إليه وهو عؤشر تسذيدور.
هـ -هل توفري البنك لألموال يكون من أمواله اخلاصة أو من أموال اآلخرين؟
هذا اجل ول يدني عصذدر األعوال اليت متول هبذ الدنوك الاسعودية دمالءهذ ،وهو عن آخر
تقرير ملؤتساسة النق العريب الاسعودي؛ الاقرير اخلذعس واخلذعاسون الصذدر يف تسدامرب 2019م
جدول رقم ()2
جمموع رأس املذل واالحايذطيذت يف الدنوك الاسعودية
جمموع الودائع املصرفية ل ى الدنوك الاسعودية
إمجذيل رأس املذل واالحايذطيذت والودائع

عصذدر األعوال للدن

جمموع رأس املذل واالحايذطيذت يف الدنوك الاسعودية
جمموع الودائع املصرفية ل ى الدنوك الاسعودية
شكل بياين رقم ()2
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األرقذم ابملليون رايل
303,887
1,661,084
1,964,971

وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

و -هل األموال اليت يوفرها البنك من خالل استدانته من اآلخرين تكون على جهة
االقتا ااجماين الذي ال للفة عليه أو يكون من خالل التورق الذي يسبب للفة عليه؟
هذا اجل ول يدني انقاسذم عطلوابت الدنوك الاسعودية ل ائنيهذ إىل حاسذابت حتت
الطلب تكون دلى جهة االقرتاض اجملذين ،وإىل القاسم الثذين وهو احلاسذابت ات الاكلفة
دلى الدنوك ،وهو عن آخر تقرير ملؤتساسة النق العريب الاسعودي؛ الاقرير اخلذعس واخلماسون
الصذدر يف تسدامرب دذم 2019م.
األرقذم ابملليون رايل
الودائع تـحـت الطلب (االقرتاض اجملذين)
الودائع الزعنية واالدخذرية ( ات كلفة)

1,037,790

جدول رقم ()3

439,023

أنواع املطلوابت على البنوك من حيث الكلفة وعدمها

ودائع تـحـت الطلب (اقرتاض جمذين)
ودائع زعنية وادخذرية ( ات كلفة)
شكل بياين رقم ()3
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ز -أغلب هذه األموال اليت يستدينها البنك ذات أجل قصري؛ إما حالة حتت الطلب يف
أي وقت ،أو إىل أجل شهر ،أو إىل أجل ثالثة أشهر ،أو إىل أجل ستة أشهر ،أو إىل
أجل سنة لحد أقصى.
ح -ما هي آجال التمويالت البنكية عموما؟ والتمويالت العقارية خصوصا؟
جدول رقم ( 14ب) :التمويالت البنكية عموما حبسب آجاها(( )1األرقذم ابملليون
رايل)
جدول رقم ()4
ااجمموع

األجل الطويل

األجل املتوسط

األجل القصري

الفتة

856,626

234,872

136,070

485,685

2011

1,000,057

263,011

200,271

536,776

2012

1,120,520

305,249

211,958

603,313

2013

1,250,646

391,594

237,744

621,308

2014

1,361,629

434,998

241,457

685,174

2015

1,400,419

433,237

264,855

702,327

2016

1,386,530

428,724

265,585

692,221

2017

1,425,896

494,140

224,653

707,104

2018

األجل القصري  :أقل من سنة
األجل املتوسط  3-1 :سنوات
األجل الطويل  :ألثر من  3سنوات

( )1تقرير اإلحصذءات الاسنوية ملؤتساسة النق العريب الاسعودي الصذدر تسدامرب دذم 2019؛ وهو آخر
تقرير تسنوي صذدر دن املؤتساسة قدل إد اد هذا الدحث.
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وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

تقسيم الديون املصرفية ابعتبار طول آجاها وحجم لل نوع
(األرقام ابملليون)

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
2018

2017

األجل الطويل

2016

2015

2014

األجل املاوتسط

2013

2012

2011

األجل القصري

كمذ أن عن املعلوم أن الامويالت العقذرية دموعذ تكون متويالت طويلة األجل؛
خبالف الامويالت االتساهالكية فإنـهذ تكون قصرية األجل.
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ط -ما هو حجم التمويالت العقارية يف السوق السعودي؟
ج ول يدني حجم الامويالت العقذرية حباسب آخر نشرة إحصذئية شهرية صذدرة دن
عؤتساسة النق العريب الاسعودي قدل إد اد الدحث؛ وهي النشرة اإلحصذئية الصذدرة يف شهر
تسدامرب عن العذم 2019م.
املستفيد من
التمويل

الشركذت (األرقذم ابملليون رايل)

األفراد (األرقذم ابملليون رايل)

إمجذيل الامويالت
العقذرية يف الاسعودية

املانح للتمويل

الدنوك

شركذت الامويل

الدنوك

شركذت الامويل

2011

42,314

4,590

27,897

708

75,509

2012

53,576

6,545

34,448

843

95,412

2014

94,241

64,743

1,534

2013
2015
2016
2017
2018

70,334

8,624
9,516

49,419

102,207

10,163

84,257

121,442

-

90,057

110,582

11,402
-

141,364

89,918

1,106

129,482
170,034

1,967

198,595

2,190

220,463

-

98,861

-

-

جدول رقم ()5

-

حجم الامويل العقذري ابلاسعودية (األرقذم ابملليون)

2016

2015

2014

2013

2012

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2011

حجم الامويل العقذري (األرقذم ابملليون)
شكل بياين رقم ()5
واملراد بشركذت الامويل يف اجل ول أداله هي شركذت الامويل العقذري املرخصة عن
عؤتساسة النق العريب الاسعودي ،وهي القذئمة الاذلية:
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قذئمة شركذت الامويل العقذري املرخصة ابلامويل العقذري عن عؤتساسة النق العريب
الاسعودي()1؛ وهي تست شركذت عرخصة (ابإلضذفة للدنوك الاجذرية):
شرلة أمالك العاملية
شرلة دار التمليك
الشرلة السعودية لتمويل املسالن
شرلة دويتشه اخلليج للتمويل
شرلة عبداللطيف مجيل املتحدة لتمويل
العقار
شرلة بداية لتمويل املنازل

رأس املال املدفوع (مليون رايل)

اتريخ احلصول على التخيص

اسم الشرلة

900

2015/12/14

اسم البنك

اسم البنك

اسم البنك

مصرف الراجحي
البنك األهلي التجاري
بنك ساب
البنك السعودي لالستثمار
بنك اخلليج الدويل

بنك البالد
بنك سامبا
البنك األول
بنك اجلزيرة

مصرف اإلمناء
بنك الراي
البنك الفرنسي
البنك العريب الوطين

900
500
800
571
200

2013/12/24
2013/12/31
2014/02/27
2014/05/20
2014/12/07

جدول رقم ()6
قائمة البنوك التجارية املرخصة ابلتمويل العقاري من مؤسسة النقد العريب السعودي:

جدول رقم ()7

ي -ما هي املشكلة اليت استدعت األجرة املتغرية؟
اصطلح أهل االقاصذد واملذلية دلى تاسمية هذه املشكلة ب ـ ـ (عشكلة د م الاوازن بني
اآلجذل امل ينة واآلجذل ال ائنة ،ود م الاوازن بني تكذليف ال يون امل ينة وأرابح ال يون
ال ائنة) وتاسمى (.)Mismatch
ولذل فإن الدنوك والشركذت حترص يف الامويالت طويلة األجل أن تكون عشاملة
دلى دنصر عاغري ميثل تكلفة اتسا اناهذ ابلاورق؛ ويعارب هذا أح دنذصر الاكلفة دليهذ.
وهنذ تسؤال عهم :هل ميكن للدن أن ياسا ين وديعة ابلاورق آلجذل طويلة؟ واجلواب:
( )1حباسب الاقرير الاسنوي اخلذعس واخلماسني الصذدر يف تسدامرب دذم 2019م ،دن عؤتساسة النق
العريب الاسعودي ،وهو آخر الاقذرير الاسنوية الصذدرة عن املؤتساسة قدل كاذبة هذا الدحث.
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ال ميكنه ل ؛ فإن أقصى ع ة للوديعة املصرفية القذئمة دلى الاورق هو تسنة واح ة؛ وحىت
أثنذء الاسنة تكون قذبلة لالتسا دذء كذل .
ك -ما الذي يتتب على عدم قيام البنك حبل مشكلة عدم التوازن بني اجلانب الدائن
واجلانب املدين؟
إ ا مل يقم الدن مبعذجلة عشكلة الاوازن بني اجلذنب ال ائن واجلذنب امل ين فهذا ق
يؤدي إىل خاسذرة الدن يف هذه املعذعالت؛ وابلاذيل تقصريه يف الوفذء ب يونه والازاعذته املذلية
يف اجلذنب امل ين ،وابلاذيل تعثره َث إداسذره َث إفالتسه ،بـحاسب ف احة وحجم إخالله بع م
الاوازن بني اجلذنب ال ائن واجلذنب امل ين.
وعكمن اخلطورة يف األعر :أن الدن ليس عؤتساسة جتذرية كاسوبرعذركت عثال؛ تكون
خاسذرته دلى نفاسه؛ وإنـمذ خاسذرته تع ّ إتالفذ ألعوال املوددني واملواطنني واملقيمني الذين
أوددوا أعواهلم فيه عن خالل حاسذابت جذرية أو ودائع حتت الطلب أو ودائع ادخذرية .وهو
عذ يش ّكل خاسذرة ابلغة القاصذد أي دولة ختاسر بنكذ عن بنوكهذ.
ل -ما هي طرق البنك يف حتقيق التوازن بني اجلانب الدائن واجلانب املدين؟
للدنوك والشركذت د د عن اإلجراءات لاحقيق الاوازن بني اجلذنب ال ائن واجلذنب
امل ين؛ عنهذ:
-1أن يقوم الدن ابتساخ ام الامويل املاغري يف متويالته طويلة األجل؛ حبيث تاساوي دلى
موله ابلاورق عع إيرادات تـمويله طويل األجل.
الدن تكذليف تـ ّ
-2أن يقوم الدن باصكي هذه الامويالت العقذرية طويلة األجل؛ وبيعهذ يف الاسوق
لاخرج عن عيزانياه املذلية.
-3أن يقوم الدن ابلاعذق عع عؤتساسذت عذلية دذملية كدرية ج ا لللقيذم ابملدذدلة بني
األرابح الثذباة املاساحقة له أصال واألرابح املاغرية اليت يرغب احلصول دليهذ عن
خالل عناج ياسمى مبناج "املدذدلة"(.)1
( )1عناج املدذدلة بني األرابح الثذباة واألرابح املاغرية أو املدذدلة بني تسعر الفذئ ة الثذبت وتسعر الفذئ ة
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م -اخلالصة التوصيفية والتصويرية للواقع:
-1إن قيذم الدنوك ابخايذر الاسعر املاغري يف الامويالت طويلة األجل هو للحذجة؛
املدنية دلى أهنذ حتاذج للامول باسلاسلة تورقذت لاغطية تكذليف تـمويالتـهذ طويلة األجل .وهذه
الاسلاسلة ال ياجذوز أجل كل واح عنهذ تسنة واح ة تقريدذ؛ ممذ يعين أن تكلفة األعوال دلى
الدنوك عاغرية حباسب األتسعذر الاسذئ ة للامويل يف الاسنوات القذدعة.
-2إن الامويالت الدنكية طويلة األجل اليت تكون باسعر عاغري تكون عشاملة دلى
أربعة دنذصر:
رأس املذل+كلفة الاأعني دلى العقذر+كلفة الاورق الاسنوية لاوفري األعوال+ربح الدن
الصذيف فوق هذه الاكذليف.
ممذ يعين أن أغلب دنذصر األجرة اثباة وععلوعة حني الاعذق ؛ ويدقى دنصر تكلفة
الاورق الذي يكون جمهوال؛ ولكنه يكون عربوطذ مبؤشر عافق دليه؛ يكون يف الاسوق
الاسعودي غذلدذ عؤشر تسذيدور.
 -3اناشرت الامويالت العقذرية وتزاي ت يف الاسوق العقذري الاسعودي حىت بلغت
وفق آخر إحصذئية تسنوية ملؤتساسة النق العريب الاسعودي قرابة  220عليذر رايل تسعودي؛
وإ ا افرتضنذ ج ال أن عاوتسط العق الواح عليون رايل تسعودي عثال؛ فهذا يعين أن إمجذيل
العقود ق بلغ قرابة ربع عليون دق تقريدذ .وهذه الامويالت يف غذلدهذ متويالت أبجرة عاغرية.

=

املاغري؛ وتاسمى اخاصذرا ب ــ( )IRSوهي احلروف األوىل عن ددذرة ( )Interest Rate Swapوتعين
عدذدلة أتسعذر الفذئ ة ،وصورته أن يافق الطرف األول دلى دفع تسعر الفذئ ة الثذبت ،أو الربح
الثذبت ،يف عقذبل أن ي فع الطرف الثذين تسعر الفذئ ة املاغرية أو الربح املاغري ،وه فهمذ الاحوط أو
االتسرتابح عن تقلب أتسعذر الفذئ ة ارتفذدذ واخنفذضذ .ينظر :د .عدذرك ال تسليمذن؛ أحكذم الاعذعل
يف األتسواق املذلية املعذصرة؛ ص ،1098/2ود .طذرق احلمذد؛ املشاقذت املذلية؛ ص،239-235
ود .دد الرمحن اخلميس؛ املخذطرة يف املعذعالت املذلية املعذصرة؛ ص ،327-325ود .مسري رضوان؛
املشاقذت املذلية؛ ص ،246-241وطالل ال وتسري؛ دقود الاحوط؛ ص.235-230
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املبحث الثاني :حكم األجرة املتغرية
بع بيذن توصيف األجرة املاغرية وعربرات احلذجة هلذ يف الدنوك الاسعودية؛ نناقل إىل
بيذن حكمهذ الشردي؛ فإن احلكم دلى الشيء فرع دن تصوره.
أ -أصل املسألة
إن النظر يف األجرة املاغرية وحكمهذ عرده إىل عاسألة أحكذم الغرر واجلهذلة.
()1
وق أخطأ بعض الدذحثني يف ادادذرهم هذه املاسأل مة راجعة إىل عوضوع راب اجلذهلية.
ووجه رجوع املاسألة حمل الدحث إىل عاسألة الغرر ود م رجودهذ إىل عاسألة الراب :أن
العذق م ين تعذق ا دلى اإلجذرة أبجرة عق ارهذ (+2+1+100تسذيدور عاساقدلي) فهذا جمموع
األجرة ،ولو أهنم تعذق وا دلى ( ) 2+1+100وإ ا أتخر امل ين فإنه ي فع فذئ ة عق ارهذ
(تسذيدور) فإهنذ تكون حينئذ عن قديل راب اجلذهلية.
وق تسدق يف بيذن توصيف املاسألة يف الفصل األول عن الدحث بيذن صورهتذ وأهنذ
تعذق دلى أجرة عق ارهذ وجممودهذ (+2+1+100تسذيدور).
ب -أصل حترمي الغرر يف الشريعة اإلسالمية
ثدت يف صحيح عاسلم( )2باسن ه الصحيح املاصل دن أيب هريرة رضي هللا دنه قذل:
(هنى رتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم دن بيع الغرر).
والنهي دن بيع الغرر عن األصول الشردية املاساقرة يف أبواب املعذعالت؛ ويرجع إليه
وين رج حتاه د د عن عنهيذت الديوع.
قذل النووي( )3رمحه هللا" :وأعذ النهي دن بيع الغرر فهو أصل دظيم عن أصول كاذب
( )1ممن ردهذ إىل عاسألة راب اجلذهلية عن الدذحثني :د.تسذعي الاسويلم يف حبثه دن املراحبة املاغرية؛ إ ادارب
زايدة املؤشر زايدة ربوية .انظر :علاقى املراحبة بريح عاغري؛ ص.95
( )2النووي؛ شرح صحيح عاسلم؛.396/5
الشذفعي ،أبو زكراي ،حميي ال ين ،تويف تسنة 676هـ ،دالعة ابلفقه
( )3هو حيىي بن شرف النووي،
ّ
واحل يث .عول ه ووفذته يف نوا عن قرى حوران باسورية وإليهذ ناسداه .تعلم يف دعشق ،وأقذم هبذ زعنذ
طويال .وعن كاده :عنهذج الطذلدني ،وروضة الطذلدني ،وشرح املهذب ،وشرح صحيح عاسلم وغريهذ.
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()1

الديوع ،وهلذا ق عه عاسلم ،وي خل فيه عاسذئل كثرية غري عنحصرة" .
وقذل الشيخ دد الرمحن الاسع ي( )2رمحه هللا" :وادلم أن الشذرع عن حكماه ورمحاه
حرم دليهم ععذعالت تضرهم يف دينهم ودنيذهم ،وأدظمهذ قذد ة الراب ،وقذد ة الغرر
بعدذده
ّ
واملياسر ،وقذد ة الاغرير واخل اع"(.)3
وقذل الشيخ دد هللا الداسذم( )4رمحه هللا" :وباادع الشريعة واتساقرائهذ ُوج أن املعذعالت
احملرعة ترجع إىل ثالث قواد ؛ األوىل :قذد ة الراب أبنواده ،الثذين :قذد ة الغرر أبقاسذعه
وأنواده ،الثذلثة :قذد ة الاغرير واخل اع جبميع ألوانه وأحكذعه .فكل جزئيذت املعذعالت احملرعة
وصوره ترجع إىل هذه القواد الثالث"(.)5
ج -انقسام الغرر إىل مؤثر ومغتفر
األصل يف الغرر الاحرمي واملنع؛ وإفاسذده للعقود ،إال أن أهل العلم ق اتفقوا دلى أنه
أي غرٍر حمرعذ
كل غرر عؤثرا ،وأن عن الغرر عذ هو عؤثر وعنه عذ هو عغافر .إ لو كذن ُّ
ليس ُّ
لوقعت األعة يف احلرج املنفي دنهذ.

=

ينظر :الاسدكي ،طدقذت الشذفعية.165/5 ،
( )1النووي؛ شرح صحيح عاسلم؛ .396/5
( )2هو دد الرمحن بن انصر الاسع ي ،أبو دد هللا ،عن فقهذء احلنذبلة ،ول بعنيزة ابلقصيم ،وتويف هبذ دذم
1376هـ ،وعن أشهر تالعذته :الشيخ حمم الصذحل العثيمني ،وعن كاب الاسع ي :تفاسري القرآن
املاسمى تياسري الكرمي الرمحن ،واملخاذرات اجللية يف الفقه ،ونظم القواد الفقهية ،وغريهذ .ينظر:
عق عة تفاسري الاسع ي ،ترمجة احملقق ،ودد هللا الطيذر ،كاذب صفحذت عن حيذة دالعة القصيم
دد الرمحن بن انصر الاسع ي ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ال عذم1413 ،هـ1992/م.
( )3الاسع ي؛ اإلرشذد إىل ععرفة األحكذم؛ ص.102
( )4هو دد هللا بن دد الرمحن الداسذم ،عن فقهذء احلنذبلة ،ول ابلقصيم ،وتويف مبكة دذم 1423هـ ،وق
توىل د ة عنذصب يف القضذء واإلفاذء ،وعن أهم كاده :شرح بلوغ املرام املاسمى توضيح األحكذم،
وتياسري العالم شرح دم ة األحكذم .ينظر :عق عة توضيح األحكذم ،ترمجة احملقق ،ط األتس ي
( )5تعليقذت الداسذم دلى نيل املآرب؛ .6-5/3
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قذل أبو الولي ابن رش ( )1يف ب اية اجملاه " :اتفقوا دلى أن الغرر ينقاسم إىل نودني:
عؤثر يف الديوع ،وغري عؤثر"(.)2
وكذل قرر الشذطيب( )3رمحه هللا يف املوافقذت؛ حيث قذل" :وكذل أصل الديع
ضروري ،وعنع الغرر واجلهذلة عكمل ،فلو اشرتط نفي الغرر مجلة الحناسم ابب الديع"(.)4
د -حترير حمل النزاع يف الغرر وسبب اختالف الفقهاء فيه
وإ ق ظهر اتفذق أهل العلم دلى أن عن الغرر عذ هو عؤثر ،وأن عنه عذ هو عغافر؛ فإن
اخاالفهم يف مجلة عن املاسذئل ليس راجعذ إىل ثدوت ح يث النهي دن الغرر أو د م ثدوته ،وإمنذ
يرجع إىل ادادذرهم الغرر املوجود يف صورة ععينة عن صور املاسذئل الفقهية عؤثرا أو عغافرا.
قذل القرايف( )5رمحه هللا" :الغرر واجلهذل ثالثة أقاسذم :كثري ممانع إمجذدذ كذلطري يف
اهلواء ،وقليل جذئز إمجذدذ كأتسذس ال ار وقطن اجلدة ،وعاوتسط اخالف فيه؛ هل يلحق
ابألول أو الثذين"(.)6
( )1هو أبو الولي حمم بن أمح بن حمم بن أمح بن رش القرطيب الشهري اببن رش احلفي  ،تويف دذم
595هـ ،دين بكالم أرتسطو وترمجه إىل العربية ،وزاد دليه زايدات كثرية ،وله كاب كثرية عنهذ :ب اية اجملاه
وهنذية املقاص  ،وهتذفت الاهذفت ،وغريهذ .ينظر :الذهيب ،تسري أدالم الندالء ،307/21 ،وعذ بع هذ.
( )2انظر :ابن رش ؛ ب اية اجملاه ؛ .1630/3
( )3هو إبراهيم بن عوتسى بن حمم اللخمي الغرانطي الشهري ابلشذطيب ،تويف تسنة 790هـ ،عن أئمة
املذلكية ،فقيه أصويل ،اشاهر باأتسياسه لعلم عقذص الشريعة ،يف كاذبه املوافقذت .له كاب عشهورة،
عنهذ :االداصذم ،وشرح خالصة الكذفية يف النحو .ينظر :الاندكيت ،نيل االباهذج ص ،49
واملراغي ،الفاح املدني يف طدقذت األصوليني.205 /2 ،
( )4الشذطيب؛ املوافقذت؛ .26/2
( )5هو شهـذب الـ يـن أبـو العدـذس أمحـ بـن أيب العالء إدريس بن دد الرمحن القرايف ،عن فقهذء املذلكية،
والعلمذء أبصول الفقه ،ول مبصر ،وتـويف دذم 684هـ مبصر ،وله د د عن املؤلفذت ،أشهرهذ:
الفروق .ينظر يف ترمجاه :ابن خمـلوف ،شجـرة النـور الـزكيـة يف طدقـذت املـذلكيـة  ،189-188/1وابن
فـرحـون ،ال يدـذج املذهـب يف ععـرفـة أديـذن املذهـب .67-62/1
( )6القرايف؛ الفروق .1051/3
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وقذل الدذجي رمحه هللا" :وإمنذ خيالف العلمذء يف فاسذد أديذن العقود؛ الخاالفهم فيمذ
فيه عن الغرر ،وهل هو عن حيّز الكثري الذي مينع الصحة أو عن حيّز القليل الذي ال مينعهذ"(.)2

هـ -استقراء شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا الجتاهات املذاهب الفقهية عموما يف
النظر للغرر
قذل شيخ اإلتسالم ابن تيمية رمحه هللا" :وأعذ الغرر فأش النذس فيه قوال أبو حنيفة
والشذفعي؛ أعذ الشذفعي فإنه يُ خل يف هذا االتسم عن األنواع عذ ال يُ خله غريه عن الفقهذء؛
عثل احلب والثمر يف قشره الذي ليس بصوان ،كذلدذقالء واجلوز واللوز يف قشره األخضر،
وكذحلب يف تسندله ،فإن القول اجل ي دن ه أن ل ال جيوز ،عع أنه ق اشرتى يف عرض
فخِّّرج ل له قوال واخاذره طذئفة عن أصحذبه كأيب تسعي
عوته ابقالء أخضر! ُ
االصطخري( ...)3ح ىت عنع [أي الشذفعي] عن بيع األديذن الغذئدة بصفة وغري صفة عاأوال
أن بيع الغذئب غرر وإن ُوصف ،حىت اشرتط فيمذ يف الذعة ك ين الاسلم عن الصفذت
وضدطهذ عذ مل يشرتطه غريه .وهلذا ياعذر أو ياعاسر دلى النذس املعذعلة يف العني وال َّين مبثل
هذا القول .وقذس دلى بيع الغرر مجيع العقود عن الاربدذت واملعذوضذت فذشرتط يف أجرة
األجري وف ية اخللع والكاذبة وصلح أهل اهل نة وجزية أهل الذعة عذ اشرتطه يف الديع دينذ
جيوز يف ل جناسذ وق را وصفة إال عذ جيوز عثله يف الديع ،وإن كذنت هذه العقود
م
ودينذ ،ومل ّ
ال تدطل بفاسذد أدواضهذ ،أو يم ِّ
شرتط هلذ شرو مط أخر.
وجيوز إجذرة األجري بطعذعه
جيوز بيع الدذقالء وحنوه يف القشرينّ ،
وأعذ أبو حنيفة فإنه ّ
وجيوز بيع األديذن الغذئدة بال صفة
وجيوز أن تكون جهذلة املهر كجهذلة عهر املثلّ ،
وكاسوتهّ ،

( )1هو أبو الولي تسليمذن بن خلف الدذجي ،فقيه عذلكي وحم ّ ث وقذضي وشذدر أن لاسي ،له الع ي
عن الاصذنيف ،عنهذ شرحه للموطأ ،وعنهذ اإلشذرة يف أصول الفقه ،تويف دذم 474هـ .ينظر يف
ترمجاه :الذهيب ،تسري أدالم الندالء .535/18
( )2الدذجي؛ املناقى؛ .399/6
ورفيق ِّ
ابن ُتسريج إعذم
( )3هو أبو تسعي  ،احلاسن بن أمح بن يزي  ،اإلصطخري الشذفعي ،فقيه العراقُ ،
الشذفعية ،تويف دذم 328هـ ،وعن أشهر عؤلفذته :أدب القضذء .ينظر :الذهيب ،تسري أدالم الندالء
.251/15
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حيرم الـماسذقذة والـمزاردة وحنومهذ عن املعذعالت عطلقذ،
عع اخليذر ألنه يرى وقف العقود ،لكنه ّ
وحيرم أيضذ كثريا عن الشروط يف الديع واإلجذرة والنكذح وغري
جيوز بيع بعض ل
والشذفعي ّ
ّ
وجيوز عن الوكذالت والشركذت
جيوز بعض ل ّ ،
ل ممذ خيذلف عطلق العق  ،وأبو حنيفة ّ
جوز شركة املفذوضة والوكذلة ابجملهول املطلق؛ وقذل الشذفعي إن مل
جيوزه الشذفعي ،حىت ّ
عذ ال ّ
تكن شركة املفذوضة ابطلة فمذ أدلم شيئذ ابطال! ،فبينهما يف هذا الباب عموم وخصوص
لكن أصول الشافعي ِّّ
احملرمة ألثر من أصول أيب حنيفة يف ذلك.
فيجوز بيع هذه األشيذء ،ومجيع عذ
وأما مالك فمذهبه أحسن املذاهب يف هذا؛ ّ
()1
جيوز بيع املقذثي مجلة ،وبيع
ت دو إليه احلذجة ،أو يقل غرره حبيث ُحيامل يف العقود ،حىت ّ
املغيدذت يف األرض ،كذجلزر والفجل وحنو ل .
وجيوز دلى املنصوص دنه أن
جيوز هذه األشيذءّ ،
وأمحد قريب منه يف ذلك؛ فإنه ّ
يكون املهر دد ا عطلقذ ،أو دد ا عن ددي ه وحنو ل ممذ ال يزي دلى جهذلة عهر املثل...
لكن املنصوص دنه أنه ال جيوز بيع املغيب يف األرض كذجلزر وحنوه إال إ ا قلع ،وقذل :هذا
جيوز بيع القثذء واخليذر والدذ جنذن
الغرر؛ شيء ليس يراه كيف يشرتيه؟ واملنصوص دنه أنه ال ّ
وحنوه إال لقطة لقطة ،وال يدذع عن املقذثي واملدذطخ( )2إال عذ ظهر دون عذ بطن ،وال تدذع
ال رطدة إال جزءا جزءا كقول أيب حنيفة والشذفعي ألن ل غرر ،وهو بيع الثمرة قدل ب و
صالحهذ.)3("...
و -أصول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقواعده يف الغرر
 -1ميله إىل مذهب مالك يف الغرر والراب :مييل شيخ اإلتسالم رمحه هللا كمذ تسدق
بيذنه إىل أصول عذل يف الديوع؛ وقذل" :إ ا تدني ل فأصول عذل يف الديوع أجود عن
أصول غريه؛ فإنه أخذ ل دن تسعي بن املاسيب الذي كذن يقذل هو أفقه النذس يف الديوع،
( )1الـمقذثي لغة :عوضع القثذء ،والقثذء نوع يشده اخليذر .ينظر :املصدذح املنري :عذدة( :ق ث أ) .ولاسذن
العرب.)39/11( :
( )2املدذطخ لغة :عوضع الدطيخ ،واملراد بيع الدطيخ يف عوضعه.
( )3ابن تيمية؛ القواد النورانية الفقهية؛ ص.179-176
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كمذ كذن يقذل :دطذء أفقه النذس يف املنذتس  ،وإبراهيم أفقههم يف الصالة ،واحلاسن أمجع
لذل كله .وهلذا وافق أمح كل واح عن الاذبعني يف أغلب عذ فضل فيه ملن اتساقرأ ل يف
أجوباه ،وهلذا كذن أمح عوافقذ له يف األغلب ،فإهنمذ حيرعذن الراب ويش دان فيه حق
الاش ي ؛ ملذ تق م عن ش ة حترميه ودظم عفاس ته ،ومينعذن االحايذل دليه بكل طريق.)1("...
 -2أصل حترمي الغرر عنده أخف من أصل حترمي الراب :قذل شيخ اإلتسالم رمحه هللا
تعذىل" :وعفاس ة الغرر أقل عن الراب ،فلذل رخص فيمذ ت دو إليه احلذجة عنه؛ فإن حترميه
[أي حترمي عذ ددت إليه احلذجة] أش ضررا عن ضرر كونه غررا؛ عثل بيع العقذر مجلة ،وإن مل
يعلم دواخل احليطذن واألتسذس ،وعثل بيع احليوان احلذعل أو املرضع؛ وإن مل يعلم عق ار
احلمل أو اللنب.)2("...
 -3جتويزه من الغرر ما لان يسريا اتبعاً :قذل شيخ اإلتسالم رمحه هللا" :عثل بيع
العقذر مجلة وإن مل يعلم دواخل احليطذن واألتسذس ،وعثل بيع احليوان احلذعل أو املرضع وإن مل
يعلم عق ار احلمل أو اللنب ...وكذل بيع الثمرة بع ب و صالحهذ فإنه يصح عاساحق
وجوز النيب صلى هللا دليه وتسلم إ ا ابع خنال ق أبّرت أن
اإلبقذء كمذ دلت دليه الاسنةّ ...
يشرتط املداذع مثرهتذ؛ فيكون ق اشرتى مثرة قدل ب و صالحهذ؛ لكن دلى وجه الديع لألصل.
فظهر أنه جيوز عن الغرر الياسري ضمنذ وتدعذ عذ ال جيوز عن غريه"(.)3
 -4ال يستقيم أمر الناس يف معاشهم مع التوسع يف حترمي لل غرر :وقذل شيخ
اإلتسالم ابن تيمية رمحه هللا" :وهذا القول الذي دلت دليه أصول عذل  ،وأصول أمح  ،وبعض
أصول غريمهذ هو أصح األقوال ،ودليه ي ل غذلب ععذعالت الاسلف ،وال ياساقيم أعر النذس يف
ععذشهم إال به .وكل عن توتسع يف حترمي عذ يعاق ه غررا فإنه ال ب أن يضطر إىل إجذزة عذ حرعه،
فإعذ أن خيرج دن عذهده الذي يقل ه يف هذه املاسألة ،وإعذ أن حياذل .وق رأينذ النذس وبلغانذ
أخدذرهم فمذ رأينذ أح ا الازم عذهده يف حترمي هذه املاسذئل ،وال ميكنه ل  .وحنن نعلم قطعذ أن
عفاس ة الاحرمي ال تزول ابحليلة اليت يذكروهنذ ،فمن احملذل أن حيرم الشذرع دلينذ أعرا حنن حماذجون
( )1ابن تيمية؛ القواد النورانية الفقهية؛ ص.173-172
( )2ابن تيمية؛ القواد النورانية الفقهية؛ ص.172
( )3ابن تيمية؛ القواد النورانية الفقهية؛ ص.172
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إليه َث ال يديحه إال حبيلة ال فذئ ة فيهذ ،وإمنذ هي عن جنس اللعب"(.)1

ز -النظائر ملسألة األجرة املتغرية
عاسألة األجرة املاغرية تشامل يف أح عكوانهتذ دلى دنصر غري حم د عن أربعة دنذصر
أخرى()2؛ وتسوف ناساعرض اآلن بعض دقود املعذوضذت اليت اشاملت دلى دنصر غري حم د
يف أدواضهذ.
 -1استئجار األجري بطعامه ولسوته .وق هب املذلكية( ،)3واحلنذبلة( ،)4إىل جواز
هذه الصورة .واخاذره شيخ اإلتسالم ابن تيمية رمحه هللا(.)5
وعن أدلاهم :قول هللا تعذىل :ﱥﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱤ
[الدقرة ، ]233:وثدت إجذرة األجري بطعذعه وكاسوته دن مجع عن كدذر الصحذبة كأيب بكر،
ودمر ،وأيب عوتسى رضي هللا دنهم أمجعني(.)6
ووجه شده هذه املاسألة مباسألانذ حمل الدحث :أن األجرة ابلطعذم والكاسوة خذضعة
للزايدة والنقص يف املاساقدل الرتدذطهذ ابلزايدة والنقص يف أتسعذر الطعذم والكاسوة يف الاسوق،
وألن احايذج األشخذص عافذوت حباسب طديعاهم للطعذم والكاسوة ،بل احايذج الشخص
الواح عافذوت حباسب اخاالف األايم والشهور.
 -2استئجار األجري جبزء من انتج عمله كذتسائجذر األجري لطحن احلدوب جبزء عن
دقيقهذ؛ فأجرته تاق ر بنذء دلى دمله ،وعثله توكيل شخص بديع الاسيذرة بع تساة أشهر دلى
أن له  %10عن قيمة بيعهذ؛ فق يديعهذ بع تساة أشهر عثال مبذئة ألف فيكون له 10
آالف ،وق يديعهذ خبماسني ألفذ فيكون له مخاسة آالف ،وهكذا .ولياست هذه املاسألة عن
( )1ابن تيمية؛ القواد النورانية الفقهية؛ ص.188
( )2كمذ تسدق توصيفه يف الفصل األول.
( )3انظر :ابن رش ؛ ب اية اجملاه ؛  ،1811/4والصذوي ،حذشية الصذوي دلى الشرح الصغري؛ .31/4
( )4انظر :املرداوي؛ اإلنصذف؛  ،12/6والدهويت؛ كشذف القنذع؛ .233/3
( )5اخايذرات الدعلي؛ ص.221
( )6انظر :ابن أيب دمر؛ الشرح الكدري؛ .277/14
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قديل املضذربة؛ فإن الديع مبذئة ألف أو خبماسني ألفذ ق يع ُّ خاسذرة ابلنظر إىل قيمة الاسيذرة؛
ولكن الوكيل (األجري) ياساحق أجرته حباسب عق ار ثـمن الديع؛ بغض النظر هل ربح األصيل
أو خاسر .و هب املذلكية( ،)1واحلنذبلة( ، )2إىل جواز هذه الصورة ،واخاذره شيخ اإلتسالم ابن
تيمية رمحه هللا(.)3
وعن أدلاهم :عذ جذء يف الصحيحني دن ابن دمر رضي هللا دنهمذ" :أن رتسول هللا
صلى هللا دليه وتسلم دذعل أهل خيرب بشطر عذ خيرج عنهذ عن زرع أو مثر"(.)4
ح -املعاصرون الذين أجازوا األجرة املتغرية
نص دلى جواز األجرة املاغرية طذئفة عن الفقهذء املعذصرين()5؛ عنهم:
 -1جممع الفقه اإلتسالعي ال ويل يف قراره رقم  )12/9( 115ونصه" :جيوز يف
اإلجذرات الطويلة لألديذن حت ي عق ار األجرة دن الفرتة األوىل واالتفذق يف دق اإلجذرة
دلى ربط أجرة الفرتات اللحذقة مبؤشر ععني ،شريطة أن تصري األجرة ععلوعة املق ار دن ب ء
كل فرتة".
 -1قرار الـهيئة الشردية ملصرف الراجحي؛ 246؛ يف فقرته الاسذبعة :ونصهذ "وينص
يف هذا العق دلى أن ع ة اإلجيذر هي دشر تسنوات ،عقاسمة إىل وح ات زعنية ينص دليهذ
يف العق  ،ع ة كل وح ة تساة أشهر ت فع يف ب اياهذ ،فا فع أجرة األشهر الاساة األوىل دن
( )1انظر :احلطذب؛ عواهب اجلليل؛  ،499-496/7وال تسوقي ،حذشية ال تسوقي دلى الشرح الكدري؛
.7-6/4
( )2انظر :الدهويت؛ كشذف القنذع؛ .233/3
( )3انظر :شيخ اإلتسالم ابن تيمية؛ جمموع الفاذوى .124 ،116 ،67/30
( )4عافق دليه .رواه الدخذري يف كاذب احلرث واملزاردة؛ ابب املزاردة ابلشطر وحنوه ،برقم ،2499
وعاسلم يف كاذب املاسذقذة واملزاردة؛ ابب املاسذقذة واملعذعلة جبزء عن الثمر والزرع برقم .2904
( )5كر نصوصهم د .حذع عرية يف كاذبه صكوك اإلجذرة ،ص .236-227وممن قرر اجلواز هبذه
الضوابط :تسعذدة ال كاور تسع اخلثالن يف د د عن فاذويه عع اهليئة الشردية بشركة الراجحي
املصرفية لالتساثمذر ،ويف شرحه لعم ة الفقه 1439/2/11هـ ،ينظر:
 https://www.youtube.com/watch?v=lRphjAVlTAA&list=PLbdzeZJ6QsrpUrujDMQhF5QUS7xgqsIt&index=30&t=0s
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توقيع العق َ ،ث يعذد النظر يف األجرة كل تساة أشهر أخرى وفقذ ألجر املثل وتقلدذته".
 -2اجمللس الشردي هليئة احملذتسدة واملراجعة للمؤتساسذت املذلية اإلتسالعية يف الدن
 3/2/5عن املعيذر الشردي لإلجذرة ،ونصه" :يف حذلة األجرة املاغرية جيب أن تكون األجرة
للفرتة األوىل حم دة مبدلغ ععلوم ،وجيوز يف الفرتات الاذلية ادامذد عؤشر عنضدط ،ويشرتط أن
يكون هذا املؤشر عرتدطذ مبعيذر ععلوم ال جمذل فيه للنزاع ،ألنه يصدح هو أجرة الفرتة اخلذضعة
للاح ي  ،ويوضع له ح أدلى وح أدىن".
َث ق انعق جممع الفقه اإلتسالعي الاذبع لرابطة العذمل اإلتسالعي يف دورته الثذنية
والعشرين املنعق ة مبكة املكرعة يف امل ة عن  24-21رجب دذم 1436هـ ،واليت يوافقهذ
 13-10عذيو 2015م للنظر يف عوضوع الديع أو الاأجري باسعر عاغري ،وقرر عذ أييت بشأن
األجرة املاغرية "اثنيذ :جيوز دق اإلجذرة أبجرة عاغرية عرتدطة مبؤشر عنضدط ععلوم للطرفني،
يوضع له ح أدلى وأدىن ،شريطة أن تكون أجرة الفرتة األوىل حم دة دن العق  ،وأن حت د
أجرة كل فرتة يف ب اياهذ .والفرق بني دق اإلجذرة ودق الديع هو أن دق اإلجذرة يغافر فيه
عن الغرر عذ ال يغافر يف الديع ،ابدادذره يقوم دلى بيع عنذفع يف املاساقدل تاج د شيئذ فشيئذ
خبالف دق الديع الذي يقع دلى دني قذئمة ،وق أجذز الفقهذء اتسائجذر األجري بطعذعه
وكاسوته ،وأجذزوا اتسائجذر الظئر حباسب العرف ،وألن دق اإلجذرة عاغرية األجرة خيلو عن
شدهة الراب".
ط -ضوابط األجرة املتغرية
لصحة األجرة املاغرية ولزوعهذ د د عن الضوابط الشردية:
 -1أن تكون عربوطة مبعيذر ميكن الرجوع إليه كل عن العذق ين ،وهذا املعيذر عنضدط
ال حيصل يف حت ي ه نزاع وشقذق.
 -2أن يكون للاغري ح أدلى وح أدىن؛ ختفيفذ للغرر واجلهذلة.
 -3أن يكون هذا املعيذر الذي ربطت به األجرة يقيس هذا العنصر اجملهول؛ فال
ياساخ م عؤشر تسهم عن األتسهم لقيذس أجرة تسيذرة عن الاسيذرات عثال.
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املبحث الثالث :تطبيقات األجرة املتغرية يف سوق التمويل العقاري باململكة العربية السعودية
يام تطديق دق اإلجذرة أبجرة عاغرية يف (كل) الدنوك الاسعودية وشركذت الامويل
العقذري يف اململكة العربية الاسعودية.
وب راتسة د د عن تطديقذت دقود األجرة املاغرية يف اململكة العربية الاسعودية؛ فق
لوحظ دليهذ د د عن اإلشكذالت؛ ترجع هذه اإلشكذالت إىل طريقة تطديقهم ملفهوم األجرة
املاغرية؛ وهذا عاسرد بدعض اإلشكذالت:
 -1بعض هذه العقود مرتبط مبؤشر سايبور على وجه غري واضح؛ فال يدني يف
العق الطريقة الافصيلية الحااسذب العنصر املاغري والطريقة الافصيلية الرتدذطهذ ابملؤشر .وليام
احااسذب العنصر املاغري بطريقة تفصيلية صحيحة فال ب يف كل قاسط إجيذري عن بيذن
األعور اآلتية:
أ -رأس عذل الدن املادقي [وفقذ جل ول الاس اد املافق دليه( ])1واملاسمى بــ(املدلغ
األتسذس املادقي) يف كل شهر.
ب -عؤشر تسذيدور املافق دليه.
ج -الفرتة الزعنية اليت حياسب هلذ القاسط اإلجيذري كشهر عثال ()360/30
وتكاب ععذدلة العنصر املاغري للقاسط اإلجيذري بطريقة رايضية هبذا الشكل( :املدلغ
األتسذس املادقي × تسذيدور × (د د األايم .))360 /
فهذه املعذدلة وفقذ هلذا الشكل الواضح تسوف تناج لنذ كمية العنصر املاغري؛ فيضذف
هلذ بع ل العنذصر الثذباة عن األجرة ،وهي احمل دة واملعلوعة تسذبقذ لاناج لنذ األجرة
الشهرية الواجب دفعهذ.
 -2بعض هذه العقود مربوط مبؤشر سايبور إمجاال ،وال حيدد فيه مؤشر سايبور
( )1ال ب عن احااسذب العنصر املاغري بضرب املؤشر تسذيدور يف رأس املذل املادقي وفقذ جل ول الاس اد
املافق دليه ( )theoretical balanceبغض النظر دن تس اد العميل الفعلي ،ولو مت احااسذب
العنصر املاغري بضرب املؤشر تسذيدور يف رأس املذل املادقي وفقذ للاس اد الفعلي للعميل
( )Outstanding balanceفإن ععىن هذا أنه تسيزي تدعذ لاأخر العميل يف الاس اد ،وهو عذ يع عن
قديل راب اجلذهلية احملرم شردذ.
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الدقيق .وبيذن ل أن عؤشر تسذيدور يقيس قيمة الاأجيل يف العقود اآلجلة بني الدنوك؛
وهذه العقود اآلجلة تافذوت آجذهلذ؛ ويوعيذ يف كل يوم دمل يُنشر تساة أرقذم تسذيدور؛ وهي
كذآليت :تسذيدور ليوم ،تسذيدور ألتسدوع ،تسذيدور لشهر ،تسذيدور لثالثة أشهر ،تسذشيدور لاساة
أشهر ،وتسذيدور لاسنة .فال ب عن حت ي أح هذه املؤشرات الاساة لاسذيدور يف دق اإلجذرة.
 -3بعض هذه البنوك خيتار مؤشرا من مؤشرات سايبور الستة ،ال يتوافق مع
فتات سداد العميل؛ كأن خياذر عؤشر تسذيدور لاسنة بينمذ تس ادات العميل بشكل شهري.
عن املاعذرف دليه دذمليذ وعذليذ أنه خياذر عؤشر تسذيدور املنذتسب لفرتات الاس اد؛ فإ ا كذن
الاس اد شهراي فيام اخايذر تسذيدور لشهر ،وإ ا كذن أجل الاس اد نصف تسنوي فيخاذر تسذيدور
لاساة أشهر ،وإ ا كذن أجل الاس اد تسنواي فيخاذر تسذيدور لاسنة .وهذا هو الذي تعمل به
مجيع الدنوك الاسعودية دن تعذعلهذ عع قطذع الشركذت ،ولكنهذ لألتسف ال تاعذعل به يف حق
األفراد؛ فنج أن تس ماد األفراد جم ول بشكل شهري ،ولكن الدنوك تاساخ م تسذيدور مل ة
تسنة ،رغدة عن هذه الدنوك يف رفع أرابحهذ ورفع أقاسذط األجرة ،وخمذلفة بذل العرف العذملي
واملذيل يف اخايذر تسذيدور لفرتة القاسط املافق دليه.
 -4بعض هذه البنوك يربط العقود املتغرية مبؤشر سايبور لسنتني ،وهذا املؤشر
ليس عنشورا يف شذشة رويرتز اليت تنشر املؤشرات الاساة ابالتفذق عع عؤتساسة النق العريب
الاسعودي وفق آلية شفذفة وواضحة ابلاعذون عع الدنوك الاسعودية .وال ميكن الاعرف دلى
عؤشر تسناني إال عن خالل الدن نفاسه؛ فصذر الدن هو اخلصم واحلكم!
فكيف تاساخرج بعض الدنوك عؤشر تسذيدور لاسناني؟ وملذ ا يام احااسذبه بطريقة داخلية
عن خالل تقييم داخلي أو عن خالل النظر يف أتسعذر عناج املدذدلة ( )irsمل ة تسناني؟ وال
ش أن الاسعر حينئذ تسيكون أدلى عن أتسعذر تسذيدور لاسنة أو أقل ،و ل ألن الاسيولة
والا اول هلذا الاسعر (تسعر تسناني) خذص بدعض الدنوك العذملية وليس عا اوال بشكل دذملي
يف تسوق تسيذلة عثل أتسعذر تسذيدور الاساة لاسنة فمذ دون .هذا فيمذ ياعلق بطريقة احااسذبه؛
أعذ تسدب احااسذبه هكذا عن قدل بعض الدنوك فألنه تسيكون أدلى قطعذ عن تسعر تسذيدور
لشهر أو لاسنة.
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 -5بعض هذه البنوك حتتسب القسط بشكل سنوي مث تثبته طوال السنة ،وال
ترادي تس اد العميل يف أثنذء الاسنة جلزء عن رأس املذل يف كل قاسط شهري؛ ممذ يقاضي
اخنفذض الاكلفة دليه .والاسدب يف هذه املمذرتسة رغدة الدنوك يف زايدة أرابحهذ.
 -6بعض هذه البنوك ال حتدد اليوم الذي حتتسب فيه املؤشر بشكل دقيق
وواضح؛ وإمنذ تكافي بديذن كونه تسنواي فقط أو كل تسناني؛ دون حت ي اليوم الذي تام فيه
عراجعة املؤشر ،وهذا أعر عهم؛ لكون عؤشر الاسذيدور خيالف بشكل يوعي.
وابختصار :فإن الواقع احلذيل املطدق يف دقود الامويل العقذري يف الدنوك الاسعودية أن
العمالء -وإن تعرفوا دلى عؤشر تسذيدور عن خالل عوقع عؤتساسة النق العريب الاسعودي -ال
ياساطيعون أن حيااسدوا أقاسذط اإلجذرة وال ياساطيعون أن حيااسدوا العنصر املاغري يف قاسط
اإلجذرة ولو درفوا عق ار تسذيدور! لع م وضوح طريقة وآلية االحااسذب يف دقود اإلجذرة اليت
أبي يهم ،وال ياساطيع حاسذب قاسط اإلجذرة وحاسذب العنصر املاغري فيه إال الدن نفاسه!
باسدب د م شفذفية العقود ود م وضوحهذ يف طريقة احااسذب العنصر املاغري.
وق تضجر العمالء يف تسوق الامويل العقذري الاسعودي باسدب إشكذليذت الدنوك يف
طريقة احااسذهبذ للعنصر املاغري؛ ود م اتدذدهذ للمعذيري العذملية واملذلية الصحيحة املاعذرف
دليهذ يف احااسذب العنصر املاغري .وال ش أن العرف حم ّكم وله ادادذره خصوصذ دن كون
العنصر جمهوال خذضعذ ملؤشر عافق دليه.
وسبب اناشذر هذه املمذرتسذت اخلذطئة عن الدنوك الاسعودية يف حق األفراد :أن
الاسوق حبذجة إىل إص ار دليل عن عؤتساسة النق العريب الاسعودي يلزم الدنوك الاسعودية ابتدذع
األدراف العذملية واملذلية الصحيحة؛ دون هضم للعمالء األفراد ،دلمذ أبن هذه الدنوك تطدق
املعذيري املذلية والعذملية الصحيحة دن تعذعلهذ عع قطذع الشركذت!
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خاتـمة
ويف ختام هذا البحث أذلر أهم نتائج البحث وتوصياته:
أهم النتائج:
 -1ال عذنع عن تغري األجرة شردذ أثنذء فرتة اإلجذرة عع لزوعهذ إ ا مت ربطهذ مبؤشر واضح
وحم د دلى وجه يقطع النزاع .بشرط (أ) أن يام حت ي عؤشر عنضدط يرجع إليه؛ ميكن
ألي عن طريف العق احااسذب األجرة وفقذ له؛ دون أن ياساأثر أح الطرفني بطريقة
احااسذهبذ وإبالغ الطرف اآلخر هبذ لاطديقهذ ،وبشرط (ب) عرادذة العرف املذيل املعارب
شردذ يف طريقة احااسذهبذ وحت ي هذ ،وبشرط (ج) أن ال يكون لاأخر العميل يف تس اد
قاسط عن أقاسذط األجرة دن عود ه احمل د أي أتثري دلى طريقة احااسذب األجرة؛ ألن
الزايدة دلى العميل املاأخر ألجل أتخره يف الاس اد تعارب عن قديل راب اجلذهلية احملرم
شردذ ،وبشرط (د) حت ي ح أدلى وأدىن لزايدهتذ ونقصهذ ختفيفذ للجهذلة والنزاع فيهذ،
وبشرط (هـ) أن يكون هذا املؤشر الذي مت االرتدذط به ا دالقة يف قيذس قيمة العنصر
اجملهول ،كمؤشر تسذيدو عثال دن احااسذب قيمة األجل يف الاورق.
 -2ال ادي الذي ي دو جهذت الامويل للعمل مبد أ األجرة املاغرية ين رج -وفقذ لاق ير
الدحث -يف احلذجة املاوتسطة بني الضرورة والاكميل ،فلياست ضرورة يرتتب دليهذ
تلف ،وال تكميال وحتاسينذ جمردا ه فه زايدة األرابح فقط ،بل هو عن رج يف ح
احلذجة املاوتسطة بينهمذ.
 -3هنذك د د عن اإلشكذالت الاطديقية اليت وقعت فيهذ الدنوك الاسعودية وشركذت
الامويل العقذري دن دملهذ مبد أ األجرة املاغرية يرجع ععظمهذ إىل د م ععرفة العميل
بطريقة جهة الامويل يف احااسذهبذ للمؤشر.
أهم التوصيات:
 -1أوصي الدنوك الاسعودية وشركذت الامويل العقذري بافذدي امللحوظذت الاطديقية املاعلقة
بطريقة احااسذب األجرة املاغرية؛ حاسمذ ملذدة النزاع واخلالف بني الدنوك ودمالئهذ.
 -2أوصي جهذت اإلشراف املذيل وابألخص عؤتساسة النق العريب الاسعودي إبص ار دليل
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إجرائي يدني طريقة احااسذب األجرة املاغرية وفقذ لألدراف املذلية والعذملية وتودية
العمالء به ،وإلزام الدنوك للعمل وفقذ له(.)1
 -3أوصي دمالء الدنوك وشركذت الامويل بع م اإلق ام دلى دقود اإلجذرة املاغرية إال
بع دراتسة ملخذطر هذه العقود ،وتق ير عالءهتم املذلية وق رهتم دلى الاس اد وفق أتسوأ
ظروف دق اإلجذرة املاغرية ،قدل اإلق ام دلى هذه العقود.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

( )1أص رت عؤتساسة النق العريب الاسعودي دليال إجرائيذ للمولني العقذريني لافذدي د د عن اإلشكذالت
ات العالقة ابملؤشر املاغري يف دقود الامويل العقذري .ينظرhttp://www.sama.gov.sa/ar- :
sa/News/Pages/news20052018.aspx
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املصادر املراجع
شيخ اإلتسالم ابن تيمية" ،اخايذرات الدعلي؛ وياسمى :األخدذر العلمية عن االخايذرات
الفقهية" .حتقيق :أمح بن حمم اخلليل ،النذشر :دار العذصمة.
الشيخ الاسع ي ،دد الرمحن" .اإلرشذد إىل ععرفة األحكذم؛ وياسمى :أوىل الدصذئر واأللدذب
لنيل الفقه أبقرب الطرق وأياسر األتسدذب" .تعليق :أشرف بن دد املقصود ،النذشر:
أضواء الاسلف ،الرايض ،الطدعة :األوىل1420 ،هـ2000 -م.
املرداوي" .اإلنصذف" .النذشر :دار احيذء الرتاث العريب ،الطدعة الثذنية ،ب ون اتريخ.
ابن رش احلفي " .ب اية اجملاه " .النذشر :دار احل يث -القذهرة1425 ،هـ2004 -م
تقرير اإلحصذءات الاسنوية ملؤتساسة النق العريب الاسعودي لعذم 2015م ودذم 2016م
ال تسوقي" .حذشية ال تسوقي دلى الشرح الكدري" .النذشر :دار الفكر ،ب ون طدعة وب ون اتريخ.
الصذوي" .حذشية الصذوي دلى الشرح الصغري" .النذشر :دار املعذرف ،ب ون طدعة وب ون اتريخ.
ابن أيب دمر" .الشرح الكدري دلى املقنع" .حتقيق :د .دد هللا الرتكي وآخرون ،النذشر :دار
هجر للطدذدة والنشر ،القذهرة عصر ،تسنة النشر1415 :هـ1995-م.
النووي" .شرح صحيح عاسلم" .النذشر :دار إحيذء الرتاث العريب -بريوت ،تسنة النشر1392 :هـ.
د .حذع عريه" .صكوك اإلجذرة" .وأصله رتسذلة دلمية تق م هبذ للمعه العذيل للقضذء.
القرايف" .الفروق" .النذشر :دار دذمل الكاب ،ب ون طدعة وب ون اتريخ.
ابن تيمية" .القواد النورانية الفقهية" .حتقيق :د .أمح بن حمم اخلليل ،النذشر :دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية الاسعودية ،الطدعة األوىل1422 ،هـ.
الدهويت" .كشذف القنذع" .النذشر :دار الكاب العلمية.
ابن تيمية" .جمموع الفاذوى" .حتقيق :دد الرمحن بن حمم بن قذتسم ،النذشر :جممع املل
فه لطدذدة املصحف الشريف ابمل ينة ،تسنة النشر1416 :هـ1995-م.
اهليئة الشردية بدن الدالد .علاقى املراحبة بريح عاغري ،عن عطدودذت بن الدالد.
الدذجي" .املناقى" .النذشر :عطدعة الاسعذدة -جبوار حمذفظة عصر ،الطدعة األوىل1332 ،هـ.
الشذطيب" .املوافقذت" .حتقيق :عشهور بن حاسن آل تسلمذن ،النذشر :دار ابن دفذن ،الطدعة
األوىل1417 ،هـ1997 -م.
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وحكم وتطبي ٌق ،د .منصور بن عبد الرمحن بن حممد الغامدي
تصوٌر
ٌ
األجرة املتغرية يف التمويالت العقارية يف السوق  -السعودي ّ

عواهب اجلليل؛ للحطذب؛ النذشر :دار الفكر ،تسنة النشر1412 :هـ1992 -م.
الداسذم ،الشيخ دد هللا" .نيل املآرب يف هتذيب شرح دم ة الطذلب ،وععه االخايذرات اجللية
يف املاسذئل اخلالفية" .النذشر :دار امليمذن2013 ،م.

- 702 -

 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Bibliography
Ibn Taimiyah. “Ikhtiyaaraat Al-Ba’lee (Al-Akhbaar Al-Ilmiyah min AlIkhtiyaaraat Al-Fiqhiyah)”. Investigated by: Ahmad bin Muhammad AlKhalil. Darr Al-Asimah.
As-Sa’di, Abdurrahman bin Nasir. “Al-Irshaad ilaa Ma’rifat Al-Ahkaam
(Awlaa Al-Bashaeirr wal Albaab li naili Al-Fiqhi be Aqrab At-Turuq
wa Aisar Al-Asbaab)”. Commented by: Ashraf bin Abdil Maqsoud.
Adwaa As-Salaf, Riyadh, 1st edt, 1420AH – 2000.
Al-Mardaawi. “Al-Inshaaf”. Darr ihyaa At-turath Al-Arabi. 2nd edt.
Ibn Rushd Al-Hafeed. “Bidaayat Al-Mujtahid”.Darr Al-Hadith – Cairo.
1425AH – 2004.
SAMA Annual Statistics Report for 2015 and 2016.
Ad-Dasouqi, Muhammad bin Ahmad. “Hashiyat Ad-Dasouqi alaa Sharh AlKabir”. Darr Al-Fikr.
As-Shaawi, Ahmad bin Muhammad. “Haashiyat As-Shaawi alaa As-Sharh
As-Saghir”. Darr Al-Ma’arif.
Ibn Abi Oumar. “As-Sharh Al-Kabir alaa Al-Muqni’ ”. investigated by: Dr.
Abdullah At-Turki and Others. Darr Hijr – Cairo, Egypt. 1415AH- 1995.
An-Nawawi, Yahya bin Sharaf. “ Sharh Sahih Al-Bukhari”. Darr ihyaa AtTurath Al-Arabi – Beirut, 1492AH.
Hamid Mirah. “Sukouk Al-Ijaarah”. Originally a thesis submitted to the
Higher Institute of the judiciary.
Al-Qaraafi, Shihaab Ad-Deen Ahmad bin Idris. “Al-Furouq”. Darr Alam
Al-kutub.
Ibn Taimiyah. “Al-Qawaa’id An-Nuraaniyah Al-Fiqhiyah”. Investigated by:
Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil. Darr Ibn Al-Jawzi. The Kingdom
of Saudi Arabia. 1st edt, 1422AH.
Al-Buhouti. “Kashaaf Al-Qinaa’ ”. Darr Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Ibn Taimiyah. “Majmou’ Al-Fataawaa”. Investigated by: Abdurrahman bin
Muhammad bin Qasim. King Fahad Complex for printing the Quran in
Madinah. 1416AH – 19995.
Shariah Board of Al-Bilad Bank “Al-Murabaha Forum with variable profit”.
From Albilad Bank Publications.
Al-Baaji. “Al-Muntaqaa”. Matba’at Aa-Sa’aadah, Next to the governorate
of Egypt. 1st edt, 1323AH.
As-Shatibi. “Al-Muwaafaqaat”. Investigated by: Mashour bin Hasan Ala
Salman. Darr Ibn Affan. 1st edt, 1417AH – 1997.
Al-Hataab. “Mawahib Al-Jalil”. Darr Al-Fikr, 1412AH – 1992.
Sheikh Al-Basaam, Abdullah. “Nail Al-Maarib fee Tahzeeb Sharh Oumdat
At-Talib, wa ma’ahu Al-Ikhtiyaaraat Al-Jaliyah fee Al-Masaaeil AlKhilaafiyah”. Darr Al-Maimaan.

- 703 -

- 704 -

The contents of this issue
No.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

Researches
Scholarly Review of Jurisprudential Meanings of the Maliki
School - in the Chapters on Transactions
Dr. Maajid Muhammad Husain Al-Maaliki
The Chapter on: "Returning of Sold Goods Due to Defect" in
Sharh Al-Muharrar
By Safiyyuddeen 'Abdul Muhmin bun 'Abdil Haqq Al-Baghdaadi
Al-Qatee'e Al-Hambali
Dr. Ahmad bin Aish Al-Muzaini
The Chapter on: "Returning of Sold Goods Due to Defect" in
Sharh Al-Muharrar
By Safiyyuddeen 'Abdul Mumin bn 'Abdil Haqq Al-Baghdaadi
Al-Qatee'e Al-Hambali
Dr. Yaasir ‘Ajeel Al-Nashmi
Compensations in Electronic Games
Dr. Husian bin Ma'lawi bin Husain Al-Sharaani
Tahqeeq Al-Manaat (Ascertaining the Effective Cause) According
to the Companions –May Allaah be pleased with them-: Rooting
and Application
Dr. Sulaiman bin Muhammad Al-Najraan
The Impact of the Purposes of Zakat on its Shari'ah Rulings"Support Purpose as a ModelDr. Sa‘ad bin Muqbil Al-Hareeri Al-‘Anzi
The Issues of Usuul upon Which the Agreement of the Four
[Ortodox] Imams [of Fiqh] Were Reported Regarding the
Chapter of Al-Ahkaam Ash-Shar'iyyah
Collection and Study
Dr. Saleh bin Sulaiman Al-'Oubaid
"The Objection of Prohibition (Qādiḥ al-Man') According to the
Scholars of Usūl"
Dr. Abdullah bin Ahmad bin Sa'eed Al-Sharif
The Methodologies of the Scholars of Usuul (Fundamentals of
Islamic Jurisprudence) in Studying Topics of Discrepancy and
Weighting: Balancing and Comparison
Hibbah Muhammad Khaalid Mansour
The Concealed Effective Cause (Al-‘Illa Al-Mugayyabah) and the
Impact of Its Transitivity on Off-Shoot Jurisprudential Issues
Dr. Adnan bin Zayid bin Muhammad Al-Fahmi
The Financial Restructuring Procedure According to the Saudi
Bankruptcy Law (An Establishing Legal Study)
Dr. Ahmad ‘Abdur Rahmaan Al-Majaali
Floating Rate (Ijara) in Saudi mortgage market
(Perception, Jurisprudential ruling and Application)
Dr. Mansour bin ‘Abdir Rahmaan bin Muhammad Al-Ghaamidi
The Powers of Preliminary Criminal Investigation Officers in
Accordance with the Saudi Anti-Commercial Fraud Law
An Analytical Study
Dr. Bandar bin Khaalid Al-Dhubyaani

The
page

9

59

137
177
241

309

367

447
497
551
623
667
705

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must not have been published before.
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition
to knowledge.
 It should not be excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages.
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from
linguistic and typographical errors.
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all
copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has
the right to include it in local and international databases - with or without a
fee - without the researcher's permission.
 The researcher does not have the right to republish his research that has
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the
journal.
 The journal’s approved reference style is “Chicago”.
 The research should be in one file, and it should include:
- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English.
- An abstract in Arabic and English.
- An Introduction which must include literature review and the scientific
addition in the research.
- Body of the research.
- A conclusion that includes the research findings and recommendations.
- Bibliography in Arabic.
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate
list.
- Necessary appendices (if any).
• The researcher should send the following attachments to the journal:
The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV,
and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief

() These general rules are explained in detail on the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif

(Editor-in-Chief)
Professor of Hadith Sciences at Islamic
University

Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin Julaidaan AzZufairi
(Managing Editor)
Professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid
Professor of Qiraa‘aat at Islamic
University
Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al‘Ubayd

Professor of Tafseer and Sciences of
Qur‘aan at Islamic University

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf
Professor of Hadith at Shatjah University in
United Arab Emirates
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad ArRufā‘ī

Professor of Jurisprudence at Islamic
University
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri

Professor of Principles of
Jurisprudence at Islamic University
Formally
Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini

Associate Professor of Fiqh-usSunnah at Islamic University

***

Editorial Secretary: Dr. Khalid bin Sa’d AlGhamidi
Publishing Department: Omar bin Hasan
al-Abdali

The Consulting Board

Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin
Salman bin Muhammad A’la
Sa’oud

Associate Professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His Excellency Prof. Dr. Yusuff
bin Muhammad bin Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah
Hamitu

A Professor of higher education in Morocco

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. Dr. Ghanim Qadouri AlHamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A Professor of higher education at
University of Hassan II

Prof. Dr. Falih Muhammad AsShageer

A Professor of Hadith at Imam bin Saud Islamic
University
Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A Professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bin Saud Islamic University

Paper version
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 78981658

Online version
Filed at the King Fahd National Library No.
8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
es.journalils@iu.edu.sa
(The views expressed in the published papers reflect
the views of the researchers only, and do not
necessarily reflect the opinion of the journal)



